
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 العامة -انتظام  -الجغرافيا  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٢١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 اسصاق فشج اعهًاٌ يشذٕت  ٦٣٣٣٣٣٦ ١

 اعالو انًصهذٗ فخشانذٍٚ انغٛذ انغُاو  ٦٣٣٣٣٤٣ ٢

 اعًاء جًال فاسٔق عثذانشدٛى  ٦٣٣٣٦٥٦ ٣

 اعًاء صانخ سعًٗ ادًذ  ٦٣٣٣٦٦٣ ٤

 اعًاء كشو ٔنٛى صكٗ  ٦٣٤٣٢٦٤ ٥

 ايُّ عثذ انشدٛى ظشٚف ادًذ  ٦٣٣٣٤٤٦ ٦

 ايُّٛ فاسٔق ادًذ عهٗ  ٦٣٣٣٤٣٤ ٧

 اٚشُٚٗ اععذ فٓٛى شكش  ٦٣٣٥٣٦٦ ٣

 اًٚاٌ جًال عثذ انذفٛع ْاشى  ٦٣٣٣٥٥٦ ٣

 اًٚاٌ يجذٖ عهٗ يذًذ  ٦٣٣٣٦٥٧ ١٦

 اّٚ خالف اتشاْٛى دًذ  ٦٣٣٣٦٧٧ ١١

 تغًّ صًٕئٛم انمظ شُٕدِ تشَاتا  ٦٣٣٣٧٢٣ ١٢

 تششٖ عذنٗ تششٖ اعهًاٌ  ٦٤٦٦٦٤٣ ١٣

 جٛٓاٌ خانذ دغٍ خهٛفة  ٦٣٣٣٣٧١ ١٤

 دغاو خانذ خهف شذاجة  ٦٣٣٣٣٣٥ ١٥

 دغاو يذغٍ سجة عثذانفضٛم  ٦٣٣٣٣٣٣ ١٦

 دغٍ يذًذ دغٍ يذًذ  ٦٤٦٣٣٥٣ ١٧

 خانذ سضا يذًذ نًهٕو  ٦٣٣٣٣٢٤ ١٣

 عاسِ عثع سفعث يذًٕد  ٦٤٢٣٣٤٤ ١٣

 عاسِ عًاد ثاتث صادق  ٦٤٢٣٣٤٧ ٢٦

 عاسِ يذًٕد عثذ هللا يذًذ  ٦٤٦٣٢٣١ ٢١

 ششٍٚ ادًذ يذًذ يذًذ  ٦٢٥٧٦٣٢ ٢٢

 صاتشِ دغُٗ عثذ انعظٛى ادًذ دغٍ  ٦٤١٧٧٦١ ٢٣

 طاسق َاجخ يغهى يذًذ  ٦٣٧٦٤٣٤ ٢٤

 عثذانشدًٍ خهٛفّ عثذانشدًٍ يذًذ  ٦٣٣٧١٧١ ٢٥

 عثذانشدًٍ عثذهللا تشٚك عثذانًجٛذ  ٦٤٢٣٣٦٦ ٢٦

 عًش ستٛع عهٛى يذًٕد  ٦٣٧٦٦٣٣ ٢٧

 نًٛاء يذًذ يذًذ عثذ انشدٛى  ٦٣٧٦٧٢٤ ٢٣

 ياسكٕ عاطف صذلٗ ٔاعهٕٛط  ٦٣٣٣٣١٣ ٢٣

 يذًذ عٛذ فحذٗ عهًٛاٌ  ٦٤٢٣٣٣١ ٣٦

 يذًذ عطّٛ يذًذ دغٍ  ٦٢٥٧١٢١ ٣١



 االعى انكٕد و

 يذًٕد دًادِ يذًٕد يذًذ  ٦٣٧٦٦٦٤ ٣٢

 يذًٕد صالح دغٍٛ عثذ انفحاح  ٦٣٧٦٦٧٦ ٣٣

 يشِٔ يذًٕد اتشاْٛى عثذهللا  ٦٣٤٣٤٢٣ ٣٤

 يصطفٗ صالح يذًذ لُأٖ  ٦٣٣٣٥٣٣ ٣٥

 يصطفٗ يذًذ يخهٕف يذًذ  ٦٣٣٣٦٥١ ٣٦

 يٛالد عًاد ْٔثّ شذاجّ  ٦٣٣٣٦٦١ ٣٧

 يُٛا يجذٖ شفٛك كايم  ٦٣٣٣٦٣٥ ٣٣

 َذٖ صثذٗ صانخ يشاجٗ  ٦٣٣٣٦٣٥ ٣٣

