
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٩١:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ عثد اٌثاضظ عثداٌالٖ ادّد  ٦٦٨٩٦٥٦ ١

 آ٠ٗ ِذّد ادّد عثد هللا  ٦٦٦١٦٨٦ ٢

 آ٠ٗ ِذّٛد ادّد ِذّد عثد اٌجٛاد  ٦٦٦١٨٢٥ ٣

 أضّاء أشرف عثد اٌفراح إترا١ُ٘  ٦٦٨٩٤٦٩ ٤

 أضّاء خ١ٍفح أدّد عثد اٌغٕٝ  ٦٦٦١٦٥٨ ٥

 أضّاء ِذّٛد عثد اٌعظ١ُ إترا١ُ٘  ٦٦٨٩٨٦٦ ٦

 أ١ِرٖ رت١ع ِذّد طا٠ع  ٦٦٨٩١٦٨ ٨

 إ٠ّاْ دشّد عطا دطٓ  ٦٦٦١٩١٤ ٦

 ادّد اترا١ُ٘ عثد اٌّمصٛد ِذّد  ٦٦٦١٢٣٦ ٩

 ادّد عس شذاذٗ عثّاْ  ٦٦٨٩٤٦٦ ١٨

 ادّد فرداخ رفعد ِٙدٜ  ٦٦٦١٢٣٩ ١١

 اضراء اشرف دطا١ٔٓ ٔٛر اٌد٠ٓ  ٦٦٦١٨٨٨ ١٢

 اضراء خٍف فرخ هللا عثد اٌغٕٝ  ٦٦٦١٦١٣ ١٣

 اضراء صاٌخ خ١ٍفح ِصطفٝ  ٦٦٦٨٥٨٤ ١٤

 اضّاء ادّد اترا١ُ٘ رضٛاْ  ٦٦٦٨٨٨٨ ١٥

 اضّاء ادّد عثاش عثّاْ  ٦٦٦١٨٨١ ١٦

 اضّاء ادّد ِذّد ادّد  ٦٦٦١٥١٨ ١٨

 اضّاء رفاعٝ عثد اٌعاي ِذّد  ٦٦٨٦٦٩٦ ١٦

 اضّاء عط١ح ١ِالد ٠اض١ٓ  ١٨٨٨١١٨٨١ ١٩

 اضّاء فرغٍٝ عثد اٌىر٠ُ عٍٝ  ١٨٨٨٨٨٤٦٣ ٢٨

 اضّاء ِذّٛد خ١ٍفح عثد اٌجٛاد  ٦٦٦٨٦٦٥ ٢١

 االء صالح رت١ع ِذّد  ٦٦٦١٥٥٦ ٢٢

 االء ِذطٓ ِذّد عثداٌعس٠س  ٦٣٣٨٢١٣ ٢٣

 اِأٝ دّاد صالح ِذّد  ٦٦٦١٥٦٨ ٢٤

 اِأٝ ٚد١د ِذّد ِذّد  ٦٦٦١٨٩٩ ٢٥

 ا١ِٕٗ ِذّد دٍّٝ ِذّد  ٦٦٨٦٩٢٦ ٢٦

 ا١ِرج رت١ع دط١ٓ اترا١ُ٘  ٦٦٨٩٥٨٩ ٢٨

 ا١ِّٗ رت١ع ١ٔازٜ عثداٌّعثٛد  ٦٦٦١٦١١ ٢٦

 ا٠ّاْ ادّد دطٓ عٍٝ  ٦٣٢٢٦٨٨ ٢٩

 ا٠ّاْ دط١ٓ صد٠ك ٔا٠ً  ٦٣٤٨٦١٢ ٣٨

 ا٠ّاْ راضٝ اٌطعدٜ ضع١د  ٦٦٦٨٨٨٨ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ّاْ عادي عثد اٌىر٠ُ ِذّد  ٦٦٨٩٨٨١ ٣٢

