
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 إنجليزى انتظام -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ ػادي دظٓ ِحٌٛٝ  ٦١٥٧٥٤٣ ١

 ادّذ داِذ ادّذ دظٓ  ٦١٤٦٥٥٦ ٢

 ادّذ طاِٝ ادّذ سوٝ  ٦١٤٦٥١٦ ٣

 ادّذ ؿفٛت ػثذ اٌؼظ١ُ ػثذ هللا  ٦١٤٦٥٢٦ ٤

 ادّذ ِذّذ ػؼّاع ِذّذ  ٦٢٥٥٥١٧ ٥

 ادّذ ِذّذ ػثذ هللا دظ١ٓ  ٦١٤٦٥٤٢ ٦

 ادّذ ِذّذ ٚفمٝ ِذّذ  ٦١٤٦٥٤٦ ٧

 ادّذ ِذّٛد ػثذإٌؼ١ُ ِذّذ  ٦١٤٦٥٥٢ ٦

 ادّذ ِـطفٝ ػاوز اتزا١ُ٘  ٦١٤٦٥٥٤ ٥

 ارٜٚ ِذّٛد ػٍٝ دّٛدٖ  ٦١٤٦٥٦٧ ١٥

 اطحز ػادي فٛسٜ جاد  ٦١٤٦٥٥٥ ١١

 اطزاء جّاي خ١ٍفٗ ِذّذ  ٦١٤٦٦٥١ ١٢

 اطزاء دظٓ ِذّٛد دظ١ٓ  ٦١٥٦٦٥٧ ١٣

 اطزاء ػادي اتزا١ُ٘ ِٛطٟ  ٦٢٦٥٥٥٢ ١٤

 اطزاء ِذّٛد فّٙٝ ػثذ اٌذ١ٍُ  ٦١٤٦٦١١ ١٥

 اطالَ اطّاػ١ً ط١ذ ِذّذ  ٦١٥٦٧٥٥ ١٦

 اطالَ رِضاْ ػثذ اٌظالَ ػثذ اٌؼاي  ٦١٤٦٦٢٥ ١٧

 اطالَ طٗ ِٙذٜ طٗ  ٦١٤٦٦٣٣ ١٦

 اطالَ ػاطف طٍؼث دظ١ٓ  ٦١٤٦٦٥٥ ١٥

 اطالَ ػثذ اٌمادر جّاي ِذّذ  ٦١٤٦٦٦١ ٢٥

 اطالَ ِـ١ٍذٝ ػٍٝ دٍّٝ  ٦١٤٦٥٣٦ ٢١

 اطّاء ػزفاْ ِذّذ دظ١ٓ  ٦١٤٦٥٤٤ ٢٢

 اطّاء فزج ؿاٌخ ػثذاٌظحار  ٦١٤٦٥٤٦ ٢٣

 اطّاء ِذزٚؽ ػثذ اٌؼ١ٍُ ِذزٚؽ  ٦١٤٦٥٥٤ ٢٤

 اطّاء ٔاؿز ثاتث جالي  ٦١٥٦٧١١ ٢٥

 اطّاء ٔاؿز ِـزٜ ِذّذ  ٦١٤٦٥٦٦ ٢٦

 اطّاء ٠اط١ٓ رجة ِغزتٝ  ٦١٤٦٥٧٥ ٢٧

 اطّاء ٠ذٝ ؿالح ِذّذ  ٦١٥٦٥٥٤ ٢٦

 االء ادّذ اتزا١ُ٘ فٌٛٝ  ٦١٤٦٥٧٦ ٢٥

 االء دّذٜ فحخ هللا ػذاجٗ  ٦١٤٦٥٥٦ ٣٥

 اٌش٘زاء اطّاػ١ً ػؼ١زٜ ادّذ  ٦٢٥٥٥٢٢ ٣١



 االطُ اٌىٛد َ

 اٌؼ١ّاء اوزاِٝ تٙجث ِذّذ  ٦١٤٧٥٥٢ ٣٢

 اٌٙاَ تىزٜ ػثذاٌغٕٝ غ١طأٝ  ٦١٤٧٥٢٢ ٣٣

 ا١ٌـاتات ػّاد ػٛٔٝ ِزلؾ  ٦١٤٧٥٢٤ ٣٤

 اِأٝ در٠ٚغ ِذّٛد ِزطٝ  ٦١٤٧٥٧٦ ٣٥

 اِأٝ ِذّذ ط١ّز اتٛس٠ذ  ٦١٥٦٧٤٣ ٣٦

 اِأٝ ِذّذ واًِ ػثذهللا  ٦١٤٧٥٥٥ ٣٧

 اِأٝ ِىزَ ػثذاٌٛارخ ج١ُّ  ٦١٤٧٥٥٦ ٣٦

 ا١ِزٖ ادّذ ػثذاٌٍط١ف ادّذ  ٦١٤٧١٢٤ ٣٥

 ا١ِزٖ تٙاء اٌذ٠ٓ ِذّذ ِذّذ  ٦١٤٧١٣٥ ٤٥

 ا١ِزٖ ػثذ اٌمادر ػّار ػثذ اٌمادر  ٦١٤٧١٤٢ ٤١

 ا١ِّٗ داِذ دّذٜ داِذ  ٦١٤٧١٤٦ ٤٢

 أجٝ ِزسق ٚ٘ثٗ اتظخزْٚ  ٦١٤٧١٥٤ ٤٣

 اٌٚف١ا ٔاجخ ِخحار دٕا  ٦١٤٧٢١٦ ٤٤

 ا٠ز٠ٕٝ دٕا ٠ٛطف دٕا  ٦١٤٧٢٢٥ ٤٥

 ا٠ّاْ طؼ١ذ ط١ذ طٍثٗ  ٦١٤٧٢٢٦ ٤٦

 ا٠ّاْ ٔجاح ِذّذ أتٛ غ١ّٕة  ٦١٤٧٢٣٦ ٤٧

 ا٠ّاْ ٘أٝ ػٍٝ ٔٛر  ٦١٤٧٢٥٥ ٤٦

 ١ِخائ١ً دث١ةا٠ّاْ ٠ٛطف   ٦١٤٧٢٦٢ ٤٥

 ا٠ٕاص ادّذ فؤاد ػثذ اٌظالَ ِذّذ  ٦١٤٧٢٥٤ ٥٥
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 (٩ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطُ اٌىٛد َ

