
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 آثار مصرية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اترا٘يُ أشرف فردات واًِ  ٣١٢١٩١٦ ١

 ادّذ طٗ واًِ عثذ اٌعظيُ  ٣١٢١٩١٩ ٩

 اضّاء اضحفحخ عثذاٌٛ٘اب عٍٝ  ٣٦١٨٩٢٩ ٦

 اِيرٖ فٛزٜ عثذ اٌثذيع عثذ هللا  ٣٦٩٨٩٦٨ ٩

 ايّاْ دطٓ اتٛغٕيّٗ دطٓ  ٣٦٩٩٩٣١ ٥

 ايّاْ ٘الي ٔذير لٍحٗ  ٣٦٩٩٦١٩ ٣

 ايٗ صالح خٍف هللا ادّذ  ٣٦٩٩٦٩٨ ٣

 تثيٕٗ خضر عثذ اٌذّيذ ادّذ  ٣٦٩٩٦٨٩ ٨

 تطٗ ٔثيً جّعٗ اترا٘يُ  ٣٦٩٩٦٢٩ ٢

 دطأيٓ ِذّذ دطأيٓ ِذّذ  ٣٦٩٩٩٩٩ ١١

 رداب خاٌذ دٍّٝ عيطٜٛ  ٣٦٦٩٣٥١ ١١

 رداب عاطف دّسٖ عثذ اٌرديُ  ٣٦٦٩٣٥٣ ١٩

 رضا رتيع فضً ضٍيُ  ٣٦٦٩٣٣١ ١٦

 ريٙاَ اِاٌٝ ٚ٘ثٗ ِمار  ٣١٥١٢٦٥ ١٩

 ضارٖ ادّذ ادّذ عثذ اٌّمصٛد  ٣٦٦٩٨١٩ ١٥

 ضّارٜ خاٌذ ِذّٛد ِذّذ  ٣٦٦٩٨٩٩ ١٣

 شإ٘ذٖ ٔثيً ادّذ اضّاعيً  ٣٦٦٩٨٢٣ ١٣

 عثذ اٌردّٓ ِصطفٝ عثذ اٌرازق عثذ اٌردّٓ  ٣٦٦٩٨٩١ ١٨

 عثذ هللا زغثٝ عثذ هللا ضيذ  ٣٦٦٩٨٩٣ ١٢

 عثذاٌذّيذ رجة عثذاٌذّيذ عراتٝ  ٣٦٦٩٨١٥ ٩١

 عرفٗ صاٌخ يٛضف صذلٝ  ٣٦٦٩٢٢٢ ٩١

 عفاف اترا٘يُ اتٛغٕيّٗ عثذاٌفحاح  ٣٦٦٥٦٩٨ ٩٩

 عالء فرغٍٝ ِخحار ادّذ  ٣٦٦٥٦٦٣ ٩٦

 وريّٗ ضيذ طٗ ٔجار  ٣٦٦٣١٨٩ ٩٩

 ٌثٕٝ ز٘يرٜ دطيٓ عيذ  ٣٦٦٣١٩٩ ٩٥

 ِاريْٛ رفعث رياض ِعٛض  ٣٦٦٣١٣٢ ٩٣

 ِذّذ رضا صالح اترا٘يُ  ٣٦٦٣٩١١ ٩٣

 ِذّذ ٔثيً ِذّذ عثذ اٌذىيُ  ٣٩٣٣١١٢ ٩٨

 ِذّٛد عثذاٌرديُ زٔاجٝ عثذاٌرديُ  ٣٦٦٨٨٦٢ ٩٢

 ِٕار ٔاصر عثذ اٌرازق ِذّذ  ٣٦٦٨٢٨٨ ٦١

 ِٕاي ٌٌٛٝ عاطف عثذ هللا  ٣٦٦٨٢٢٩ ٦١



 االضُ اٌىٛد َ

 ِٕٗ هللا ِصطفٝ عثذ اٌعسيس ادّذ  ٣٦٦٢١١٩ ٦٩

 ِيٕا ٘أٝ فّٙٝ ترضَٛ  ٣٩٣٣١٦٥ ٦٦

 ٔاديٗ ِذّذ عيذ عٍي  ٣٦٦٢١٣٣ ٦٩

 ٔثيٍٗ ِذّذ صذيك ِصطفي  ٣٦٦٢١٣٣ ٦٥

 ٔطّٗ ٔاثاْ جٛ٘ر فٍيحٗ  ٣٦٦٢٩٩٨ ٦٣

 ٔعّٗ ِذّذ ِخحار طٗ عثذ اٌذىيُ  ٣٦٦٢٩٦٩ ٦٣

