
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 فلسفة انتظام -الفلسفة  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٠٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ادّذ زغٍٛي فرغً دطٓ  ٦١١١١٤٤ ١

 ادّذ صالح عثذ اٌثالٝ عٍٝ  ٦١١١٨٢٦ ٢

 ادّذ عرتٟ واًِ ِرزٚق  ٦١١٠٥٨٣ ٣

 ادّذ ِذّذ عثذ اٌغٕٟ عثذ اٌثاضظ  ٦١١٠٣٠٠ ٤

 اضاِٗ ِذّذ عثذاٌرٛاب ِذّذ٠ٓ  ٦١١١٢١٢ ٥

 اضاِٗ ِّذٚح عثذاٌٛ٘اب ع١طٟ  ٦١١١٦٨٦ ٦

 اضراء ض١ذ ف١ض عثذ اٌفض١ً  ٦١٨٦٥٣٦ ٨

 اضراء ِصطفٝ اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦١١٠٨١٥ ١

 اضالَ ِذّذ ض١ذ ج١ًّ  ٦١١١٢٤٢ ٦

 اضالَ ِذّذ فرذٝ داِذ  ٦١١٠٠٨٦ ١٠

 اضّاء ادّذ ِذّذ ادّذ  ٦١١٠٨٣٦ ١١

 اضّاء جّاي ضع١ذ ِذّٛد  ٦١١١١٤٣ ١٢

 اضّاء دط١ٓ ِذّٛد دط١ٓ  ٦١٨٦٦٦١ ١٣

 اضّاء عثذاٌذ١ّذ عثذهللا دط١ٓ  ٦١١٠٠٣٨ ١٤

 اضّاء ِذّٛد اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦١١١٢٢٠ ١٥

 االء دطا١ٔٓ ِذّذ دطا١ٔٓ  ٦١٨٦١١٦ ١٦

 اِأٝ عاشٛر ٔاجٝ ِذّذ  ٦١٨٦١٦٣ ١٨

 اًِ ض١ذ ِذّذ ض١ذ  ٦٣٣١٦٦٤ ١١

 اًِ ِجذٜ عٍٝ ادّذ  ٦١٨٦٤٣٢ ١٦

 ا١ِٕٗ صفٛخ ع١ذ ادّذ  ٦١٨١٨١٦ ٢٠

 ا١ِرٖ ض١ذ عٍٝ ادّذ  ٦١١١٤١٨ ٢١

 ا١ِرٖ صالح ١ِخائ١ً ص١ٍة  ٦١١١٦٠٨ ٢٢

 ا١ِرٖ ٔذاش تىرٜ ادّذ  ٦١٨٦٤٣٣ ٢٣

 ا١ِّٗ رِضاْ عا٠ذ ِذّذ  ٦١١٠٦٥٦ ٢٤

 ا١ِٕٗ خالف ِذّذ صاتر  ٦٣٣١٦٦٢ ٢٥

 ا٠ح عثذ اٌمادر عثّاْ لطة  ٦١١٠٤٣٦ ٢٦

 ا٠ح عثذاٌذ١ّذ ِذّذ اٌط١ذ  ٦١١١٥٤٦ ٢٨

 ا٠ّاْ اتٛ اٌغ١ث صاٌخ دطٓ  ٦١٨٦١٦٣ ٢١

 ا٠ّاْ اشرف عثذاٌردّٓ صغ١ر  ٦١١١٢٣٤ ٢٦

 ا٠ّاْ ِذّذ عثذ اٌجٛاد عثذ اٌرازق  ٦١١١٤٤١ ٣٠

 ا٠ٕاش عثذ هللا ِطعذ عثذ هللا  ٦٣٣٦٠١٦ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ٗ دّذٜ ِذّذ ت١ِٛٝ  ٦١١١٨٨٢ ٣٢

