
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١٢:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد َ

 آالء ِذّذ اتٛ ص٠ذ ِذّذ  ٦٨٨٠٢٨٣ ١

 آالء ِذّذ ادّذ ِذّذ  ٦٨٨١٤٨١ ٢

 أدّذ ع١ذ ٔاجٝ أدّذ  ٦٨٨٠٣٥٠ ٣

 أعّاء عاِش عع١ذ دغٓ  ٦٨٨٠٨٦٨ ٤

 أعّاء عٍٟ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌذٟ  ٦٨٨١٠٨٨ ٥

 أِأٟ ١ِخائ١ً شذاذح جشجظ  ٦٨٥٨٥٤٠ ٦

 إعشاء داِذ عثذ اٌعظ١ُ فّٙٝ  ٦٨٥٨٤٢٨ ٥

 ادّذ اششف ِا٘ش ِذّٛد  ٦٨٥٨٨٠٠ ٨

 ادّذ ِا٘ش ِٙشاْ شذاذح  ١٠٠٠١٠٦٣٨ ٨

 اسٜٚ ِٕرصش ِذّذ جاد دغا١ٔٓ  ٦٨٥٨٦٨٢ ١٠

 اس٠ٕٝ دٕا وّاي فّٙٝ  ٦٨٨٠٦٤٣ ١١

 اعشاء ععذ ٠ٛعف ِذّذ  ٦٨٥٨٦٨٥ ١٢

 اعشاء صاتش ادّذ ِذّذ  ٦٨٨٠٨٦٥ ١٣

 اعشاء عثذهللا عثذاٌذ١ّذ عاٌُ ِذّذ  ١٠٠٠١٠٥٢٠ ١٤

 اعشاء عٍٝ فرذٝ عثذ اٌٍط١ف  ٦٨٥٨٨٠٣ ١٥

 اعشاء ِذّذ ثاتد خ١ًٍ  ٦٨٨١٤٦٦ ١٦

 اعّاء ادّذ عٍٝ اٌجّاَ عثذاٌغٕٝ  ٦٨٨٠٢٥٥ ١٥

 اعّاء جّاي عثذ اٌذى١ُ ِذّذ  ٦٨٨١٨٥٤ ١٨

 اعّاء عثذ اٌثالٝ ِذّذ عثذ اٌثالٝ  ٦٨٥٨٦١٨ ١٨

 اعّاء ِذّٛد دغٕٝ عثذاٌٛ٘اب  ٦٨٥٨٦٢٠ ٢٠

 االء ِصطفٝ ِذّذ عثذ اٌشدّٓ  ٦٨٨١٣٤٤ ٢١

 اٌض٘شاء ِذّذ واًِ اتشا١ُ٘ غٗ  ٦٨٨١٨٥٢ ٢٢

 ا١ِشج اتشا١ُ٘ عثذ اٌصّذ ِذّذ  ٦٨٨٠٦٥١ ٢٣

 اْ فشج شٛلٝ عض٠ض  ٦٨٨١٤٨٤ ٢٤

 ا٠ّاْ عالء ع١ذ عثذاٌٙادٜ  ٦٨٨٠٤١٨ ٢٥

 ا٠ّاْ ِذّذ اتشا١ُ٘ ادّذ  ٦٨٥٨٤٨٤ ٢٦

 ا٠ّاْ ٔصش عض٠ض ادّذ  ٦٨٨١٨١٥ ٢٥

 ا٠ٗ عّغُ ِذّذ عثذاٌعاي  ٦٨٥٨٥٠٥ ٢٨

 ا٠ٗ عثذاٌٍط١ف ساظٝ عثذاٌشدّٓ  ٦٨٨٠٣٨٣ ٢٨

 ا٠ٗ عٍٝ دغٓ ِعٛض  ٦٨٨٠٨٢٠ ٣٠

 جاعُ ٠ٛٔظ فشج ٠ٛٔظ  ٦٨٨١١٥٨ ٣١



 االعُ اٌىٛد َ

 جاو١ٍٓ ععذ دٕا اتشا١ُ٘  ٦٨٨٠٨٥٨ ٣٢

 جٙاد خاٌذ اتٛ ص٠ذ ِذّذ  ٦٨٨١٢٥٨ ٣٣

 دث١ثح عثذ اٌغ١ّع أدّذ عثذ اٌٛ٘اب  ٦٨٨٠٢٥١ ٣٤

 دز٠فٗ ِذّٛد عثذ هللا عثذ اٌرٛاب عثذ اٌّؤِٓ  ٦١٥٠٥٦٠ ٣٥

 دغٕاء دغٓ خٍف ِذّٛد  ٦٨٨١١٨٨ ٣٦

 دٕاْ اعاِٗ اتٛجثً دِشداػ  ٦٨٨١٥٠٠ ٣٥

 د٠ٕا عضِٝ ِشصق ِغعذ  ٦٨٥٨٤٥٠ ٣٨

 سا١ٔا عادي جذا عثذ اٌجاتش  ٦٨٥٨٥١٣ ٣٨

 سدّٗ شٙاب اٌذ٠ٓ دغ١ٓ ِغعٛد  ٦٨٨١٥٤٤ ٤٠

 سظٛج ِذّذ عٛض س٠اض  ٦٨٨٠١٢١ ٤١

 سظٖٛ ِذّٛد عثذ اٌٛ٘اب عثذ اٌذ١ّذ  ٦٨٨٠٣٦٥ ٤٢

 سٚف١ذٖ ِصطفٝ عثذاٌصادق عثذاٌثالٝ  ٦٨٨١٨٨٤ ٤٣

 س٠ٚذا خٍف واًِ ادّذ  ٦٨٨٠٣٠٨ ٤٤

 س٠ٙاَ ِذّذ عٍٝ عث١ذ  ١٠٠٠١١٤٨٦ ٤٥

 ص٠ٕة ادّذ عّش ِذّذ  ٦٨٨٠٥٥٥ ٤٦

 ص٠ٕة ٔاصش عثذاٌعض٠ض ٠ٛعف  ٦٨٨١٤٠٠ ٤٥

 عاسج اتشا١ُ٘ عثذ هللا ادّذ  ٦٨٨١١٤٥ ٤٨

 عاسج عثذاٌفراح عٍٝ عثذاٌذى١ُ  ٦٨٨٠٨٥٥ ٤٨

 عاسج ِجذٜ شىشٜ دٕا  ٦٨٨٠٤٠٨ ٥٠
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 (٩ ) 