 ا٠ٗ أٛر ط١ذ ػثذاٌّذظٓ  ٦١٤٧٣١٦ ٥١

 ا٠ٗ ػثذ اٌؼاي ِذّذ ػثذ اٌؼاي  ٦١٤٧٣٢٦ ٥٢

 ا٠ٗ ِذّذ فارٚق ِزطٝ  ٦١٤٧٣٣٧ ٥٣

 ا٠ٗ ِذّٛد ِذّذ ِذّذ  ٦١٥٧٢٥٧ ٥٤

 ا٠ٗ ِظاِخ فحذٝ اتٛ ػج١ٍة  ٦١٥٧٣٥٥ ٥٥

 ا٠ٗ ِٛطٝ ػثذ اٌؼش٠ش ػثذ هللا  ٦١٤٧٣٤٣ ٥٦

 تذر٠ٗ رسق ِذّذ ِذّٛد  ٦١٤٧٣٥٢ ٥٧

 تظٕث خاٌذ ػمٍٛف ػثذ إٌثٟ  ٦١٤٧٣٥٦ ٥٦

 تىز ؿالح فٙذٜ تٙذاٌٟ  ٦١٤٧٣٦١ ٥٥

 ثاتث ؿّٛئ١ً ٠ظٝ ِجٍٝ  ٦١٤٧٣٧٧ ٦٥

 جٙاد ؿاتز ِذّذ راضٟ  ٦١٤٧٤٥٤ ٦١

 جْٛ جاتز ١ِخائ١ً ٚاؿف  ٦١٤٧٤٥٦ ٦٢



 االطُ اٌىٛد َ

 دظاَ ادّذ ط١ذ خ١ٍفة  ٦١٤٧٤٦٦ ٦٣

 دفـٗ ػـّث ِذّذ دظٓ  ٦١٤٧٤٧٥ ٦٤

 دّادٖ ػا٘ز ِذّذ ِذّذ  ٦١٤٧٤٧٦ ٦٥

 دّذٜ ػ١ذ ادّذ ػثذ اٌٛادذ  ٦١٤٧٤٦٢ ٦٦

 دٕاْ أ١ِٓ ػثذ اٌذى١ُ ا١ِٓ  ٦١٤٧٤٥٢ ٦٧

 دٕاْ داجُ ِذّذ دافع  ٦١٤٧٤٥٦ ٦٦

 دٕاْ خٍف اطّاػ١ً ادّذ  ٦١٤٧٥٥٢ ٦٥

 خٍٛد اتزا١ُ٘ ط١ذ ِذّذ  ٦١٥٦٢٢٦ ٧٥

 خٍٛد تٙاء جٛف١ك ط١ٍّاْ  ٦١٤٧٥١٢ ٧١

 خٍٛد دظ١ٓ واًِ دظ١ٓ  ٦١٤٧٥١٦ ٧٢

 خٍٛد ػٍٝ دظٓ ػثذاٌؼاي  ٦١٤٥٧٦٤ ٧٣

 دا١ٌا ػثذإٌّؼُ ِذّذ دظ١ٓ  ٦١٤٥٧٧٢ ٧٤

 دا١ٌا ِذّذ خٍف ػثذ اٌذا٠ُ  ٦١٤٥٧٧٦ ٧٥

 دا١ٌا ٠ٛطف ػثذاٌّذظٓ ِذّذ  ٦١٥٦٢٤٥ ٧٦

 دػاء اٌّٙذٜ ػثذ اٌذ١ّذ ِٕاسع  ٦١٤٥٧٦٥ ٧٧

 دػاء ؿالح ط١ذ اتٛ تىز  ٦١٤٥٧٦٢ ٧٦

 دػاء ػثذاٌّج١ذ ػثذاٌزدّٓ ػثذاٌّج١ذ  ٦١٤٥٧٦٦ ٧٥

 دػاء ػٍٝ ِذّذ أتزا١ُ٘  ٦١٤٥٧٥٤ ٦٥

 د١ِأٗ وّاي ٠ٛطف ػذاجٗ  ٦١٤٥٦٥٥ ٦١

 د٠ٕا ػثذهللا ػٍٝ راضٝ  ٦١٤٥٦٥٤ ٦٢

 را١ٔا ػادي ِزطاي ِذّٛد  ٦١٤٥٥٥٢ ٦٣

 را١ٔا فا٠ك فؤاد دٕا  ٦١٤٥٥٥٦ ٦٤

 رداب تذٜٚ ِذّذ ػ١ذ  ٦١٥٥٥٢٤ ٦٥

 رداب ػثذ اٌحٛاب ِذّذ ػثذ اٌٛ٘اب  ٦١٥٥٥٣٤ ٦٦

 رداب ِـطفٝ ٘اػُ ِزطٝ  ٦١٥٥٥٤٥ ٦٧

 رغذٖ ٘الي دظ١ٓ ط١ذ  ٦١٥٥٥٦٢ ٦٦

 رف١ذٖ رِضاْ ػؼثاْ ادّذ  ٦١٥٥٥٥٥ ٦٥

 رِضاْ ػٍٝ خٍف ػٍٟ  ٦١٥٥١١٥ ٥٥

 رٚضٗ ِذّذ فط١ٓ ػثذاٌثز اٌذػٍٛطٝ  ٦١٥٥١٢٢ ٥١

 ر٠ُ دّادٖ اتزا١ُ٘ ػثذاٌزدّٓ  ٦١٥٥١٤٢ ٥٢

 ر٠ُ ؿالح ادّذ ػثذ اٌٍط١ف  ٦١٥٥١٥٥ ٥٣

 ر٠ٙاَ خٍف ػٍٝ ِذّٛد  ٦١٥٥١٦٦ ٥٤

 ر٠ٙاَ طؼ١ذ ػٍٝ ػثذاٌثالٝ  ٦١٥٥١٦٤ ٥٥

 ر٠ٙاَ ِخحار رجة ِذّذ  ٦١٥٥١٦٦ ٥٦

 ست١ذٖ ػؼثاْ جّؼٗ ِذّذ  ٦١٥٥١٦٦ ٥٧



 االطُ اٌىٛد َ

 سِشَ ِذّذ ِذّذ ػٍٝ  ٦١٥٥١٥٦ ٥٦

 س٠ٓ جّاي س٠ٓ ػّز  ٦١٥٥٢٥٥ ٥٥

 س٠ٕة اتٛاٌماطُ ِذفٛظ دظٓ  ٦١٥٥٢٥٦ ١٥٥
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 (٣ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطُ اٌىٛد َ

