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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 اتراو دُا َاعٕو اتراْٛى  ٦٣٣٢٣١٦ ١

 ازْار عهٗ أدًذ يذًذ  ٦٤١١١٥٥ ٢

 اّٚ خهف شعثاٌ عهٗ  ٦٣٣٥٣١٦ ٣

 تذر جًعّ ضًٛخ ضٛذ  ٦٢٥٣٣١٥ ٤

 تٛشٕٖ ضًٛر ٕٚضف فرج  ٦٢٥٩٥٣٣ ٥

 دُاٌ اضذك غٕل اَذرأش  ٦٣٣٥٤٦٤ ٦

 شرٚٓاٌ اشرف عالو دطاٍَٛ  ٦٣٣١١١٣ ١

 عثذانردًٍ عًراٌ عثذانذاٚى يذًذ  ٦٣٣١٢٤١ ٣

 كٛرنص شذاتّ عٕض شُٕدِ  ٦٣٣٣١٣١ ٩

 يذًذ اتراْٛى عثذانعسٚس جالل  ٦٣٣٣١٣٩ ١٦

 يذًذ ادًذ ضعٛذ يذًذ  ٦٣٣٣١٤١ ١١

 يذًذ ضٛذ رشذٖ يذًذ  ٦٣٣٣١٥١ ١٢

 يذًذ عهٗ يُصٕر شُأٖ  ٦٣٣٣١٥٩ ١٣

 يصطفٗ يفرح شعثاٌ يرضٗ  ٦٢٥٩٣٢٣ ١٤

 يُٗ عثذ هللا عثذ انْٕاب عثذ هللا  ٦٣٣٣٣١٦ ١٥

 ٔالء خٛرٖ يذًذ ادًذ  ٦٣٤٦١١٥ ١٦

 

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

 الجغرافيا/ جغرافيا/ الجغرافيا العامة -الشعبة:-القسم 

حالة  
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 9 ابراهٌم صالح عبد القادر اشمونى 1313911911913933   مقٌــد مستجد 

 1 امٌمه بدر سٌد طه 1313911911911333   مقٌــد مستجد 

 3 اٌفت محفوظ عبده اسحق 1313911911911132   مقٌــد 9خارج  

 1 باسم ثابت صدقى فؤاد 1313911911913139   مقٌــد مستجد 

 2 حسام محمد رجب جادالحق 1313911911911331   مقٌــد مستجد 

 3 ابراهٌم غالًكٌرلس صموئٌل  1313911911911393   مقٌــد مستجد 

 3 مصطفى كارم محمد الهد عبد العال 1313911911913131   مقٌــد باق 

 3 معتز سٌد عثمان محمد 1313911911913939   مقٌــد مستجد 

 1 ٌاسمٌن غندور فخري عبدهللا 1313911931913131   مقٌــد باق 

  

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

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

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 9 احمد عٌد بخٌت حمد هللا 1313911921911333   مقٌــد مستجد



 1 انجى فالح لبٌب كامل 1313911921919139   مقٌــد مستجد

 3 حسٌن اسماعٌل عبدالمحسن سٌد 1313911921911133   مقٌــد مستجد

 1 دمٌانه سامح صبحى عبده 1313911921919313   مقٌــد مستجد

 2 عبدالرحٌم مرسى ماضى محمد 1313911921911331   مقٌــد مستجد

 3 عبدالكرٌم ناجح قرنى عبدالحمٌد 1313911921911331   مقٌــد مستجد

 

 الئحة داخلية الفرقة الرابعة انتساب موجه الفصل الدراسي األول

 الجغرافيا/ جغرافيا انتساب موجة/ الجغرافيا العامة انتساب -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 9 احمد محمد حسانٌن محمود 1313911131911112   مقٌــد 3خارج 

 

 ٩١١١ الفرقة الرابعة انتساب موجه الفصل الدراسي األول

 الجغرافيا/ جغرافيا انتساب موجة/ الجغرافيا العامة انتساب -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 9 طه سالم شاهٌن سالم 1313911131911211   مقٌــد 3خارج 

 1 مبارك عبد البارى محمد محمود 1313911131911123   مقٌــد 99خارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 ادًذ خضر دطٍ عًار  ٦٢٥١١٥٤ ١

