
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 ادّذ عثذاٌجاتز خفاجٝ عثذاٌزدّٓ  ٦٣٥٢٥٦٦ ١

 اطزاء ٔاصز خٍف ِذّذ  ٦٢٦٧٤١٤ ٢

 اطالَ ادّذ ِذّذ عٍٝ  ٦٢٦٥٣٤٤ ٣

 اطالَ ِذّٛد فزج هللا ِذّذ  ٦٢٦٥٣٤٥ ٤

 اطّاء خاٌذ ط١ذ ِذّذ  ٦٢٦٥٣٥٢ ٥

 اطّاء ِذّذ وّاي عٍٝ  ٦٢٦٥٣٥٦ ٦

 اطّاء ٔاصز عثاص عٍٝ  ٦٢٦٥٣٦٢ ٧

 اطّاء ٠ٛٔض وز٠ُ ع١ظٝ  ٦٢٦٥٣٦٤ ٥

 اٌش ٘زاء ٔاصز ٔاجخ  ٦٢٦٥٣٧٦ ٩

 اٌش٘زاء عشت ِذّذ عثذاٌغفار  ٦٢٦٧٤٣٥ ١٦

 اِاَ عٍٝ عثذ اٌذى١ُ ادّذ  ٦٢٦٥٣٧٢ ١١

 اًِ ط١ّز جاتز عٛض  ٦٢٦٧٤٤٥ ١٢

 ا١ِزٖ سوٝ ِذّذ و٠ٛض  ٦٢٦٥٣٧٥ ١٣

 ا٠ّاْ اٌعزتٝ ِذّذ عثذ اٌذافظ  ٦٢٦٥٣١٤ ١٤

 ا٠ّاْ جٛف١ك ا١ِٓ عثذ اٌزدّٓ  ٦٢٦٥٣٥٢ ١٥

 ا٠ّاْ دزتٝ ِذزٚص ط١ذ  ٦٢٦٥٣٥٥ ١٦

 ا٠ّاْ طٗ اتزا١ُ٘ ِٙذٞ  ٦٢٥٩٦٩٣ ١٧

 ا٠ّاْ عاطف ِذّذ ِحٛوً  ٦٢٦٥٣٩٢ ١٥

 ا٠ّاْ ِذّٛد ر٠اض صاٌخ  ٦٢٦٥٣٦٥ ١٩

 ا٠ٗ دظا١ٔٓ اتزا١ُ٘ دظا١ٔٓ  ٦٢٦٧٤٧٦ ٢٦

 ا٠ٗ خاٌذ ط١ذ فزغً  ٦٢٦٥٤٦٦ ٢١

 ا٠ٗ ط١ّخ ادّذ عثذ هللا  ٦٢٦٥٤٦٥ ٢٢

 ا٠ٗ صالح ِذّذ عثذاٌع١ٍُ  ٦٢٦٥٤١٤ ٢٣

 ا٠ٗ ِذّذ اتزا١ُ٘ دظا١ٔٓ  ٦٢٥٩٥٦٣ ٢٤

 ا٠ٗ ِصطفٝ طعذ ط١ذ  ٦٢٦٥٤١٦ ٢٥

 تزْٚ عادي صالح دظٓ  ٦٢٦٧٤٦٤ ٢٦

 جٕف١اف تٌٛض أٔجٍٝ جٛرجٟ  ٦٢٦٥٤٢٦ ٢٧

 جٙاد ِذّذدٍّٝ عثذ اٌذ١ٍُ ِذّذ  ٦٢٦٥٤٢٥ ٢٥

 داسَ خطاب صالح عّز  ٦٢٦٥٤٣٢ ٢٩

 دظاَ عثذاٌٛادذ راضٝ عثذاٌفحاح  ٦٢٦٥٤٣٦ ٣٦

 دظٓ رِضاْ ِطاٚع عثذ رتة  ٦٢٦٥٤٤٦ ٣١



 االطُ اٌىٛد َ

 دظ١ٓ خٍف شعثاْ خٍف  ٦٢٦٥٤٤٢ ٣٢

 دظ١ٓ واًِ طٍعث دظٓ  ٦٢٦٥٤٤٦ ٣٣

 دّذ٠ٗ ادّذ عثذ اٌزدّٓ ِذّذ  ٦٢٦٥٤٥٦ ٣٤

 دعاء طٍعث فا٠ش ِصطفٝ  ٦٢٦٥٤٦٢ ٣٥

 دعاء ِذّذ عثذ اٌزاسق جٛٔٝ  ٦٢٦٥٤٧٦ ٣٦

 دٌٚث صفٛت عثذاٌّعش ا١ِٓ  ٦٢٦٥٤٧٥ ٣٧

 را١ٔا شعثاْ ِذّذ ِذّذ  ٦٣٥٢٥٦٦ ٣٥

 رٚف١ذٖ ِزجضٝ دٍّٝ ِزجضٝ  ٦٢٦٥٥١٢ ٣٩

 س٘زٖ دظٓ د٠اب ِذّذ  ٦٢٦٥٥٢٦ ٤٦

 س٠ٕة دزب عثذ اٌذ١ّذ س٠ٕٝ  ٦٢٦٥٥٣٢ ٤١

 طارٖ ِذّذ اتزا١ُ٘ عثذاٌظالَ  ٦٢٦٥٥٦٥ ٤٢

 طاٌُ خاٌذ طاٌُ ضادٝ  ٦٢٦٧٣٥٤ ٤٣

 طذز عٍٝ س٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ ادّذ  ٦٢٦٥٥٧٤ ٤٤

 طعذهللا عثذ اٌّالن رطّٝ عشب  ٦٢٦٥٥٧٥ ٤٥

 طعذٖ عٍٝ طعذ ٘الي  ٦٢٦٧٣٧٦ ٤٦

 طّز عّاد عثذاٌثاطظ عثذاٌٌٟٛ  ٦٢٦٥٥٥٤ ٤٧

 طٕاء ٠ظزٜ ِذّذ أٛر  ٦٢٦٥٥٩٢ ٤٥

 طٙاَ اتزا١ُ٘ ِصطفٝ ِذّذ  ٦٢٦٥٥٩٥ ٤٩

 ط١ذ تذر شذاجٗ عثذاٌٍط١ف  ٦٢٦٥٦١٦ ٥٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