 س٠ٕة ادّذ فّٙٝ ط١ف إٌـز  ٦١٥٥٢١٤ ١٥١

 س٠ٕة ِذّذ طؼذ ػذاجٗ  ٦١٥٥٢٢٤ ١٥٢

 طارٖ أدّذ ِذّذ دظٓ  ٦١٥٥٢٣٢ ١٥٣

 طارٖ جّاي واًِ ِذّذ  ٦١٥٥٢٤٧ ١٥٤

 طارٖ رت١ؼٝ ػّزٚ ِـطفٝ  ٦١٥٥٢٥٧ ١٥٥

 طارٖ رفؼث ػثذ اٌذ١ّذ فٕجزٞ  ٦١٥٥٢٦٣ ١٥٦

 طارٖ ػادي اتزا١ُ٘ غطاص  ٦١٥٥٢٦٧ ١٥٧

 طارٖ لٕؼاْ ػثذ اٌجاتز إتزا١ُ٘  ٦١٥٥٢٦١ ١٥٦

 طا١ِٗ جّاي دظ١ٓ ِذّذ  ٦١٥٥٤٤١ ١٥٥

 طؼ١ذ ٠ؼمٛب ؿذ٠ك تظاٌٝ  ٦١٥٥٤٥٥ ١١٥

 طٍف١ا ؿ١ٍة ٠ٛطف جزجض  ٦١٥٥٤٦٥ ١١١

 طٍّٝ ط١ذ ػثاص ِٕٙٝ  ٦١٥١٢٥٣ ١١٢

 طٍّٝ ػاطف ػثذ اٌؼش٠ش جٙاِٟ  ٦١٥٥٤٦١ ١١٣

 طّاح دظٕٝ أدّذ ػثذ هللا  ٦١٥٥٤٦٥ ١١٤

 طّاح رِضاْ ِذّذ خاطز  ٦٢٦٥١٢٦ ١١٥

 طّز ادّذ جاتز ِذّٛد  ٦١٥٥٤٥٧ ١١٦

 طٕذص اػزف ِذّذ ِٕٙٝ  ٦٤٤٣٥٣٥ ١١٧

 طٙاَ ؿ١اَ ػثذاٌفض١ً ِذّٛد  ٦١٥٥٥٢٥ ١١٦

 ػذٜ ٠ٛطف ط١ذ ٠ٛطف  ٦١٥٥٥٤١ ١١٥

 ػزٚق ِـطفٝ ِذّذ دظٓ  ٦١٥٥٥٤٧ ١٢٥

 ػز٠ف ػاطف سوٝ ٔظ١ُ  ٦١٥٥٥٥٣ ١٢١

 ػّض ِذّذ ِذّذ ِذّذ  ٦١٥٦٥١٧ ١٢٢

 ػٙذ اػزف ِذّٛد اطّاػ١ً  ٦١٥٥٥٧٤ ١٢٣

 ػ١ّاء ػادي ط١ذ ػثّاْ  ٦١٥٥٥٦١ ١٢٤

 ػ١ّاء ِذّذ جّؼٗ ِذّذ  ٦١٥٥٥٥٥ ١٢٥

 ػ١ّاء ِذّذ فزغٍٝ ػثذ اٌزد١ُ  ٦١٥٥٦٥٦ ١٢٦

 ػ١ّاء ِذّٛد ػٍٝ إتزا١ُ٘  ٦١٥٥٦١٥ ١٢٧

 ػ١ّاء ِّذٚح جٛٔٝ اتزا١ُ٘  ٦١٥٥٦٢٥ ١٢٦



