
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 الصحافة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٩٠:١٢ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ عثذ هللا زوٝ عثذ هللا  ٦١٥٠٤١٥ ١

 آ٠ٗ عّر ِذّذ ِذّذ  ٦٧١٦٧٠٦ ٢

 آ٠ٗ ِّذٚح داخٍٝ ِذّذ  ٦٧١٦٣٦٤ ٣

 أِأٝ عثذ هللا ِذّذ عثذ اٌمادر  ٦٧١٦٤١٢ ٤

 أ٠ٗ دجاج ٠ٛضف ِذّذ  ٦٧٧٠٥٦٤ ٥

 اترار ِّذٚح دطاْ اِاَ  ٦٧٧٠٣٤١ ٦

 اتٛتىر عثذاٌّاٌه شث١ة ِذّذ  ٦٢٦٦٥٣٧ ١

 ادّذ جّعح عثذإٌع١ُ اترا١ُ٘  ١٠٠٠١٠٦٦١ ٧

 ادّذ صاتر واًِ ِذّذ  ٦٢٦٦٥٦٠ ٦

 ادّذ ِذّذ صذلٝ عثذإٌظ١ر  ٦٢٦٦٦٢٧ ١٠

 ادّذ ِذّذ فارٚق ِذّذ  ٦٧١٦٦٣٧ ١١

 اضاِٗ ض١ذ عثذاٌرٛاب ِذّذ  ٦٧٧١٤٥٣ ١٢

 اضراء شعثاْ ِاضٝ ع٠ٛص  ٦٧٧١١٦٥ ١٣

 اضّاء اضّاع١ً عٍٝ طٍة  ٦٢٦٦١٠٦ ١٤

 ا١ِٕٗ فرج اضّاع١ً دط١ٓ  ٦٧٧٠٣٦٤ ١٥

 ا١ِرٖ ٠ذٝ فرذٟ ادّذ  ٦٧١٦١٠٢ ١٦

 ا٠ح عثذاٌراضٟ عثذاٌردّٓ عٍٟ  ٦٧٧١٧٦٦ ١١

 ا٠ٗ راجٝ دطٕٝ عثذاٌغٕٝ  ٦٢٦٧٤٠٤ ١٧

 ا٠ٗ فرذٝ ع١ذ اترا١ُ٘  ٦٧٧١١٦١ ١٦

 تاضُ ِذطٓ عثذاٌجاتر دطٓ  ٦٤٠٠٥٣١ ٢٠

 ذمٜٛ زغٍٛي ِذّذ عثذ اٌجٛاد ادّذ  ٦٧١٦٣٧١ ٢١

 ذٙأٝ عثذاٌٛو١ً دٍّٝ عثذاٌٛو١ً  ٦٧٧٠٠١٠ ٢٢

 عثذاٌعس٠سجٙاد ِذّذ ِذّٛد   ٦٧٧٠٦٠٢ ٢٣

 دازَ عٍٝ عثذ اٌذ١ّذ اترا١ُ٘  ٦٧١٦١٥٤ ٢٤

 دطاَ طارق رِضاْ عٍٝ اٌص١فٝ  ٦٤٠٠٤٧٠ ٢٥

 دٕاْ عٍٝ عثذإٌع١ُ ِذّٛد عٍٝ  ٦٤٠٠٤٧٤ ٢٦

 خٍٛد شادٜ ِذّذ اترا١ُ٘  ٦٧٧٠١٦٥ ٢١

 دعاء عادي ا١ِٓ صذلٝ  ٦٧٧٠١٧٦ ٢٧

 د٠ثار ِذّذ دطٓ ادّذ  ٦٧٧٠٣٤٦ ٢٦

 ورَ شذاذح رفمح رضا  ٦٧٧١٧٤٠ ٣٠

 رٔا عصاَ اٌذ٠ٓ عٍٝ ادّذ  ٦٧٧١١١٦ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ضارج ادّذ جاد هللا ذٛف١ك  ٦٧٧١١٧٠ ٣٢