 َٕسْاٌ يذدث يذًذ عثذ انغُٗ  ٦٣٣٣٦٣٣ ٤٦

 ْثّ إَس عهٗ عثذ انًُعى  ٦٣٣٣٧١٥ ٤١

 ٔنٛذ دجاصٖ عثذانحٕاب عثذانُعٛى  ٦٤٦٦٥٣٣ ٤٢

 ٔنٛذ صالح ادًذ عثذانغحاس  ٦٤٦٦٥٣٥ ٤٣

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 ٩١٠2-٩١٠2/ الجغرافيا الشعبة العامة الئحة٩١٠2-٩١٠2الئحة الجغرافيا/ الجغرافيا  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 3 احمد سعد احمد عبدالمعز 1144311331313232   مقٌــد مستجد

 1 امنه محمد عوض الهم 1144311331311114   مقٌــد مستجد

 1 بهاء ٌحى فتحى كامل 1144311331311241   مقٌــد مستجد

 2 جهاد مظهر محمد محمد 1144311331311431   مقٌــد مستجد

 3 رحاب مناع ابراهٌم مناع 1144311331313232   مقٌــد مستجد

 4 سٌد على السٌد احمد 1144311331311943   مقٌــد مستجد

 3 لبٌبشنوده جرجس حلمى  1144311331313433   مقٌــد مستجد

 9 محمد حسنى عبدالحفٌظ محمود 1144311331311213   مقٌــد مستجد

 4 محمد خلف هللا رمضان عبدالجواد 1144311331313413   مقٌــد مستجد

 31 مٌاده نادى خلٌل محمد 1144311331313191   مقٌــد مستجد

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 الجغرافيا/ جغرافيا/ الجغرافيا العامة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 3 احمد صبري ذهنً محمد 1144311321313411   مقٌــد مستجد

 1 حسٌن رمضان محمد محمد 1144311321313332   مقٌــد باق

 1 رحاب عمر محمد عمر 1144311321311223   مقٌــد 3خارج 

 2 رومانى جرجس سعد هللا فرج هللا 1144311321313434   مقٌــد مستجد

 3 زهراء رمضان عمر عبدالباقى 1144311311311144   مقٌــد  1خارج 

 4 صفاء ثابت زكى فانوس 1144311321311332   مقٌــد مستجد

 

 

 



 تقرير عن طالب سنة دراسية
 الخرائط -انتظام  -الجغرافيا  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٢٠:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 آّٚ جًال يذًذ اتٕ انفحخ  ٦٣٣٣٦٧٥ ١

