
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١٩:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ ِذّٛد ػثذ اٌتٛاب فزاج  ٦٤٣٤٣٤٦ ١

 اتتظاَ اتٛ تىز ِٕصٛر اتٛ تىز  ٦٣١٥٦٤٤ ٢

 اتتظاَ رت١غ ِذّذ ػثذ اٌثالٝ  ٦٣١٥٦١٦ ٣

 اتتظاَ ط١ذ ِذّٛد خاٌذ  ٦٣١٥٦٢٢ ٤

 اتٛ اٌماطُ ِٕتصز اتٛ اٌماطُ راضٝ  ٦٣١٥٦٢٦ ٥

 ادالَ ػؼثاْ ػثذ هللا جٛدٖ  ٦٣١٥٦٢٦ ٦

 ادّذ خٍف خ١ٍفٗ ِذّٛد  ٦٣١٥٦٣٦ ٦

 ادّذ ػادي ػثذ اٌذ١ّذ رضٛاْ  ٦٣١٥٦٥٢ ٦

 ادّذ ِذّذ س٠ذاْ س٠ذاْ  ٦٣١٥٦٦٢ ٤

 ادّذ ِذّٛد اتزا١ُ٘ طٕٝ  ٦٣١٥٦٦٦ ١١

 ادّذ ِذّٛد ػثذ اٌفتاح ػٍٝ  ٦٣١٥٦٤١ ١١

 ارٜٚ ٔصز فّٙٝ ط١ذ  ٦٣١٥٦٦٦ ١٢

 اطاِٗ اٌظ١ذ ػثذ اٌؼظ١ُ أدّذ  ٦٣١٦٤٣٣ ١٣

 اطزاء اتزا١ُ٘ ػثذ اٌؼظ١ُ اتزا١ُ٘  ٦٣١٥٦١١ ١٤

 اطزاء خ١زٜ ػذاتٗ ػاتذ  ٦٣١٥٦٤٢ ١٥

 اطزاء ط١ذ ػثذ اٌزاسق ػٍٝ  ٦٣١٥٦١٢ ١٦

 اطزاء ط١ذ ِذّذ ػثذ اٌزدّٓ  ٦٣١٥٦١٦ ١٦

 اطزاء ػثذ اٌذافظ ادّذ ػثذ اٌذافظ  ٦٢٥٥٦١٤ ١٦

 اطزاء ػٍٝ ػ١ذ ِذّذ  ٦٤٦٦٦٤١ ١٤

 اطّاء اتزا١ُ٘ رسق اطّاػ١ً  ٦٣٤٤١٤٦ ٢١

 اطّاء ادّذ ِذّذ ػٍٝ  ٦٣١٥٦٢١ ٢١

 اطّاء اطٍّاْ دٍّٝ ػثذ اٌٛ٘اب  ٦٣١٥٦٢٤ ٢٢

 اطّاء جّاي رجة د١ّذ  ٦٣١٥٦١٤ ٢٣

 اطّاء خاٌذ فىزٜ ػثذ اٌظالَ  ٦٣١٥٦٣١ ٢٤

 اطّاء طؼذ اطّاػ١ً اتٛ وز٠ؼٗ  ٦٣١٥٦٣٢ ٢٥

 اطّاء صالح ػثذ اٌٍط١ف واًِ  ٦٣١٥٦٣٦ ٢٦

 اطّاء ػ١ذ طخٝ صاتز  ٦٣١٥٦٤١ ٢٦

 اطّاء وّاي اٌذ٠ٓ ػٍٝ ػثذ اٌزد١ُ  ٦٣١٥٦٤٤ ٢٦

 اطّاء ٔٛر ِذّذ ادّذ  ٦٣١٥٤٤٥ ٢٤

 اػزف ػّاد أٛر خٍف  ٦٣١٥٦١٦ ٣١

 االء دظٕٝ اٌذذ٠ذٜ ػثذ اٌؼظ١ُ ادّذ  ٦٣١٥٤٤٤ ٣١



 االطُ اٌىٛد َ

 االء ػشت دٍّٝ ِذّٛد  ٦٣١٦١١٦ ٣٢

 اٌؼ١ّاء ػذاتٗ اٌظ١ذ ػثذ اٌؼ١ٍُ  ٦٣١٦١١٥ ٣٣

 اٌٙاَ اتٛ طاٌة ِذّذ صذلٝ  ٦٣١٦١١٦ ٣٤

 اٌُٙ ِصطفٝ طؼذ جاد  ٦٣٤٤١١١ ٣٥

 اِاي اتزا١ُ٘ ِذّذ اتزا١ُ٘  ٦٣١٦١٢٥ ٣٦

 اِاي فزج هللا صاٌخ صاٌخ  ٦١٤٦١٤٤ ٣٦

 اِأٝ ادّذ ػٍٝ ادّذ  ٦٣١٦١٣١ ٣٦

 اِأٝ دّذٜ ػذٌٝ اتٛ طّزٖ  ٦٣٢٢٥٦٦ ٣٤

 اِأٝ راضٝ ػثذ اٌٙادٜ ػثذ اٌزدّٓ  ٦٣٢٢٥٦٦ ٤١

 اِأٝ ػذاتٗ خٍف هللا ِصطفٝ  ٦٣١٥٦٣٦ ٤١

 اِأٝ طٍؼت فتذٝ ػثذ اٌزد١ُ  ٦٣٢٢٥٦١ ٤٢

 اِأٝ فخزٜ دظٓ ػثٛدٖ  ٦٣٢٢٥٦٢ ٤٣

 اًِ ػٍٝ صاٌخ ٔاجٝ  ٦٣٢٢٥٦٦ ٤٤

 اًِ ػٍٝ ٘اػُ فزاج  ٦٣١٥٦٤٢ ٤٥

 اًِ ِذّٛد ِذّذ دافظ  ٦٣٢٢٥٦٤ ٤٦

 ا١ِزٖ راضٝ ِّذٚح ػثذ اٌظتار  ٦٣٢٢٥٦٦ ٤٦

 ا١ِزٖ رت١غ دظٓ ِذّذ  ٦٣٢٢٥٦٦ ٤٦

 ا١ِزٖ رضا اطّاػ١ً ٠اط١ٓ  ٦٣٤٤١٤٤ ٤٤

 ا١ِزٖ فزغٍٝ ِؼثذ اتزا١ُ٘  ٦٣٢٢٥٤٢ ٥١
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 (٩ ) 