 ضارج ِذّذ رشذٜ عثذاٌثالٝ  ٦٧٧١٧٦٦ ٣٣

 ضا١ِٗ جّاي ِذّذ عثذرتٗ  ١٠٠٠١١٢٢٧ ٣٤

 ضٍّٝ ِاجذ شذاذٗ ِذّذ  ٦٧٧١١٥١ ٣٥

 ضّا ِا٘ر اترا١ُ٘ خ١ٍفح  ١٠٠٠١٠١٢٠ ٣٦

 ادّذ ت١ِٛٝضّر رت١ع   ٦٧٧٠٦٠٣ ٣١

 شرٚق دطٓ ِذّذ دط١ٓ  ٦٧١٦١١٦ ٣٧

 شر٠ٓ ٚجذٜ ثاتد تاخَٛ  ٦٧٧١٠٢٧ ٣٦

 صاتر٠ٓ عثذاٌٛو١ً اتٛز٠ذ در٠ٚش  ٦٧٧٠٥١٦ ٤٠

 صّٛئ١ً ٔث١ً اضذك اضطفأٛش  ٦٧٧٠٠٦٦ ٤١

 عثذ اٌردّٓ ادّذ ِذّٛد عثذ اٌردّٓ  ٦٧٧٠٦١٦ ٤٢

 عثذ اٌطالَ عصاَ اٌذ٠ٓ عثذ اٌطالَ خ١ًٍ  ٦٢٦٥١٤٢ ٤٣

 عث١ر عصّد ِذّذ ا١ِٓ  ٦٧٧١٦١١ ٤٤

 عٍٝ ِذّذ فرذٝ دطٓ  ٦٧١٦٦٧٤ ٤٥

 عّرٚ ٔادٜ ض١ذ ضاٌُ  ٦٢٦٧٦١٢ ٤٦

 ورضر١ٕٗ عّاد ضعذ هللا تثاٜٚ  ٦٧١٦٥٤٦ ٤١

 ور٠ُ ادّذ عثذاٌفراح ِذّٛد  ٦٢٦٥١٤٦ ٤٧

 ور٠ّح عثذ هللا عثذ اٌرٛاب عثذهللا  ٦٧١٦٤٤٧ ٤٦

 عثذاٌٍط١فور٠ّٗ فٌٛٝ داخٍٝ   ٦٣١٥٦٧٤ ٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الصحافة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ٩٠:١٢ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِاروٛ عّاد فؤاد ِٛضٝ  ٦٧٧١٧٠٥ ٥١

 ِار٠ٕا رضا تشرٞ دث١ة  ٦٧١٦٦٦٤ ٥٢

 ِار٠ٕا عاطف عثذٖ ضٛش  ٦٧٧١٧٠٢ ٥٣

 ِار٠ٕا ٔٛٔاٞ صّٛئ١ً ذاٚضرٚش  ٦٧٧٠٥٧٥ ٥٤

 ِذّذ ادّذ فٌٛٝ عثذ اٌذ١ّذ  ٦٣٤٧٦١١ ٥٥

 ِذّذ ا٠ٙاب ِذّذ عادي  ٦٧٧١٠٧٢ ٥٦

 ِذّذ رفعد طٗ ١ٌطٝ  ١٠٠٠١١٠١٥ ٥١

 ِذّذ ض١ذ زور٠ا ِذّذ  ٦٣١٦٥٥٥ ٥٧

 فارٚق عٍٝ عثذاٌذ١ّذِذّذ   ٦٢٦٥١٦٠ ٥٦

 ِذّذ فرغٍٝ ِذّذ أٛر ٠ٛضف  ٦٧١٦١٦٥ ٦٠

 ِذّذ ِصطفٝ ادّذ عثذاٌطالَ  ٦٧١٦١٥١ ٦١

 ِذّٛد عٍٝ ِذّذ ادّذ  ٦٧٧١٠٣٣ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّٛد ِذّذ ادّذ ض١ذ  ٦٣٣٦٥٤٤ ٦٣

 ِذّٛد ِذدد ِذّذ ِرزٚق  ٦٣٧٦٢٠٤ ٦٤

 ِر٠ُ خاٌذ ادّذ ِذّذ  ٦٧٧١١٥٦ ٦٥

 اضذك ِٕمر٠ٛشِر٠ُ عادي   ٦٧٧١٤٢٥ ٦٦

 ِر٠ُ ٔث١ً ضّعاْ ِمار  ٦٧١٦٧١١ ٦١

 ِصطفٝ عثذاٌشافٝ ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ  ٦٣٧٦٤٣٠ ٦٧

