
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 فرنسى انتساب موجة -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٠٢:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 أيٛس اضًاعٛم ادًذ عثذانًعثٕد  ٦٦٧٦٧١٦ ١

 ضعذ عهٗ أٚات يصطفٗ  ١٠٠٠٠٠١٦١ ٢

 أٚة أدًذ عهٗ عثًاٌ  ٦٦٧٦٥٨١ ٣

 اتإَب دُا جادرش دثشٙ  ٦١٥٨٦٤٣ ٤

 اتإَب يارٖ عاٚذ صهٛة  ١٠٠٠١٠٦٨٠ ٥

 ادًذ جًال تركات ادًذ  ١٠٠٠٠٠٥٢٥ ٦

 ادًذ ضٕٚهى عثذانطالو دطٍ  ٦١٥٨٦٨١ ٧

 ادًذ عثذانرازق عهٗ عثذانصانذٍٛ  ١٠٠٠١١٥٣٣ ٦

 يذًٕدادًذ ْالل اياو   ٦١٥٨٨٧٧ ٨

 ادًذ ٚذٛٗ يذًٕد دُفٗ  ٦١٥٨٨٦٨ ١٠

 ارُٚٗ انٓى جٕفٛك فرج  ٦١٥٨٨٨٧ ١١

 اضراء اتراْٛى يذًذ زكٗ يذًذ  ٦٦٧٨٠٥٤ ١٢

 اضًاء زاٚذ عطّٛ فرج  ٦١٥٨٨٢٧ ١٣

 اضًاء فاٚس ضثع ادًذ  ٦١٦٠٠٢٨ ١٤

 اضًاعٛم يذًذ ريضاٌ يذًٕد  ٦٤٤٣٠٠٦ ١٥

 اشرف رجة عثذانذكٛى دٚاب  ٦١٦٠٠٤١ ١٦

 انسْراء يذًذ لطة يذًذ  ٦١٦٠٢٧١ ١٧

 انشًٛاء عثذ انًُعى رجة يذًذ  ٦٦٧٨٠٦١ ١٦

 اياَٗ َاجخ كايم ٕٚضف  ٦٦٧٦٥٧٦ ١٨

 ايٛرِ ادًذ عجًٗ ادًذ  ٦١٦٠١٣٣ ٢٠

 ايٛرِ يٛالد يذرٔش َاشذ  ٦١٦٠٢١٨ ٢١

 اًٚاٌ يذًذ فارٔق عثذ انذكٛى  ٦١٦٠٣٥٢ ٢٢

 اّٚ جًعّ ٚذٙ دطٍ  ١٠٠٠٠٠٢٧٥ ٢٣

 تاضى ٚاضر يذًذ عًار  ٦٦٧٦٥٦٦ ٢٤

 تٓاء يذًذ عثذ انطًٛع يذًذ  ٦١٧٦٥٣٥ ٢٥

 تٕال تذر دفظ هللا نثٛة  ٦١٧٦٥٤٦ ٢٦

 تٛحر ايٛر اتراْٛى ٕٚضف  ٦١٧٦٥٧٠ ٢٧

 تٛشٕ٘ يالن يشرلٙ غطاش  ١٠٠٠١٠٦٧٥ ٢٦

 دطٍ ٚذٗ عثذ انردًٍ دطٍ  ٦١٧٦٧٢٠ ٢٨

 خانذ يصطفٗ عهٗ عثذ انُعٛى  ٦١٦١١٦٠ ٣٠

 دُٚا جًال اتراْٛى يذًذ  ٦١٧٦٨٢٥ ٣١



 االضى انكٕد و

 راَٛا داجى عُحر ضُٕضٗ  ٦٦٧٨٠٦٢ ٣٢

 رٔياَٗ اتراْٛى يطعذ غطاش  ٦١٧٦٦٣٦ ٣٣

 رًَٕٚذا خهٛفّ إٚب ٚعمٕب  ٦٦٧٨٣٣٢ ٣٤

 رٚٓاو يذًذ يراد عهٗ  ٦١٧٦٧٨٨ ٣٥

 زُٚة ضٛذ يذًذ يذًذ  ٦١٨٠٢٣٢ ٣٦

 ضهًٗ شاْر عثذ انالِ عثذ انردًٍ  ٦٦٧٨٢٤٣ ٣٧

 ضًّٛ كايم جاب انهـّ فضم انهـّ  ٦١٧٦٨٢١ ٣٦

 شًٛاء دطُٗ إَر يذًذ  ٦١٧٦٨٠١ ٣٨

 شًٛاء دُفٗ يذًٕد يذًذ  ٦١٨٠٣٧٦ ٤٠

 شًٛاء يُصٕر فارٔق عهٗ  ٦٣٨٦٥٥٧ ٤١

 عثذ انردًٍ عاير عثذ انذكٛى صاتر  ٦١٧٦٧٧٥ ٤٢

 عثذ انْٕاب اتٕ انهٛم عثذ انْٕاب دطٍ  ٦١٧٦٧٣٦ ٤٣

 عثذهللا خانذ عثذانُثٗ صادق  ٦١٧٦٧٥٠ ٤٤

 عالء انذٍٚ يذًذ عهٗ عثذ انًجٛذ  ٦١٧٦٧٢٢ ٤٥

 عالء خانذ صالح انذٍٚ يذًٕد  ٦١٧٦٧١٤ ٤٦

 فادٖ اضذاق شٕلٗ اَجهٗ  ٦١٧٦٦٦٥ ٤٧

 فادٖ ٕٚضف راضٗ ٕٚضف  ٦١٧٦٦٧٣ ٤٦

 فاد٘ عٛاد يحٗ عثذ انُٕر  ١٠٠٠١٠٦٢٨ ٤٨

 اضًاعٛم يذًذفاطًّ انسْراء ضٛذ   ٦١٧٦٦٥٧ ٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 فرنسى انتساب موجة -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ٠٢:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 كٛرنص َثٛم فاٚس فرج  ٦٦٧٨١٦١ ٥١