 ا٠ّاْ فرذٝ أدّد دط١ٓ  ٦٦٨٩٨٩١ ٣٣

 ا٠ٕاش عاِر ِذّد دطٕٝ  ٦٦٦١١٨٦ ٣٤

 ا٠ٕاش ِذّد دطٓ عٍٝ  ٦٦٦٨٥٨٨ ٣٥

 ا٠ٗ اتر١ُ٘ ِذّد رضا اترا١ُ٘  ٦٦٦٨٥٨٦ ٣٦

 ا٠ٗ خٍف عثد إٌّعُ عثاش  ٦٦٨٩٨٥٦ ٣٨

 ا٠ٗ عثد اٌفراح ادّد زوٝ  ٦٣٣٨٢٥٨ ٣٦

 ا٠ٗ عثد اٌفراح عثد هللا اٌط١د  ٦٦٦١٥٣٨ ٣٩

 ا٠ٗ عثداٌمادر اٌطعدٜ دطٓ  ٦٣٤٦٥٢٥ ٤٨

 تاضُ عادي وّاي عثداٌردّٓ  ٦٦٨٩٣٣٣ ٤١

 تطّح عثد اٌع١ٍُ عشرٜ خاٌد  ٦٦٨٩٦٦٨ ٤٢

 تطّٗ عثداٌمادر لطة فضً هللا  ٦٦٨٦٨٥٦ ٤٣

 ذغر٠د جّاي ِذّٛد ادّد  ١٨٨٨٨٨٣٣٩ ٤٤

 جٕاخ عالء ِذّد عثد اٌغٕٝ  ٦٦٨٩٦١٢ ٤٥

 جٙاد فرذٝ عطا واًِ  ٦٦٨٦٦٤٤ ٤٦

 دطاَ دطٓ ض١د ادّد  ٦٦٦٨٤٨١ ٤٨

 دطٕاء ِطعٛد ِذّد عثد إٌاصر  ٦٦٦٨٦١٨ ٤٦

 دّادٖ خ١ٍفٗ عثداٌٛادد خ١ًٍ  ٦٦٨٦٦٨٦ ٤٩

 خاٌد اضّاع١ً خاٌد اضّاع١ً  ٦٦٦١٤٤٦ ٥٨

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ٩١:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 خٍٛد خ١ًٍ اترا١ُ٘ ِذّد  ١٨٨٨١٨٦١٦ ٥١

 خٍٛد طا٠ع جّعح ِذّٛد  ٦٦٦٨٢٦٨ ٥٢

 دا١ٌا عٍٝ جّعٗ ِذّد  ٦٦٦٨٩٦٣ ٥٣

 دعاء اترا١ُ٘ صفٝ اٌد٠ٓ ِٕصٛر  ١٨٨٨٨٨٣٦١ ٥٤

 دعاء دطٓ شذاذٗ عٛاد  ٦٦٦١٤٤٩ ٥٥

 دعاء صالح عٍٝ ِذّد  ٦٦٨٦٦٨٨ ٥٦

 دعاء صالح ِذّد عثد هللا  ٦٦٦٨٦٦٦ ٥٨

 دعاء ١ٌثٝ عثداٌصثٛر ١ٌثٝ  ٦٦٨٦٥٤٦ ٥٦

 دعاء ٘أٟ عثداٌجاتر ِٕٙٝ  ٦٦٨٩٥٢٤ ٥٩

 را١ٔا جّاي و١الٔٝ شعثاْ  ٦٦٨٩١٥٢ ٦٨

 را١ٔا ضعد زوٝ ض١د  ٦٦٦٨٨٦٤ ٦١

 را١ٔا ِذّٛد ِذّد عثّاْ  ٦٦٨٩٩٦٨ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 را١ٔا ِظٙر عثد إٌع١ُ فٕجرٜ  ٦٦٦١٨٣٥ ٦٣

