
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 فلسفة انتساب موجة -الفلسفة  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٠٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 آيُّ دطُٗ يذًذ عثذ انردًٍ  ٢٩٢٨٦٨٦ ١

 اتراو يطٗ يعمٕب يهك  ٢٤٤٨٣٩٨ ٦

 ادًذ ريضاٌ كايم يذًذ  ٢٤٣٣١٣١ ٤

 ادًذ عهٗ اتٕانفحٕح يذًذ  ٢٩٢٨٦١٦ ٣

 ادًذ فارٔق ادًذ يذًٕد  ٢٤٣٢٣٣١ ٣

 ادًذ ْاَٗ كايم عثذ هللا  ٢٩٢٩٢٨٦ ٢

 ازْار صانخ خهيفّ َجى  ٢٩٢٨٤٦٢ ٢

 اضراء ادًذ لاضى اتراْيى  ١٣٣٣٣٣١٩٢ ٩

 اضراء يذًذ دًذ عثذ انًعس  ١٣٣٣٣٣٦٨٣ ٨

 االء عصًث شذاجّ دافظ  ٢٤٣٢٣٦١ ١٣

 ايجذ يؤَص دٔش ضعيذ  ٢٦٢٣٣٣٣ ١١

 اييرِ فايك يذًذ يذًٕد  ٢٤٣٢٣٣٢ ١٦

 إَر يصطفٗ إَر ادًذ  ٢٤٣٢٣٣٣ ١٤

 ايًاٌ يذًذ اتراْيى عهٗ  ١٣٣٣٣٣٣٤٤ ١٣

 ايّ ادًذ يذًذ عسانذيٍ  ٢٩٢٨١٨٣ ١٣

 ايّ طالل اضًاعيم عثذ انُثي  ٢٤٣٢٣٢٤ ١٢

 تركطاو صثذٗ أضكُذر كايم  ٢٤٣٢٢٣١ ١٢

 تطاو عثًاٌ شذاجّ عثًاٌ  ٢٤٣٢٢١١ ١٩

 تطًّ يخحار زكٗ دطاَيٍ  ٢٤٣٢٢١٤ ١٨

 تشرٖ يرلص تشرٖ يٕضف  ٢٤٣٢٢١٣ ٦٣

 تيحر جٕاب َثيم عسيس  ٢٤٣٢٢١٨ ٦١

 جاكهيٍ كرو تطرش شذاجّ  ٢٤٣٢٢٦٣ ٦٦

 جٕزيف شذاجّ فارش خهيم  ١٣٣٣١٣٨٣٣ ٦٤

 ضارِ خانذ رتيع ْاشى  ٢٩٢٨١١٣ ٦٣

 ضعذيّ جًال دطاَيٍ عهٗ  ٢٦٢٣٣٢٩ ٦٣

 ضعيذ صالح يذًذ عثذانًذطٍ  ١٣٣٣٣٣٦٣٤ ٦٢

 ضهٕٖ اشرف عثذانًُعى عيطٗ  ٢٤٣٢٢٢٤ ٦٢

 ضُاء عثذانذكيى فحذٗ عهٗ  ٢٤٣٢٢٢٨ ٦٩

 شيًاء أشرف شذاجة عثذ انعسيس  ٢٩٢٨٦٣٦ ٦٨

 شيًاء ضيذ عثذ انجٕاد داخهٗ  ٢٩٢٩٩٢٦ ٤٣

 صفاء ضاليّ عثذ انعهيى اتراْيى  ٢٤٣٢٢٩١ ٤١



 االضى انكٕد و

 طارق يًذٔح عثذ انفحاح يحٕنٗ  ٢٤٣٢٢٩٤ ٤٦

 عثذ انردًٍ يذًذ يذًٕد خهيم  ٢٦٢٣٣٨٣ ٤٤

 عفاف خانذ دطٍ يذًذ  ٢٤٣٢٢٨٢ ٤٣

 غادِ يذًذ عادل عثذانرازق يذًذ  ٢٩٢٨٤٣١ ٤٣

 فاطًة خيرٖ فحذٗ يذًذ  ١٣٣٣٣٣٣٣٢ ٤٢

 فاطًّ يذًذ يذًذ عثذ انذافظ  ٢٤٣٢٢٣٢ ٤٢

 كاجريٍ عست عسيس صادق  ٢٩٢٩٢٤٤ ٤٩

 كريًة يجذٖ يذًذ ادًذ  ٢٩٢٨٣٦٢ ٤٨

 نيذيا عًاد رفعث اييٍ  ٢٤٣٨٣٢٣ ٣٣

 يادَٔا يعمٕب يٕضف عازر  ٢٤٣٨٣٢٤ ٣١

 ياريُا يطٗ صذيك يطٗ  ٢٩٢٩٢٢٣ ٣٦

 ياْر رضا ياْر طثية  ٢٦٢٣١٣١ ٣٤

 يذرٔش طهعث اضذك صهية  ٢٩٢٨٦٩٩ ٣٣

 يذًذ يصطفٗ خهف هللا عثذانذكيى  ٢٤٣٨١٤١ ٣٣

 يذًذ ٔديذ شكرٖ يذًٕد  ٢٤٣٨١٣٦ ٣٢

 يذًٕد اتراْيى انطيذ عثذانُعيى  ٢٤٣٨١٣٩ ٣٢

 يرفث يذًذ دطٍ عثذ انعظيى  ٢٩٢٨٦٨٤ ٣٩

 يرِٔ عادل دطٍ عثذ انذًيذ  ٢٤٣٨١٢٢ ٣٨

 يريى رفيك ٔايس ارياَيٕش  ١٣٣٣٣٣٣٤٢ ٣٣