 ا٠ٗ صالح جاتر عثذاٌردّٓ  ٦١١١٦٠١ ٣٣

 ا٠ٗ صالح ِظٙر واًِ  ١٠٠٠١٠٦١٦ ٣٤

 ا٠ٗ عثذ اٌجٛاد عثذ هللا عثذ اٌع١ٍُ  ٦١١٠٦٦٤ ٣٥

 ا٠ٗ ِذّذ اتٛاٌّعاطٝ ٠ٛضف  ١٠٠٠٠٠٣٦٦ ٣٦

 ا٠ٗ ِذّٛد عٍٝ ِذّٛد  ١٠٠٠١١٥١٦ ٣٨

 ا٠ٗ ِخرار ِٕصٛر ادّذ  ٦١١١٢٨٨ ٣١

 تطّٗ ف١ُٙ ِٛر٠ذ ف١ُٙ  ٦١٨٦٨٠١ ٣٦

 تطّٗ ِصطفٝ ِذّذ أتٛتىر  ٦١٨١٦١٤ ٤٠

 تطٗ عّاد عس٠س شذاخ  ٦١١٠٨٥١ ٤١

 تٛال داٚد دٕا ١ِخائ١ً  ٦٣٣٦٠٣٢ ٤٢

 ذمٝ عالء اٌذ٠ٓ ِرٌٛٝ ِذّٛد  ١٠٠٠١١٦٦٣ ٤٣

 جاو١ٍٓ ارٔطد عس٠س اخٕٛر  ٦١١٠٠٣١ ٤٤

 جاو١ٍٓ عّاد ِالن ِجٍٝ  ٦١١٠٠٣٢ ٤٥

 جٙاد دطٓ ض١ذ عثذاٌذى١ُ  ٦٣٣٦٠٥٤ ٤٦

 جٛرج١د اٚضاَ اضذك فّٟٙ  ٦١٨٦٥١٣ ٤٨

 دطٓ ِذّذ ِذّٛد ِصطفٝ  ٦١١٠٥١٦ ٤١

 دا١ٌا اشرف ١٘ٚذٜ ِذّذ  ٦١١٠٤٤١ ٤٦

 دا١ٌا خ١ّص عس٠س ٚ٘ثٗ  ٦١١١٦٠١ ٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 فلسفة انتظام -الفلسفة  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ٠٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 دعاء ج١ًّ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌعاي  ٦١١١٦١١ ٥١

 دعاء طارق طرخاْ أدّذ  ٦١١١٦١١ ٥٢

 دعاء عّر شاور ادّذ  ٦٣٣٦٤٨٠ ٥٣

 دعاء ِذّٛد دط١ٓ وٍذٝ  ٦١٨٦١٣٣ ٥٤

 د١ِأٗ ضع١ذ ضاِٝ جٕذٜ  ٦١١١٢١٢ ٥٥

 د٠ٕا عثذاٌرد١ُ عثذاٌفراح عثذاٌردّٓ  ٦١٨٦٥١٦ ٥٦

 د٠ٕا فٛزٜ ع١اد فٛزٜ  ٦١٨٦٢٦٠ ٥٨

 رأذٖ ِذّذ فٛزٞ ِذّذ  ٦١١١٨٣٢ ٥١

 را١ٔا ٠ذ١ٝ ِذّذ عثذاٌٙادٜ  ٦١١١٢٣١ ٥٦

 رداب جّاي شعراٜٚ زوٝ  ٦١١١٥٢٢ ٦٠

 رداب رضا عثذ هللا ادّذ  ٦١١٠٦٨٢ ٦١

 رداب فؤاد ِرضٟ عثذ اٌراضٟ  ٦١٨٦٥١٦ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 رشا وّاي اترا١ُ٘ دطٓ  ١٠٠٠١١٦٦٠ ٦٣

