
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -االجتماع  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٢١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 آّٚ يذًذ فرذٗ يذًذ  ٦١١٠١٦٤ ١

 إضراء عثذانُاصر عثذانرٕاب يذًذ  ٦١١١٠١٥ ٢

 اتإَب عسخ تشرٖ َٕٚاٌ  ٦٣٣٩٤١٣ ٣

 اترار جًال يذًذ ادًذ  ٦٤٠٠٥٣٥ ٤

 ادًذ عهٗ عثذ انًعس عثذ انذًٛذ  ٦٣١٥١٦٠ ٥

 ادًذ عٛذ عثذ انطالو يذًذ  ٦١١١٦٤٠ ٦

 ادًذ فرذٗ خهف يذًذ  ٦٤٠٠٥٤١ ١

 ادًذ يخرار كايم ايٍٛ  ١٠٠٠١١٠٥٥ ١

 ادًذ يكادٖ ادًذ يعثذ  ٦١١١٢٤٠ ٩

 ادْى ادًذ يذًذ عثذانغُٗ  ٦٤٠٠٥٤٣ ١٠

 ادْى عهٗ يذًذ فرداخ  ٦١١٠٩١٥ ١١

 ارضاَٗ انمص تططص فرج يٛخائٛم  ٦١١٩٩٤٠ ١٢

 ارِٔ عًادانذٍٚ يذًذ دٚاب  ٦١١٩٢١٦ ١٣

 اضرر ضايخ ُٚٗ ْٔٛة  ٦١١٩٢٩٦ ١٤

 اضراء جًال عثذ انذهٛى عثذ انردًٍ  ٦١١٠٢٠١ ١٥

 اضراء يذًذ ضعذ صانخ  ٦١١٠٩٤١ ١٦

 اضراء َصر عثذهللا أدًذ  ٦١١١٦٩٤ ١١

 اضًاء اشرف فٓٛى يذًذ  ٦٤٠٠٥٤٩ ١١

 اضًاء جًال خهف ادو  ٦٤٠٠٥٥٣ ١٩

 اضًاء رجة فٓٛى خانذ  ٦٤٠٠٥٥١ ٢٠

 اضًاء ضٛذ يُٓٗ ضٛذ  ٦١١١٣١٥ ٢١

 اضًاء َاد٘ دطٍ يُٓٙ  ٦١١٩٢٠٦ ٢٢

 اياَٗ أضايّ يذًذ دافع  ٦١١٩٠١٩ ٢٣

 ايم ريعاٌ ادًذ عثذ هللا  ٦٤٠٠٥١١ ٢٤

 ايم عهٗ يذًذ فكرٖ  ٦١١٩٢٢١ ٢٥

 ايٛر فاٚك دأد ضهًٛاٌ  ٦٤٠٠٦٠١ ٢٦

 ايٛرج عهٗ يُصٕر يذًذ  ٦١١١٥٢٠ ٢١

 ايٛرِ صذلٗ يذًذ عثذانعهٛى  ٦١١١١٦١ ٢١

 ايٛرِ عهٗ يذًذ يذًذ  ٦١١٠١٢٦ ٢٩

 ايٛرِ عُرر ضٛذ عثذانغُٗ  ٦٣٤٦٥٤١ ٣٠

 اَجٗ ايجذ عذنٙ انٛاش  ٦١١٠٦٥١ ٣١



 االضى انكٕد و

 اَجٗ خانذ ْاشى اياو  ٦١١٠٦٥١ ٣٢

 اَطَٕٕٛش ثثاخ زكٗ عثذانًالن  ٦٤٠٠٦١١ ٣٣

 اٚرٍٚ ضايٗ صادق عٛاد  ٦١١٠٠١٦ ٣٤

 اًٚاٌ فعم َجاح عثذ انْٕاب  ٦١١٩٠٤٥ ٣٥

 اًٍٚ يصطفٗ خهٛفّ عثذ انثالٗ  ٦١١١٢٤٥ ٣٦

 اّٚ ادًذ صذلٗ عثذانذكٛى  ٦٣٢١٤٤٢ ٣١

 اّٚ خهٛفّ ظرٚف خهٛفح  ٦١١٩٩٠٤ ٣١

 اّٚ ضعٛذ ادًذ صادق  ٦١١٠٦٦٣ ٣٩

 اّٚ عالء فارٔق عثذانطالو  ٦١١١٣١٣ ٤٠

 اّٚ يذًذ ضعذ عثذانعسٚس  ١٠٠٠١٠٩٢٩ ٤١

 اّٚ يذًذ عثذ انذكٛى اتراْٛى  ٦١١٠٢٠١ ٤٢

 اّٚ يصطفٗ دطٍٛ يذًذ  ٦١١٩١٢٢ ٤٣

 تطًح عثذ انذاٚى ادًذ عثذ انذاٚى  ٦١١١٢١٣ ٤٤

 تٓاء شرٚف ثرٔخ عٛاد  ٦٤٠٠٦٤١ ٤٥

 تٛشٕٖ رٔياَٗ َجٛة َاشذ  ٦٤٠٠٦٤٩ ٤٦

 تٛشٕٖ َجاح ٔنٛى فٓٛى  ٦١١٩١٠٣ ٤١

 جرجص صانخ صاتر فٓٛى  ٦١١٠٣٢١ ٤١

 جرجص فرح ٔنٛى جاب هللا  ٦١٥٩١١٥ ٤٩

 خهٕد ادًذ عثذانًُعى ادًذ  ٦١١٠٠٦٢ ٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -االجتماع  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ٢١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 خهٕد شعثاٌ عٛطٗ ضهًٛاٌ  ٦١١١٤١٣ ٥١