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

 ط١ّْٛ طع١ذ ٌّعٝ فزج  ٦٢٦٥٦١٦ ٥١

 شاد٠ٗ لذافٝ عاِز خ١ٍفٗ  ٦٢٦٥٦٢٤ ٥٢

 شز٠ٓ اشزف ِذّذ ِذّذ  ٦٢٦٥٦٤٦ ٥٣

 صثاح ِذّذ عٍٝ ِذّذ  ٦٢٦٥٦٥٥ ٥٤

 طارق ِذّذ عثذاٌصادق عثذ اٌثص١ز  ٦٢٦٥٦٦٦ ٥٥

 عائشٗ فحخ اٌثاب ادّذ ِذّذ  ٦٢٦٥٦٧٦ ٥٦

 عثذ إٌّعُ ادّذ عثذ إٌّعُ تىز  ٦٢٦٧٣٢٥ ٥٧

 عشٖ ِذّذ شاوز عثذاٌع١ٍُ  ٦٢٦٦٣٤٤ ٥٥

 عٍٝ دجاسٜ دظٓ عثذ اٌظا٘ز  ٦٢٦٥٦٥٥ ٥٩

 عٍٝ ضادٝ ِذّذ عٍٝ  ٦٢٦٥٦٩٤ ٦٦

 ع١ٍاء جّاي ِذّذ عثذاٌجٛاد  ٦٤٦٦٩٢١ ٦١

 فادٜ ِجذٜ جاد اٌزب ع١اد  ٦٢٦٥٧١٦ ٦٢



 االطُ اٌىٛد َ

 فاطّٗ ادّذ ِذّذ ط١ذ  ٦٢٦٥٧٢٢ ٦٣

 فاطّٗ اًِ عثذاٌّذظٓ عثذاٌغفار  ٦٢٦٦٩٣٤ ٦٤

 فاطّٗ جعفز شٛلٝ ِذّذ  ٦٢٦٥٧٢٥ ٦٥

 فاطّٗ صاٌخ سغٍٛي ادّذ  ٦٢٦٥٧٣٤ ٦٦

 فاطّٗ عثذاٌعش٠ش تذراْ ِصطفٝ  ٦٢٦٥٧٣٦ ٦٧

 فاطّٗ ِذّذ ادّذ ِذّٛد  ٦٢٦٦٩٢٥ ٦٥

 وارَ ع١ذ عثذ اٌخاٌك ِذّذ  ٦٢٦٥٧٤٢ ٦٩

 وا١ٍِا عثذهللا جاد عثذهللا  ٦٢٦٥٧٤٤ ٧٦

 وزطح١ٕا صالح خ١ًٍ ٍِه  ٦٣٥٢٥٥٢ ٧١

 وزطح١ٕا عّاد ط١ّز ٠ٛٔاْ  ٦٢٦٥٧٥٢ ٧٢

 و١زٌض دٕا ١ٌُٚ صذ٠ك  ٦٢٦٥٧٦٢ ٧٣

 ١ٌّاء ِىاٜٚ ادّذ عٍٟ  ٦٢٦٥٧٦٦ ٧٤

 ِارٜ ٔاصز شذاجٗ ٠ظٝ  ٦٢٦٦٥٩٢ ٧٥