 ر٠ّٛٔذا ٔث١ً ا١ٍ٠ا طٛت١ا  ٦١١١٥٨١ ٦٤

 ر٠ٙاَ ِراد عادي رشذٞ  ٦١١٠١٤٠ ٦٥

 ز٠ٕة عٍٟ عثذاٌظا٘ر عٍٟ  ٦١١١٦١٤ ٦٦

 ضارٖ دطٓ دورٚرٜ اٌط١ذ  ١٠٠٠١١٦٦٢ ٦٨

 ضارٖ عّاد فارٚق ع١اد  ٦١١١٢١٨ ٦١

 ضذر داِذ عثذاٌٛ٘اب ِذّذ  ٦١١٠٣٢٥ ٦٦

 ضعاد دطٓ خ١رٜ دطٓ  ٦١٨٦١٦٦ ٨٠

 ضّاح أٛر فٌٛٝ ض١ذ  ٦١١٠٢١٦ ٨١

 ضٙاَ ِذّذ خٍف عثذاٌطالَ  ٦١٨٦٣٨٢ ٨٢

 شرٚق داِذ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ  ٦١١٠٦٨٨ ٨٣

 شر٠ٓ خٍف عثذ اٌّمصٛد صاٌخ  ٦١٨٦٤٤٠ ٨٤

 ش١ر٠ٓ دّادج وّاي عثذ اٌعاي  ٦١٨٦٦٠١ ٨٥

 ش١ّاء خاٌذ ِذّذ عثّاْ  ٦١١٠٢١١ ٨٦

 ش١ّاء ِذّذ طٍعد ِذّذ  ٦٣٤٦٦٨٨ ٨٨

 صاف١ٕاز ِذّٛد خ١ّص عثذاٌٛ٘اب  ١٠٠٠١٠٨١١ ٨١

 صفٛخ عثذ اٌذ١ّذ ِصطفٝ عثذاٌعظ١ُ  ٦١٨٦٠٠٢ ٨٦

 طارق اِٛر عثذاٌعاطٝ ٠ذ١ٝ  ٦٣٣٦٥١٦ ١٠

 عائشٗ ادّذ عٍٛأٝ ِذّذ  ٦١١١٢٨٠ ١١

 عثذ اٌردّٓ ادّذ ض١ذ ِذّذ  ٦١١١٦٤٦ ١٢

 عثذ هللا صاٌخ خٍف شذاذٗ  ٦١٨٦٥٣٣ ١٣

 ع١ٍاء ِّذٚح فرذٟ ذٟٛٔ  ٦١٨٦٦٢١ ١٤

 عّر ٔاصر عّر صذ٠ك  ١٠٠٠٠٠١٦٣ ١٥

 فاد٠ٗ رضا ف١ٕار عثذاٌٍّه  ٦١١١٤٣٤ ١٦

 فاطّح ادّذ ِصطفٝ ِذّذ  ٦١١٠٠٤٤ ١٨

 فاطّح عثذاٌالٖ ض١ٍّاْ عثذهللا  ٦١٨٦٥١٤ ١١

 فاطّٗ ِذّذ فرغً ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ  ٦١١١١٤٦ ١٦

 ورضر١ٓ اشرف ٔادٜ عس٠س  ٦١٨٦٨٢٣ ٦٠

 ورضر١ٕا خٍف ض١ّخ راشذ  ٦٣٣٦٥٣١ ٦١

 ورضر١ٕا ٔادر جاتر عثذهللا  ٦١١١٥٢٨ ٦٢

 ورضر١ٕا ٠عمٛب ج١ًّ ٠عمٛب  ٦١١١٨٥٦ ٦٣

 ور٠طر١ٓ ِٕرصر فؤاد ٠ٛٔاْ  ٦١٨٦١٣٦ ٦٤

 ور٠ّٗ ادّذ ِذّٛد عثذاٌعظ١ُ  ١٠٠٠٠٠٢٥١ ٦٥

 ور٠ّٗ ٠ذٟ دط١ٓ ادّذ  ٦١٨٦٣١١ ٦٦

 و١رٌص ٌط١ف واًِ ٠عمٛب  ٦١١٠١٠٢ ٦٨



 االضُ اٌىٛد َ

 و١ر٠ا عّاد أذراٚش تططا  ٦١١١٤١٦ ٦١

 ١ٌٍٝ اضّاع١ً ِذّذ عثذاٌع١ٍُ  ٦١١٠١٥٠ ٦٦

 ِارٜ جّاي ٚد٠ع ضعذ  ٦١١١٢٠٠ ١٠٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 فلسفة انتظام -الفلسفة  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 م ٠٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِارٞ ف١ٍة ٠ٛضف ٔاشذ  ٦١١٠٥١٤ ١٠١