 ٍٔٙٗ طٗ عثذهللا طٗ  ٣٦٦٢٩٩٢ ٦٨

 ٔٛرا راضٝ جٛٔٝ عثذاٌىريُ  ٣٦٦٢٩٣٥ ٦٢

 ٘اجر ٔثيً ِذّٛد ِذّذ  ٣٦٦٢٩٨٣ ٩١

 ٚالء اشرف فحذٝ ِذّذ  ٣٦٩١٨١٨ ٩١

 ٌٚيذ عصاَ عثذاٌعظيُ عٍي  ٣٦٩١٨٩٩ ٩٩

 ياضّيٓ عيذ رشذٜ ِذّذ  ٣٦٩١٨٩٩ ٩٦

 ياضّيٓ عيذ ِذّذ رِضاْ  ٣٦٩١٨٩٨ ٩٩

 ياضّيٓ ِذّذ عثذ اٌصثٛر ِذّذ  ٣٦٩١٨٦١ ٩٥

 ياضّيٓ ِذّذ ِذطٓ ِذّذ واًِ ِرزٚق  ٣٦٩١٨٦٩ ٩٣

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اآلثار/ آثار مصرية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 9 سلٌمآالء رأفت أبو بكر  1140916916966932   مقٌــد باق

 1 ابانوب بهجت ابراهٌم عبده 1140916926966334   مقٌــد مستجد

 1 ابراهٌم اشرف محمد على 1140916926969634   مقٌــد مستجد

 3 احمد عبدالعال عبدالرحمن مهنً 1140916936961111   مقٌــد باق

 2 اسالم اسماعٌل فٌض هللا محمد 1140916936961122   مقٌــد مستجد

 0 اٌرٌنى جمٌل شحاته جٌد 1140916916966113   مقٌــد 9خارج 

 2 دعاء عصام صالح عبد السالم 1140916936961232   مقٌــد مستجد

 3 شٌماء خالد عٌد محمد 1140916936969212   مقٌــد مستجد

 4 فاطمه مصطفً كمال ثابت 1140916936961941   مقٌــد مستجد

 96 محمد صالح محمد ٌوسف 1140916926966321   مقٌــد مستجد

 99 محمود احمد محمود عبد الكرٌم 1140916936969242   مقٌــد مستجد

 91 مروه محمد اسماعٌل محمد 1140916926969964   مقٌــد مستجد

 91 مى حسٌن احمد محمود 1140916926961934   مقٌــد مستجد

 93 مٌنا مجدى لبٌب فهٌم 1140916936966120   مقٌــد مستجد

 92 ٌاسر عٌسى صابر ابراهٌم 1140916936966113   مقٌــد مستجد

 90 ٌسرى عطا عٌسى ابراهٌم 1140916926961219   مقٌــد مستجد

 

 

 

 



 تقرير عن طالب سنة دراسية
 آثار إسالمية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اضالَ ادّذ فٌٛٝ رجة  ٣٦١٨٩٨٨ ١

