
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتساب موجة -االجتماع  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٢١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضٌ اىن٘د ً

 ادَذ ػيٚ ضٞذ ات٘اىيٞو  ٦٤٠٠٤٤٢ ١

 ادَذ ٍطت٘ر اىطٞذ دطِ  ٦٨٢٤٢٨٦ ٢

 اضراء ٍذطِ ٍذَذ ٍذَذ  ٦١٦٠٠٠٥ ٣

 اضراء ٍذَذ رشاد ضٞذ  ٦٣٨٢٥٠٤ ٤

 اضراء ٍذَ٘د ٍذَذ ٍذَ٘د  ٦٨٢٤١٠٨ ٥

 اضالً طٔ دطِٞ ػثذاىغْٚ  ٦٣٨٢٥١٢ ٦

 اضَاء ات٘دطٞثٔ ػثذ اىؼسٝس ػثذ اىؼاه  ٦٨٢٤١٨٦ ٢

 اضَاء اشرف ش٘قٚ تغٞاُ  ٦٣٤٨٥٤٢ ٨

 اضَاء شؼثاُ اترإٌٞ ٍٖذٙ  ٦٣٨٢٥٣٦ ٤

 اضَاء قاضٜ ػثذ هللا ػثذ اىرشٞذ  ١٠٠٠٠٠٢٨١ ١٠

 اشرف فاٝس فارٗق فٞيثص  ٦٨٢٨٥١٤ ١١

 اٍٞرٓ ػثذ اىيطٞف ػثذ اىَجٞذ ٍذَذ  ٦٣٨٢٥٨٢ ١٢

 اٍٞرٓ ػيٚ ٍذَذ ػيٜ  ٦٣٤٨٥٤٦ ١٣

 اّجٚ ٍٞالد ٝ٘ضف دْا  ٦٣٨٢٥٤٢ ١٤

 اّذرٗ ضَٞر فؤاد دْا  ٦٢٦٦٠٦٢ ١٥

 اَٝاُ ضؼذ ٍذَذ دطِ  ٦٨٢٤٠٢٢ ١٦

 اٝٔ ادَذ ػثذ اىَاىل ػٞط٘ٙ  ٦٨٢٨٢٤٦ ١٢

 اٝٔ ػالء ٍذَذ ػثذ اىذَٞذ  ٦٨٢٤٢٥٣ ١٨

 تطْت ٍجذٙ خيف ٍذَذ  ٦٣٨٢٦٣١ ١٤

 ت٘ضٚ صادق دْص دْا  ٦٨٢٤١٢٢ ٢٠

 ت٘ضٚ ػصاً اىذِٝ ػطا اىنرٌٝ ادَذ  ٦٣٨٢٦٤١ ٢١

 تٞتر ّادٙ تاخً٘ ّاشذ  ٦٢٠٨٤٤٤ ٢٢

 تٞش٘ٙ جَاه ضؼذ ػطٞٔ  ٦٣٨٢٦٥١ ٢٣

 تطاتٞخ ادَذ ٍذَذ ػثذ اىرازق  ٦٣١٦٠١٤ ٢٤

 تطٌْٞ ٍذَذ اىَٖذٙ ضٞف اىْصر ات٘ اىطثاع  ٦٨٢٤٢٤٠ ٢٥

 دطاِّٞ ٍجذٙ دطاِّٞ ٍذَذ  ٦٤٠٠٤٥٢ ٢٦

 دطْاء ادَذ ػراتٚ ّجاتٚ ػيٚ  ١٠٠٠٠٠٥٦٣ ٢٢

 خاىذ ٍذَذ خيٞفٔ اضَاػٞو  ٦٣٨٢٦٤٦ ٢٨

 خي٘د ٍإر ٍذَذ ػثذاىغفار  ٦٣٨٢٢٠١ ٢٤

 داىٞا ادَذ ٍذَذ ػثذٓ  ٦٨٢٤٠٢٨ ٣٠

 دػاء ٍختار ػثذ اىؼسٝس ػثذ اىردٌٞ  ١٠٠٠٠٠٤٨٣ ٣١



 االضٌ اىن٘د ً

 دٍٞأّ مرً صادق ػٞاد  ٦٤٠٠٤٥٤ ٣٢

 دٝاّا ّثٞو ت٘ىص جٞذ  ١٠٠٠٠٠٤٦٤ ٣٣

 دْٝا ػاصٌ خي٘دٙ طيثة  ٦٣٨٢٢١٤ ٣٤

 راٍٜ ضاٍخ شنرٛ فرٝذ  ١٠٠٠٠٠٢٢٤ ٣٥

 راّٞا ػصاً دنٌ شإِٞ  ٦٣٨٢٢٣٣ ٣٦

 رداب رٍضاُ ضاىٌ ػٞذ  ١٠٠٠٠٠٤٤٤ ٣٢

 رداب صثذٚ رمٚ خاىذ  ٦٨٢٤٢٤٥ ٣٨

 رضا خيف ػطٞٔ ْٕذاٗٙ  ٦٣٨٢٢٥٢ ٣٤

 رض٘ٓ ػثذاىردٌٞ ػثذاىفتاح ػثذاىذنٌٞ  ٦٣٨٢٢٥٢ ٤٠

 رقٞٔ ٍجإذ ٍذَذ ضؼٞذ  ٦٣٨٢٢٦٦ ٤١

 رٖٝاً ػيٚ جَؼٔ ادَذ اىطٞذ  ٦٨٢٨٢٠٨ ٤٢

 ضارٓ ٍذطِ رتٞغ ػثذ اىردَِ  ٦٨٢٤٠٨٢ ٤٣

 ضاىٜ اّ٘ر ضٞال ضرتٞاه  ٦٨٢٤٣١٣ ٤٤

 ضإر رٍٗاّٚ زغي٘ه ػ٘ض  ٦٣٨٢٨٤٨ ٤٥

 ضذر ٍذَذ ػثذ اىؼاه ٍذَذ  ١٠٠٠٠٠٢١٣ ٤٦

 ضيفٞا ضَٞر خيٞو ضؼذ  ٦٨٢٤٠٤٦ ٤٢

 ضي٘ٙ خيف رتٞغ ػثاش  ١٠٠٠١٠٤٤٦ ٤٨

 ضي٘ٙ ػثذ اىْاصر جَاه ػثذ اىؼسٝس  ٦٣٨٢٨٥٢ ٤٤

 ضٖا خاىذ ٍذَ٘د ػيٜ  ٦٨٢٤٠٤١ ٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتساب موجة -االجتماع  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ٢١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضٌ اىن٘د ً