 اتشاْٛى دغٍ عهطاٌ عهٗ  ٦٣٣٢٣٤٤ ٢

 اتٕ انخٛش سصق يذًذ عهًٛاٌ  ٦٣٣٢٣٥٤ ٣

 ادًذ دغاٌ ادًذ عشداٌ  ٦٣٣٥٣٧٤ ٤

 ادًذ دغٍٛ يذًذ اتشاْٛى  ٦٣٣٥٣٣٦ ٥

 ادًذ دشًث يذًذ طّ  ٦٣٣٥٣٣٦ ٦

 ادًذ خانذ يذًذ خانذ  ٦٣٣٥٣٣٢ ٧

 ادًذ صٍٚ انعاتذٍٚ يذًٕد دغاٍَٛ  ٦٣٣٥٤٦٢ ٣

 ادًذ ععذ عثذهللا عثذانذكٛى  ٦٣٣٥٤٦٣ ٣

 ادًذ شعثاٌ صادق عثذانذكٛى  ٦٣٣٥٤١٢ ١٦

 ادًذ طهعث شٕلٗ يذًذ  ٦٣٣٧٦٣٣ ١١

 ادًذ عثذ انًُعى سجة يذًذ  ٦٣٣٧١٦٣ ١٢

 ادًذ عثذانشدٛى عهٗ عثذانشدٛى  ٦٣٣٧١٦٢ ١٣

 ادًذ عشتٗ عهٗ عثذانذاٚى  ٦٣٣٧١١٤ ١٤

 ادًذ عهٗ عثذانذًٛذ يٓشاٌ  ٦٣٣٧١٢٣ ١٥

 ادًذ عٕض يذًٕد ادًذ يذًذ عثذ هللا  ٦٣٣٧١٤٢ ١٦

 ادًذ لطة ادًذ يذًذ  ٦٣٣٧١٤٣ ١٧

 ادًذ يذًذ ثاتث عثذ انعاطٗ  ٦٣٣٧١٧٣ ١٣

 ادًذ يذًذ دهٛى يذًذ  ٦٣٣٧١٧٧ ١٣

 ادًذ يذًذ عضٚض عثذ انهطٛف  ٦٣٣٧٢١٥ ٢٦

 ادًذ يذًذ ْاشى خانذ  ٦٤٢٣٦٢٣ ٢١

 اخالص يذًذ عثذانششٛذ عهٙ  ٦٣٣٣٧٧١ ٢٢

 اصْاس جًال عهٗ يذًذ  ٦٣٣٣٣٣٣ ٢٣

 اعايّ كشو عثذانشدٛى عهًٛاٌ  ٦٣٣٤٣٢١ ٢٤

 اعايّ يذًذ صثٛخ ادًذ  ٦٣٣٣٣٢٦ ٢٥

 اعايّ يذًذ يذًذ ادًذ  ٦٣٣٣٣٣٤ ٢٦

 اعشاء صالح انذٍٚ فشغم عًش  ٦٣٣٣٣٤٢ ٢٧

 اعالو سجة جثشٚم عثذ انشافٗ  ٦٣٣٣٣٣٢ ٢٣

 اعالو سضا شهمايٗ طهة  ٦٣٣٣٣٣٤ ٢٣

 اعالو يجذٖ يذًٕد ادًذ  ٦٣٣٣٣٣٦ ٣٦

 اعالو يذًذ فاسٔق يذًذ  ٦٣٣٣٦٢٦ ٣١



 االعى انكٕد و

 اعالو يذًٕد ادًذ يذًذ  ٦٣٣٣٦٢٣ ٣٢

 اعالو يٓشاٌ دغٍٛ عثذ انٕدٔد  ٦٣٣٣٦٣٤ ٣٣

 اعالو َاصش دغٍ عثذ انثذٚع  ٦٣٣٣٦٤٢ ٣٤

 اعًاء ادًذ عهٗ عهِٕٛ  ٦٣٣٣٦٥٦ ٣٥

 اعًاء جًال فاضم صادق  ٦٣٣٣٦٦٦ ٣٦

 اعًاء يُحصش سجة دغٍٛ  ٦٣٤٣٢٦٣ ٣٧

 االء اتشاْٛى عهٗ عثذ انًانك  ٦٣٣٤٣٥٣ ٣٣

 انذغٍٛ َاصش خهٛم عثذانششٛذ  ٦٣٤٣٢٧٦ ٣٣

 انزْثٗ يذًٕد ايٍٛ انزْثٗ يذًذ  ٦٤٢٣٣١٤ ٤٦

 انٓاو صالح عٛذ ادًذ  ٦٣٧٣٣٦٥ ٤١

 اياو عادل فًٓٗ يذًذ  ٦٣٧٣٣٢٦ ٤٢

 ايم ادًذ عثذ انْٕاب ادًذ  ٦٣٧٣٣٤٥ ٤٣

 ايم اششف عثذهللا انغٛذ  ٦٣٣٤٣٥٣ ٤٤

 اّٚ ادًذ يصطفٗ ادًذ  ٦٣٣٣٦٧١ ٤٥

 اّٚ سفعث َاجخ يذًذ  ٦٤٦٦٦٣٣ ٤٦

 اّٚ يذًذ عًٛش عثذهللا  ٦٣٣٣٦٣٧ ٤٧

 اّٚ يذًذ عثذ انشاصق دغاٌ  ٦٤٦٦٦٤١ ٤٣

 اّٚ َاجخ عثذانذًٛذ يذًذ  ٦٣٣٣٧١٣ ٤٣

 تٛشٕٖ دأد عضت غانٗ  ٦٣٣٥٣٤٦ ٥٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الخرائط -انتظام  -الجغرافيا  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ٢٩:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 جشّٔٚ دغٍٛ يذًذ عطّٛ ادًذ  ٦٣٣٣٣٥٣ ٥١