 ص ١٩:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطُ اٌىٛد َ

 ا١ِزٖ ِذّذ اتٛ اٌظثاع ِذّذ  ٦٣٢٢٥٤٤ ٥١

 ا٠ّاْ طٗ تٛف١ك ِذّٛد  ٦٣٢٢٦١٦ ٥٢

 ا٠ّاْ ػثذ اٌظالَ ط١ذ ػثذ هللا  ٦٣٢٢٦١٦ ٥٣

 ا٠ّاْ ػ١ذ ِٕؼاٜٚ ِذّٛد  ٦٣٢٢٦١٢ ٥٤

 ا٠ّاْ ِذّذ دظٓ فٌٛٝ  ٦٣٢٢٦١٤ ٥٥

 ا٠ّاْ ِفضً ػثذ اٌزػ١ذ ػثذ اٌىز٠ُ  ٦٣٢٢٦١٦ ٥٦

 ا٠ٗ اتزا١ُ٘ رػذٜ ادّذ  ٦٣٢٢٦٢١ ٥٦

 ا٠ٗ اٌظ١ذ ٌث١ة ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣١٥٤٤٦ ٥٦

 ا٠ٗ خاٌذ ػثذ اٌزدّٓ ِذّذ  ٦٣٢٢٦٢٦ ٥٤

 ا٠ٗ خاٌذ ػثذاٌؼش٠ش ٔادٜ  ٦٤٦٤٦٥٣ ٦١

 ا٠ٗ ػىٛع ػّار ِذّذ  ٦٣٤٦٤٦٤ ٦١

 ا٠ٗ ِثزٚن صاٌخ ػٍٝ  ٦٣٤٦٤٦٤ ٦٢



 االطُ اٌىٛد َ

 ا٠ٗ ِذّذ دٕفٝ ِذّذ  ٦٤٦١٤٦٢ ٦٣

 ا٠ٗ ِّذٚح ػثذ هللا ِذّذ  ٦٤٣٤٣٤٤ ٦٤

 ا٠ٗ ٘ؼاَ ػذاتٗ ِذّذ  ٦٣٤٦٤٤٤ ٦٥

 ا٠ٗ ٠ذٝ ٠ظ١ٓ ط١ذ  ٦٣٤٦٥١٥ ٦٦

 تظّٗ فاٌخ ػذٌٝ ػثذ اٌمٜٛ  ٦٣٤٦٥٢٤ ٦٦

 تظّٗ ِصطفٝ ثاتت ِذّٛد  ٦٣١٦١١٣ ٦٦

 تظّٗ ّٔز ػثذ اٌّذظٓ ِذّذ  ٦٣٤٦٥٥١ ٦٤

 تغز٠ذ جّؼٗ جؼفز ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣٤٦٦٣١ ٦١

 تغز٠ذ ِذّذ ػثّاْ اتزا١ُ٘  ٦٣٤٦٦٣٥ ٦١

 جٙاد صالح رِضاْ ادّذ  ٦٣٤٦٦٤٥ ٦٢

 ج١ٙاد ػثذ اٌؼش٠ش ِذّذ ػثذ اٌؼش٠ش  ٦٤٤٣١١١ ٦٣

 ج١ٙاْ رضا ػثذ إٌؼ١ُ ط١ٍّاْ  ٦٣٤٦٦٥١ ٦٤

 دظٓ ادّذ صادق ػثذ اٌؼش٠ش  ٦٣٤٦٦٤٦ ٦٥

 دظٕٗ ػٍٝ ٔصار صاٌخ  ٦٣٤٦٤١١ ٦٦

 دظ١ٓ خاٌذ دظ١ٓ ِذّذ  ٦٣٤٦٤٥٤ ٦٦

 دّادٖ ػّز ِذّذ ِذّذ  ٦٢٥٥٤١٤ ٦٦

 دٕاْ ِا٘ز ػثذ اٌزاسق ػثذ اٌؼش٠ش  ٦٣٤٦٤٦٣ ٦٤

 دٕاْ ٔٛر اٌذ٠ٓ ػ١ٍغ ػّار  ٦٣٤٦٤٤١ ٦١

 خاٌذ اػزف ١ِٕظٝ ِذّذ  ٦٣٤٦٤٤٣ ٦١

 خت١ّٗ ػثذ اٌغٕٝ ػثذ اٌجٛاد ػٍماِٝ  ٦٣٤٤١١٥ ٦٢

 خذ٠جٗ وّاي ػثذ اٌّج١ذ فزج  ٦٣٤٤١١١ ٦٣

 دا١ٌا ِؤِٓ ِذّذ ػثذ إٌؼ١ُ  ٦٣٤٤١١٦ ٦٤

 دػاء ادّذ ػثذ اٌٛادذ ادّذ  ٦٣٤٤١٢٦ ٦٥

 دػاء رِضاْ اتزا١ُ٘ ػثذ اٌؼ١ٍُ  ٦٣٤٤١٣٣ ٦٦

 دػاء ِذّذ ػٍٝ ػثذ اٌؼ١ٍُ  ٦٣٤٤١٣٤ ٦٦

 دػاء ٠ذ١ٝ ِذّذ فؤاد  ٦٣٤٤١٤٣ ٦٦

 را١ٔا طاٌُ ِذّذ اتزا١ُ٘ طاٌُ  ٦٣٤٤١٥١ ٦٤

 را١ٔا ػثذ اٌىز٠ُ ِذّذ ػثذ اٌّؼتّذ  ٦٣١٦١٢٣ ٤١

 را٠ٚٗ ٔٛر اٌذ٠ٓ دظ١ٓ ػثذ هللا  ٦٣٤٤١٥٤ ٤١

 رداب اتزا١ُ٘ ِذّٛد ػثذاٌؼ١ٍُ  ٦٢٦٤١٦٤ ٤٢

 رداب اػزف ٠ظزٜ خفاجٗ  ٦٣١٦١٣٢ ٤٣

 رداب فا٠ش دظٓ صادق  ٦٣٤٤١٦١ ٤٤

 رداب ِذزٚص ػذاتٗ ِذّذ  ٦٣٤٤١٦٤ ٤٥

 ردّٗ ِذّذ ػثذ اٌظالَ ٠ظزٞ  ٦٤٣٤٤٢١ ٤٦

 رػا اػزف ػثذاٌىز٠ُ ػطا  ٦٣٤٤١١٣ ٤٦



 االطُ اٌىٛد َ

 رػا ط١ذ فز٠ش ػثذ اٌزدّٓ  ٦٣١٦٦٥٣ ٤٦

 رضٜٛ جّاي ػثذ اٌصثٛر ِذّذ  ٦٣٤٤١١٤ ٤٤

 رضٜٛ خاٌذ ِذّذ رضٛاْ  ٦٣٤٤١٢٥ ١١١
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 (٣ ) 