 ِار٠ٕا ِجذٜ ع١اد دٕا  ٦١٨٦١٢٠ ١٠٢

 ِذّذ جّاي ِذّذ عثذ اٌذ١ٍُ  ٦١١١٦٣٣ ١٠٣

 ِذّذ رت١ع رجة دّاد  ٦١١٠٠٥٥ ١٠٤

 ِذّذ رِضاْ دطٓ ١ِاز  ٦١١٠٦٨٠ ١٠٥

 ِذّذ رِضاْ ِذّذ عثذ اٌفض١ً  ٦١٨٦٥٣٥ ١٠٦

 ِذّذ صالح ِخرار ِذّذ  ٦١١١٤٠٦ ١٠٨

 ِذّذ صالح ِٛضٝ عثذاٌغٕٟ  ٦٣٣٦٥٣٨ ١٠١

 ِذّذ عٍٝ عثذ اٌثاضظ عثذاٌذ١ّذ  ٦١١١٤٠٨ ١٠٦

 ِذّذ ٠ذٝ ِذّذ عثذاٌرد١ُ  ٦١١١٤٦٨ ١١٠

 ِذّٛد رت١ع عثذ اٌعس٠س عّر  ٦١٨٦٦٦١ ١١١

 ِذّٛد عالء عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌذ١ّذ  ٦١٨٦٤١٢ ١١٢