 جشجظ صًٕئٛم صادق عٛاد  ٦٣٣٥٣٦٢ ٥٢

 جًال عشفّ يذًذ عثذ هللا  ٦١٥٣١٣٣ ٥٣

 جٓاد عثذ انهـّ دغٍ شذاجّ  ٦٣٤٦٣٦٦ ٥٤

 داصو شعثاٌ ايٛم يذًذ  ٦٣٣٣٣٧٧ ٥٥

 دغاو ادًذ عطّٛ يذًذ  ٦٣٣٣٣٣١ ٥٦

 دغاو دغٍ ععذأٖ دغٍ  ٦٣٣٣٣٣٣ ٥٧

 دغُٗ ادًذ عثذ انالِ يذًذ  ٦٣٣٣٣٦٥ ٥٣

 دغٍٛ عثذ انحٕاب دغٍٛ يشعٙ  ٦٣٣٣٣٦٧ ٥٣

 دًادِ ادًذ عثذانذكٛى عًش  ٦٣٣٣٣١٣ ٦٦

 دًادِ دغٍٛ يذًذ اتشاْٛى  ٦٣٣٣٣١٣ ٦١

 خانذ خٛشٖ يذًذ عهٗ  ٦٤٢٣٣٣٥ ٦٢



 االعى انكٕد و

 خانذ ععٛذ يذًذ عهِٕٛ  ٦٣٣٣٣٢٣ ٦٣

 خانذ ٕٚعف عثذانجهٛم ششٚف  ٦٤٢٣٣٣٧ ٦٤

 خطاب دشاصٖ يذًذ ادًذ  ٦٣٣٣٣٤١ ٦٥

 دانٛا عثذانثالٗ يذًذ ادًذ  ٦٣٣٣٣٤٥ ٦٦

 دُٚا عًشٔ يذًذ ععذهللا  ٦٤٢٥٤٧٦ ٦٧

 ساَذا جًال يذًذ عضلالَٗ  ٦٣٣٧٦٣٢ ٦٣

 ساَٛا سيضاٌ يشعٗ اتشاْٛى  ٦٤٢٦٤٢٣ ٦٣

 سأّٚ َٕس انذٍٚ عهٛش عًاس  ٦٤٢٣٥٧٧ ٧٦

 سضا عضت عطا يذًذ  ٦٣٣٧٦٣٣ ٧١

 صُٚة ٚذٗ فحذٗ اتٕانذغٍ  ٦٤٢٣٣٤٦ ٧٢

 عًش دغٍ يذًٕد لاٚذ  ٦٣٣٣٣٦١ ٧٣

 ششٔق يذًذ عثذهللا عثذانذافع  ٦٣٣٣٧٣٥ ٧٤

 ششٔق يُحصم عثذ انصثٕس جاب هللا  ٦٣٣٣٧٣١ ٧٥

 ششٚف عٛذ إَس عثذ انغًٛع  ٦٣٧٣٣٦٦ ٧٦

 ششٚف يصطفٗ ٚغشٖ يصطفٗ  ٦٣٧٣٣٦٣ ٧٧

 شًٛاء خهٛفّ غاَى دغاٌ  ٦٣٧٣٣١٦ ٧٣

 شًٛاء سيضاٌ سجة شهمايٗ  ٦٣٧٣٣٢٣ ٧٣

 صانخ يذًذ صانخ يٕعٗ  ٦٣٧٣٣٣٦ ٣٦