 ص ١٩:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطُ اٌىٛد َ

 رغذٖ ػ١ذ اتزا١ُ٘ وا ًِ  ٦٤٣٤٤١٥ ١١١

 رف١ذٖ دظاَ دظٓ ػٍٝ  ٦٣١٦٦٥٥ ١١٢

 ر١ٔا ِذّذ ٔادٜ فّٙٝ دّذ  ٦٣٤٤١٦٢ ١١٣

 رٚل١ٗ ػاػٛر رِضاْ ِذّذ  ٦٣٤٤١٤١ ١١٤

 ر٠ٙاَ دّذٜ ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣٤٤١٤٤ ١١٥

 س٠ٕة رت١ؼٝ ِذّذ ػثذ اٌجاتز  ٦٣٤٤٢١٦ ١١٦

 س٠ٕة رجة ػثذ اٌؼش٠ش ػّز  ٦٣٤٤٢٢١ ١١٦

 س٠ٕة صالح ػٍٛأٝ ػثذ اٌّتجٍٝ  ٦٣٤٤٢١٤ ١١٦

 س٠ٕة ػثذ إٌاصز ػش٠ش ػثذ هللا  ٦٣٤٤١١٥ ١١٤

 طارٖ اٌظ١ذ دظا١ٔٓ ِذّذ  ٦٣١٦٦٦١ ١١١

 طارٖ ػاطف ِذّذ ١ِٕض  ٦٣٤٤١٢٦ ١١١

 طارٖ ِصطفٝ ادّذ ِذّذ  ٦٢٥٥٤٦٣ ١١٢

 طا١ِٗ ػٍٝ جّاي ا١ِٓ  ٦٣٤٤١٢٤ ١١٣

 طّاح ػادٜ ِتٌٛٝ ِذّذ  ٦٣٤٤١٣٥ ١١٤

 ط١ّذٗ اتٛ اٌؼال ػٍٝ ػثذ اٌصاٌذ١ٓ  ٦٣٤٤١٦١ ١١٥

 طٛر٠ا ػثذ اٌذ١ّذ ادّذ ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣٤٤١٦٢ ١١٦