 ِصطفٝ ِذّذ ض١ذ عثذاٌردّٓ  ٦٣٧٦٤٣٢ ٦٦

 ِٕٗ هللا ٘شاَ عذٌٝ دطٓ  ٦٧٧١١١٤ ١٠

 ِٙا ادّذ عثذ هللا تذراْ  ٦٧٧١٢٥١ ١١

 ِٙا تٙاء دطٓ اتٛا١ًٌٍ  ٦٣٧٦٤٧٧ ١٢

 ض١ّر فا٠س لٍذش١ِر٠د   ٦٧٧٠٣٦١ ١٣

 ١ِٕا ضاِخ صادق ِرزٚق  ٦٣٧٦٦٥٦ ١٤

 ٔاد٠ٓ ١٘ثُ فّٙٝ ادّذ  ٦٣٧٦٦١٣ ١٥

 ٔذٜ ٚائً دّذٜ جاتر  ٦٧٧٠١٦٢ ١٦

 ٔٙاد عّاد عثذإٌّعُ جعفر  ٦٧١٦٧٢٥ ١١

 ٔٛر٘اْ اشرف ِذّذ ِطرغاضٟ  ٦٧٧٠٥٧١ ١٧

 ٘ادٜ خٍف ِذّذ خٍف  ٦٣٧٦٧٠١ ١٦

 ضع١ذ اٌذط١ٕٝ ٘ثح هللا ِصطفٝ ِذّذ  ١٠٠٠١٠٥٦٦ ٧٠

 ٘ذٞ صالح أدّذ در٠ٚش  ٦٧١٦٦٥١ ٧١

 ٕ٘ذ ِذّذ دطٓ ض١ذ  ٦٧٧١٤٦٣ ٧٢

 ١٘اَ ع١طٝ عثذ اٌفراح عٍٝ  ٦٧٧١٥٥٣ ٧٣

 ٚفاء ِذّٛد شىٛوٛ صذلٝ  ٦٧٧٠٤٦٠ ٧٤

 ٚالء ِخرار ع١ذ شذاذح  ١٠٠٠١٠٥٧٢ ٧٥

 ٠ارج خاٌذ ادّذ ِذّذ  ٦٧١٦٣٤٤ ٧٦

 ٠اض١ّٓ ادّذ فؤاد عٍٟ  ٦٧٧٠١٦٤ ٧١

 ٠طرا ِذّذ دط١ٓ عثذاٌذ١ّذ  ٦٣٧٦٧١٣ ٧٧

 ٠ٛضر١ٕا ٠ٛضف ِخائ١ً ٌث١ة  ٦٧٧٠٦٦٤ ٧٦

 ٠ٛضف ِذّذ ِذّذ عثذاٌذافظ  ٦٣٧٦٧٧٥ ٦٠

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 اإلعالم/ الصحافة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 ابانوب ابراهيم يعقوب عبدهللا 6082163123136932   مقيــد 1خارج 

 6 اسالم اسماعيل قطب اسماعيل 6082163123133981   مقيــد باق

 0 بسمه على زغلول على 6082163123131639   مقيــد 1خارج 

 9 حازم صالح احمد مبارك 6082163193133091   مقيــد باق



 2 رائد كمال السيد السيد 6082163193133020   مقيــد باق

 2 شروق محمد محمد جالل 6082163123136083   مقيــد 1خارج 

 ٧ طارق احمد عبد الستار احمد 6082163123131939   مقيــد 1خارج 

 9 طارق زينهم طلب مهنى 608216319313318٧   مقيــد باق

 8 غادة اسماعيل رجب صالح 6082163193136939   مقيــد 1خارج 

 13 فادى سمير بسطا حنا 6082163193133663   مقيــد 1خارج 

 11 محمد حمدى حسانين سيد 60821631031332٧6   مقيــد 0خارج 

 16 محمد مجدي محمد عصمت عبد الواحد 6082163193133909   مقيــد باق

 10 الرحمن احمدمحمود احمد عبد  608216319313302٧   مقيــد 1خارج 

 19 محمود زغلول تونى نادى 6082163193133368   مقيــد باق

 12 مريان مكرم تقى شحاته 6082163103133611   مقيــد 0خارج 

 12 مصطفى جمال نصار خضراوى 6082163123130310   مقيــد باق

 

 

 الئحة داخلية الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 اإلعالم/ الصحافة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 حازم محسن فتحى عبد الباقى 608216313313338٧   مقيــد 0خارج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقرير عن طالب سنة دراسية
 اإلذاعة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢)للعام االكاديمي 

 (٠ ) 

 ص ٩٩:١٢ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ رضا ذٛف١ك ِذّذ  ٦٢٦٥١٠٧ ١