 دانٛا يذًذ اٚراٌ عثذ انطالو عثذ اانذفٛع  ١٠٠٠٠٠٤٢٣ ٥٢

 دعاء ادًذ عثذ انعظٛى عًر  ٦١١٠١١١ ٥٣

 دعاء انٕنٛذ يذًذ َجٛة  ٦١١١٦٥٩ ٥٤

 دعاء جًال عهٗ عثذ انذكٛى  ٦١١٠٩٣٢ ٥٥

 دعاء عالء زكٗ خهٛفّ  ٦٣١٢١١٣ ٥٦

 ديٛاَّ َصار شهثٙ َخهّ  ١٠٠٠١١٤١٣ ٥١

 دُٚا جاتر عثذ هللا يذًذ  ٦١١١١١٣ ٥١

 راَذا تٓاء صذلٗ ضعٛذ  ٦١١٩٥١١ ٥٩

 راَذا عاغف خهف عثذ  ٦١١١٥٠٦ ٦٠

 راَٛا رتٛع ضٛذ غرٚة  ٦١١٩٣٥٠ ٦١

 رداب إَر كرٚى عثذانردٛى  ٦١١٩٥٤٤ ٦٢



 االضى انكٕد و

 ردًّ دطٍ رجة يخهٕف  ٦٤٠٠٦١٦ ٦٣

 رشا اشرف عثاش يذًٕد  ٦٤٠٠٦١٩ ٦٤

 رظٕٖ رٚاض عثذ انطرار دطٍ  ٦١١٠٢١١ ٦٥

 رفٛذِ عاير عرفّ ضعٛذ  ٦١١٩١١١ ٦٦

 ريعاٌ يذًذ كًال عثذانكافٗ  ٦١١١٣٩٤ ٦١

 رَذا يٕضٙ اتراْٛى يذًذ  ٦١١١٦١٣ ٦١

 رٔتا عثذانُاصر شذاذّ يذًذ  ٦١١١٢١٥ ٦٩

 رٚى غارق عثذانًُعى فًٓٗ  ٦١١١٢١٠ ١٠

 زُٚة جاتر يصطفٗ ادًذ  ٦١١٩٢١١ ١١

 ضارِ ايٍٛ ضعذ ايٍٛ  ٦١١٠١٩٤ ١٢

 ضارِ يذًٕد غّ ادًذ  ٦١١٠١٤٣ ١٣

 ضذر خهف تإَب ٚعمٕب  ٦١١١٦١٢ ١٤

 ضعٛذِ فرذٗ عهٗ يصطفٗ  ٦١١٠٣١٩ ١٥

 ضًر اضايّ ضعذ ٕٚضف  ٦٤٠٠١٢١ ١٦

 ضٕزاٌ جًٛم فاٚس اريإَٛش  ٦٤٠٠١٢٣ ١١

 ضٕيّٛ عثذانُاصر ضهًٛاٌ عهٗ  ٦١١٠١٠٣ ١١

 شرٔق زٍٚ انعاتذٍٚ ضٛذ يذًٕد  ٦١١٩٢٢١ ١٩

 شٛرٖ جرجص عٛاد يُٛا  ٦١١١٠٥٩ ١٠

 شًٛاء ادًذ ضايٗ عسخ خانذ  ٦١١٩٠٩١ ١١

 شًٛاء ادًذ عثذ انعسٚس اضًاعٛم  ٦١١١٦٢٢ ١٢

 صاترٍٚ جًال فرذٗ غٕضٌٕ  ٦١١٠٦٤١ ١٣

 صًٕئٛم فٓٛى ركرٖ فٓٛى  ٦١١٩٢٩٥ ١٤

 غارق أدًذ عثذانٕدٔد عثذانفعٛم  ٦١١١١٩٠ ١٥

 عثذهللا عًر عهٗ يذًذ  ٦١١١٤١٣ ١٦

 عال اتٕ تكر عثذ انمادر عثًاٌ  ٦٤٠٠١٣١ ١١

 عهٛاء عثذ انُاصر عثذ انجهٛم ادًذ  ٦١١٠١١٣ ١١

 عًر صالح يذًذ زاٚذ عثذانطالو  ٦٣٣٥٣١٤ ١٩

 عًر فرداخ يذًذ خهف  ٦١١١٢٥١ ٩٠

 عًر يًذٔح فرذٗ ضٛذ  ٦١١١١٤٢ ٩١

 عًرٔ ادًذ يذًذ ذٕفٛك  ٦٤٢٩٣١٩ ٩٢

 فاغًح دطٍٛ عهٙ عثذانذكٛى  ٦١١٩١٠٠ ٩٣

 فثرَٔٛا ايٛر غانٗ تشارج  ٦٤٠٠١٥٩ ٩٤

 كارو ادًذ ضٛذ ذٕفٛك  ١٠٠٠١٠٩٣٩ ٩٥

 كرٚى يذًذ تٓاءانذٍٚ عهٗ عثذانْٕاب  ٦٤١١١٩١ ٩٦

 كرًّٚ َجاح فؤاد عثذ انثالٗ  ٦٤٠٠١٦١ ٩١



 االضى انكٕد و

 كٛرنص عطا عادل ذمٙ  ٦٤٠٠١١٠ ٩١

 كٛرّٚ صًٕئٛم عٕض اتادٚر  ٦١١١٦٠٤ ٩٩

 ياجذج كرو ٕٚضف عثذ انًالن  ٦١١٩١٢٤ ١٠٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -االجتماع  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 م ٢١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 يارذٍٛ عالءانذٍٚ يمثم ثاتد  ٦٤٠٠١١٣ ١٠١