 ػادٜ ِذّذ ادّذ ِذّذ اطّاػ١ً  ٦٣٤٤١٦٤ ١١٦

 ػز٠فٗ ِذّذ ػم١ٍٗ ػثذ اٌزدّٓ  ٦٣٤٤١٦١ ١١٦

 ػ١ز٠ٓ ػصاَ ٠ذ١ٝ ػّز  ٦٣٤٤١٦٦ ١١٤

 ػ١ز٠ٓ ِذّٛد ادّذ ِذّذ  ٦٣٤٤١٦٢ ١٢١

 ػ١ّاء اػزف ِذّذ ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣٤٤١٦٤ ١٢١

 ػ١ّاء دظٓ ِصطفٝ ِذّٛد  ٦٣٤٤١٦٦ ١٢٢

 ػ١ّاء وّاي رجة ادّذ  ٦٣٤٤١٤٢ ١٢٣

 ػ١ّاء ِذّذ ِذّذ ادّذ  ٦٣٤٤١٤٦ ١٢٤

 صاتز٠ٓ خٍف ِذّذ ط١ذ  ٦٣٤٤١٤٦ ١٢٥

 صاتز٠ٓ ػٍٝ ِذّٛد ػثذ اٌؼاي  ٦٣٤٦٤٤٥ ١٢٦

 صثز٠ٓ ِصطفٝ اتٛ ض١ف لث١ص  ٦٣٤٦٤٤٣ ١٢٦

 صفاء ص١اح ػٍٝ ِذّذ  ٦٣٤٦٥١١ ١٢٦



 االطُ اٌىٛد َ

 صفاء ٔاصز ػ١ذ ِذّذ  ٦٣٤٦٥١٤ ١٢٤

 صفٕاس رت١غ خاٌذ ط١ف  ٦٣٤٦٥١١ ١٣١

 ضذا ػثذ اٌتٛاب ػثذ اٌذٝ ػثذ اٌٛارث  ٦٣٤٦٥١٣ ١٣١

 ض١اء ادّذ س٠ذاْ ػٍٝ  ٦٣٤٦٥١٦ ١٣٢

 ػثذ اٌذىُ ِذزٚص ػثذ اٌذىُ ِذّٛد  ٦٣١٦٦٦٣ ١٣٣

 ػثذ اٌزدّٓ دظٕٝ طٍطاْ ػٍٝ  ٦٣٤٦٥٢١ ١٣٤

 ػث١ز ػثذ اٌؼظ١ُ فزج ِذّذ ػا٠ذ  ٦٤٣٤٤١٣ ١٣٥

 ػذٜ ط١ذ ط١ٍُ جّؼٗ  ٦٣١٦٦٦٦ ١٣٦

 ػشٖ ٚج١ٗ فزج ػثذ اٌجٛاد  ٦٣١٦٦٦٤ ١٣٦

 ػصاَ ػٍٝ ط١ذ دظٓ  ٦٣٤٦٥٣١ ١٣٦

 ػفاف ػ١اط ػثذ اٌٛ٘اب ػثذ اٌزد١ُ  ٦٣٤٦٥٣٥ ١٣٤

 غادٖ ادّذ ٔاجٝ ػٍٝ  ٦٣٤٦٥٥٣ ١٤١

 غادٖ دجاسٜ ِذّذ ػثذاٌؼش٠ش  ٦٤٣٤٤١٥ ١٤١

 غادٖ ِذزَ ادّذ ِذّذ  ٦٣١٦٦٦١ ١٤٢

 غادٖ ِصطفٝ جّاي صثزٖ  ٦٣٤٦٥٦١ ١٤٣

 غا١ٌٗ ػثذ اٌذ١ّذ ػثذ اٌؼاطٝ ادّذ  ٦٣٤٦٥٦٥ ١٤٤

 فاتٓ ِذّذ اتٛ ا١ًٌٍ ػٍٝ تىز  ٦٣٤٦٥٦١ ١٤٥

 فاطّٗ اتزا١ُ٘ ػٍٝ ػثذ اٌظ١ذ  ٦٣٤٦٥٦٦ ١٤٦

 فاطّٗ رجة فّٙٝ ادر٠ض  ٦٣٤٦٦١٦ ١٤٦

 فاطّٗ س٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ ػثذ هللا فؤاد  ٦٣٤٦٦١٥ ١٤٦