 اضّاء دّادٖ ِذّذ اترا٘يُ  ٣٦١٨٩٢٣ ٩

 اضّاء ِّذٚح ادّذ ٌطفٝ  ٣٦١٨٣٣٨ ٦

 اضّاء ٘شاَ صافٝ عميٍٗ  ٣٦٩١٦٦٣ ٩

 االء ايّٓ فحذٝ عثذاٌعظيُ  ٣٦٩١٥١٥ ٥

 اٌشيّاء اترا٘يُ عٍٝ عثذاٌجٛاد  ٣٦٩١٥٩٦ ٣

 اٌشيّاء ادّذ ضيذ تيِٛٝ  ٣٦٩١٥٥١ ٣

 اٌشيّاء أٛر صفٛت ضيذ  ٣٦٩١٥٥٢ ٨

 اٌٙاَ ضيذ فّٙٝ دافع  ٣٦٩١٥٣٢ ٢

 اٌٙاَ عٍٝ ضريع ادّذ  ٣٦٩١٥٨٥ ١١

 ايٗ ادّذ رجة اضّاعيً  ٣٦٩٩٦١٣ ١١

 ايٗ اٌطيذ عثذ اٌذّيذ فرغٍٝ  ٣٦٩٩٦٩٩ ١٩

 ايٗ تىر ادّذ ِذّذ  ٣٦٩٩٦٦٩ ١٦

 ايٗ دّسٖ ِذّذ واًِ  ٣٦٩٩٦٩٩ ١٩

 ايٗ عثذ اٌىافٝ ِذّٛد ضيذ  ٣٦٩٩٦٣١ ١٥

 ايٗ ِذّذ جٛفيك ِٛضٝ  ٣٩٣٥٣٣٩ ١٣

 دطاَ ادّذ دطٓ ِذّذ  ٣٦٩٩٩٩٣ ١٣

 دطيٓ خٍيفٗ دطٓ اضّاعيً  ٣٦٩٩٩٥٩ ١٨

 دٕاْ ٔاجٝ ِذّذ اترا٘يُ  ٣٦٩٩٩٥٨ ١٢

 دعاء تذر واًِ ِذّذ  ٣٦٩٩٩٣١ ٩١

 دعاء خٍف رشاد ِذّذ  ٣٦٩٩٩٣٩ ٩١

 دعاء صالح ضيذ دطيٓ  ٣٦٩٩٩٨٩ ٩٩

 رأيا جّاي ِذّذ ِٕٙٝ  ٣٦٦١٨١٣ ٩٦

 رتاب ٔجاح عثذ اٌجاتر ِذّذ  ٣٦٦٩٣٩٣ ٩٩

 رجة رضا دطٓ عّر  ٣٩٣٥٨١٩ ٩٥

 ريُ رضا عادي ِذّذ  ٣٩٣٥٨١٣ ٩٣

 زيٕة دطيٓ خٍف عّراْ  ٣٦٦٩٣٢٣ ٩٣

 زيٕة فحذٝ ِذّذ رِضاْ  ٣٦٦٩٨١٩ ٩٨

 ضٙيٍٗ صاٌخ ِذّذ فٛزٜ فخرٜ  ٣٦٦٩٨٢٩ ٩٢

 صذيمٗ ِذّذ عثذاٌّاٌه عثذاٌعاي  ٣٦٦٩٢١٣ ٦١

 عاصُ عصاَ اتٛاٌعيْٛ عثذاٌثالٝ  ٣٩٣٥٢٦٥ ٦١



 االضُ اٌىٛد َ

 عثير عثذ اٌّاٌه عثذ اٌثذيع عثذ اٌّاٌه  ٣٦٦٩٨٥١ ٦٩

 ٌّياء ِذّذ دّسٖ ِذّذ  ٣٦٦٣١٩٣ ٦٦

 ِذّذ شعثاْ صاتر عثذاٌعاي  ٣٦٦٨٨١٨ ٦٩

 ِذّذ صالح ِذّذ لذرٜ زوي  ٣٦٦٨٨٦١ ٦٥

 ِذّٛد عصاَ اٌذيٓ ِذّذ صادق  ٣٦٦٨٨٩١ ٦٣

 ِرٖٚ دطيٓ أدّذ اتٛ اٌذطيٓ  ٣٦٦٨٢٩٩ ٦٣

 ِٕار عثذ اٌذّيذ ادّذ ِذّذ  ٣٦٦٨٢٣٢ ٦٨

 ِٕٝ ِذّذ دطٓ عثذاٌٍطيف  ٣٦٦٢١١٣ ٦٢

 ٔٛر٘اْ دطٓ صاتر عثذ اٌعظيُ  ٣٦٦٢٩٣٦ ٩١

 ٘اجر ِذّذ ِذّذ ِذّٛد  ٣٦٦٢٩٣٢ ٩١

 ٘ثٗ ِذّذ عثذ اٌعاي عٍيٖٛ  ٣٦٦٢٥١٣ ٩٩

 ٘ذير جالي فاٜٚ ِصطفٝ  ٣٦٦٢٥١٨ ٩٦

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اآلثار/ آثار إسالمية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 9 احمد جمال الدٌن عبدالمالك  صادق 1140916916966641   مقٌــد مستجد