 ضٖٞئ دطِ ٍذَذ دطِٞ  ٦٨٢٤١٤٢ ٥١

 ضٞذ دطِٞ ٍذَذ ٍذَذ  ٦٢٦٦٠٨٤ ٥٢

 شادٛ ّثٞو ّاجٜ ت٘ىص  ٦٨٢٤١٦٠ ٥٣

 شرٖٝاُ ٍذَذ ادَذ ات٘اىيٞو  ٦٨٢٤٠٤٨ ٥٤

 شْٖذٓ ػساىذِٝ ديَٚ ػثذاىؼاه  ٦٣١٢٨٥٤ ٥٥

 شَٞاء ضؼذ زِٝ اىذِٝ ٝ٘ضف  ٦٣٤٨٥٥٠ ٥٦

 ػاٝذٓ فرج ٍذَذ ػيٜ  ٦٣٤٨٥٢١ ٥٢

 ػثذ اىردَِ ػالء ػصَت ػثذ اىذنٌٞ  ٦٢٦٦١٠٣ ٥٨

 ػثذاىظإر طٔ ػثذاىظإر ػثذاىردٌٞ  ٦٨٢٨٨٥٠ ٥٤

 فادٙ ػاطف ٍْٞر درز  ٦٣٤٨٦٠٥ ٦٠

 فاطَٔ اىسٕراء ػثذ اىردَِ ٍذَذ صاىخ  ٦٣٤٨٦٠٤ ٦١

 مرضتِٞ ضؼذ غطاش ػثذاىَالك  ٦٨٢٨٤٤٤ ٦٢



 االضٌ اىن٘د ً

 مرضتِٞ ّطٌٞ شخي٘ه داّٞاه  ٦٤٠٠٤٨٢ ٦٣

 مرٌٝ ػيٚ ٍذَذ اترإٌٞ ػيٚ  ٦٤٤٢٠٥٢ ٦٤

 ٍارٝا ٍالك ٕٗثٔ صاىخ  ٦٨٢٤٠٤٤ ٦٥

 ٍذَذ ٍذطِ زِٝ اىؼاتذِٝ ٍذَذ  ٦٣٤٨٦٤٢ ٦٦

 ٍذَذ ٕشاً ػس اىذِٝ ػثذ اىؼاه  ٦٣٤٨٦٤٢ ٦٢

 ٍذَ٘د جَؼٔ ٍذَذ ٍذَذ  ٦٣٤٨٢٠٤ ٦٨

 ٍرٌٝ شذاتة ٝ٘ضف ٗاصف  ٦٨٢٨٤٢٨ ٦٤

 ٍرٌٝ ػَاد جرجص اترإٌٞ  ١٠٠٠٠٠٤٨٥ ٢٠

 ٍٖا ٍذَذ ماٍو أدَذ  ٦٨٢٤٢٤٢ ٢١

 ٍٚ ضؼذ رٍضاُ ٍذَذ  ٦٤٠٠١٥٤ ٢٢

 ٍٞادٓ ػَاد اىذِٝ ٍذَذ ػثذ اىجيٞو  ٦٤٠٠١٥٨ ٢٣

 ٍٞار طارق ػيٚ ادَذ  ١٠٠٠٠٠٢٢٣ ٢٤

 ٍٞرّا ٍذَذ جَاه اىذِٝ ػثذاىذَٞذ ٍذَذ  ٦٤٠٠١٦٣ ٢٥

 ّرٍِٞ ٍٞالد ثاتت ماٍو  ٦٨٢٤٠٠٨ ٢٦

 ّطرِٝ ٍذطِ ىثٞة دِْٞ  ٦٨٢٨٨٤٦ ٢٢

 ّٖاه ْٕٚ ضاىٌ ات٘ اىؼال  ٦٤٠٠١٢٦ ٢٨

 ّ٘اه ػيٚ ٍذَذ ػثذاىرزاق  ٦٤٠٠١٢٨ ٢٤

 ّ٘رٕاُ ضٞذ دطِ ّٝ٘ص  ١٠٠٠١٠٨٨٤ ٨٠

 ّ٘رٕاُ ػصاً ضٞذ ػثذ اىذنٌٞ  ٦٤٠٠٢٠٤ ٨١

 ّٞفِٞ ٍْتصر ضرٗر ىَؼٚ  ١٠٠٠٠٠٤٨٤ ٨٢

 ٕاجر ادَذ ػطقالّٚ ٍذَذ  ٦٨٢٤١٨٠ ٨٣

 ٕاجر جَاه ػٞذ ادَذ  ٦٤٠٠٢٠٨ ٨٤

 ٕاجر دشَت خيف دطاِّٞ  ٦٨٢٤١٣٠ ٨٥

 ٕاجر رضا ضٞذ ػثذاىؼسٝس  ٦٤٠٠٢١٠ ٨٦

 ٕاجر ٕاّٚ فرغيٚ ػثذ اىْؼٌٞ  ٦٤٠٠٢١٦ ٨٢

 ْٕاء ٕاّٚ ػيٚ ػيٚ  ٦٤٠٠٢٢٢ ٨٨

 ٝارٓ اضَاػٞو ػثذاىْؼٌٞ ػثذاىنرٌٝ  ٦٤٠٠٢٢٨ ٨٤

 

 

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

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

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 نصراحمد  السيد عبدهللا  3447232242224532   مقيــد باق

 3 احمد عمران تونى خلف 3447232262222255   مقيــد باق