 نًٛاء زغهٕل شذاجّ ادًذ  ١٠٠٠١٠٨١٠ ٥٢

 نٛذٚا َثٛم يُٛر عجٛهٙ  ٦٦٧٨٢٧٦ ٥٣

 يؤٚذ عًاد شذاجّ ْٔثّ  ٦١٦٠٢٦٨ ٥٤

 يارُٚا اشرف يٕرٚص عسٚس  ٦١٧٦٤٧٨ ٥٥

 يارُٚا جرجص َصٛف كايم  ٦١٧٦٤٧٥ ٥٦

 ياْٛحاب عهٗ ٕٚضف ضهٛى  ٦١٧٦٤٥٦ ٥٧

 ياٚكم عاطف خهٛم شاكر  ٦١٧٦٤٥٣ ٥٦

 يذثّ عادل عثذانًطٛخ ٕٚضف  ٦١٧٦٢٠٠ ٥٨

 يذًذ ادًذ دطاٍَٛ عثذانذفٛظ  ٦٦٧٨١١٤ ٦٠

 يذًذ اضًاعٛم كايم اضًاعٛم  ٦١٧٦١٨٥ ٦١

 يذًذ تركات يذًذ تركات  ١٠٠٠١١٥٣٥ ٦٢



 االضى انكٕد و

 يذًذ دطٍٛ عثذ انُظٛر ًْاو  ٦١٧٦١٧٤ ٦٣

 يذًذ دًذٖ تكر يذًذ  ٦١٧٤٦٨٨ ٦٤

 يذًذ عهٗ يذًذ عهٗ ادًذ  ٦٤٤٣٤٥٨ ٦٥

 يذًذ عهٗ يذًذ عهٗ تكر  ٦٤٤٣٤٦١ ٦٦

 يذًٕد خهف ضٛذ خهف  ٦١٦٠٢٤٣ ٦٧

 يذًٕد عادل دطاٍَٛ عثذ انعاطٗ  ٦٦٧٦٥٤١ ٦٦

 يرزٔق عادل يرزٔق ضعٛذ  ٦٦٧٨١٧٤ ٦٨

 يرلص َادٖ عسيٗ يٛخائٛم  ٦١٧٦٧٣٣ ٧٠

 يرَا اضذك اتراْٛى خهٛم  ٦١٨٠٣٦٣ ٧١

 يرِٔ ريضاٌ يصطفٗ عثذانعهٛى  ٦٢١٢٥٥٤ ٧٢

 يرِٔ شعثاٌ رجة يذًذ  ٦١٦٠٢١٥ ٧٣

 يرٚاٌ يُذٖ فؤاد نثٛة  ٦١٦٠١٨٥ ٧٤

 يرٚى يجذٖ رزق يجهٗ  ٦٦٧٦٧١٠ ٧٥

 يرٚى َشأت دُا تطرش  ٦١٦٠٣٣٧ ٧٦

 يصطفٗ يذًذ يذًذ عاصى  ٦٦٧٨٠٦٥ ٧٧

 يُة هللا طارق ادًذ يذًذ  ١٠٠٠١٠٨٥٦ ٧٦

 يٗ عًراٌ عثذانجاتر كايم  ٦١٦٠١٦٥ ٧٨

 ثاتث ٕٚضف ْٔثّيٛرَا   ٦١٦٠١٦٧ ٦٠

 يٛرَا رفعث جٕفٛك تثأٖ فإَش  ٦١٨٠٣٨٣ ٦١

 يٛالد صذلٗ شذاجّ صثذٗ  ٦١٦٠٠٨٨ ٦٢

 يُٛا تثأٖ عثذهللا عثذِ  ٦١٦٠٠٨٧ ٦٣

 يُٛا ياجذ َٕٚاٌ عثذِ  ١٠٠٠١٠٦٣٤ ٦٤

 َاريٍٛ َاجٗ فكرٖ عسٚس  ٦١٦٠٠٦٣ ٦٥

 َذٖ اتٕ انُٛم يذًذ زكٗ يذًذ  ٦٦٧٦٦٢٠ ٦٦

 َذٖ يعحس يذًذ يصطفٗ  ٦١٦٠٠٦٥ ٦٧

 َذٖ َجٛة عثذ انعهٛى َجٛة  ٦١٦٠٠٥٨ ٦٦

 َعًّ يصطفٗ ادًذ عثذ انٕدٔد  ٦١٦٠٠٢٧ ٦٨

 َٕرْاٌ خانذ يذًذ طّ  ٦٦٧٨٠٨٦ ٨٠

 ْاجر دًذ٘ ضٛذ عهٙ  ١٠٠٠٠٠٥٠١ ٨١

 ٔنٛى عذنٗ فٕزٖ دُأٖ  ٦١٥٨٦٨٣ ٨٢

 ٚاضًٍٛ دطٍٛ يذًٕد اتراْٛى  ٦١٥٨٦٦٧ ٨٣

 

 

 



 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتساب موجه األولالفصل الدراسي 