 ِار٠ا التاْ ساخز فزج  ٦٢٦٥٧٧٦ ٧٦

 ِار٠ٕا ج١ًّ رسق دٕض  ٦٢٦٥٧٥٦ ٧٧

 ِذاطٓ رشذٜ ِزعٝ اطّاع١ً  ٦٢٦٥٧٥٦ ٧٥

 ِذّذ جٛٔٝ عثذ اٌمادر ِذّذ  ٦٢٦٥٧٩٢ ٧٩

 ِذّذ رضا ِذّذ عثذاٌىز٠ُ  ٦٢٦٥٥٦٢ ٥٦

 ِذّذ عشّاٜٚ عٍٝ ٠ٛطف  ٦٢٦٦٥٣٩ ٥١

 ِذّذ عصاَ دظٛٔٗ ادّذ  ٦٢٦٥٥١٦ ٥٢

 ِذّذ ٔاجٝ أٛر ِذجٛب  ٦٢٦٥٥٣٤ ٥٣

 ِذّذ ٔاصز عّز دافظ  ٦٢٦٥٥٤٦ ٥٤

 ِذّٛد دٕفٝ ٠ذ١ٝ ادّذ  ٦٢٦٥٥٥٤ ٥٥

 ِذّٛد خٍف عثذاٌىز٠ُ عثذاٌذ١ٍُ  ٦٢٦٥٥٧٥ ٥٦

 ِذّٛد صاٌخ عثذاٌثالٝ ِٕاع  ٦٢٦٥٥٥٢ ٥٧

 ِذّٛد ِصطفٝ اطّاع١ً ادّذ  ٦٢٦٥٥٥٥ ٥٥

 ِزٖٚ اٌظ١ذ ِذّذ اٌثىزٜ  ٦٢٦٥٥٩٤ ٥٩

 ِزٖٚ دفٕاٜٚ ِذّذ ط١ذ  ٦٢٦٦٧١٤ ٩٦

 ِزٖٚ ططٛدٝ عثذاٌذ١ّذ ططٛدٝ  ٦٢٦٥٩٦٢ ٩١

 ِزٖٚ ِذّٛد عثذاٌشافٝ ٔادٜ  ٦٢٦٥٩١٦ ٩٢

 ِز٠أٗ ٠ٌٛض تاد٠ز غطاص  ٦٢٦٥٩٢٦ ٩٣

 ِز٠ُ أٚسر٠ض أ١ًِ الالد٠ٛص  ٦٢٦٥٩٣٤ ٩٤

 ِز٠ُ شذاجٗ عشِٝ ١ِخائ١ً  ٦٢٦٥٩٣٥ ٩٥

 ِٙا عاطف عثذ اٌذ١ّذ ِذّذ  ٦٢٦٥٩٣٦ ٩٦

 ِٙا ٔاجٝ عثذ اٌزاضٝ ِذّذ  ٦٢٦٥٩٢٥ ٩٧



 االطُ اٌىٛد َ

 ِٛرا ِزٚاْ عاسر ٔص١ة  ٦٢٦٥٩٢٣ ٩٥

 ٔارد٠ٓ عالَ رفعث ٠ٛطف  ٦٢٦٥٥٥٦ ٩٩

 ٔٙاي اشزف ِذّذ عثذاٌصاٌذ١ٓ  ٦٢٦٥٥٦٢ ١٦٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