 االطُ اٌىٛد َ

 ؿفاء دظ١ٓ ػثذ اٌّذظٓ ِذّذ  ٦١٥٥٦٥٦ ١٢٥

 ػثذ اٌزدّٓ خ١ٍفٗ ادّذ اتزا١ُ٘  ٦١٥٥٧٣٧ ١٣٥

 ػثذ اٌزدّٓ رضا ِـطفٝ ػثذ اٌؼش٠ش  ٦١٥٥٧٤٥ ١٣١

 ػثذ اٌزدّٓ ػّز ػثذ اٌؼشتش دظا١ٔٓ  ٦١٥٥٧٥٣ ١٣٢

 ػثذ اٌزدّٓ ِذّٛد ِذّذ ػثذ اٌمادر  ٦١٥٥٦٣١ ١٣٣

 ػثذاٌزدّٓ جّاي ػثذاٌظ١ّغ فزج  ٦١٥٥٧١٦ ١٣٤

 ػثذهللا ِذّذ ؿفٛت ػثذاٌؼظ١ُ  ٦١٥٥٦٤٧ ١٣٥

 ػالء ػٍٝ ػذاجٗ ط١ذ  ٦١٥٥٦٥٥ ١٣٦

 ػٍٝ ِذّذ ادّذ ػٍٝ  ٦١٥٥٦٧١ ١٣٧

 ػّاد ٔث١ً ػشت ػثذاٌفحاح  ٦١٥٥٦٧٥ ١٣٦

 ػّز ػز٠ف ِذّذ ػٍٝ  ٦١٥٥٦٦٣ ١٣٥

 ػّز ػثذاٌٙادٜ تظ١ض ِٕـٛر  ٦١٥٥٦٦٧ ١٤٥

 غادٖ ػـاَ رجة ػثذ هللا  ٦١٥٥٦٥٥ ١٤١

 غادٖ ِذّٛد ػثذهللا ػثذاٌذافع  ٦١٥٥٥٥٣ ١٤٢

 فاطّٗ اٌش٘زاء ادّذ خٍف ػثاص  ٦١٥١١٥٥ ١٤٣

 فاطّٗ اٌش٘زاء ِذّذ تٙاء اٌذ٠ٓ ػذاجٗ  ٦١٥١١١٣ ١٤٤

 فاطّٗ ِذّذ ؿادق ػٍٝ  ٦١٥١١٢٧ ١٤٥

 فاطّٗ ِخ١ّز ػثذ اٌزاسق ادّذ  ٦١٥١١٣٥ ١٤٦

 فٛسٜ ِا٘ز اتزا١ُ٘ ِىظ١ّٛص  ٦١٥١١٤٧ ١٤٧

 وار١ٌٚٓ غٕٝ ِؼشٚس ٌث١ة  ٦١٥١١٧١ ١٤٦

 وزطح١ٕا ٠ٛطف ػذاجٗ ٚ٘ثٗ  ٦١٥١١٧٥ ١٤٥

 وز٠ظح١ٓ ٠ٛطف ػ١ظٝ ٠ٛطف  ٦١٥١١٦٣ ١٥٥

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 إنجليزى انتظام -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطُ اٌىٛد َ