 يارٖ عذنٗ ْٔٛة جرجص  ٦١١١٥٠٩ ١٠٢

 يارُٚا َاجخ ذمٗ اضذاق  ٦١١٩٠٤٣ ١٠٣

 يارٕٚ رفعد شفٛك ذادرش  ١٠٠٠١٠٥١٤ ١٠٤

 يذًذ ادًذ اتراْٛى يذًٕد  ٦١١٠٠٢٤ ١٠٥

 يذًذ ادًذ يذًذ لًصاٌ  ١٠٠٠١٠٩٣٣ ١٠٦

 يذًذ جًال دطٍٛ عثاش  ٦٤٠٠١٩٠ ١٠١

 يذًذ ضًٛر شٕلٗ عثذ انًُعى  ٦٤٠٠١٩٢ ١٠١

 يذًذ عادل ٕٚضف عثذ انْٕاب  ٦٣١٦٥٥١ ١٠٩

 يذًذ يذطٍ يذًذ ذٕفٛك  ٦١١٠٣٥٦ ١١٠

 يذًٕد رتٛع عثذانُظٛر عثذانٓاد٘  ٦١١١٠٤١ ١١١

 يذًٕد شعثاٌ عثذانطرار يذفٕظ  ٦١١٩١١١ ١١٢

 يرفد صذٚك جادهللا ضاليح  ٦١١٩٩٢١ ١١٣

 يرٔج يذًذ صانخ يذًذ  ٦١١٠١٢١ ١١٤

 يرِٔ خهف دطٍ عهٗ  ٦١١١١١١ ١١٥

 يرٚى اضذك ذٕفٛك شذاذّ  ٦١١٩٠٩٥ ١١٦

 يرٚى جٕرجٗ تشرٖ جٕرجٗ  ٦١١٠١١٥ ١١١

 يرٚى ضايٗ َطٛى غانٗ  ١٠٠٠٠٠٣٢٥ ١١١

 يُار يذًٕد كًال يذًٕد  ١٠٠٠١١٠٦١ ١١٩

 يُٗ خهف جاد يرزٔق  ٦١١٩٥٥٠ ١٢٠

 يُٗ ركٗ يذًذٍٚ تٓهٕل  ٦١١٠٤٥٣ ١٢١

 يُٗ رظا ادًذ عثذانطًٛع  ٦١١٠١٦٠ ١٢٢

 يٓٛراب يذرٔش صالح اضًاعٛم  ٦١١١٠٢٦ ١٢٣

 يَٕٛكا َادٖ زكٗ دٍُٛ  ٦١١٩٣١١ ١٢٤

 يٛرَا رظا جاد هللا تاخٕو  ٦٤٠٠١٦٠ ١٢٥

 يٛرٖ يالن كًال شذاذّ  ٦١١٠٠٠٤ ١٢٦

 َاَطٗ صثذٗ شفٛك يٕضٗ  ٦١١٩٠١٦ ١٢١

 َجالء ريعاٌ ادًذ يثرٔن  ٦١١٠٦١٥ ١٢١



 االضى انكٕد و

 َذا عادل عثذ انذكى يذًذ  ٦١١٩٤٤١ ١٢٩

 َذٖ ضاليّ يذًذ عثذ انردًٍ  ١٠٠٠٠٠٣٠٣ ١٣٠

 َطًّ دًذٖ يذًذ ادًذ  ٦١١١٣٠١ ١٣١

 َشٕٖ يذًذ عثذ انًجٛذ عهٗ  ٦٤٠٠١٥٩ ١٣٢

 َفٍٛ عًاد دُا ادٚة  ٦١١٩١٦١ ١٣٣

 َٕرْاٌ أشرف فٛط عثذ انذهٛى  ٦١١١٦٩٠ ١٣٤

 َٕرْاٌ دطُٗ ادًذ يذًذ  ٦١١٠٥١١ ١٣٥

 َٕرْاٌ َاصر تكر دطٍ  ٦١١١٩٤١ ١٣٦

 ْاجر رظا اتراْٛى يٓذٖ  ٦١١١١٩٠ ١٣١

 ْاٚذٖ دكٛى يجذٖ دكٛى  ٦١١١٢٦٠ ١٣١

 ْثح دطٍ ادًذ عثذ انعظٛى  ٦١١١٠٠٢ ١٣٩

 ْثّ ادًذ يذًذ عثذانًٕجٕد  ٦٢٦٥٩٦٣ ١٤٠

 ْذٚر يذًذ كٛالَٗ دايذ  ٦١١٩٥٥٤ ١٤١