 ص ١٢:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد َ

 عاسٖ ادّذ ادّذ ِذّذ  ٦١٥٠٨٤٣ ٥١

 عاسٖ غٗ ِذّٛد ِذّذ  ٦٨٨١٢٨٦ ٥٢

 عٍّٝ ٔاصش ص٠ذاْ ِذّٛد  ٦٨٥٨٨١٦ ٥٣

 ع١ٍٙٗ ادّذ خاٌذ ِذّذ  ٦٨٨١٦٥٠ ٥٤

 ششٚق ٕٟ٘ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌٙادٞ  ٦٨٨٠٦١٨ ٥٥

 ش١ٙشٖ ١ِٙٛب صاٌخ ١ِٙٛب  ٦٨٨١٤٤١ ٥٦

 ش١ّاء جّاي ع١ذ ِذّذ  ٦٨٨١٥٨١ ٥٥

 ش١ّاء سجة عثذاٌعظ١ُ عثذاٌذى١ُ  ٦٨٨١٥٥٥ ٥٨

 غادج ست١ع عٍٟ ِذّذ  ٦٨٨١٥٢٦ ٥٨

 فاغّح ِذّذ ِّذٚح ِصطفٝ ا١ِٓ  ٦٨٥٨٥٢٢ ٦٠

 فاغّٗ اتشا١ُ٘ اٌذعٛلٝ ٠ٛعف عثّاْ  ٦١٥١٨٥٤ ٦١

 فاغّٗ ادّذ عثذهللا عثاط  ٦٨٨٠٠٣٣ ٦٢



 االعُ اٌىٛد َ

 فاغّٗ عثذ هللا عثذ اٌغالَ دغٓ  ٦١٥١٨٥٨ ٦٣

 وش٠ّٗ اعّاع١ً ع١ذ اعّاع١ً  ٦٨٨١٥٦٦ ٦٤

 ِذّذ اتشا١ُ٘ عثذاٌج١ًٍ اتشا١ُ٘  ١٠٠٠١٠٦١١ ٦٥

 ِذّذ ٔادٜ ع١ذ عٍٝ  ٦٨٨٠١٠٥ ٦٦

 ِذّٛد عثذاٌرٛاب عثذاٌىش٠ُ دغا١ٔٓ  ٦٨٨١٣٣٨ ٦٥

 ِذّٛد وّاي واًِ عثذإٌثٝ  ٦٨٨١٤٥٦ ٦٨

 ِذّٛد ِذّذ ِذّٛد ِذّذ  ٦٨٨١٣٨٣ ٦٨

 ِذّٛد ٠ٛعف عثذ اٌع١ٍُ ٠ٛعف  ٦٨٥٨٤٢٤ ٥٠

 ِشفد أدّذ عثذ اٌشاصق عثذ اٌذ١ٍُ  ٦٨٨١٥٢٨ ٥١

 ِشٖٚ دغٓ عثذاٌفراح ادّذ  ٦٨٨١٨٥٣ ٥٢

 ِشٖٚ ٔصش عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌذافظ  ٦٨٥٨٥٢٨ ٥٣

