
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 العامة -انتساب  -الجغرافيا  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 اتراو عًاد تشرٖ داَيال  ٦٨٨٣٣٣٦ ١

 ادطاٌ عطفٗ يذًذ يذًذ  ٦٨٨٣٣٨٣ ٣

 ادًذ دطٍ يذًذ ضيذ  ٦٨٨٣٣٣٦ ٨

 ادًذ رجة يذًذ عثٕدِ  ٦٣١٩١٨٣ ٤

 ادًذ ضيذ أضعذ أدًذ  ٦٤١١١٣٨ ٣

 ادًذ شعثاٌ ضًاٌ عثذ انًٕجٕد  ٦٣١٣٦٦٦ ٦

 اضحيفٍ تالي فٕزٖ شحات  ٦٣١٩٨١٣ ١

 ايير فيصم شذاجّ فردات  ٦٤٨٣٦٦٩ ٣

 ايًٍ يذرٔش فٓيى يهك  ٦٣٣١١١٩ ٩

 تيشٕٖ ْاَٗ يٕريص دُيٍ  ٦٨٨٣٨٣٦ ١٦

 جارٖ يجذٖ شاكر يحياش  ٦٨٨٣٨٣٦ ١١

 داجى رتيع ضيذ عطيّ  ٦٨٨٣٨٦٣ ١٣

 دطاو دطٍ عثذ انشافٗ اضًاعيم  ١٦٦٦٦٦٣١١ ١٨

 دطاو دطيٍ عثذانُظير ًْاو  ٦٨٨٣٨١٣ ١٤

 دطاو يصطفٗ إَر عثذانًجيذ  ٦٨٨٣٨٣٣ ١٣

 خانذ ادًذ دطٍ ضيذ  ٦٨٨٣٤١٤ ١٦

 ديُا يجذٖ عهٗ عثذ انحٕاب  ٦٤١١١٣١ ١١

 ضاير ضعذ يخحار جاد  ٦٨٤٦١٣٣ ١٣

 ضعذ ٔفيك ثاتث شذاجة  ٦٨٨١١١٣ ١٩

 شيًاء عثذانثذيع عثذانعهيى يذًذ  ٦٨٨١١٣٣ ٣٦

 طارق اتراْيى زيذاٌ ادًذ  ٦٨٨١١٤٤ ٣١

 طّ يذًذ عثذ انًعثٕد ادًذ  ٦٣١٣٩٩٦ ٣٣

 عثذانردًٍ عصاو عثذانًُعى ضيذ  ٦٣٣٩٣٦٣ ٣٨

 عهٗ دايذ يذًٕد عهٗ  ٦٣٣٩٣١٩ ٣٤

 عهٗ يذًذ عهٗ اتٕغُيًّ  ١٦٦٦١٦٩٦٣ ٣٣

 كريى عًر عثذانجٕاد يرضٗ  ٦٣٣٩٣٩١ ٣٦

 كيرنص ياْر عست يطي  ٦٣٣٩٦١٨ ٣١

 يذًذ درتٗ صانخ ضاليّ  ٦٣٣٩١٩٨ ٣٣

 يذًذ يذًٕد يذًذ فرجاَي  ٦٨٨٣١١٨ ٣٩

 يذًٕد رفعث عًر دافظ  ٦٨٨٣١٦٣ ٨٦

 يذًٕد يذًذ عثذانًٕجٕد يذًذ  ٦٣٣٩٣١٩ ٨١



 االضى انكٕد و

 يرِٔ تذر زكٗ ادًذ  ٦٨٤٦٩٦٤ ٨٣

 يُار راضٗ عثذانذًيذ عثذانردًٍ  ١٦٦٦١١٣٣٣ ٨٨

 ْذير يذًذ دضٕلٗ يذًذ  ٦٨٨٣٣٣٤ ٨٤

 ٔائم رتيع خيرٖ َعًاَٗ  ٦٣٣٩٣٣٦ ٨٣

 ٔردِ طاْر يذًذ يحٕنٗ  ٦٨٨٣٣٣٦ ٨٦

 يذيٗ عثذانُاصر عثذانْٕاب عهٗ  ٦٨٤٦١١٩ ٨١

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتساب موجه الفصل الدراسي األول

 ٩١٠2-٩١٠2/ الجغرافيا الشعبة العامة الئحة٩١٠2-٩١٠2الجغرافيا/ الجغرافيا الئحة  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 6 امانى اشرف عدلى فهمى 2701629619696932   مقيــد باق

 2 عمرو محمد رجب عبدالفضيل 2701629619699270   مقيــد باق

 7 كيرلس جرجس اسعد عبدالنور 2701629619699907   مقيــد مستجد

 ٤ محمد سمهان صادق عبداللطيف 2701629619696192   مقيــد باق

 1 محمد نبيل عبد السالم احمد 2701629619699069   مقيــد مستجد

 1 محمود سيد محمد احمد 27016296196962٤7   مقيــد مستجد

 3 منير وليم منير فهمى 2701629619699039   مقيــد باق

 9 ميرنا جمال بطرس فيلبس 2701629619699312   مقيــد باق

 0 ندى سمير عبدالمنعم محمود 2701629619692071   مقيــد مستجد

 69 ندى على عبد الوهاب محمد 2701629619699036   مقيــد 6خارج 

 

 

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 الخرائط -انتساب  -الجغرافيا  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 ادًذ عثذ انغُٗ يذًذ عثذ انصًذ  ٦٨٨٣٣١٤ ١

 دًذٖ يذًذ َصر انذيٍ عثذ انرديى  ٦٨٨٣٤٦٦ ٣

 خهٕد يذًذ عثذانذكيى ادًذ  ١٦٦٦٦٦٨٣٩ ٨

 عًرٔ اييٍ عًرٔ اييٍ  ١٦٦٦١٦٣٣٣ ٤

 كريى دثشٗ عثذ انعظيى يُٓٗ  ٦٣٣٤٣٣٩ ٣

 كيرنص دُا شٕلٗ اييٍ  ٦٣٣٩٦٦١ ٦

 يذًذ شذاجّ عثذ انذًيذ عثذ انًعثٕد  ٦٣٣٩٣٦٣ ١

 يذًذ صالح ادًذ يذًذ  ١٦٦٦١٦٩٣٤ ٣

 يُٗ ضيذ كايم عثًاٌ  ٦٨٨٣٣٦٣ ٩

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتساب موجه الفصل الدراسي األول



 ٩١٠2-٩١٠2/ الجغرافيا شعبة الخرائط الئحة ٩١٠2-٩١٠2الجغرافيا/ الجغرافيا الئحة  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 6 احمد محمد عزت عبدالغنى نزالوى 2701629619692036   مقيــد 6خارج 

 