 وز٠ُ جّاي ِذّذ رضٛاْ  ٦١٥١١٦٥ ١٥١

 و١زٌض ثزٚت ٔاػَٛ ٌث١ة  ٦١٥١٢١١ ١٥٢

 ١ٌذ٠ا ػّاد ِٕمز٠ٛص ػٛف  ٦١٥١٢٧٤ ١٥٣

 ِؤِٓ ػثذ اٌـثٛر ِٕٙٝ ػثذ اٌزد١ُ  ٦١٥٢٥٥٦ ١٥٤

 ِاد١ٌٓ ؿثزٜ طؼذ ارِا١ٔٛص  ٦١٥١٢٦٦ ١٥٥

 ِارج١ٕا اتٛاٌّىارَ ِىزَ ػثذهللا  ٦١٥١٢٥٥ ١٥٦

 ِارجز٠ث ػف١ك ؿّٛئ١ً ار١ِٕٛص  ٦١٥١٣٥٧ ١٥٧

 ِار٠ٕا طؼ١ذ ػش٠ش طؼ١ذ  ٦١٥١٣٢١ ١٥٦

 ِار٠ٕا ٠ٛدٕا فؤاد دٕا  ٦١٥١٣٦٢ ١٥٥



 االطُ اٌىٛد َ

 ِار٠ٗ جزجض وّاي و١زٌؾ  ٦١٥١٥٣٥ ١٦٥

 ِثزٚوٗ ج١ًّ ػثذ هللا ِذّذ  ٦١٥١٥٤٦ ١٦١

 ِذّذ ادّذ ػثذاٌٛ٘اب ِذّذ  ٦١٥١٥٧٥ ١٦٢

 ِذّذ ػزفٗ جّاي دظ١ٓ  ٦١٥١٥٥٥ ١٦٣

 ِذّذ ػٍٝ ادّذ ِذّٛد  ٦١٥١٦١٥ ١٦٤

 ِذّذ ِجذٜ ِذّذ ػاوز  ٦١٥١٦٢٦ ١٦٥

 ِذّذ ِذّٛد دّذ ِٛطٝ  ٦١٥١٦٤٢ ١٦٦

 ِذّٛد اتٛدظ١ثٗ دظٓ ػ١ٍٖٛ  ٦٢٥٥٥٥٧ ١٦٧

 ِذّٛد خاٌذ رِضاْ اتزا١ُ٘  ٦١٥١٦٧٣ ١٦٦

 ِذّٛد ػادي ػثذ اٌٍط١ف ِذّذ  ٦١٥١٦٧٦ ١٦٥

 ِذّٛد ػشت ِذّذ ادّذ  ٦١٥١٦٦٦ ١٧٥

 ِذّٛد ػٍٝ ِذّذ ػثذاٌزد١ُ  ٦١٥١٦٥٢ ١٧١

 ِزٖٚ ػافؼٝ جّاي ػثذاٌٍط١ف  ٦١٥١٧٣٥ ١٧٢

 ِزٖٚ ػثذاٌىز٠ُ اتٛطّزٖ ِٛطٝ  ٦١٥١٧٣٥ ١٧٣

 ِزٖٚ ػٍٝ ِذّذ جٛطٓ  ٦١٥١٧٤٤ ١٧٤

 ِز٠ُ جّاي اتزا١ُ٘ دظٓ  ٦١٥١٧٥١ ١٧٥

 ِز٠ُ جّاي طّؼاْ ٠ٛطف  ٦١٥١٧٦٤ ١٧٦

 ِز٠ُ دٕا جزجض طؼذ  ٦١٥١٦٣٥ ١٧٧