 ِش٠اْ ثاتد فشج تششٜ  ٦٨٨١٢٨٦ ٥٤

 ِش٠ُ عضخ ١٘ٚة و١شٌظ  ٦٨٨١٠٥٥ ٥٥

 ِٕٗ هللا صالح أٔٛس عثذ اٌٙادٞ  ٦١٥٢٢٨٦ ٥٦

 ِٕٙذ ِذغٓ دغٓ ِعٛض  ٦٣٣٨٠٣٠ ٥٥

 ِٛسا سفعد ٔج١ة شٍثٝ  ٦٨٨١٥٨٤ ٥٨

 ١ِاس ادّذ دٍّٝ ِذّذ  ٦٨٥٨٣٥٨ ٥٨

 ١ِاس ِصطفٟ ِذّذ دغٓ  ٦٨٨٠٤٥٤ ٨٠

 ١ِٕا عّاد فشج ١ِخائ١ً  ٦٨٨١٥٦٤ ٨١

 ٔاد٠ٗ دّذٜ واًِ عّش  ٦٨٨١٣٠١ ٨٢

 ٔاس٠ّاْ فشغً عثذ اٌٛاجذ ِذّذ  ٦١٥٢٣٨٤ ٨٣

 ٔا٘ذ ٠ٛعف عٍٝ عثذاٌّٛجٛد  ٦٨٥٨٥٢٦ ٨٤

 ٔذٜ ِصطفٝ شذاذٗ ٔاجٟ  ٦٨٥٨٥٣٢ ٨٥

 ٔٙٝ اعذك غطاط ١ِخائ١ً  ٦٨٨١٦٢٣ ٨٦

 ٔٛس٘اْ دغ١ٓ أٛس دغ١ٓ  ٦٨٥٨٦٠٨ ٨٥

 ٔٛس٘اْ عثذ اٌجٛاد ِذّذ عثّاْ  ٦٨٨١٥٤٢ ٨٨

 ٔٛس٘اْ عثّاْ ادّذ عثّاْ  ٦٨٥٨٥٣٥ ٨٨

 ٔٛس٘اْ ِذّذ عثذاٌج١ًٍ صاٜٚ  ٦٨٨١٣٢٨ ٨٠

 ٔٛس٘اْ ِخٍٛف صوش٠ا واًِ  ٦٨٨١٥٨٨ ٨١

 ٘اجش اعاِٗ ِذّذ ِصطفٝ  ٦٨٥٨٨٥٦ ٨٢

 ٘اجش ع١ذ ٘اشُ ع١ذ  ١٠٠٠١١٠٢٣ ٨٣

 ٘اجش عٍٝ ست١ع دغ١ٓ  ٦٨٨١٥٨٣ ٨٤

 ٘اجش ِصطفٝ سِعاْ ِذّذ  ٦٨٥٨٦٠٨ ٨٥

 ٘ثٗ عّاس عثذاٌذى١ُ عثذاٌعض٠ض  ٦٨٥٨٥٥٤ ٨٦

 ٘ثٗ فرذٟ فاسط ِذّذ  ٦٨٥٨٨٦٢ ٨٥



 االعُ اٌىٛد َ

 ٘ذٜ دغٓ ادّذ عثذاٌّج١ذ  ٦١٥٢٤٨٦ ٨٨

 ٘ذ٠ش خاٌذ عثذ اٌغٕٟ ِذّذ  ٦٨٥٨٥٤٠ ٨٨

 ٘ذ٠ش عثذ إٌثٟ عثذ اٌشعٛي عثذ اٌذ١ٍُ  ٦٨٥٨٥٤١ ١٠٠
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 (٣ ) 