 4 احمد فتحى محمود احمد 3447232262222242   مقيــد باق



 5 احمد مصطفى احمد محمد 3447232252223424   مقيــد باق

 6 اشرف رأفت كامل صالح 3447232252224277   مقيــد باق

 7 محمد عبد البديع عبد الجواداالء  3447232252223737   مقيــد باق

 3 امجد عبدالمسيح رمزى مكسموس 3447232232223327   مقيــد 2خارج 

 2 ايناس جمال توفيق حسان 3447232262222574   مقيــد 2خارج 

 4 ايناس نجاح نصر كامل 3447232262222222   مقيــد باق

 22 ميخائيلبيشوي سعيد وريد  3447232242223263   مقيــد  3خارج 

 22 تغريد زين العابدين عبدالتواب شلبى 3447232252223443   مقيــد 2خارج 

 23 حازم طارق محمود محمد 3447232262222364   مقيــد باق

 24 حازم نادى حسانين ابوحليقة 3447232252224734   مقيــد 2خارج 

 25 رضا غطاس دنيال فرج 3447232262222227   مقيــد مستجد

 26 ساندى سيف اديب حنا 3447232262222262   مقيــد باق

 27 سعاد حمدى ابراهيم سليمان 3447232272225234   مقيــد 2خارج 

 23 شيماء احمد اسماعيل عيد 3447232262222257   مقيــد مستجد

 22 شيماء عوض حسين عبد العزيز 3447232252224224   مقيــد باق

 24 كاترين فوزى افرام ابو سيف 3447232252224247   مقيــد باق

 32 كريم عصام الدين على عبد هللا 3447232252224426   مقيــد 2خارج 

 32 مارينا جورج صموئيل عياد 3447232252223325   مقيــد مستجد

 33 محمد احمد محمد عبد العزيز 3447232232224344   مقيــد 2خارج 

 34 محمد زين محمد جمعه 3447232242224543   مقيــد 2خارج 

 35 محمود سيد ابراهيم سيد 3447232242224332   مقيــد  3خارج 

 36 منار كمال كامل محمد 3447232252223264   مقيــد 2خارج 

 37 مى محمد محمود عبدالعال 3447232262222272   مقيــد باق

 33 حمدي عبد العزيز ميرنا محمد 3447232252223732   مقيــد مستجد

 32 ندا رضا جمعه عبد العظيم 3447232252223226   مقيــد 2خارج 

 34 نسيبه سيد ابراهيم صادق 3447232252224742   مقيــد باق

 42 نورهان نشأت عبد الرحيم ابراهيم 3447232262222222   مقيــد مستجد

 42 كاملهند محمد احمد عرفان  3447232262222436   مقيــد باق

 


