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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٩٩:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االسى انكٕد و

 آّٚ احًد يحًد رزق  ٢٨٧٨٧٨٦ ١

 آّٚ َادٖ عثد انْٕاب قاسى  ٢٨٧٨٢٩٦ ٦

 أيم يحًد شهقايٗ يحًد  ٢٨٧٩١٣٦ ٣

 اسًاء خهف يحًد حسٍ  ٢٣٨١٤٧٢ ٨

 اسًاء رتٛع يحًد احًد  ٢٨٧٩١٨٢ ٥

 اسًاء عاصى يحًد اتراْٛى  ٢٨٧٩٦٣١ ٢

 اسًاء فضم صاتر شحاذح  ٢٣٨١٤٨٤ ٧

 اسًاء يحًد يحرٔش دسٕقٗ  ٢٨٧٩٤٢٤ ٨

 انشًٛاء عسخ يحًد عثد انحكٛى  ٢٨٧٩٤٢٧ ٩

 اياَٗ ْشاو احًد يحًد  ٢٨٧٨٩٦٨ ١٤

 ايٛرِ اتراْٛى عثدانحًٛد عثدهللا  ٢٣٨٥٩٩٩ ١١

 ايٛرِ يٓراٌ عثد انًعرًد عثد انرشٛد  ١٤٤٤١٤٨٨٨ ١٦

 اٚاخ سالو يحًد عهٗ  ٢٣١٥٩٨٩ ١٣

 اًٚاٌ خهٛفح تكر احًد  ١٤٤٤٤٤١٨٣ ١٨

 اّٚ احًد عثدانًعرًد عثد انحًٛد  ١٤٤٤٤٤٣٣٧ ١٥

 اّٚ خهف اسًاعٛم حسٍ  ٢٨٧٨٢٨٤ ١٢

 اّٚ يحًد يحًٕد حسٍ  ٢٨٧٩٣٤٧ ١٧

 جٓاد َٕراندٍٚ احًد حساٌ  ٢٣٨٨٩١٣ ١٨

 حساو يصطفٗ عثدانعسٚس حافظ  ٢٣٨٢٥٧١ ١٩

 حسُاء يحًد يحًد يحًد  ٢٨٧٩٤٨٩ ٦٤

 حًدَاِ يقثٕل يقثٕل سٛد  ٢٨٧٨٥٣٧ ٦١

 حُاٌ سعٕدٖ يحًد شحاذّ  ١٤٤٤٤٤١٧٧ ٦٦

 حُاٌ عثد انُثٙ اتٕ غًُٛح عٛد  ٢٨٧٩٦٤٤ ٦٣

 رتاب عالء عثدانْٕاب اتراْٛى  ٢٨٧٨٥٧١ ٦٨

 رحاب عهٗ احًد عهٗ  ١٤٤٤١٤٩٢٧ ٦٥

 رحًح شٓاب احًد حسٍ  ١٤٤٤١٤٧٨٥ ٦٢

 سارج حسٍٛ عثد انعسٚس يحًٕد طاٚع  ٢٨٧٩٦٦٨ ٦٧

 سارِ يحًد جدايٗ عهٗ  ٢٨٧٩٦٦٢ ٦٨

 سعد احًد عهٗ عثدانجٕاد  ٢٣٨٨٥٥٩ ٦٩

 سعٛد يحًد اتٕانهٛم يحًٕد  ٢٨٧٨٥٣٦ ٣٤

 سٓٛر اسًاعٛم عثدانجهٛم عثد انًُطهة  ٢٣٨٨٥٧٩ ٣١



 االسى انكٕد و

 سٕسٍ عٛد يحًد اتٕزٚد  ٢٨٧٨٨٩٨ ٣٦

 شرٍٚ رضا شٕقٗ اياو  ٢٨٧٩١٦٣ ٣٣

 شرٍٚ سعٛد َعاش عثد انعهٛى  ٢٨٧٩٦٦٦ ٣٨

 شًٛاء صاتر يُٛر عاتدٍٚ  ٢٨٧٩٣٤٨ ٣٥

 شًٛاء فرحٗ عثد انفراح اسًاعٛم  ١٤٤٤٤٤٦٦٣ ٣٢

 طارق فارٔق خهف عثد انًُعى  ٢٨٧٩٣١٧ ٣٧

 عثد انرحًٍ رجة خهف يحًد  ١٤٤٤٤٤٦٥٣ ٣٨

 عثد هللا سعد يحًد احًد  ١٤٤٤١٤٢٢٧ ٣٩

 عثٛر خاند فرحٗ عهٗ  ٢٣٨٨٢١٩ ٨٤

 عدل يدكٕر عهٗ يحًد  ٢٨٧٩٤٨٧ ٨١

 عصًد عثد انًجٛد عثد انرحًٍ يحًد  ١٤٤٤١٤٨٩٢ ٨٦

 عهٗ سهٛى يحًد يرسٗ  ٢٨٧٨٨٨٨ ٨٣

 عًر عهٗ عثدانغُٗ عهٗ  ٢٣٨٨٢٣٩ ٨٨

 غادِ عثدهللا حسٍٛ يحًد  ٢٣٨٨٢٨٣ ٨٥

 غادِ عٕض ذكٗ عثدانغُٗ  ٢٨٧٨٨٣٤ ٨٢

 فاطًح جًال عثد انكرٚى فرج  ٢٨٧٨٧٢٨ ٨٧