 ادًذ ضًٛر َاجخ يذًذ  ٦٣٣٢٣٦٦ ٢

 ادًذ ضٛذ دهًٗ ضٛذ  ٦٣٣٢٣٦٢ ٣

 ادًذ عثذ هللا عمٛهّ انفاخر٘  ٦٢٥١١٦٦ ٤

 اضالو فتذٗ يصطفٗ كايم  ٦٢٥١١١٤ ٥

 ايٛرِ يذًذ لاضى عثذانطالو  ٦٤٦١١١٣ ٦

 اّٚ يذًذ اضًاعٛم اتراْٛى  ٦٣٣٥٣١٤ ١

 اٚٓاب َاصر يذًذ اتٕانفتٕح ادًذ ضانى  ٦٣٣٥٣٢٦ ٣

 تاضى صانخ فتذٗ عثذ انًجٛذ  ٦٣٣٥٣٣٢ ٩

 دطٍ دطٍٛ دطٍ عهٙ  ٦٣٣٥٣٩٦ ١٦

 دعاء َثٛم عثذ انتٕاب عثذ انذهٛى  ٦٣٣١٦٣٢ ١١

 دٚفٛذ داَٛال شاكر داَٛال  ٦٢٥٩٥٤٤ ١٢

 ضارِ اشرف دطٍ اتٕزٚذ  ٦٤٤٣٦١٢ ١٣

 ضارِ خهف ادًذ رضالٌ  ٦٢٥٩٥٤٣ ١٤

 ضذٗ رضا جاد انكرٚى رزق  ٦٤١١١٦٣ ١٥

 عادل دطُٗ عثذ انطتار يهٛجٗ  ٦٣٣١١٥٤ ١٦

 عادل عثذانًُعى يذًذ ادًذ  ٦٣٣١١٦٦ ١١

 عاصى يذًٕد يسارع لطة  ٦٣٣١١٦٣ ١٣

 عثذانردًٍ ادًذ يذًذ َاجٗ  ٦٢٦٦٣٦٦ ١٩

 عثذانردًٍ طّ شذاتّ يذًذ  ٦٣٣١٢٣١ ٢٦

 يذًذ عثذ انٕدٔد يذًذ زكٗ  ٦٣٣٣١٥٥ ٢١

 يذًذ يجذٖ يذًذ صالح انذٍٚ عثذانعسٚس  ٦٣٣٣١٦٣ ٢٢

 يذًٕد دًذٖ عثذانردٛى عهٗ  ٦٢٥٩٣١٥ ٢٣

 يذًٕد ضعٛذ عثذانذكٛى يذًذ  ٦٣٣٣١٦٩ ٢٤

 يُار رافت يذًذ يذًذ  ٦٣٣٣٣٦٦ ٢٥

 يٛار يؤيٍ َٕر انذٍٚ يذًذ  ٦٣٣٣٣١٢ ٢٦

 َارٔز انتاٚة عثذانًالن اتطخٛرٌٔ  ٦٢٥٩٣٣٢ ٢١

 َذا يذًذ فضم فتخ انثاب  ٦٣٣٣٣١٦ ٢٣

 

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

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

حالة   م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم حالة



 القيد الطالب

 9 اٌمان حام صادق فرج هللا 1313911911913111   مقٌــد مستجد

 1 دعاء شحاته محمد مهدى 1313911911913911   مقٌــد باق

 3 رشا سمٌر زكى عبدالنور 1313911911913113   مقٌــد باق

 1 عبد العظٌم محمود عبد العظٌم محمد 1313911911911319   مقٌــد مستجد

 2 عبدالمنعم السٌد صابر السٌد 1313911931913139   مقٌــد باق

 3 محمد طه محمد فكرى محمد 1313911911913132   مقٌــد باق

 

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

 ٩١٠2-٩١٠2/ الجغرافيا شعبة الخرائط الئحة ٩١٠2-٩١٠2الجغرافيا/ الجغرافيا الئحة  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 9 اسراء عٌسى احمد عٌسى 1313911921911111   مقٌــد مستجد

 1 اسالم صالح على محمود 1313911921911323   مقٌــد مستجد

 3 الشٌماء احمد حنفى محمود 1313911921913111   مقٌــد مستجد

 1 بوال ماجد ٌوسف كامل 1313911921913133   مقٌــد مستجد

 2 بدوى شتٌوى بدوى حسام 1313911921911911   مقٌــد مستجد

 3 دٌنا عبدهللا بسٌط عبدهللا 1313911921919299   مقٌــد مستجد

 3 زٌدان أحمد زٌدان احمد 1313911921919213   مقٌــد مستجد

 3 عبدالرحمن محمد محمد على 1313911921911311   مقٌــد مستجد

 1 لٌلٌان سلٌم عز لبٌب 1313911921911911   مقٌــد مستجد

 91 محمد ابراهٌم تونى حسٌن 1313911921911111   مقٌــد مستجد

 

 الئحة داخلية الفرقة الرابعة انتساب موجه الفصل الدراسي األول

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

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 9 طارق على محمد ٌوسف 1313911111911332   مقٌــد باق

 