 فاطّٗ طٗ ِذّذ ط١ٍُ  ٦٣٤٦٦٢١ ١٤٤

 فاطّٗ ػثذ إٌّؼُ دظ١ٓ ِذّذ  ٦٣٤٦٦٢٦ ١٥١

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

 ص ١٩:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطُ اٌىٛد َ

 فاطّٗ ػثّاْ ٠ٛطف ِذّذ  ٦٣٤٦٦٣٣ ١٥١

 فاطّٗ ػ١ذ ِصطفٝ اتزا١ُ٘  ٦٣٤٦٦٣٦ ١٥٢

 فاطّٗ فٛسٜ ِذّذ ٘اػُ  ٦٢٥٦١١٤ ١٥٣

 فاطّٗ ِذّذ ادّذ ػثذ اٌّاٌه  ٦٣٤٦٦٤١ ١٥٤

 فاطّٗ ِذّذ تمٝ ِظؼذ  ٦٣١٦٦٦٥ ١٥٥

 فاطّٗ ِذّذ ػثذ إٌؼ١ُ خاٌذ  ٦٤٣٤٤١٦ ١٥٦

 فاطّٗ ِٛطٝ فؤاد ِٛطٟ  ٦٤٣٤٤١٤ ١٥٦

 فاطّٗ ٔاجخ ػثذ اٌذف١ظ ِذّذ  ٦٣٤٦٦٥١ ١٥٦

 فاطّٗ ٠ٚشر فا٠ش صادق  ٦٣٤٦٦٥٦ ١٥٤



 االطُ اٌىٛد َ

 فا٠شٖ ػادي ط١ذ ػٍٝ  ٦٣٤٦٦٦١ ١٦١

 فتذ١ٗ راضٝ ػثذ اٌذ١ّذ ػثذ هللا  ٦٣٤٦٦٦٥ ١٦١

 فّٙٝ ١٘ٚذٜ ثاتت ١٘ٚذٜ  ٦٣٤٦٦٦٦ ١٦٢

 ٌثٕٝ ػثذ إٌاصز ِذّذ ادّذ  ٦٣٤٦٦٦٥ ١٦٣

 ِذّذ ادّذ واًِ ػثذ اٌّذظٓ  ٦٣٤٦٦٦١ ١٦٤

 ِذّذ اطّاػ١ً ِذزٚص اطّاػ١ً  ٦٣٤٦٦٦٣ ١٦٥

 ِذّذ جاتز اٌصاٜٚ سوٝ  ٦٣٤٦٦٦٥ ١٦٦

 ِذّذ خٍف طاٌُ لطة  ٦٣٤٦٦٦٤ ١٦٦

 ِذّذ رِضاْ تٛف١ك داٚد  ٦٣٤٦٦٤١ ١٦٦

 ِذّذ ػؼثاْ تٛٔٝ ِاٌه  ٦٣٤٦٦٤٣ ١٦٤

 ِذّذ ػثاص ١ٌُٚ ٌٍَّٛ  ٦٣١٦٦٦٣ ١٦١

 ِذّذ ػٍٝ دظٓ ِذّذ  ٦٣٤٦٦١٣ ١٦١

 ِذّذ ػٍٝ ِذّذ ػّز  ٦٢٥٦١٣٥ ١٦٢

 ِذّذ ػ١ظٝ ِذّذ خ١ًٍ  ٦٣١٦٦٦٥ ١٦٣

 ِذّذ ٠اطز ِذّذ دظٓ  ٦٣١٦٦٤٣ ١٦٤

