
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 تاريخ انتساب موجة -التاريخ  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٢٩:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ادًذ رجة يذًذ يذًٕد  ٦٦٦٦٢٢٦ ١

 ادًذ عثذهللا عثذانردًٍ عثذانرديى  ٦٦٦٧٢٢٦ ٦

 ارضاَٗ ثرٔت فكرٖ فرَطيص  ٦٦٦٧٢٢٦ ٢

 ايُيّ اتٕ انعسائى فتخ انثاب اتراْيى  ٦٦٦٧٦٢٦ ٦

 اييرِ يذًذ عثذانرديى يذًذ  ٦٦٧٦٧٧٦ ٢

 اَجٗ دُا ييخائيم َاشذ  ٦٦٦٦٢١٦ ٦

 ايًاٌ ايٕب تشرٖ تٕنص  ٦٦٦٦٢١٦ ٧

 ايًاٌ عًر اييٍ يذًذ  ٦٦٧٦٦٦٦ ٦

 ايًاٌ فراج ضيذ يذًذ  ٦٦٢٢٧٢٢ ٢

 ايًاٌ لياتٗ غُيى عثذ انطالو  ٦٦٧٢١٢٦ ١٦

 ايًٍ عثذ انُثٗ عًر يذًذ  ٦٦٦٧٦٧٦ ١١

 ايّ رضا عهٗ عثذانُعيى  ٦٦٦٧٦٧٦ ١٦

 تريسِ يكاريٕش خًيص دُيٍ  ٦٦٦٧٦٦٦ ١٢

 جرجص شأل كايم ترضٕو  ٦٦٦٧٦٢٦ ١٦

 خانذ عًر رشذٖ يذًذ  ٦٦٦٧٦٦٦ ١٢

 رٔفيذِ يذًذ يصطفٗ صذيك  ٦٦٦٧٦٦٦ ١٦

 ضارِ رجاء لطة عسات  ٦٦٢٢٦٦٢ ١٧

 شيًاء اشرف عيذ يذًذ  ١٦٦٦١٦٧٦٧ ١٦

 شيًاء جًال لاعٕد يٓراٌ  ٦٦٦٧٢٢٦ ١٢

 طارق صالح خهف هللا فراج  ٦٦٦٧٢٦٦ ٦٦

 عثذانردًٍ أدًذ ضيذانثذٖٔ تَٕٗ  ٦٦٧٢٦٦٦ ٦١

 عسِ عًادانذيٍ دًذٖ دطٍ  ٦٦٦٧٢٦٦ ٦٦

 عالء يذًذ عالق عهٕاَٗ  ١٦٦٦١١٦٢٢ ٦٢

 غادِ عطا عًار عطمالَي  ١٦٦٦٦٦٦٦٢ ٦٦

 كيرنص صاتر عسيس دفظ هللا  ٦٦٧٦٦٦٦ ٦٢

 ياريٍ ييخائيم دُا رياض  ٦٦٦٦٦٦٦ ٦٦

 يذًذ عثذانُاصر عثذانطتار شهمايٗ  ٦٦٦٦٦٦٢ ٦٧

 يذًذ عالء انذيٍ عثذانًُعى عهي  ٦٦٦٦٦٢٧ ٦٦

 يريى عثذانًطيخ َجية َصر  ٦٦٦٦٢٦٦ ٦٢

 يريى يًذٔح يذًذ عثذانذهيى  ١٦٦٦١١٦٢٦ ٢٦

 َجٕٖ عثذانرديى اتٕانهيم لُأٖ  ٦٦٧٦٦٦٦ ٢١



 االضى انكٕد و

 َٕرْاٌ جًال تَٕٗ يذًذ  ١٦٦٦٦٦٦٦٧ ٢٦

 َٕرْاٌ خهف يصطفٗ عثذ انجهيم  ١٦٦٦٦٦٦٢١ ٢٢

 ْايذٖ ركريا عثذِ دُا  ٦٦٧٢٢١٦ ٢٦

 ْشاو عثذانردًٍ عثذانرازق عثذانرازق  ٦٦٦٦٦١١ ٢٢

 يارِ دطيٍ يذًذ دطيٍ  ١٦٦٦١٦٧٦٦ ٢٦

 

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

 التاريخ/ تاريخ -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 منتصر حماد علياناحمد  9323191111113932   مقيــد 1خارج 

 9 ايمن نصر عبد المجيد عبد ربه 9323191111113933   مقيــد باق

 3 سعاد عمر مكرم محمد 9323191111111922   مقيــد باق

 1 نارمين عاطف توفيق زكى 9323191111111113   مقيــد باق

 1 نعمه صديق محمد علي 9323191111119313   مقيــد باق

 