 آ٠ٗ عٍٝ صالح عٍٝ  ٦٢٦٧٤٢٢ ٢

 أضّاء ضطٛدٝ عثذاٌمادر ِذّذ  ٦٧٧١٧٣٠ ٣

 ادّذ اترا١ُ٘ عثذ اٌرٛاب ِذّذ  ٦٢٦٥١١٢ ٤

 عاطف ِذّذ رجةادّذ   ٦٧٧٠٥٧٠ ٥

 ادّذ ِذّذ عثذ اٌرد١ُ عثذ اٌعظ١ُ  ٦٧١٦٦٣٠ ٦

 ادّذ ِذّذ ِذّذ اتٛاٌعال  ٦٢٦٦٦٣٧ ١

 ادّذ ِصطفٝ رت١ع ض١ذ  ٦٧٧٠٥٦١ ٧

 ادّذ ِٕصف تذر دطٓ  ٦٢٦٦٦٥٠ ٦

 اضراء ض١ذ ِذّذ ِذّٛد  ٦٧٧١٧٤١ ١٠

 اضراء ِذطٓ دطٓ عاشٛر  ٦٧٧١٦٦١ ١١

 عثذ اٌغٕٝ اضراء ِذّذ تذر تاضُ  ٦٧٧٠٦٥٧ ١٢

 اضراء ِذّذ ِذّٛد ِٕٙٝ  ٦٢٦٦٦٦٣ ١٣

 اضالَ عاطف ادّذ عثذاٌرازق  ١٠٠٠١١٠١٦ ١٤

 اضّاء ِذّذ عٍٝ جاد هللا  ٦٧٧١٥١٦ ١٥

 ا١ِٕٗ اٌط١ذ ِذّذ اٌط١ذ  ٦٧١٦١٠١ ١٦

 ا١ِٕٗ ِصطفٝ عثذ إٌّعُ جعفر  ٦٤٣٧٦١٦ ١١

 ا١ِرٖ ِذّٛد ادّذ ِذّذ شٍثٟ  ٦٤٠٠١٧٧ ١٧

 أط١ٔٛٛش عاطف عس٠س غاٌٝ  ٦١٥٠٢٦٥ ١٦

 ا٠ّاْ دّذٜ عٍٝ ض١ٍّاْ  ٦٧٧٠٤١٥ ٢٠

 ا٠ٗ ِا٘ر عثذ اٌعظ١ُ ض١ٍّاْ  ٦٧٧٠٠٤٢ ٢١

 جاو١ٍٓ دٕا عسِٝ عثذٖ  ٦٢٦٧٤٦٢ ٢٢

 دطاَ دطٓ ِذّٛد عثذاٌٙادٜ  ٦٧٧١٢٤٧ ٢٣

 دطاَ ضاِخ عثذ اٌذ١ّذ عط١ٗ  ٦٧٧٠١٧٣ ٢٤

 دطٓ ِذّذ لطة اضّاع١ً  ٦٢٦٥١٢٢ ٢٥

 دٕاْ فضً ِذّذ ِٙذٜ  ٦٧١٦٤٧٧ ٢٦

 دا١ٌا دطاَ اٌذ٠ٓ عثذ اٌذ١ّذ دطٓ  ٦٧٧١٦١١ ٢١

 در٠ح عثذ اٌردّٓ ادّذ اٌذرد٠رٞ راضٟ  ٦٧٧١٥٦٦ ٢٧

 دعاء ٕ٘ٝ عثذ اٌمادر عٍٝ  ٦٧٧١٧٣٣ ٢٦

 د١ٔا ض١ذ ادّذ اضّاع١ً  ٦٧٧٠١٦١ ٣٠

 د٠فٝ عثذ إٌٛر داٚد غاٌٝ  ٦٧٧٠١٣٧ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 اٌرٛاب عثذ اٌعس٠سد٠ٕا ِذّذ ِذّذ عثذ   ٦٧٧٠٣١٤ ٣٢