 ِز٠ُ طاِخ ٔظ١ُ ساخز  ٦١٥٦٥٦٥ ١٧٦

 ِز٠ُ ط١ّز ػذاجٗ ٔـز هللا  ٦١٥١٦٣٥ ١٧٥

 ِـطفٝ ادّذ ِٛطٝ ػثذ هللا  ٦١٥١٦٦٧ ١٦٥

 ِـطفٝ رفؼث اتزا١ُ٘ ػٍٛأٝ  ٦١٥١٦٥٥ ١٦١

 ِـطفٝ ٕ٘ٝ ػٍٝ ػثذاٌذ١ّذ  ٦١٥١٦٥٦ ١٦٢

 ِـطفٝ ٠اطز ِٕذٜ طٍطاْ  ٦١٥١٥٥٤ ١٦٣

 ِؼحش ِذّذ ػثذ اٌزاسق ِذّذ  ٦١٥١٥١١ ١٦٤

 ٍِه خاٌذ ط١ذ ػٍٟ  ٦١٥١٥١٦ ١٦٥

 ِٕٗ هللا اػزف ِفضً ػثذ اٌّاٌه  ٦١٥١٥٣٧ ١٦٦

 ِٕٝ ٔاؿز طٗ ػثذ اٌذافع  ٦١٥١٥٤١ ١٦٧

 ِٙا ِظؼذ ػطا ج١ذ  ٦١٥١٥٧٧ ١٦٦

 ِٙاب طؼ١ذ اٌطٛاب ِذّذ  ٦١٥١٥٦٧ ١٦٥

 ١ِادٖ ِذّذ ػّز ِخ١ّز  ٦١٥٢٥٥٢ ١٥٥

 ١ِزٔا ١ِالد ػط١ٗ ػطا هللا  ٦١٥٢٥٦٣ ١٥١

 ١ِٕا ١ِالد ٠ٛطف اطذك  ٦١٥٢٥٧٣ ١٥٢

 ٔاد٠ٓ ِذّذ ػثّاْ ر٠ذٜ  ٦١٥٢٥٥٤ ١٥٣

 ٔاد٠ٗ ِذّذ ػثذاٌىافٝ طٍثٗ  ٦١٥٢٥٥٦ ١٥٤



 االطُ اٌىٛد َ

 ٔجالء ػثذ إٌاؿز ػثّاْ ِذّذ  ٦١٥٢٤١٢ ١٥٥

 ٔجٜٛ طٗ ػثذاٌذ١ّذ ػذاجٗ  ٦١٥٥٧٥٣ ١٥٦

 ٔذا ؿثذٝ اطّاػ١ً دظٓ  ٦١٥٢٤١٦ ١٥٧

 ٔذٜ ػـاَ ِذّذ ػالء اٌذ٠ٓ  ٦١٥٢٤٣٦ ١٥٦

 ٔذٜ ِذّٛد ِذّذ فز٠ذ اٌؼز٠ف  ٦١٥٢٤٤٤ ١٥٥

 ٔذٜ ٚد١ذ جٛف١ك ٔاػذ ػٛٔٝ  ٦١٥٢٤٥٦ ٢٥٥

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 إنجليزى انتظام -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطُ اٌىٛد َ