 ص ١٢:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد َ

 ٘ذ٠ش عف١فٝ ععذ ِذّذ  ٦٨٨١٤٨٨ ١٠١

 ٕ٘ذ دّذٜ ادّذ س٠اض  ٦٨٥٨٨٥٨ ١٠٢

 ٚالء ِذّذ ععذ عثذ اٌرٛاب  ٦٨٥٨٨١٠ ١٠٣

 ١ٌٚذ ٔرعٝ ذٛف١ك دٕظ  ٦١٥٢٥٥٦ ١٠٤

 أعاِح عادي ٠غٓ عٍٟ  ٦٨٥٨٥٦٤ ١٠٥

 أ٠ٗ ٠ذٝ عضخ عثذ اٌٍط١ف  ٦٨٨١٨٢٢ ١٠٦

 ادّذ اعاِٗ عٍٝ ف١ط  ٦٨٨١١٥٦ ١٠٥

 ادّذ سظا فرذٝ ادّذ  ٦٨٥٨٤١٨ ١٠٨

 ادّذ عّشاْ عثذ اٌذ١ّذ ادّذ  ٦٨٨٠٨٥٣ ١٠٨

 اعشاء خاٌذ ِذّذ صذلٝ ِذّذ  ٦٨٨٠١١٢ ١١٠

 اعّاء ادّذ ذّاَ ّٚ٘اْ  ٦٨٨١٣٤٥ ١١١

 اعّاء عثذاٌعض٠ض دّاد عثذاٌعض٠ض  ٦٨٨٠٥٤٥ ١١٢

 اعّاء فش٠ذ جالي ِذّذ  ٦٨٨١٤٥٤ ١١٣

 اِأٝ ادّذ شٍماِٝ عثذ هللا  ٦٨٨٠٢٥٨ ١١٤

 اِأٝ عاغف فشج دٕا  ٦٨٨١٨٠٤ ١١٥

 ا٠ش٠ٕٝ عع١ذ ٔص١ف ٚ٘ثٗ  ٦٨٨١٨١٣ ١١٦

 ا٠ش٠ٕٝ ع١ّش ٔاشذ تششٜ  ٦٨٨١٥٥٥ ١١٥

 ا٠ٗ شعثاْ ِذّذ شذاذٗ  ٦٣٤٨٤٨٢ ١١٨

 تغّٗ خاٌذ ِٛعٝ تٌٛظ  ٦٨٥٨٨١١ ١١٨

 ذاِش صثذٝ جاتش صثخ  ٦٢٥٤٨١٣ ١٢٠

 خذ٠جٗ عشفاْ ِذّذ عثذاٌّاٌه  ٦٨٨١٣٥٨ ١٢١

 دعاء ادّذ عثذاٌعظ١ُ اتشا١ُ٘  ٦٨٨٠٥٥١ ١٢٢

 دعاء ع١ذ روٝ خٍف  ٦١٥٠٨١٥ ١٢٣

 دعاء عثذ اٌرٛاب ِذّذ ذٛٔٝ  ٦٨٥٨٤٨٦ ١٢٤

 ساِٝ عاغف ادٚاسد جشط  ٦٨٨١٥٨٨ ١٢٥

 سجة ِذّذ سجة دغٓ عاٌُ  ٦١٥٠٨٣٣ ١٢٦

 سجة ِذّٛد عثذ اٌذ١ٍُ عثذ اٌعاي  ٦٨٨١٦٨٨ ١٢٥

 سداب ِذّذ اتشا١ُ٘ اٌغ١ذ  ١٠٠٠١٠٦١٨ ١٢٨



 االعُ اٌىٛد َ

 سدّٗ ادّذ اتشا١ُ٘ ِذّذ  ٦٣٣٢٥٥٨ ١٢٨

 سظا ِذّذ صاتش اتشا١ُ٘  ٦٨٨٠٣٨٣ ١٣٠

 سٚاْ عٍٝ ععذ ِذّذ  ٦٨٨١١٨١ ١٣١

 ص٠ٕة ش١ّٝ ِذّٛد ِذّذ  ٦٣٤٨٢٠٨ ١٣٢

 شٙذ دغ١ٓ ِذّذ ِذّذ شاصٌٝ  ٦٨٨٠٤١٥ ١٣٣

 ش١ّاء فرذٝ ِصطفٝ عثذاٌشد١ُ  ٦٨٨٠١٤٥ ١٣٤

 غٗ ِذّذ فٛصٜ ف١ُٙ  ٦٨٨٠٨٢٣ ١٣٥

 عثذاٌع١ٍُ وّاي عثذاٌع١ٍُ عثذإٌّعُ  ١٠٠٠١١٠٠٠ ١٣٦

 عّش ِخراس ع١ّخ ١ِٙذٜ  ٦٨٨١٢١٨ ١٣٥

 عّشٚ ِجذٜ عثذاٌعظ١ُ صاٌخ  ٦١٥٠٨٨٣ ١٣٨

 ١ٌّاء ٔث١ً ِذّذ عثذاٌذى١ُ  ٦١٥١٨٠٠ ١٣٨

 ِاجٝ ِالن ساغة شذاذٗ  ٦٨٨١١٨٤ ١٤٠

 ِادٚٔا صفٛخ ا١ٍ٠ا اٌمّص دا١ٔاي  ٦٨٥٨٨٦٥ ١٤١

 ِذّذ ع١ذ ٔاجٝ ادّذ  ٦٨٨٠١٣٠ ١٤٢

 ِذّذ عشفٗ غَٕٛ ِذّذ  ٦٢٥٤٨٦٢ ١٤٣

 ِصطفٟ ادّذ ععذ صغٍٛي دغٓ  ٦٨٨٠٣٥٥ ١٤٤

 ِٕاي ٔجاح ِذّذ اٌغ١ذ  ٦٨٨٠٣٨٨ ١٤٥

 ٔذٜ عٍٝ ععذ ِذّذ  ٦١٥٢٤٠٦ ١٤٦