 را١ٔا دطاَ ِاجذ عثذاٌثاضظ  ٦٧٧١٣٦٧ ٣٣

 رضٛٞ ِا٘ر أدّذ دطٓ  ٦٧١٦٣٦٦ ٣٤

 ر٠ُ شعثاْ ِر٠س صاٌخ  ٦٧٧٠١١٠ ٣٥

 ر٠ٙاَ ٠طرٜ ادّذ ِذّذ  ١٠٠٠١٠٦٢١ ٣٦

 ز٠ٕة ِجذٜ رِضاْ ِذّذ  ٦٢٦٧١١٢ ٣١

 ضارج عاشٛر عٍٝ ٠ٛضف  ٦٧٧١٥٦٠ ٣٧

 جر٠ص ضارج فر٠ذ جاد هللا  ٦٧١٦٣٦١ ٣٦

 ضاٌّح عّراْ ضالِح ذٛٔٝ  ٦٧٧٠٦٦٦ ٤٠

 ضّر طٍعد ِطعٛد تىر  ١٠٠٠١٠١٣٤ ٤١

 ض١ذ ض١ّر ض١ذ ِذّذ  ٦٧٧٠١١٠ ٤٢

 شرٚق ادّذ رفعد عثذ اٌثالٝ  ٦٧٧٠١٤٥ ٤٣

 ش١ّاء عالء ادّذ ِذّٛد  ٦٧٧٠٦٥٥ ٤٤

 ش١ّاء عٍٛأٝ ِذّذ عٍٛأٝ  ٦٧٧٠٧١٦ ٤٥

 اٌعس٠س ادّذصفاء تذر اٌذ٠ٓ عثذ   ٦٧٧٠٠١٧ ٤٦

 طٍعد اشرف طٍعد ِذّذ  ٦٧٧٠١٢٠ ٤١

 عثذ اٌذ١ّذ ر٠ص عثذ اٌجٛاد عثذ اٌذ١ّذ  ٦٧٧١٧٦٢ ٤٧

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 اإلذاعة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ٩٩:١٢ ٩١٠٢/٠١/١٢ نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ
 االضُ اٌىٛد َ

 عثذ اٌذ١ّذ ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ ادّذ  ٦٧٧٠٥٦٣ ٤٦

 عثذ اٌعظ١ُ ادّذ رجة روٝ  ٦٧٧٠٣٦٦ ٥٠

 عثذ إٌّعُ ِذّذ عثذ إٌّعُ ِذّذ  ٦٧٧١٠٠٧ ٥١

 عثذاٌردّٓ عرتٝ ِذّذ تذٜٚ  ٦٧١٦٤١٦ ٥٢

 عثذاٌردّٓ عّرٚ اضّاع١ً عثذ اٌذ١ّذ  ١٠٠٠١٠٦٣٥ ٥٣

 عّرٚ عثذاٌرد١ُ عثذإٌع١ُ عثذاٌرد١ُ  ٦٧٧٠٦١٢ ٥٤

 ع١ذ رت١ع عثذاٌغٕٟ ِذّذ  ٦٧٧٠١٢٣ ٥٥

 غادج تذٜٚ عثذاٌذ١ّذ تذٜٚ  ٦٧١٦٦١١ ٥٦

 ور٠ُ عثذاٌعس٠س ٘اشُ اترا١ُ٘  ٦٧١٦٤١٢ ٥١

 وّاٌٗ ِذّذ ِذّذ ادّذ  ٦٧٧٠٣٦١ ٥٧

 ِادٚٔا ِجذٜ وّاي ٔج١ة  ٦٧٧١٢٥٤ ٥٦

 ٔاشذ د١ِٕٓار٠ً ِّذٚح   ٦٧٧١٢٢٢ ٦٠

 ِا٠طٗ رضا عثذ إٌّعُ ِذّذ  ٦٧٧٠٧٢٤ ٦١

 ِذة اترا١ُ٘ ٠ٛضف دا١ٔاي  ٦٧٧٠١٠٤ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ جّاي واًِ عٍٝ  ٦٧٧٠٦٣٠ ٦٣