 ٔز١ِٓ جاتز ِالن غثز٠اي  ٦١٥٢٤٦٦ ٢٥١

 ٔز١ِٓ طاِٝ ػثذاٌٍّه غطاص  ٦٢٥٥٥٦٥ ٢٥٢

 ٔز١ِٓ ػالء رػذٜ فّٙٝ  ٦١٥٢٥٥٥ ٢٥٣

 ٔظّٗ ادّذ جٛٔٝ ػثذ اٌٍط١ف  ٦١٥٢٥١٤ ٢٥٤

 ٔؼّٗ ِذّذ فؤاد ػٍٝ  ٦١٥٢٥٢٦ ٢٥٥

 ٔٛرا ؿالح ادّذ ػ١ظٜٛ  ٦١٥٢٥٣٦ ٢٥٦

 ٔٛرٖ ِذّذ ل١اجٝ ػثذ اٌزد١ُ  ٦١٥٢٦١٦ ٢٥٧

 ٔٛر٘اْ ادّذ ػثذ اٌؼ١ٍُ ػثذ اٌغٕٝ  ٦١٥٢٦٢٥ ٢٥٦

 ٔٛر٘اْ دّادٖ تذر س٘زاْ  ٦١٥٢٦٢٦ ٢٥٥

 ٔٛر٘اْ ػٍٝ ػثذ اٌخاٌك ٌث١ة  ٦١٥٢٦٣٦ ٢١٥

 ٘اجز ادّذ دظا١ٔٓ ادّذ  ٦١٥٢٦٣٦ ٢١١

 ٘اجز ادّذ لطة دظٓ  ٦١٥٢٦٤٣ ٢١٢

 ٘اجز ػادي ِذّٛد ػثذاٌزدّٓ  ٦١٥٥٦٢٥ ٢١٣

 ٘ثٗ جّؼٗ وّاي دظٓ  ٦١٥٢٦٦١ ٢١٤

 ٘ثٗ ػؼثاْ ػثذ إٌّؼُ ػثذ اٌزاسق  ٦١٥٢٦٦٥ ٢١٥

 ٘ذٜ تىز داِذ ػثذاٌغٕٝ  ٦١٥٢٦٧١ ٢١٦

 ٘ذ٠ز ػّاد ِذّذ أدّذ  ٦١٥٢٦٧٥ ٢١٧

 ٘ؼاَ ِؼحـُ فا٠ش دافع  ٦١٥٢٦٥١ ٢١٦

 ٕ٘اء ٔاؿز ػثذاٌّؼش فٌٛٝ  ٦١٥٢٧١٣ ٢١٥

 ٕ٘اء ٕ٘ٝ ػجا٠ثٝ جثزاْ  ٦١٥١٣٥٢ ٢٢٥

 ٕ٘ذ جّاي دّشٖ ػثذاٌىز٠ُ  ٦١٥٢٧٣٥ ٢٢١

 ٕ٘ذ خضز ػثذ اٌؼاطٝ ػثذ اٌفحاح  ٦١٥٥٥٥٤ ٢٢٢

 ٚطاَ ا٠ٙاب ِذّذ ػثذ اٌذ١ّذ  ٦١٥٥٥٦٦ ٢٢٣

 ٚفاء طارق ِذّذ ِذّذ  ٦١٥٥٥٧٢ ٢٢٤

 ٚالء ػثذ اٌذى١ُ ػثذ إٌّؼُ ػثذ اٌذف١ع  ٦١٥٥٦٥٢ ٢٢٥



 االطُ اٌىٛد َ

 ٠ارا ػالء اٌذ٠ٓ خٍف ِذّذ  ٦١٥٥٦٢٢ ٢٢٦

 ٠اط١ّٓ ادّذ ِذّذ ِذّذ  ٦١٥٥٦٣٥ ٢٢٧

 ٠اط١ّٓ ػثّاْ ػثذاٌزد١ُ ط١ٍّاْ  ٦١٥٥٦٣٤ ٢٢٦

 ٠اط١ّٕا طارق ػثّاْ ػثذ اٌثالٝ  ٦١٥٥٦٤٤ ٢٢٥

 ٠ّٕٝ ِـطفٝ ِذّذ ٠ٛطف  ٦١٥٥٦٦٤ ٢٣٥

 ٠ٛطح١ٕا رِضاْ ػف١ك اٌظ١ذ  ٦١٥٥٦٧٤ ٢٣١

 ٠ٛطح١ٕا ػّاد ل١ٍٕٝ ٚد٠غ  ٦١٥٥٦٦٢ ٢٣٢

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اللغة اإلنجليزية/ إنجليزى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 3 احمد رجب عبد الفتاح عبد الباقى 2152321391312932   مقيــد باق