 اللغة الفرنسية/ فرنسى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 6 ابرام مدحت عٌاد لٌمون 1503619629696922   مقٌــد باق

 1 العظٌم احمد جمال محمد عبد 1503619619695652   مقٌــد باق

 5 اسراء خالد ابراهٌم محمد 1503619629691591   مقٌــد مستجد

 1 اشرف عادل عبدالغنً رمضان 1503619659695311   مقٌــد 6خارج 

 2 انجى مجدى سمٌر اسحق 1503619629699115   مقٌــد باق

 3 اٌمن عبدالمهٌمن عبدالعظٌم عبدالوهاب 1503619629691925   مقٌــد باق

 2 بوال ٌوسف ولسن بنٌامٌن 1503619659695360   مقٌــد  1خارج 

 9 بٌشوي رافت ذكرٌا اسكندر 1503619619695123   مقٌــد  1خارج 

 0 بٌشوي مالك داود معوض 1503619629699092   مقٌــد مستجد

 69 بٌشوي ناجح ولسن عٌاد 1503619629696101   مقٌــد باق

 66 جرجس كمال بشرى حنا 1503619629699513   مقٌــد باق

 61 جون عصام سلٌمان ضٌف 1503619619695355   مقٌــد  1خارج 

 65 راضً ابو بكر عبد العظٌم ابو بكر 1503619619695352   مقٌــد باق

 61 زهراء خٌر هللا عوض أبو اللٌل 1503619629696113   مقٌــد باق

 62 ساره ثروت شحاتة سعد 1503619629699029   مقٌــد 6خارج 

 63 سمر ضاحى عبد الحكٌم محمد 1503619629699229   مقٌــد باق

 62 ضٌاء محمد عطٌة عباس 1503619659695992   مقٌــد 6خارج 

 69 كٌرلس جرجس فؤاد منقرٌوس 1503619619691215   مقٌــد باق

 60 سامى منٌر حناكٌرلس  1503619629699059   مقٌــد 6خارج 

 19 كٌرلس منٌر نسٌم عبدهللا 1503619629696229   مقٌــد 6خارج 

 16 مارتٌنا عادل حبٌب حنا 1503619629691201   مقٌــد باق

 11 محمد على محمد على 1503619619695606   مقٌــد 6خارج 

 15 محمد ماهر جبل محمد 1503619619691009   مقٌــد 6خارج 

 11 محمود جمال سٌد محمد 1503619619691012   مقٌــد باق

 12 مصطفى عزت عبد المعز محمود 1503619619695151   مقٌــد باق

 13 مٌاده زهران ٌوسف عواد 1503619659695121   مقٌــد 6خارج 