 ِذّذ رضا ِذّذ عثذاٌذى١ُ  ٦٧٧٠٢٤٧ ٦٤

 ِذّٛد ٔث١ً صاتر ا١ِٓ  ٦٧٧٠١٢١ ٦٥

 ِرٔا رشٛاْ عطا هللا عثذ هللا  ٦٧٧٠٢٦٣ ٦٦

 ذٛف١ك اٌط١ذِرٖٚ اٌط١ذ   ٦٧٧٠١٧٠ ٦١

 ِر٠ُ ش١ثٛب ِذّذ عثذ إٌّعُ  ٦٣٧٦٢٤٢ ٦٧

 ِصطفٝ ضراج اٌذ٠ٓ ِذّذ ٔث١ٗ عثذ اٌذ١ّذ  ٦٧٧٠٤٢١ ٦٦

 ِصطفٝ ٘أٝء طٗ واًِ  ٦٣٧٦٤٤٥ ١٠

 ِٕح هللا رت١ع ِذّٛد ِذّذ  ١٠٠٠١٠٦٤٤ ١١

 ِٕحاٌٍـٗ طارق صالح اٌذ٠ٓ اترا١ُ٘  ٦٧١٦٧٢١ ١٢

 اٌعس٠س اترا١ُِٕ٘ٗ هللا اشرف عثذ   ٦٣٧٦٤١٣ ١٣

 ِٙا عثذ اٌردّٓ رشذٜ عثذ اٌردّٓ  ٦٧٧٠٧٠٦ ١٤

 ِٙرائ١ً عصاَ ٚج١ح ٔع١ُ  ٦٧٧٠٦٦٧ ١٥

 ِٝ رضا فرذٝ ِذّذ  ٦٧١٦٣٤٢ ١٦

 ِٟ صالح ٘اْ عٍٟ  ٦٧٧١٦٢٠ ١١

 ١ِٕا ضاَ ض١ّر ضاَ  ٦٣٧٦٦٠٦ ١٧

 ٔاد٠ٓ أدّذ خٍف عّر  ٦٧١٦٣٦٠ ١٦

 ٔذا عثاش ض١ذ عثاش  ٦٧٧٠٢٣١ ٧٠

 ٔذا ٠طرٜ عٍٝ عثذ اٌٍط١ف  ٦٧١٦٣٥٧ ٧١

 ٔٛاي اضّاع١ً عثذ اٌذىُ اضّاع١ً  ٦٧٧٠٣٧٢ ٧٢

 ٔٛر٘اْ راشذ ع١ذ ٔص١ر  ٦٧١٦٥٧٢ ٧٣

 ٔٛر٘اْ عصاَ اٌذ٠ٓ ادّذ شعثاْ  ٦٧٧٠١١٥ ٧٤

 ٘اجر عثّاْ ِصطفٝ دطٓ  ١٠٠٠١١٠١٤ ٧٥

 ٠ارا جّاي ٔصار عثذ اٌثالٝ  ٦٧١٦٤٧١ ٧٦

 ِذّذ٠ٛٔص خٍف ٠ٛٔص   ٦٧٧١١٢٤ ٧١

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقرير عن طالب سنة دراسية
 العالقات العامة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٩٠:١٢ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آالء ِذّذ صفٛخ ِذّذ ِذّذ  ٦٧١٦٧٤٦ ١