 ٔذٜ ِّذٚح ِذّٛد واًِ  ٦٨٨١٦٢١ ١٤٥

 ٔٙٝ فٌٛٝ عثذ اٌذى١ُ تشٕذٜ  ٦٨٥٨٥٥٢ ١٤٨

 ٔٛساْ ِذّٛد فشغٍٟ عٍٟ  ١٠٠٠١٠٤١٠ ١٤٨

 ٘اجش شعثاْ خ١ٍفح عثذ إٌّعُ  ٦٨٨٠٤١٨ ١٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

 ص ١٢:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد َ

 ٘اجش ظادٝ ِذّذ دغٕٝ  ٦٨٨٠٢٨٦ ١٥١

 ٠غشا اتشا١ُ٘ دضل١اي غٛت١ٗ  ٦١٥٢٥٥٢ ١٥٢

 ٠ٛعر١ٕا ف١ُٙ عض٠ض ف١ُٙ  ٦١٥٢٥٨٢ ١٥٣

 ادّذ جالي ع١ذ اعّاع١ً  ٦١٤٥٣٥٤ ١٥٤

 أذسٚ ٠ٛعف فشٔغ١ظ واًِ  ٦١٤٥٥١٦ ١٥٥

 دٕاْ ِذّذ ست١ع ِذّذ عثّاْ  ٦١٥٠٥٥٦ ١٥٦

 عثذإٌّعُ ِذّذ ِذّذ ِذّذ عطا  ٦٢٥٤٨٣٤ ١٥٥

 ِؤِٓ عٍٝ ِذّذ عثذاٌّذغٓ  ٦٢٥٤٨٥٥ ١٥٨

 ِذّذ سِعاْ عّش عثذ اٌشدّٓ  ٦١٥٢١١٠ ١٥٨



 االعُ اٌىٛد َ

 ِذّٛد عثذ هللا عثذ اٌعاي عثذ اٌالٖ  ٦٢٥٤٨٨٠ ١٦٠

 ِشٖٚ خٍف ِذّذ عثّاْ  ٦١٥٢٢٠٤ ١٦١

 ِشٖٚ سفعد عثّاْ ادّذ  ٦١٥٢٢١٥ ١٦٢

 ٔٛسٖ دّذٜ ِذّذ ِذّذ  ٦١٥٢٤٤٦ ١٦٣

 

 ٩١٠٠الئحة حديثة  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 المكتبات والمعلومات -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 اسالم محمد عالء الدين عبد هللا 2242226226266222   مقيــد  2خارج 

 2 رحاب شعبان على عبد الرحمن 2242226226266222   مقيــد 2خارج 

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 المكتبات والمعلومات -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 اميرة حمدي محمد ابراهيم 2242226226262232   مقيــد 2خارج 

 2 انعام سمير على ابوالعال 2242226226266622   مقيــد  2خارج 

 2 بيشوى عماد يعقوب غالى 2242226216262342   مقيــد باق

 2 سيد محمد سيد محمد 2242226226266222   مقيــد باق

 1 محمد سيد صادق عثمان 2242226226262213   مقيــد 2خارج 

 2 مصطفى محمود محمد عبدالرحيم 2242226226262212   مقيــد  2خارج 

 2 مى جمال شوقى عبدالوهاب 2242226226266222   مقيــد 2خارج 

 3 مينا سليمان يوسف اسحق 2242226226262262   مقيــد  2خارج 

 4 نسمه محمد محمود عيسى 2242226226262231   مقيــد باق

 26 هانى ماهر تقى فرج اللة 2242226226262142   مقيــد 2خارج 

 