 ِذّٛد رجة ِذّذ ػثذ اٌٍط١ف  ٦٣٤٦٦٢٣ ١٦٥

 ِذّٛد ط١ذ خ١زٜ ِذّذ  ٦٣٤٦٦٢٥ ١٦٦

 ِذّٛد ِذّذ ِٛطٝ ادّذ  ٦٣٤٦٦٣٣ ١٦٦

 ِزفت رِضاْ ِذّذ طٗ  ٦٣٤٦٦٣٤ ١٦٦

 ِزٖٚ خٍف ِذّذ ِذّذ  ٦٣٤٦٦٤٦ ١٦٤

 ِزٖٚ خ١ّض ِذّذ ػٍٝ  ٦٣١٦٦٤٥ ١٦١

 ِزٖٚ رػذٜ جّاي ػثذ اٌغٕٝ  ٦٣٤٦٦٥٣ ١٦١

 ِزٖٚ ط١ذ واًِ اتٛ طّزٖ  ٦٣٤٦٦٥٥ ١٦٢

 ِزٖٚ ػثذ اٌجٛاد ػثذ اٌثاطظ ِذّذ  ٦٣٤٦٦٦١ ١٦٣

 ِزٖٚ ِذّٛد ػثذ اٌزدّٓ ػثذ اٌجاتز  ٦٣٤٦٦٦٦ ١٦٤

 ِصطفٝ اٌمذافٝ ٔجاح ِا٘ز  ٦٣٤٦٦٦٣ ١٦٥

 ِصطفٝ أٛر د٠اب ٘اػُ  ٦٣٤٦٦٤١ ١٦٦

 ِٕار ِذظٓ ػٍٝ ِثارن  ٦٣٤٦٤١٤ ١٦٦

 ِٕاي ِؼتٛق ِذّذ ِؼتٛق  ٦٣٤٦٤١٥ ١٦٦

 ِٕٗ اػزف ػ١ظٝ ِٛطٝ  ٦٣٤٦٤١٦ ١٦٤

 ِٕٗ هللا اػزف ِذّذ ػٍٝ  ٦٣١٦٦٤٤ ١٤١

 ِٕٝ جّاي ػثذ هللا ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣١٦٤١٣ ١٤١

 ِٕٝ س٠ٓ خ١ّض ِٙزاْ  ٦٣١٦٤١٥ ١٤٢

 ِٕٝ ِذّذ ػثذ اٌزدّٓ ػثذ اٌٛادذ  ٦٣٤٦٤١٤ ١٤٣

 ِٙا ػادي د٠اب ادّذ  ٦٣٤٦٤٢٣ ١٤٤



 االطُ اٌىٛد َ

 ِٛ٘اب اٌمذافٝ ٔجاح ِا٘ز  ٦٣٤٦٤٢٦ ١٤٥

 ِٝ رِضاْ ػثاص خٍف  ٦٣٤٦٤٣٣ ١٤٦

 ٔجٜٛ ػجزأٝ ط١ذ ِذّذ  ٦٣٤٦٤٤١ ١٤٦

 ٔظّٗ جّاي ػثذ اٌذ١ّذ ػٍٝ  ٦٣١٦٤١١ ١٤٦

 ٔظّٗ ِذّذ إطّاػ١ً ادّذ  ٦٥١٥١٢٢ ١٤٤

 ّٔز ِفتاح ػثذ اٌغفار تؼ١ٍة  ٦٣٤٦٤٤٤ ٢١١

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥ ) 