 عٍٟ ِذّذ عٍٟ آ٠ٗ  ٦٧١٦٧٣١ ٢

 أًِ ضطٛدٝ عثذ اٌمادر ِذّذ  ٦٧٧٠٥١٠ ٣

 أ١ِٕح أشرف أدّذ تخ١د  ٦٧٧١١٦١ ٤

 إضراء ِذّذ أدّذ عثذ اٌردّٓ  ٦٧٧٠١٥٧ ٥

 اترطاَ فىرٜ دٕا جرجص  ٦٧٧٠٢٣٣ ٦

 ادّذ ِذّذ ٠ٛضف ِذّذ  ٦٧١٦٥٠١ ١

 اضراء عادي رجة ِذّذ  ٦٧٧١٢٠٣ ٧

 اضراء عادي فؤاد ِراد  ٦٧١٦٦٢٥ ٦

 اضراء ِذّذ عثذ اٌعس٠س ِذّٛد  ٦٧٧٠٦٤٦ ١٠

 اضراء ِىرَ ِذّذ ض١ذ  ٦٢٦٦٦٦٥ ١١

 اضراء ِٕرصر لطة ِذّذ  ٦٧٧١١٦٦ ١٢

 افٕاْ جّاي غر٠ة ِذّذ  ٦٧١٦٣٤١ ١٣

 اورَ ِذّٛد دٍّٝ اترا١ُ٘  ٦٧٧١٣٥٠ ١٤

 االء ض١ذ ِذّذ دطٓ  ٦٧٧٠١٧٧ ١٥

 االء ِذّذ اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٧٧١٢٠٥ ١٦

 اًِ ِذّٛدعثذاٌّعس ِٕٙٝ  ١٠٠٠١٠٥٧١ ١١

 إِٗ عثذاٌعس٠س عثذاٌظا٘ر عثذاٌعس٠س  ٦٧٧٠١٧٧ ١٧

 ا١ِٕح صالح ِذّذ ِذّٛد  ٦٧٧١٤٢١ ١٦

 ا١ِٕٗ خٍف ِذّٛد ِذّذ  ٦٧٧١٢٠٦ ٢٠

 ا١ِرج عثذاٌذى١ُ عثذاٌعس٠س ِذّٛد  ١٠٠٠١٠١٣١ ٢١

 ا١ِرٖ ٠ٌٛص فٛزٞ ٠ٛضف  ٦٧٧٠٦٢٦ ٢٢

 ض١ذ زاخرأجٝ ١ِالد   ٦٧٧١٥٦٧ ٢٣

 أجٟ ع١طٝ ٠ٛٔاْ عٛض  ١٠٠٠١١٤٤٧ ٢٤

 أعاَ تٙاء رشذٜ ٔج١ة  ٦٧١٦٧٥٦ ٢٥

 ا٠ّاْ ادّذ ض١ٍّاْ ادّذ  ٦٧٧١١١١ ٢٦

 ا٠ّاْ رِضاْ جاب هللا ِذّذ  ٦٧٧٠١٠٧ ٢١

 ا٠ٗ ادّذ ِصطفٝ اترا١ُ٘  ٦٧٧٠٤٦٢ ٢٧

 ا٠ٗ عٍٝ رشذٜ ِذّذ  ٦٧٧٠١٠٦ ٢٦

 تطّٗ ثاتد فؤاد صادق  ١٠٠٠١١٤٤٤ ٣٠

 تطّٗ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌغٕٝ  ٦٧٧١٦٣٠ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 دطٓ رت١ع دطٓ اترا١ُ٘  ١٠٠٠١١٧٦١ ٣٢

 دطٓ ض١ذ ادّذ عثذاٌمٜٛ عثذاٌّج١ذ  ١٠٠٠١٠٦٣٥ ٣٣

 دٌٚد خٍف اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٧٧٠٤٧١ ٣٤

 د٠ٕا ادّذ درد٠ر ٠ٛضف  ٦٧٧١١٤٦ ٣٥

 د٠ٕا خاٌذ شعثاْ ِٙذٜ  ٦٢٦٧٦٤٢ ٣٦

 ٔادٜ دٚش تطرشد٠ٕا   ٦٧٧١١٤٧ ٣١

 را١ٔا ِذّذ رت١ع ِذّٛد  ٦٧٧٠١٥٢ ٣٧

 رد١ً اشرف ِذّذ دطٓ  ٦٧٧٠٠٧١ ٣٦

 رشا ِصطفٝ ادّذ صاٌخ  ٦٧١٦٦١٦ ٤٠

 رضا رزق ادّذ ِذّذ  ٦٧٧١٠١٣ ٤١

 رغذٖ جّاي عثذ اٌذىُ ِذّذ  ٦٧١٦٦٦٥ ٤٢

 رِاح عٍٝ دطٓ عثذاٌذ١ّذ  ٦٢٦٧٦١٤ ٤٣

 ضارج ض١ذ شذاذح خٍف  ٦٧٧٠٣٢١ ٤٤

 ضٍّٝ أشرف ِذّذ عثذ اٌفراح  ٦٢٦٧٧١٦ ٤٥

 ضّر عاِر ا١ِٓ اضّاع١ً  ١٠٠٠١١٠٦١ ٤٦

 ضٙا اٌط١ذ تٙجد عثذ اٌعظ١ُ  ٦٧٧٠٧٠١ ٤١

 ضٛزاْ ١ِٕر أٛر ٠ٛضف  ٦٢٦٧٧٧٤ ٤٧

 ش١ٙرٖ ِراد عس٠س اٌذ٠ٓ ِشاضٝ  ٦٧٧٠٤٦٣ ٤٦

 ش١ّاء جّاي ادّذ ِذّذ  ١٠٠٠١١٤٦١ ٥٠

 

 كلية اآلداب
 دراسيةتقرير عن طالب سنة 

 العالقات العامة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ٩٠:١٢ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 صفاء شعثاْ عرفاْ دط١ٓ  ٦٧٧١٧١٥ ٥١

 عادي عف١فٝ ِذّذ عثذاٌرد١ُ  ١٠٠٠١١٠٧٢ ٥٢

 فاطّٗ ادّذ ِذّٛد خ١ٍفٗ  ٦٧٧٠٦١٤ ٥٣

 ورضر١ٓ ٔط١ُ عثذاٌّالن دٕا  ٦٧٧١١٠٧ ٥٤

 ِاجٝ تشرٜ ضع١ذ اضذك  ٦٧٧١٥٧٠ ٥٥

 ِارذ١ٕا ٔاصف ٔع١ُ ع١اد  ١٠٠٠١١٤٤١ ٥٦

 ِار١ٌٓ ش١ٙر عادي ٔص١ف  ٦٧٧٠٥٣١ ٥١

 ِار٠ٕا ضاِٝ ٠ٛضف رضّٝ  ٦٧١٦٦٧١ ٥٧

 ِار٠ٕا ٔصذٝ ٔصر ذِٛا  ٦٧٧٠٠١٢ ٥٦

 ِذّذ صالح دطٓ عثذ اٌمادر  ٦٧٧١١١١ ٦٠

 ِذّٛد ِذّذ ادّذ عثذاٌٛ٘اب  ٦٧١٦٦٧٠ ٦١

 ِراَ عثذ إٌّعُ عثذ اٌعس٠س عثذ اٌردّٓ  ٦٧٧١٦٦٣ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ِرٚج ٘أٝ عثذاٌذط١ة اترا١ُ٘  ٦٧١٦٦٠١ ٦٣