 2 احمد ياسر احمد عبدالعزيز 2152321311312295   مقيــد 3خارج 

 1 اسالم حجاج رمضان حسين 2152321311311131   مقيــد مستجد

 1 فتحى محمد بدينىاالء شريف  2152321311311193   مقيــد باق

 9 االء ممدوح معروف مبارك 2152321311313313   مقيــد باق

 2 اميره عارف جمعه محمد 2152321311311151   مقيــد باق

 3 اية مصطفى محمد عبدالفتاح 2152321391311533   مقيــد مستجد

 ٨ ايمان على قاسم محمد 2152321311312339   مقيــد مستجد

 5 ايمان متع محمد حسيب 2152321391312٨23   مقيــد باق

 31 بطرس يعقوب اديب ينى 2152321311311331   مقيــد باق

 33 بيشوى اسحق مكرم هللا اسحق 215232131131312٨   مقيــد مستجد

 32 خالد امين محفوظ عبد هللا 2152321311313191   مقيــد باق

 31 حسن كامل كاملخضرة  2152321311313211   مقيــد 3خارج 

 31 داليا احمد  فتحى محمود 215232131131121٨   مقيــد مستجد

 39 دعاء رجب على محمد 2152321311311112   مقيــد باق

 32 رشا صالح خلف عيسى 2152321391311313   مقيــد باق

 33 سارة شافعى حسب هللا مهنى 2152321391313291   مقيــد باق

 3٨ سعد نادى سعد حبشى 2152321391311319   مقيــد مستجد

 35 سلمى ابراهيم حمدى عبد المعز 2152321311312131   مقيــد مستجد

 2152321391311315   مقيــد مستجد
سلمى سراج الدين محمد نبيه عبد 

 الحميد
21 

 23 سمر علوى عبد العزيز عبد الشكور 2152321311313999   مقيــد باق

 22 سندس حسن شواط مرعى 2152321391311151   مقيــد مستجد

 21 شيماء حسن محمد عبد الحى 2152321391313921   مقيــد مستجد

 21 شيماء رجب جمعه مرسى 2152321311311311   مقيــد باق

 29 طاهر اسالم ابراهيم عبد الغفار 2152321311312912   مقيــد باق

 22 محمد على حسينعلى  2152321391311912   مقيــد مستجد

 23 فاطمة محمد على محمد على 2152321311313213   مقيــد مستجد

 2٨ فاطمة محمد محمد امين 2152321311311322   مقيــد باق

 25 فليمون وديع فوزي رزق 21523213113119٨1   مقيــد مستجد

 11 كرستينا طلعت اكرام بشاره 2152321311313393   مقيــد باق

 13 ماريهان مجدى كمال نجيب 2152321311313393   مقيــد مستجد

 12 محمد خالد عبد السميع عبد الغنى 2152321311313531   مقيــد  2خارج 

 11 محمد سيد امين حسن 2152321311311235   مقيــد باق

 11 محمد عادل محمد محمد 2152321321311213   مقيــد  2خارج 



 19 محمد على خلف عبدالحكيم 2152321311311911   مقيــد مستجد

 12 محمود صالح عبد الحميد صالح 2152321311311153   مقيــد 3خارج 

 13 محمود محمد رشاد محمد 2152321311312913   مقيــد مستجد

 1٨ مرام محمد حسن شحاتة 2152321311311522   مقيــد 3خارج 

 15 مشيره على كمال على 215232139131221٨   مقيــد باق

 11 معتز محمود حسانين سلطان 2152321311311991   مقيــد باق

 13 مينا ماجد عبده فهيم 2152321311313532   مقيــد باق

 12 ناهد خلف سيد عواد 215232131131215٨   مقيــد مستجد

 11 نجوى نجاح لمعى عبد الشهيد 215232131131393٨   مقيــد 3خارج 

 11 هبة سيد عبد البديع عبد الدايم 2152321311311311   مقيــد باق

 19 هدير محمد عبد المنعم محمود 2152321391311٨2٨   مقيــد مستجد

 12 ياسمين موسى احمد محمد موسى 2152321311311159   مقيــد 3خارج 

 

 ٩١٠٠الئحة حديثة  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اللغة اإلنجليزية/ إنجليزى -الشعبة:-القسم 

حالة  
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 3 احمد محمد عثمان احمد 2152321331313292   مقيــد 3خارج  

 2 انتصار عبد هللا فراج ابو حلفايه 2152321331313311   مقيــد  2خارج  

  

 ٩١١١ الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اللغة اإلنجليزية/ إنجليزى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 3 مصطفى خالف عبدالحكيم فنجرى 2152321131311333   مقيــد 9خارج 

 