 ص ١٩:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطُ اٌىٛد َ

 ٔٙا س٘جز صالح واًِ  ٦٣٤٦٤٥١ ٢١١

 ٔٙا طاٌُ ػثذ اٌذ١ٍُ ػٍٝ  ٦٣٤٤١١٣ ٢١٢

 ٔٙا ِذّذ طؼذ ػّز  ٦٣٤٦٤٥٥ ٢١٣

 ٔٙاي ػذاتٗ ادّذ ٘ارْٚ  ٦٣٤٦٤٦٣ ٢١٤

 ٍٔٙٗ رأفت ِذّذ ػثذ اٌالٖ  ٦٤٤٢٤٦٢ ٢١٥

 ٔٛرٖ ِٕٙٝ ػثذ اٌٛ٘اب خ١ٍفٗ  ٦٣٤٦٤٦١ ٢١٦

 ٔٛر٘اْ اطّاػ١ً ادّذ ػٍٝ  ٦٣١٦٤١٣ ٢١٦

 ٔٛر٘اْ دظٓ ِذّذ ِذّذ اتزا١ُ٘  ٦٣١٦٤١٥ ٢١٦

 ٔٛر٘اْ ػٍٝ ػثذ اٌظا٘ز ػٍٝ  ٦٣٤٦٤٦١ ٢١٤

 ٔٛطٗ ِذّذ ػثذ اٌؼش٠ش دافظ  ٦٣٤٦٤٦٣ ٢١١

 ١ٔف١ٓ ػثذ اٌؼش٠ش ط١ٍُ ِزطٝ  ٦٣٤٦٤٦٦ ٢١١

 ٘اجز ادّذ اتزا١ُ٘ ادّذ  ٦٣١٦٤١٤ ٢١٢

 ٘اجز طؼذاٜٚ فزغً ِذّذ  ٦٣٤٦٤٦٤ ٢١٣

 ٘اجز ِذّذ جّؼٗ ػثذ هللا  ٦٣١٦٤٢٣ ٢١٤

 ٘اجز ِذّذ ِذّذ ِظٍُ  ٦٤٣٤٤١٣ ٢١٥

 ٘اجز ِذّٛد ادّذ ِذّذ  ٦٣١٦٤٢٥ ٢١٦

 ٘اجز ٠ذٝ اٌظؼذٜ ِذّذ  ٦٣٤٦٤٤٦ ٢١٦

 ٘اٌٗ ط١ذ ِذّذ ِذّذ  ٦٣٤٤١١١ ٢١٦

 ٘اٌٗ فٛسٜ جا١٘ٓ ػثذ اٌصادق  ٦٣٤٤١١٣ ٢١٤

 ٘ثٗ تٙاء تذز ػثذ اٌجٛاد  ٦٣٤٤١١٤ ٢٢١

 ٘ثٗ ػثذ اٌزد١ُ ٘اػُ ػثذ اٌزد١ُ  ٦٣١٦٤٢٦ ٢٢١

 ٕ٘اء ادّذ دظٓ ػٍٝ  ٦٣٤٤١١٤ ٢٢٢

 ٕ٘اء رفاػٝ ٔجذٜ رػذاْ  ٦٣٤٤١٢٥ ٢٢٣

 ٕ٘اء ػز٠ف ِذّذ ػثذ اٌمادر  ٦٣٤٤١٢٤ ٢٢٤

 ٕ٘اء ػؼثاْ ِذّذ ػثذ اٌذ١ٍُ  ٦٣٤٤١٣٥ ٢٢٥



 االطُ اٌىٛد َ

 ٕ٘اء ػّاد اٌذ٠ٓ ادّذ ػثذ اٌذى١ُ  ٦٣٤٤١٣٦ ٢٢٦

 ٕ٘ذ ادّذ دظٕٝ ِذّذ ِذّذ  ٦٣٤٤١٤١ ٢٢٦

 ٕ٘ذ ط١ذ ػثذ اٌٙادٜ ػثذ اٌظتار  ٦٣٤٤١٤٥ ٢٢٦

 ٚفاء ػثذ اٌذى١ُ اتٛ اٌذظ١ٓ ػثذ اٌذى١ُ  ٦٣٤٤١٤٤ ٢٢٤

 ٚالء ِذّذ دظٓ دظٓ  ٦٣٤٤١٥٣ ٢٣١

 ٚالء ٔاجٝ ٠ذ١ٝ اٌذ٠ٓ ِذّذ  ٦٣٤٤١٥٥ ٢٣١

 ٠اط١ّٓ اتٛ تىز دظ١ٓ ِذّذ  ٦٣١٦٤٣١ ٢٣٢

 ٠اط١ّٓ ادّذ ػٍٝ ػثذ اٌّٛجٛد  ٦٣٤٤١٦٣ ٢٣٣

 ٠اط١ّٓ دظ١ٓ فزغً طٗ  ٦٣٤٤١٦٤ ٢٣٤

 ٠اط١ّٓ ػزلاٜٚ ِاضٝ ِذّذ  ٦٣٤٤١٦٥ ٢٣٥

 ٠اط١ّٓ ػٍٝ دظٓ ػثذ اٌزدّٓ  ٦٣٤٤١٦٦ ٢٣٦

 ٠اط١ّٓ ػٍٝ ػٛلٝ ػٍٝ  ٦٣٤٤١٦١ ٢٣٦

 ٠اط١ّٓ ِذّذ اتزا١ُ٘ دظٓ  ٦٣٤٤١٦٥ ٢٣٦

 ٠ظزا دظ١ٓ ػاِز دظ١ٓ  ٦٣٤٤١٤١ ٢٣٤

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اللغة العربية/ عربى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 منتصر احمد بخٌت عبد ربه 1623111111116132   مقٌــد 1خارج 