 رداب عثد هللا ِذّد عٍٝ  ٦٦٦١٨٥١ ٦٤

 رداب ِصطفٝ عثداٌصثٛر ِذّد  ٦٦٦١٥٣٣ ٦٥

 رداب ٔاصر دٍّٝ دطٓ  ٦٦٦١٣٩٢ ٦٦

 رغدٖ عّاد طٗ عثداٌذافع  ٦٦٦١٦٦٢ ٦٨

 رف١دٖ ِازن عٍٝ ٠ٛٔص  ٦٦٦١٢٢٦ ٦٦

 رٔدا ِذّد تىر عٍٝ  ٦٦٨٦٦٢٦ ٦٩

 ز٘راء عساخ ِذّٛد اترا١ُ٘  ١٨٨٨١١٨٣٨ ٨٨

 ز٠ٕة عثد اٌغٕٝ ادّد عثد اٌٛ٘اب  ٦٦٦٨٦٥٣ ٨١

 ضارٖ ِذّد ض١د ِذّٛد  ٦٦٨٩٦١٣ ٨٢

 ضٍّٝ ض١د فٛزٜ عثد اٌٛ٘اب  ١٨٨٨٨٨٣٤٥ ٨٣

 ضٍّٝ ِٕرصر عٍٝ عثد اٌطالَ  ١٨٨٨١١٤٨٨ ٨٤

 ضٕاء عّراْ عثداٌدا٠ُ ِذّد  ٦٦٦٨٣٣٥ ٨٥

 شاد٠ٗ خٍف رضٛاْ عثداٌذافع  ٦٦٨٩٥٢١ ٨٦

 ش١ّاء جّعٗ صاتر ِذّد  ٦٦٦٨٣٣٩ ٨٨

 ش١ّاء دضٛلٟ ِذّد دضٛلٟ  ٦٦٨٩٤٩٩ ٨٦

 ش١ّاء ضع١د ضعد ز٠داْ  ٦٦٨٩٢٦٩ ٨٩

 ش١ّاء ِذّد ر٠اْ عثد اٌىر٠ُ  ٦٦٦١٦٨٢ ٦٨

 ش١ّاء ِذّد عٍٝ ِذّٛد  ٦٦٦٨٦٨٨ ٦١

 صاتر٠ٓ ٔاصر رِضاْ عثد اٌع١ٍُ  ٦٦٨٩١٦٦ ٦٢

 طارق عثداٌرد١ُ ضاٌُ جاد  ٦٦٨٩١٦٥ ٦٣

 عثد اٌردّٓ خاٌد ذورٞ ِذّد  ١٨٨٨٨٨٥٢٨ ٦٤

 عث١ر دط١ٓ دطٓ صثرٜ  ٦٦٦٨٦١٩ ٦٥

 عث١ر عاشٛر ر٠اض ِذّد  ٦٦٨٩٨٨٤ ٦٦

 عسج ِٕدٜ اٌط١د عثداٌٛ٘اب  ١٨٨٨١٨٩٢٦ ٦٨

 عسٖ دطٕٟ صالح ثاتد  ٦٦٦١٦٦٦ ٦٦

 عسٖ عثداٌردّٓ ِذّد عثداٌردّٓ  ٦٦٦١٢٩٨ ٦٩

 عفاف جّاي عثدهللا دطٓ  ٦٣٣٦٦٤٩ ٩٨

 عال ٘أٝ ض١د عثداٌعس٠س  ٦٦٨٦٦٥٢ ٩١

 عالء رِضاْ ِذّد ِذّد  ١٨٨٨١٨٥٤٦ ٩٢

 عٍٝ ٠ٛضف عٍٝ اِثارن  ٦٦٨٩٢٥٦ ٩٣

 فاطّح جاد عثد اٌىر٠ُ ترواخ  ١٨٨٨٨٨٢٦٣ ٩٤

 فاطّح راشد جّعح راشد  ٦٦٦٨٨٤٥ ٩٥

 فاطّح عّراْ عٍٝ دطٓ  ٦٦٦٨٨٦٨ ٩٦

 فاطّٗ عثد اٌجاتر ِذّد عٍٝ  ١٨٨٨٢٦٢٨٨ ٩٨



 االضُ اٌىٛد َ

 فاطّٗ عثد اٌذى١ُ عثد اٌذ١ّد عثد اٌذى١ُ  ١٨٨٨٨٨٤٤٩ ٩٦

 فاطّٗ ِٛضٝ فّٙٝ ِٛضٝ  ٦٦٨٦٦٦٦ ٩٩

 فاطّٗ ٠ذٝ دٍّٝ ِذّد  ٦٦٦١٤٥٢ ١٨٨

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢يمي )للعام االكاد

 (٣ ) 

 م ٩١:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 لّر ادّد ِذّد جاتر  ٦٦٦٨٥٩٣ ١٨١