 صذاو ستٛع عثذ انًُعى عثذ انفحاح  ٦٣٧٣٣٤٢ ٣١

 عثذ انذًٛذ عادل عثذ انذًٛذ غاَى  ٦٣٧٦٤٦٣ ٣٢

 عثذ انشدًٍ دغاو انذٍٚ يذًذ عهٗ عٛغٗ  ٦٣٧٦٤٣٧ ٣٣

 عثذ انشدًٍ يٕعٗ عثذ انشدًٍ يٕعٗ  ٦٣٣٣٥٧٧ ٣٤

 عثذ انشدًٍ ٚذٗ جالل يشعٗ  ٦٣٧٦٥٣٣ ٣٥

 عثذ انمادس يذًذ عثذ انمادس يذًذ  ٦٣٧٦٥٥٣ ٣٦

 عثذ هللا يذًذ انغٛذ عثذ هللا  ٦٣٧٦٦٢٦ ٣٧

 عثذ هللا يذًٕد فًٓٗ ادًذ  ٦٣٧٦٦٣٦ ٣٣

 عثذانشدًٍ فٕصٖ فحذٗ يذًٕد  ٦٣٣٧٢٤٧ ٣٣

 عثذانشدٛى دشتٗ يذًذ عهٗ شاكش  ٦٤٢٣٣٦٣ ٣٦

 عثذانمٕٖ يذًٕد عثذانمٕٖ يذًٕد  ٦٤٢٣٣٧٦ ٣١

 عثٛش صانخ عثذ انعال يذًذ  ٦٣٧٦٦٣٢ ٣٢

 عضِ عثذانذفٛع عثذانعضٚض عثذانًذغٍ  ٦٣٣٧٢٤٣ ٣٣

 عصاو اتشاْٛى جًعّ اتٕ دهٛمّ  ٦٣٧٦٦٣٤ ٣٤

 عصاو يشعٗ فاٚض تاشا  ٦٣٧٦٦٣٦ ٣٥

 عطا يذًذ عطا َجٛة  ٦٣٧٦٦٣٣ ٣٦

 عفاف عًٛش خانذ عثذ انشدًٍ  ٦٣٧٦٦٤٦ ٣٧



 االعى انكٕد و

 عالء ادًذ يذًذ يذًٕد  ٦٣٧٦٦٤٢ ٣٣

 عهٗ دغٍ داخهٗ عثذ انذافع  ٦٣٧٦٦٤٤ ٣٣

 عهٗ صانخ ادًذ يذًذ  ٦٣٧٦٦٣٢ ١٦٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الخرائط -انتظام  -الجغرافيا  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (2 ) 

 م ٢٩:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 عهٗ عثذ انالِ يذًذ عهٗ  ٦٣٣٧٢٥٣ ١٦١