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 فلسفة انتساب موجة -الفلسفة  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ٠٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 يريى صذيك جٕدِ شُٕدِ  ٢٤٣٨١٢٢ ٣١

 يريى عيذ عطا جرجص  ٢٤٣٨١٩٢ ٣٦

 يصطفٗ ادًذ يذًذ عثذانُثٗ  ٢٤٣٨٦٣٢ ٣٤

 يعحس يذًذ ضهيًاٌ يذًذ  ٢٤٣٨٦١٢ ٣٣

 يفذٖ زكٗ فحذٗ تطرش  ٢٤٣٢٨٦٩ ٣٣

 يُار َثيم يذًذ فًٓٗ  ٢٩٢٩٢٢٣ ٣٢

 يٗ دافظ يذًٕد دافظ  ٢٤٣٨٦٦٦ ٣٢

 ييُا رضا زاخر ترضٕو  ٢٦٢٣١٨٩ ٣٩

 ييُا عًاد دكيى دُا  ٢٦٢٣٦٣٩ ٣٨

 ييُا ياجذ َارٔز فٓيى  ٢٤٣٨٦٦٢ ٢٣

 َرييٍ عاطف عست اضذك  ٢٩٢٨١٦٨ ٢١

 َطيثّ يذًذ شارنٗ يذًذ  ٢٢٢٣٨٣٤ ٢٦



 االضى انكٕد و

 َٕرْاٌ شعثاٌ اتراْيى انذضٕلٗ عهٗ  ٢٤٣٨٦٤٦ ٢٤

 ْاجر ادًذ يذًذ طهثة  ٢٤٣٨٦٤٣ ٢٣

 ْاجر دجازٖ ادًذ عهٗ  ٢٤٣٨٦٤٢ ٢٣

 ْاجر يصطفٗ يذًذ يصطفٗ  ٢٤٣٨٦٣٣ ٢٢

 ُْذ كًال انذيٍ عثذانذًيذ دطٍ  ٢٩٢٨١٣١ ٢٢

 ْياو ضيذ ادًذ صاتر  ٢٤٣٨٦٣٩ ٢٩

 ٔفاء انطيذ يذًذ انطيذ  ٢٤٣٨٦٣٣ ٢٨

 يٕضحيُا ضعذ هللا يكرو يُي  ٢٤٣٨٦٣٣ ٢٣

 

 

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

 الفلسفة/ فلسفة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 احمد سامً عبد المطلب محمد 3467231251214736   مقٌــد باق

 3 احمد عبده زكً عبد الحمٌد 3467231231214444   مقٌــد 2خارج 

 4 افراٌم جرجس عطٌة جرجس 3467231251213922   مقٌــد 2خارج 

 5 امٌره بدوى محمود محمد 3467231231213945   مقٌــد 4خارج 

 6 اٌه مصطفى محمد مصطفى احمد البلك 3467231241214175   مقٌــد  3خارج 

 7 حازم محمد محمود توفٌق 3467231261213991   مقٌــد باق

 9 دمٌانه شوقً ذكً حنٌن 3467231261212161   مقٌــد 2خارج 

 9 دٌنا مترى حلمى مترى 3467231251213619   مقٌــد  3خارج 

 6 راندا مراد نسٌم شحاته 3467231251213646   مقٌــد باق

 21 فؤادسمٌر خالد محمد  3467231261211699   مقٌــد باق

 22 شرٌن محمد صادق حافظ 3467231261211999   مقٌــد باق

 23 عصام ابو العٌون دمرداش عبد القادر 3467231261211636   مقٌــد باق

 24 كارن ٌوحنا سالمه حنا 3467231261213792   مقٌــد باق

 25 كرٌستٌن عطا َللاه هالل عطا َللاه  3467231261211327   مقٌــد باق

 26 محمد حماده ابوالسعود عبود 3467231251213936   مقٌــد مستجد

 27 منال عبد الرحٌم محمد عبد الرحٌم 3467231261212163   مقٌــد باق

 29 نورهان خالد محمد صدقى محمود 3467231251213639   مقٌــد 2خارج 

 29 هاله محمد محمد حسن 3467231261213697   مقٌــد باق

 26 هبه عبد الداٌم السعدي سعٌد 3467231251214127   مقٌــد  3خارج 

 