 ُْاء عثذ انرجال يذًذ اتراْٛى  ٦١١١٣٩٠ ١٤٢

 ُْذ ضًٛر رشذ٘ دهًٙ  ٦١١٠٩٩١ ١٤٣

 ْٛاو عًر عثذانطالو ادًذ  ٦١١١١٢٤ ١٤٤

 ٔالء يذدد اضًاعٛم فرغم  ٦١١١١٤٤ ١٤٥

 ٚاضًٍٛ اضايّ اتراْٛى ادًذ  ٦٤٠٠١١٠ ١٤٦

 ٚاضًٍٛ عرفاخ ركٗ عثًاٌ  ١٠٠٠٠٠٢٤١ ١٤١

 ٚطرا دطُٗ لطة يذًذ  ٦٤٠٠١٤٥ ١٤١

 ٕٚضرُٛا ثاتد ْٔثح إٚب  ٦١١٠٩٠١ ١٤٩

 ٕٚضف ادًذ ضعٕدٖ دطاٌ  ٦٤٠٠١٦١ ١٥٠

 

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 االجتماع/ اجتماع/ اجتماع تخصص علم االجتماع -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 ابانوب  ممدوح فكري  سعد 3447231241214576   مقيــد باق

 3 احمد محمد احمد رفاعى 3447231251211442   مقيــد باق

 4 ايمان خلف محمود مهنى 3447231251212127   مقيــد باق

 5 ايه ممدوح سيد اسماعيل 3447231251213632   مقيــد 2خارج 

 6 تيسير ناصر محمد النشار 3447231231212753   مقيــد  3خارج 

 7 حسام الدين سيد سيد ابوزيد 3447231231214554   مقيــد  3خارج 

 2 كيرلس سامى عيد إسحق 3447231261213471   مقيــد مستجد

 ٨ كيرلس صدقى محروس بباوى 3447231251211424   مقيــد باق

 4 كيرلس ناجى جابر فؤاد 3447231231211٨22   مقيــد  3خارج 

 21 محمد عادل بكرى حسين 3447231251214646   مقيــد مستجد

 22 مصطفى احمد فرغلى سيد 3447231251211242   مقيــد باق



 23 مصطفى محمد عوض مرسى 3447231261211246   مقيــد مستجد

 24 مينا ماهر اسحق خليل 3447231221212277   مقيــد  3خارج 

 25 نورهان عمر على حموده 34472312612116٨6   مقيــد 2خارج 

 

 ٩١٠٠الئحة حديثة  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 اجتماع/ اجتماع تخصص علم االجتماعاالجتماع/  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 زايد يعقوب اسكندر حنا 3447231221212372   مقيــد 4خارج 

 