 فاطًّ سعد عثدانرازق عهٗ  ١٤٤٤٤٤٦٤٥ ٨٨

 فاطًّ يحًد يحًٕد تركاخ  ٢٨٧٩١٨٨ ٨٩

 نًٛاء يحًد عثدانعسٚس عهٗ  ٢٣٨٨٢٥٩ ٥٤

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية
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 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ٩٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االسى انكٕد و

 يحًد احًد عثدانعال عثدانًسرجاب  ٢٨٧٩٦٨٩ ٥١

 يحًد جًال راضٗ عثدانٓادٖ  ١٤٤٤١٤٥٨٨ ٥٦

 يحًد حشًد خهف عثد انقادر  ٢٣٨٨٩٣١ ٥٣

 يحًد رتٛع اتٕانُصر يحًد  ٢٣٨٨٢٧٣ ٥٨

 يحًد ريضاٌ عراتٗ عثدهللا  ١٤٤٤١٤٩٢٨ ٥٥

 يحًد عٛد سعد يحًد  ١٤٤٤١٤٢٩٦ ٥٢

 يحًٕد حسٍ يحًد عثد انْٕاب  ١٤٤٤١٤٢٦٨ ٥٧

 يحًٕد يحًد شرٕٖٛ يحًد  ٢٣٨٨٢٨٧ ٥٨

 يرٔج صالح يحًد يحًد  ١٤٤٤٤٤٣٨٧ ٥٩

 يرٔج يحًٕد فٕز٘ احًد  ٢٨٧٩١٨٣ ٢٤

 يرِٔ اشرف عثدانقادر حسٍ  ٢٨٧٨٢١٨ ٢١

 يرِٔ جًال يحًد خهٛفّ  ٢٨٨٦٤٣٤ ٢٦



 االسى انكٕد و

 يٓا يحًد انسٛد يحًد  ٢٣٨٨٧٤١ ٢٣

 َدا يحًد يحًد حًاو كايم  ٢٨٧٨٧٤٤ ٢٨

 َريٍٛ ْٕارٖ يحًد صادق  ٢٨٧٩١٥٨ ٢٥

 َسًّ ْشاو يحًد طّ  ٢٨٧٨٧٧٨ ٢٢

 َٕال اسًاعٛم فرحٗ اسًاعٛم  ٢٨٧٨٢٨٦ ٢٧

 َٕرْاٌ شٓاب احًد حسٍ  ٢٣٨٨٧١٥ ٢٨

 َٕرْاٌ يؤيٍ جًال عٛد  ٢٨٧٨٢٢٢ ٢٩

 ْاجر اتٕ انًجد ذكٗ عهٗ  ٢٨٧٨٢٤٨ ٧٤

 ْاجر خاند يًدٔح يحًٕد  ٢٣٨٨٩٥٣ ٧١

 ْثّ كًال اندٍٚ احًد االيٛر عثاش  ١٤٤٤١٤٧١٢ ٧٦

 ْدٚر يحًد حسٍ يحًد  ١٤٤٤٤٤٦٨٧ ٧٣

 ُْد حسٍٛ احًد احًد  ٢٣٨٨٨٢٩ ٧٨

 ْٛاو حجاج اتراْٛى احًد  ٢٨٧٩٦١١ ٧٥

 ٔردِ حسٍٛ فارٔق حسٍٛ  ٢٨٧٨٢٧٨ ٧٢

 ٔالء حسٍ يحًد يحًد  ٢٨٧٩٤٢٣ ٧٧

 

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

 الدراسات اإلسالمية/ دراسات اسالمية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 احمد ناصر عباس على 3467231261213736   مقيــد باق

 3 االء السيد عبدالدايم عباس 3467231251214267   مقيــد مستجد

 4 ايمان مكرم محمود حسن 3467231261212573   مقيــد مستجد

 5 على عبد الحكيمبثينة ابوبكر  3467231261211612   مقيــد باق

 6 صابرين حسام الدين على نجيب 3467231261211932   مقيــد مستجد

 7 طه جمعه عبدالحميد قاسم 3467231251213666   مقيــد باق

 9 محمد زين زغلول فرحات 3467231251214669   مقيــد باق

 3 محمد يحيي ابرهيم حسن 3467231241214526   مقيــد باق

 