 ِذّٛد ِخرار عٍٝ هللا اتٛا١ًٌٍ  ٦١١١١٢١ ١١٣

 ِر٠اْ ِىرَ ٠ٛضف جرجص  ٦١٨٦٥١٨ ١١٤

 ِر٠أٗ ض١ّر أطٛٔٝ شذاذٗ  ٦٣٤٠٣٠٤ ١١٥

 ِر٠ُ اضذك شف١ك دٚش  ٦١١٠١٢٦ ١١٦

 ِر٠ُ دطا١ٔٓ دّساٜٚ دطا١ٔٓ  ٦١٨٦٦١٦ ١١٨

 ِر٠ُ ٔث١ٗ صادق عثذ هللا  ٦١١١٨١٢ ١١١

 ِصطفٝ رت١ع ِذّذ عثذ اٌرازق  ٦٣٤١٤٨١ ١١٦

 ِٕٝ ادّذ ِذّذ ٔٛراٌذ٠ٓ  ٦١١١١٦٦ ١٢٠

 ِٕٝ عثذهللا ِذّذ عثذاٌمادر  ٦١١١١٨٥ ١٢١

 ِٙا ِذّذ عثذ اٌظا٘ر ِذّذ  ٦١١٠٣١٣ ١٢٢

 ِٝ ِٕرصر فؤاد صادق  ٦١١١١٦٦ ١٢٣

 ِٟ عصاَ عثذ هللا ض١ٍّاْ  ٦١١١٥٣١ ١٢٤

 ١ِادج ٔاصر فارٚق ترعٝ  ٦١١٠٥٦٢ ١٢٥

 ١ِار ِذّذ صادق أدّذ  ٦١١٠١٢٥ ١٢٦

 ١ِّٗ ٔظ١ر شّشْٛ غاٌٝ  ٦١١١٨١٣ ١٢٨

 ١ِٕا ض١ّر عشُ عثذ اٌط١ذ  ٦١١١٣٣٦ ١٢١



 االضُ اٌىٛد َ

 ٔا٘ذ ِخ١ّر عّر خ١ًٍ  ٦١١١٣٤٦ ١٢٦

 ٔجاج عثاش راضٝ عثذاٌجٛاد  ٦١١٠٦٤١ ١٣٠

 ٔذا ج١الٔٝ ا١ِٓ عثاش  ٦١١٠٢٦٥ ١٣١

 ٔذٜ رور٠ا دٕفٟ ِذّٛد  ٦١٨٦١٢٤ ١٣٢

 ٔر١ِٓ عّاد عثذٖ ِٛضٝ  ٦١١١٤١١ ١٣٣

 ٔر٘اْ ا٠ّٓ ٔاجخ ِمار  ٦١٨٦٨٣٣ ١٣٤

 ٔشٜٛ رت١ع جاتر واًِ  ٦٣٥٨٢٥٣ ١٣٥

 ٔف١طٗ ِذّٛد ضعذ عثذ اٌرد١ُ  ٦١١٠٢٢١ ١٣٦

 ٍٔٙح دطٕٝ ادّذ ِٕصٛر  ٦١١٠٢٢٥ ١٣٨

 ٘اجر رضٛاْ صاتر رضٛاْ  ٦١١١٦١٠ ١٣١

 ٘اجر عرفٗ عثذ اٌعظ١ُ اتٛ ز٠ذ  ٦١١٠٥١٦ ١٣٦

 ٘اجر ِذرَ ٘اشُ عثذ اٌّذطٓ  ٦١١٠٣٣٦ ١٤٠

 ٘اجر ِصطفٝ ِذّٛد ِذّذ  ٦١١٠٤٦١ ١٤١

 ٘ذٜ عثذإٌّعُ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ  ٦١١٠٦٠٤ ١٤٢

 ٘ذ٠ر ِاجذ خاٌذ ِذّذ  ٦١١٠٥٢٢ ١٤٣

 ٕ٘اء صاٌخ ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ  ٦١١١٥٦٢ ١٤٤

 ٕ٘اء فٌٛٝ عثذاٌط١ذ ِفراح  ٦١٨٦٦٥٣ ١٤٥

 ٕ٘ذ ادّذ ِذّذ اتٛتىر  ٦١٨٦٦٥٤ ١٤٦

 ١٘اَ دطٓ ِذّذ عثاش  ٦١٨٦٥٥٦ ١٤٨

 ٚفاء ِذّٛد صالح عثذ اٌغٕٝ  ٦١٨٦٣٤٦ ١٤١

 ٠اض١ّٓ جّاي صاٌخ عثذاٌٙادٜ  ٦١١١٨٦١ ١٤٦

 ٠اض١ّٓ دطاَ ِذّذ ادّذ  ٦١١١٠٠٥ ١٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 فلسفة انتظام -الفلسفة  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

 م ٠٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ٠اض١ّٓ دّذٜ اضّاع١ً غر٠ة  ٦١١١٨٦٢ ١٥١

 ٠اض١ّٓ د١ّذٖ دط١ٓ ت١ٛضٝ  ٦١٨٦٦٥٥ ١٥٢

 ٠اض١ّٓ شعثاْ اٌط١ذ ِذّذ  ٦١١١٥٤٦ ١٥٣

 ٠اض١ّٓ عثذ هللا ِصطفٟ عثذ هللا  ٦١١٠٢٦٤ ١٥٤

 ٠اض١ّٓ عثذ إٌّعُ عثذ اٌٛادذ ِذّٛد  ٦١٨٦٣٢٢ ١٥٥

 

 

 



 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 فلسفةالفلسفة/  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 اسماء صالح محمد حسين 2753226226266232   مقيــد  2خارج 

 2 اميره مصطفى خلف عبدالعزيز 2753226216262733   مقيــد  2خارج 

 7 داليا اشرف محمد فراج 2753226216262636   مقيــد باق

 1 فاطمه يونس عطيه كامل 2753226226266222   مقيــد مستجد

 2 كيرلس سمير ناشد عياد 2753226216262227   مقيــد مستجد

 3 ماريان غطاس نجيب جندى 2753226216262712   مقيــد 2خارج 

 3 محمد رفعت عبده على 2753226216262222   مقيــد باق

 3 خليفة السيدمحمد شعبان  2753226226266335   مقيــد  2خارج 

 5 مروه حسن عبد المنعم قاسم 2753226276266532   مقيــد  2خارج 

 