 ١ٌّاء ادّد رت١عٟ اتٛا١ًٌٍ  ٦٦٨٩٥٩٦ ١٨٢

 ِذاضٓ اضّاع١ً ِذّد ِصطفٟ  ٦٦٦١٦١٨ ١٨٣

 ِذّد ادّد ِذّد عثد اٌذ١ّد  ٦٦٨٩٦٤٦ ١٨٤

 ِذّد اٌط١د عدٌٝ ِذّد  ٦٦٦٨٨٦٤ ١٨٥

 ِذّد دطٓ دّد عٛض اٌشاِرٞ  ٦٣٤٦٦٤٥ ١٨٦

 ِذّد ضع١د عثد اٌجٛاد عثد اٌردّٓ  ٦٦٦١٣١١ ١٨٨

 ِذّٛد ادّد داٚد ادّد  ١٨٨٨٨٨٣٩١ ١٨٦

 ِذّٛد اضّاع١ً ِذّد اترا١ُ٘  ٦٦٨٩٨٤٩ ١٨٩

 ِذّٛد ا٠ٙاب جّاي عثداٌّاٌه  ٦٦٦١١٥١ ١١٨

 ِذّٛد ِجدٞ دطا١ٔٓ تر٠ىح  ٦٦٨٩٤٥٦ ١١١

 ِرٖٚ ضعد عط١ٗ ضاٌُ  ٦٤٤٢٨١٦ ١١٢

 ِصطفٝ عٍٝ عثد اٌّذطٓ خفاجٝ  ١٨٨٨٨٨٣٥٣ ١١٣

 ِصطفٝ ِذّد ِصطفٝ عثد اٌذى١ُ  ١٨٨٨٨٨٣٥٥ ١١٤

 ِٙا اضّاع١ً ِذّد اضّاع١ً  ٦٦٦٨٣١٢ ١١٥

 ِٙا ِذّد عثد اٌغٕٝ عثد اٌٛ٘اب  ٦٦٦١٥٤٨ ١١٦

 ١ِادٖ ِذّد عثد اٌغٕٝ عٍٝ  ٦١٥٥٨٤٥ ١١٨

 ٔشٜٛ ِا٘ر ِذّد رفاعٝ  ٦٦٦٨١١٤ ١١٦

 ٔٛرج عٛض ِذّد عٍٟ  ٦٦٦٨٨٦٦ ١١٩

 ٔٛرٖ اترا١ُ٘ ِذّٛد ِذّد  ١٨٨٨٨٨٢٨١ ١٢٨

 ٔٛر٘اْ اتٛاٌماضُ ٔاجٝ عٍٝ  ٦٦٨٩٥٢٦ ١٢١

 ٔٛر٘اْ عادي دضٛلٟ ِذّٛد  ٦٦٦١٨٦٨ ١٢٢

 ١ٔرٖ رضا ِذّد عثداٌعظ١ُ  ١٨٨٨٨٨٢١٩ ١٢٣

 ٘اجر جّاي صالح عٍٝ  ٦٦٨٩٢٥٦ ١٢٤

 ٘اجر عرتٝ صثرٜ ادّد  ٦٦٨٩٥٥٣ ١٢٥

 ٘اجر وّاي عثد اٌرٛاب ِذّد  ٦٦٦١٦١١ ١٢٦

 ٘اٌٗ ظٙراْ ِذّد دٍّٝ  ٦٦٨٩٢٣٤ ١٢٨

 ٘ثٗ فرذٝ ٘اشُ ِذّد  ٦٦٨٩١٦٦ ١٢٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ٕ٘اء عّر طٍثٗ عثاش  ٦٦٦١٤٦٤ ١٢٩

 ٕ٘د ضع١د ِذّد ضع١د  ٦٦٦٨٦٦٩ ١٣٨

 ٠ٛ٘دا ٔصر ِٙدٜ عثداٌجٛاد  ٦٦٨٩٢٨٤ ١٣١

 ٚردٖ صاٌخ دطٓ ِذّد  ٦٦٦١٣٨٣ ١٣٢

 ٠ارٖ ِذّد دّادج ِذّد  ٦٦٨٩٥٦١ ١٣٣

 ٠اض١ّٓ صاتر ز٠ٓ عثداٌّاٌه  ٦٦٦١٦٦٥ ١٣٤

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الثالثةالفرقة  انتظام الفصل الدراسي األول

 الدراسات اإلسالمية/ دراسات اسالمية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 ايمان خلف رضوان عبد الحافظ 1643219219296922   مقيــد مستجد

 1 ايه سيد جمال عبدالرحيم 1643219219299122   مقيــد باق

 6 حذيفه ابراهيم زنوني ابراهيم 1643219269296212   مقيــد باق

 2 دعاء فتحي ابراهيم امين 1643219229299122   مقيــد 2خارج 

 1 شيماء محمد رمضان عبدالعزيز 1643219219296992   مقيــد 2خارج 

 3 صدام عمر خليل عمار 1643219229299161   مقيــد باق

 2 محمد حرب انور ابو الحسين 1643219219292112   مقيــد باق

 3 منة هللا ابراهيم عبد التواب على 1643219219299136   مقيــد مستجد

 4 هاجر ابو اليزيد مرزوق ابواليزيد 1643219219299366   مقيــد باق

 