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 ٩١٠٤جديدة اللغة العربية/ لغة عربية الئحة  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 أبو حسٌبه فتح موسى أحمد 1623111111111132   مقٌــد باق

 1 أسماء عبد الراضً خلف عبد الراضً 1623111131111332   مقٌــد 1خارج 

 6 عبدالغنىاحمد الرفاعى طه خلف هللا  1623111131111123   مقٌــد باق

 3 احمد حماد حسن محمد 1623111111111121   مقٌــد مستجد

 2 احمد محمد حبشى محمد 1623111161116623   مقٌــد مستجد

 3 اسراء حسن محمد حسن 1623111161111331   مقٌــد  1خارج 

 3 اسراء عبد الفتاح احمد حبشى 1623111121111333   مقٌــد مستجد

 3 اسماء نادي محمد علً 1623111131111133   مقٌــد 1خارج 

 2 اشراق محمد عادل احمد محمد 1623111131116633   مقٌــد مستجد

 11 الزهراء ناصر محمد حسن 1623111161116631   مقٌــد مستجد

 11 الزهراء نفٌد احمد نفٌد 1623111161116633   مقٌــد  1خارج 

 11 امٌره عادل حسٌن رضوان 1623111161111123   مقٌــد مستجد

 16 اٌة صالح عبد المحسن حسن 1623111131111132   مقٌــد باق

 13 اٌه فولى رسمى محمود 1623111121111212   مقٌــد مستجد

 12 جمال حسن عبد الحكٌم علً 1623111131111312   مقٌــد باق

 13 جهاد محمد احمد حامد 1623111121111333   مقٌــد باق

 13 خدٌجة بهاء احمد اسماعٌل 1623111161111313   مقٌــد باق



 13 دعاء عبد الهادي سالم عبد الهادي 1623111121111136   مقٌــد مستجد

 12 دعاء محمد محمد محمد 1623111131111611   مقٌــد 1خارج 

 11 رباب محمود محمد عبد الرحٌم 1623111121111231   مقٌــد باق

 11 زٌنب ابو النور محمد حسن 1623111161111613   مقٌــد 1خارج 

 11 ساره محمد سٌد محمد 1623111131116311   مقٌــد 1خارج 

 16 سماح عبد المنعم محمود محمد 1623111121111133   مقٌــد مستجد

 13 سماح عربى فاروق عبد الحكٌم 1623111161111136   مقٌــد باق

 12 سمر احمد عقل دسوقى 1623111121111313   مقٌــد باق

 13 شمس فتحى عبدالشافى عبدالحفٌظ 1623111161111311   مقٌــد  1خارج 

 13 عاطف محمود محمد محمد 1623111121111212   مقٌــد باق

 13 علٌاء محى الدٌن الصاوى محمد 1623111161116633   مقٌــد مستجد

 12 خلٌفهمحمد خلٌفه عمر  1623111121111231   مقٌــد مستجد

 61 محمد عصام عبد الفتاح محمد 1623111131111313   مقٌــد باق

 61 محمد قاسم ابوبكر قاسم 1623111161116613   مقٌــد 1خارج 

 61 محمد ناصر فهمً محمد 1623111161111616   مقٌــد باق

 66 محمود السٌد محمود على 1623111131116633   مقٌــد باق

 63 مصطفى عبد الرحمن أبو العال محمود 1623111161111361   مقٌــد باق

 62 منة هللا على ثروت ابراهٌم احمد 1623111121116126   مقٌــد باق

 63 منى حسانٌن دسوقى محمود 1623111131111131   مقٌــد باق

 63 نورا صابر كرم عبد السمٌع 1623111161111131   مقٌــد 1خارج 

 63 نورهان ابراهٌم احمد معوض 1623111131111322   مقٌــد 1خارج 

 62 هاجر عالءالدٌن محمد فارس 1623111161116362   مقٌــد مستجد

 31 والء رمضان مشاضى حافظ 1623111121111632   مقٌــد باق

 31 وهٌبة احمد فتحى عبد القادر 1623111121111236   مقٌــد باق

 31 ٌاسر ناصر جالل عثمان 1623111131111133   مقٌــد مستجد

 