 ِرٖٚ ِذّذ ادّذ ِذّذ  ٦٧١٦٥١٦ ٦٤

 ِر٠ُ ض١ّر اضىٕذر تطرش  ٦٧٧١٥٢٦ ٦٥

 ِصطفٝ ِذّذِر٠ُ ِذّذ   ٦٧٧١١٦١ ٦٦

 ِر٠ُ ِصطفٟ عٍٟ ِذّذ  ٦٧١٦٤٠١ ٦١

 ِر٠ُ ٔث١ً فرذٝ ٠ٚصا  ٦٧١٦٧٤٠ ٦٧

 ِصطفٟ ِٙذٞ ادّذ عثذ اٌّج١ذ  ٦٧٧٠٦٣٦ ٦٦

 ِٕٗ هللا ضعذ جاد اٌرب رضٛاْ ِذّٛد  ٦٧٧١٦١٤ ١٠

 ِٕٝ دطٓ اٌط١ذ عثّاْ  ٦٧١٦٣٤١ ١١

 ِٟ عاِر اترا١ُ٘ ِذّذعٍٝ  ٦٧٧١٧١٦ ١٢

 ِّذٚح عثذ اٌّط١خ تٌٛص١ِر٠د   ٦٧٧٠١١١ ١٣

 ٔارد٠ٓ ٔث١ً ثاتد ٚ٘ثٗ  ٦٧١٦٦٠٥ ١٤

 ٔا٘ذ ِذّذ جّعٗ دط١ٓ  ٦٧٧٠٧١٥ ١٥

 ٔجالء ِذّذ عثذاٌطالَ ض١ٍّاْ  ٦٧١٦٦٧٧ ١٦

 ٔجالء ِذّذ عثذاٌمٜٛ دطٓ  ٦٧٧١٥٧٦ ١١

 ٔجٜٛ ِذطٓ ِذرٚش ٚ٘ثٗ  ٦٧١٦٧٢٣ ١٧

 ٔذٜ رِضاْ ذٛٔٝ داِذ  ٦٧٧٠٠٢٦ ١٦

 اترا١ُ٘ ذمٟ ٔج١ةٔر١ِٓ   ٦٧٧٠١٦٣ ٧٠

 ٔطّح ادّذ واشف عثذ اٌردّٓ  ٦٧٧١١٧٤ ٧١

 ٔعّح عٛاد فارٚق ِذّذ  ٦٧١٦١٣٤ ٧٢

 ٔٙاي دّذٜ عثاش ِذّذ  ٦٧٧١١٧٥ ٧٣

 ٔٛراْ ٘شاَ ِذّذ ٔٛر اٌذ٠ٓ  ٦٧١٦٣٦٢ ٧٤

 ٔٛر٘اْ صالح اترا١ُ٘ ادّذ  ٦٧٧٠٢٢٦ ٧٥

 ٔٛر٘اْ ِذّذ ع١ذ ِٕصٛر  ٦٧٧١٥٧١ ٧٦

 ِذّذ اال١ِر ض١ذ اتٛ اٌّجذ٘اجر   ٦٧١٦٧٢١ ٧١

 ٘ثٗ عاطف وّاي ضعذ  ٦٧١٦٣٤٦ ٧٧

 ٘ذ٠ر عصاَ طٍعد ذٛٔٝ  ٦٧٧١١٦٤ ٧٦

 ٘ذ٠ر ِذّذ ِصطفٝ اٌط١ذ  ٦٧٧٠٤٦١ ٦٠

 ٕ٘ذ رِضاْ عٍٝ ِذّذ  ٦٧٧٠١٥٥ ٦١

 ١٘اَ خٍف ِذّذ رضالْ  ٦٧١٦٣٧٣ ٦٢

 ٚفاء عّر لاضُ ِذّذ  ٦٧٧٠٤٤٧ ٦٣

 ٠اض١ّٓ ٌطفٝ ثرٚخ طٍعد  ٦٧٧١٦٢٢ ٦٤

 ٠ٛضر١ٕا ثرٚخ دٕا ٠ٛضف  ٦٧٧٠٤٧٠ ٦٥

 ٠ٛضف ِذّذ ِذّذ ِرضٝ  ٦٣٧٦٧٧١ ٦٦

 