 عهٗ يذًذ عهٗ ادًذ  ٦٣٧٦٦٤٣ ١٦٢

 عًش اششف شذاجّ عًش  ٦٣٧٦٦٣٦ ١٦٣

 عًش يذًذ إَٔس عثذ انشدًٍ  ٦٣٣٧٢٥٥ ١٦٤

 عًش يذًذ عهٗ يذًذ  ٦٣٧٦٧٦٢ ١٦٥

 عًش يذًٕد ادًذ عثذ انمادس  ٦٤٣٣٦٦٥ ١٦٦

 عًشٔ دغُٗ يذًٕد عثذ انحٕاب  ٦٣٧٦٧٦٤ ١٦٧

 عًشٔ سجة عثذ انُعٛى يذفٕظ  ٦٣٧٦٧٦٦ ١٦٣

 عًشٔ عثذ انشدًٍ عثذ انعضٚض يذًذ  ٦٣٧٦٧٦٣ ١٦٣

 غادِ يذًذ عٛذ عثذ انذًٛذ  ٦٣٧٦٧١٦ ١١٦

 فادّٚ عٛذ عهٛى يشعٙ  ٦٢٥٧١٦١ ١١١

 فحذٗ عٛذ فحذٗ عٛذ  ٦٣٧٦٧١٤ ١١٢

 كًال فشاج فضم يذًذ  ٦٣٧٦٧١٣ ١١٣

 كٛشنظ ععٛذ تششٖ شفٛك  ٦٣٧٦٧٢٦ ١١٤

 يؤيٍ يذًذ عثذ انٓادٖ سيضاٌ  ٦٣٣٣٧٣٣ ١١٥

 يجاْذ اتشاْٛى دغٍٛ يذًذ  ٦٣٣٣٣٣٧ ١١٦

 يذًذ اتٕانصفا ضٛف هللا كٛالَٗ  ٦٢٥٧١٦٤ ١١٧

 يذًذ ادًذ جٕفٛك عهٗ  ٦٣٣٣٣٤٣ ١١٣

 يذًذ ادًذ عثذ انشدًٍ يذًذ  ٦٣٣٣٣٤٧ ١١٣

 يذًذ ادًذ عثذ انكشٚى عثذ انغُٗ  ٦٣٣٣٣٥١ ١٢٦

 يذًذ تشَظ يذًذ ْاشى  ٦٣٣٣٣٥٧ ١٢١

 يذًذ جًال ادًذ يذًذ  ٦٣٣٣٣٦١ ١٢٢

 يذًذ جًال يذًذ دغٍ  ٦٣٣٣٣٦٣ ١٢٣

 يذًذ خهٛفّ عثذ انذًٛذ يصشٖ  ٦٣٧٦٥٦٥ ١٢٤

 يذًذ ستٛع ادًذ عهٗ  ٦٣٣٣٣٦٣ ١٢٥

 يذًذ سجة عثذ انغُٗ جٓايٗ  ٦٣٧٦٤١٤ ١٢٦

 يذًذ سجة يذًٕد اتٕ ستٗ  ٦٣٧٦٤٤٦ ١٢٧

 يذًذ سضا طّ يذًذ  ٦٣٧٦٤٦١ ١٢٣



 االعى انكٕد و

 يذًذ ععٛذ ايٍٛ عثذ انثالٙ  ٦٣٣٣٧٤٣ ١٢٣

 يذًذ شذاجّ ظشٚف عثذ انذفٛع  ٦٣٧٦٥٦٧ ١٣٦

 يذًذ صالح عثذ انشعٕل جذايٗ  ٦٣٧٦٥٢٢ ١٣١

 يذًذ ضادٗ عثذ انًطهة عثذ انمادس  ٦٣٧٦٥٣٥ ١٣٢

 يذًذ عادل يذًذ انششٚعٗ  ٦٣٣٣٧٥٣ ١٣٣

 يذًذ عثذانشاصق دغٍ عثذانشاصق  ٦٣٣٣٣٢٣ ١٣٤

 يذًذ عذنٗ يجذٖ عٕٚغٗ  ٦٣٧٦٥٦٣ ١٣٥

 يذًذ عالء عثذ انجاتش يذًذ  ٦٣٣٣٧٥٧ ١٣٦

 يذًذ عالء يذًذ طّ  ٦٣٧٦٥٣٣ ١٣٧

 يذًذ عهٗ عثذ انغالو عثذ انذٗ  ٦٣٧٦٥٣٤ ١٣٣

 يذًذ عهٗ عثذ انعضٚض  ٦٣٧٦٦١٢ ١٣٣

 يذًذ عًش عثذ انْٕاب يذًذ  ٦٣٧٦٦١٦ ١٤٦

 يذًذ كشٚى عٛذ عثًاٌ  ٦٣٧٦٦٢٣ ١٤١

 يذًذ يذدث دًذٖ عثذ هللا  ٦٣٧٦٦٥٢ ١٤٢

 يذًذ َاجٗ عٛذ اتشاْٛى  ٦٣٧٦٦٥٤ ١٤٣

 يذًذ َادٖ عثذ هللا دغٍ  ٦٣٧٦٦٥٦ ١٤٤

 يذًٕد سجة يذجٕب خفاجٗ  ٦٣٧٦٦٦٣ ١٤٥

 يذًٕد صالح انذٍٚ ادًذ عثذ انٕدٔد  ٦٣٧٦٦٧٢ ١٤٦

 يذًٕد عثذ انٓادٖ يذًٕد عثذ انٓاد٘  ٦٣٧٦٦٧٣ ١٤٧

 يذًٕد عثذانفحاح عٛذ دغٍ  ٦٣٣٣٧٧٥ ١٤٣

 يذًٕد يذًذ كايم عثذ انعال  ٦٣٣٣٧٧٣ ١٤٣

 يشِٔ سيضاٌ ركٗ عثًاٌ  ٦٣٣٣٧٣٦ ١٥٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الخرائط -انتظام  -الجغرافيا  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

 م ٢٩:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 يشٚى صانخ دغٍ يشاد  ٦٣٧٦٦٣٤ ١٥١