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

 ٔٛرٖ صاٌخ ِزاد صاٌخ  ٦٢٦٥٥٤٢ ١٦١

 ٔٛر٘اْ ش١ّٝ صذ٠ك طٗ  ٦٢٦٦٦٤٥ ١٦٢

 ٘اٌٗ ِذّٛد صالح ِذّٛد  ٦٢٦٥٥١٥ ١٦٣

 ٘ا٠ذٜ ِذّذ ع١ظٝ ِذّذ  ٦٢٦٥٧٥٦ ١٦٤

 ٘ثٗ دظ١ٓ ٠اط١ٓ ِذّٛد  ٦٣٥٢٥٧٧ ١٦٥

 ٘ذٜ ا٠ٙاب اتزا١ُ٘ ِذّذ  ٦٢٦٥٧٥٦ ١٦٦

 ٘ذ٠ز دظ١ٓ ِذّذ ِذّذ  ٦٢٦٥٧٣٥ ١٦٧

 ٚردٖ صالح واًِ ِٕصٛر  ٦٢٦٥٧٣٦ ١٦٥

 ٚفاء عاِز داِذ ِذّذ  ٦٢٦٥٧٢٤ ١٦٩

 ٚفاء ٔث١ً ِذزٚص طزٚر  ٦٢٦٥٧١٤ ١١٦

 ٚالء عثذاٌع١ٍُ ِذّذ عثذاٌع١ٍُ  ٦٢٦٥٧٦٥ ١١١

 ٚالء عثذاٌفحاح دظٓ طٕٛطٝ  ٦٢٦٥٧٦٤ ١١٢

 ١ٌٚذ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ عثذاٌذ١ّذ  ٦٢٦٥٧٦٦ ١١٣

 ٠اط١ّٓ دطٛلٝ ِذّذ س٠ذاْ  ٦٢٦٦٢٧٥ ١١٤

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 التاريخ/ تاريخ -الشعبة:-القسم 

حالة  
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 ابراهٌم اسامة احمد حماد 3437231261213932   مقٌــد مستجد 

 3 احمد عبد هللا ٌونس احمد 3437231231211695   مقٌــد  3خارج  

 4 اسماء سٌد مصطفى مهنى 3437231231212236   مقٌــد 4خارج  

 5 اسماء صالح عبدهللا زٌد 3437231251213317   مقٌــد مستجد 

 6 امانى مصطفى عبدهللا مفتاح 3437231261212339   مقٌــد مستجد 

 7 امٌره احمد وفائى عبد السٌد محمد 3437231261212229   مقٌــد باق 

 9 امٌنة مصرى سٌد كامل 3437231261211693   مقٌــد باق 

 2 حسام عالء محمد علً 3437231231214312   مقٌــد باق 

 3 خالد محمد ٌاسٌن عباس 3437231261211116   مقٌــد مستجد 

 21 المحسن عبد الجواد محمدخلٌل عبد  3437231231213343   مقٌــد باق 

 22 دعاء طه عبدالفتاح ثابت 3437231241211652   مقٌــد باق 

 23 راندا عصمت على الدٌن على 3437231251213325   مقٌــد مستجد 

 24 سارا على ماهر اسماعٌل 3437231261213155   مقٌــد مستجد 

 25 احمدسماره احمد انور  3437231241211121   مقٌــد باق 

 



 26 عمر حمدى محمد طوسن 3437231261211233   مقٌــد مستجد

 27 لٌدٌا حمدي حكٌم توفٌق 3437231261213172   مقٌــد مستجد 

 29 مارٌان صفوت حنا متٌاس 3437231251211226   مقٌــد باق 

 22 محمود عبداللطٌف احمد عبداللطٌف 3437231261211393   مقٌــد باق 

 23 محمود محمد محمد موسً 3437231251212695   مقٌــد باق 

 31 نادٌه جمال عبد العظٌم حسٌن 3437231251212347   مقٌــد مستجد 

 32 نجالء ابراهٌم شحات عبدالمجٌد 3437231251213526   مقٌــد مستجد 

 33 نرمٌن عاطف انس عبد هللا 3437231251212594   مقٌــد مستجد 

 34 هدٌر فرٌج محمد عبدالمطلب 3437231251211353   مقٌــد مستجد 

  

 ٩١٠٠الئحة حديثة  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 التاريخ/ تاريخ -الشعبة:-القسم 

حالة  
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 عبدالمجٌد احمداٌمان مدحت  3437231221213219   مقٌــد 6خارج  

 3 سارة احمد عباس صالح 3437231221212449   مقٌــد 2خارج  

  