 1 احمد محمود احمد علً 1140916936966312   مقٌــد مستجد

 1 اسماء اسماعٌل محمد اسماعٌل 1140916926969932   مقٌــد مستجد

 3 االء على حسن محمد 1140916926969212   مقٌــد مستجد

 2 امٌره رجب عبدالفتاح حسن 1140916926969219   مقٌــد مستجد

 0 جٌهان عونً محمد مهنً 1140916926969314   مقٌــد مستجد

 2 رشاد رشدي احمد عبدالرحٌم 1140916916966939   مقٌــد  1خارج 

 3 زٌنات مكرم عبدالعظٌم احمد 1140916926969101   مقٌــد مستجد

 4 سمٌحة مجدى حسن محمد 1140916926966600   مقٌــد باق

 96 صابر سٌد على عبد النعٌم 1140916926961343   مقٌــد مستجد

 99 كرم حمدى كرم عبد اللطٌف 1140916916969114   مقٌــد  1خارج 

 91 محمد عمرو محمد سٌد 1140916936966134   مقٌــد مستجد

 91 كمال تونى عبدالغنى نجالء 1140916916969039   مقٌــد  1خارج 

 93 نورهان ممدوح  محمد عبد العلٌم 1140916916961313   مقٌــد 1خارج 

 92 نٌهال حسنى محمد عبد الفتاح 1140916936961932   مقٌــد باق

 90 والء عبد هللا ابراهٌم السٌد 1140916926969913   مقٌــد باق

 

 ٩١٠٠الئحة حديثة  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اآلثار/ آثار إسالمية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 9 محمد حسٌن كامل حسٌن 1140916996966122   مقٌــد  1خارج 

 

 



 تقرير عن طالب سنة دراسية
 اآلثار اليونانية والرومانية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اتأٛب روٝ فّٙٝ عثذاٌّالن  ٣١٣٥٨٢١ ١