 يشٚى صثذٗ فاٚض نثٛة  ٦٣٧٦٦٣٦ ١٥٢

 يصطفٗ ادًذ اتشاْٛى عثذانشدٛى  ٦٣٣٣٣٦٤ ١٥٣

 يصطفٗ ادًذ عثذ انشدًٍ عًش  ٦٤١٧٧٥٣ ١٥٤

 يصطفٗ سجة جغٛاٌ عثذ انذهٛى  ٦٣٣٣٤٣٢ ١٥٥

 يصطفٗ سجة كشو عًش  ٦٣٣٣٥٣٦ ١٥٦

 يصطفٗ سيضاٌ فشج عٛذ  ٦١٥٢٢٤٣ ١٥٧

 يصطفٗ صفٕت عثذانذًٛذ اعًاعٛم  ٦٤٢٣٤٦١ ١٥٣

 يصطفٗ عاطف دغٍ عثذ انذًٛذ  ٦٣٣٣٥٤٦ ١٥٣



 االعى انكٕد و

 يصطفٗ عثذانشءٔف جالل يشعٗ  ٦٤٢٣٤٦٣ ١٦٦

 يصطفٗ يذًذ شٕلٗ خهٛم  ٦٣٣٣٥٤٤ ١٦١

 يصطفٗ يذًذ عثذ انصثٕس يذًذ  ٦٣٣٣٥٥٦ ١٦٢

 يصطفٗ يذًذ عثًاٌ صانخ  ٦٣٣٣٥٥٤ ١٦٣

 يصطفٗ يذًٕد فشغهٗ عثذ انغحاس  ٦٣٣٣٥٦٦ ١٦٤

 َادٍٚ عًشاٌ عثذ انذكٛى عثذ انُثٗ  ٦٣٣٣٦٣٣ ١٦٥

 ْانّ جًال دغٍ جَٕٗ  ٦٣٣٣٧٦٥ ١٦٦

 ْانّ طاسق عاليّ عثذ انكشٚى  ٦٣٣٣٧٦٧ ١٦٧

 ْانّ يصطفٗ عثذ انعال عثذ انشاصق  ٦٣٣٣٧١١ ١٦٣

 ْذٚش شذاجّ طهعث عهٗ  ٦٣٣٣٧١٧ ١٦٣

 ْشاو يذًذ ادًذ يذًذ  ٦٤٢٣٤٦٥ ١٧٦

 ُْذ عثذ انُعٛى يذًذ سشاد يذًذ  ٦٣٣٣٧٢٣ ١٧١

 ْٛاو عثذ انغحاس ادًذ عثذ انجهٛم  ٦٣٣٣٧٢٧ ١٧٢

 ْٛثى شعثاٌ سجة عثذ انذهٛى  ٦٣٣٣٧٣٣ ١٧٣

 ٚذٗ صكشٚا يذًذ كٛالَٗ  ٦٤٦٦٦٦٣ ١٧٤

 ٚغشا دغُٗ عفٛفٗ عثذ انثاسٖ  ٦٤٦٦٦١٣ ١٧٥

 ٕٚعف اتٕ تكشانصذٚك عهٗ يذًذ  ٦٤٦٦٦١٧ ١٧٦

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 الجغرافيا/ جغرافيا/ المساحة و الخرائط -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 3 احمد خلف عبداللطٌف على 1144311321311114   مقٌــد مستجد

 1 حسن جمال المنتصر حسن 1144311321311494   مقٌــد مستجد

 1 عبد المنعم احمد عبد العظٌم حسٌن 1144311321313143   مقٌــد مستجد

 2 كٌرلس جمال حلبى شلبى 1144311321313144   مقٌــد مستجد

 3 نادٌه ناصف واصف حنا 1144311311313134   مقٌــد 3خارج 

 4 هٌثم سامى فاٌز ناعوم 1144311311313413   مقٌــد 1خارج 

 

 ٩١٠٠الئحة حديثة  الرابعةالفرقة  انتظام الفصل الدراسي األول

 الجغرافيا/ جغرافيا/ المساحة و الخرائط -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 3 سمر سعٌد رشدى بانوب 1144311331311341   مقٌــد 1خارج 

 