 اتٛاٌماضُ طٍثٗ عٍٝ دطيٓ  ٣١٢١٦١٨ ٩

 اضّاء واًِ ِذّٛد عٍٝ  ٣٦١٨٥١٣ ٦

 اٌشيّاء دّذٜ داِذ ِذٝ اٌذيٓ  ٣٦٩١٥٣٣ ٩

 اِاي ِجذٜ دطيٓ عثذ اٌطالَ  ٣٩٣٥٣٣٣ ٥

 اٚديث ِٕير عياد جرجص  ٣٦٩١٣١٦ ٣

 ايّاْ رفعث أدّذ دافع  ٣٦٩٩٩٣٣ ٣

 ايٗ دّادٖ ِٙراْ عياد  ٣٦٩٩٦٦٣ ٨

 ايٗ خٍف عاِر ادّذ  ٣٩٣٥٣٨١ ٢

 تٙاء ضّٙاْ ِا٘ر ِٛضٝ  ٣٦٩٩٩١٩ ١١

 جرجص ظريف جرجص ِٕطٝ  ٣٦٩٩٩١٩ ١١

 دطاَ ِذّٛد ِصرٜ ِذّذ  ٣٦٩٩٩٦٩ ١٩

 ديٕا رتيع اترا٘يُ عثذ اٌٛ٘اب  ٣٦٩٩٩٨٨ ١٦

 ديٕا ِجذٜ فٛزٜ ٔارٚز  ٣٦٩٩٩٢٩ ١٩

 ديٕا ٔادٜ اضذك ترضَٛ  ٣٦٦١٨١٩ ١٥

 رأا ٔثيً فىرٜ فرج  ٣٦٦١٨١٦ ١٣

 رجة جّاي ِذّذ دطٓ  ٣٩٣٥٣٢١ ١٣

 رِٚأٝ اشرف ِا٘ر جٛفيك  ٣٦٦٩٣٣٣ ١٨

 رِٕٚذٖ ثرٚت ضعيذ يٛضف  ٣٦٦٩٣٣١ ١٢

 ريٓ ِيالد اضطفأٛش جٛرجٝ  ٣٦٦٩٣٣٨ ٩١

 ريٙاَ فخرٜ ٌّعٝ جرجص  ٣٦٦٩٣٨٨ ٩١

 ضارٖ افرايُ ٔصذٝ تمطر  ٣٦٦٩٨١٩ ٩٩

 ضاِخ خٍف ضيذُ٘ عسيس  ٣٦٦٩٨٩٨ ٩٦

 ضاِٝ عيطٝ شفيك عثذ اٌٍّه  ٣٦٦٩٨٦٣ ٩٩

 شٕٛدٖ جّاي ِيخائيً جٛرجٝ  ٣٩٣٥٨٣٥ ٩٥

 شٕٛدٖ يٛضف دٕا اضىارٚش  ٣٩٣٥٨٣١ ٩٣

 صاتريٓ اترا٘يُ ِذّذ عثذاٌجٛاد  ٣٦٦٩٢١١ ٩٣

 عثذ اٌفضيً ِذّذ عثذ اٌطحار ِذّذ  ٣٩٣٥٢٥٦ ٩٨

 فحذٝ شعثاْ فحذٝ عثذ إٌظير  ٣٦٦٥٩١١ ٩٢

 فيثٝ ِؤٔص دٚش ضعيذ  ٣٦٦٣١٣٢ ٦١

 وارٌٚيٓ جرجص يٛضف ِٛضٝ  ٣٦٦٣١٣٣ ٦١



 االضُ اٌىٛد َ

 ويرٌص عادي جمٝ ضٍيّاْ  ٣١٥٢٥٩١ ٦٩

 ويرٌص ٘أٝ تشرٜ جٛرجي  ٣٩٣٥٢٣٦ ٦٦

 ِادٚٔا عست دٍّٝ عثذ اٌال٘ٛت  ٣٦٦٣١٩٣ ٦٩

 ِادٚٔا ِاجذ صفٛت ِحرٜ  ٣٩٣٥٢٣٢ ٦٥

 ِارٜ وّاي اترا٘يُ دٕا  ٣٦٦٣١٥٣ ٦٣

 ِارياَ فارٚق فضً لاصذ  ٣٦٦٣١٣٣ ٦٣

 ِجذٜ ٔجُ ٔجية غاٌٝ  ٣٦٦٣١٨٣ ٦٨

 ِذّذ خٍف ِذّذ خٍف  ٣٦٦٣٩١٢ ٦٢

 ِريُ ضاِٝ داٚد ِيٕا  ٣٦٦٨٢٩٣ ٩١

 ِريُ عادي دٍّٝ صغير  ٣٦٦٨٢٦١ ٩١

 ِريُ عاطف ترضَٛ تثاٜٚ  ٣٩١٩١١٣ ٩٩

 ِريُ عٕحر عثذاٌذايُ عياد  ٣٦٦٨٢٦٩ ٩٦

 ِصطفٝ ٚديذ شذاجٗ ِذّذ  ٣٦٦٨٢٣١ ٩٩

 ِيرٔا تطرش ِيخائيً جرجص  ٣٦٦٢١٩١ ٩٥

 ِيٕا ٔاجٝ عثذ هللا صادق  ٣٦٦٢١٥٨ ٩٣

 ِيٝ ادّذ ِذّذ دطيٓ  ٣٦٦٢١٣٩ ٩٣

 ٔارِيٓ عطيٗ دٍّٝ تطرش  ٣٦٦٢١٣٩ ٩٨

 ٘اجر رِضاْ واًِ تذٜٚ  ٣٦٦٢٩٣٣ ٩٢

 ٘ايذٜ ٔثيً عياد روي  ٣٦٦٢٩٢٨ ٥١

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 اآلثار اليونانية والرومانية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢كاديمي )للعام اال

 (٩ ) 

 م ١١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ٕ٘اء عثذاٌجٛاد ِذّٛد جّعة  ٣٦٦٢٥١١ ٥١

 يٛضحيٕا فايس ادية دٕا  ٣٦٩١٨٦٣ ٥٩

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اليونانية والرومانيةاآلثار/ اآلثار  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 9 أزهار عالء محمد مهدي 1140916916966432   مقٌــد  1خارج 

 1 امٌره ماجد خلف فرج 1140916916966429   مقٌــد 9خارج 

 1 اٌهاب عاطف محمد ربٌع محمد 1140916936969629   مقٌــد باق

 3 باسم سامى ثابت وهبه 1140916926966061   مقٌــد مستجد

 2 سوسن راضى محمد عبداللطٌف 1140916926966143   مقٌــد باق

 0 محب اٌمن ودٌع فٌلبس 1140916916966316   مقٌــد 9خارج 

 1140916916966243   مقٌــد مستجد
مصطفى ابراهٌم عبدالمقصود 

 عبدالحاف
2 



 3 مصطفى حسن راشد بازٌد 1140916936969931   مقٌــد باق

 


