
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 اترطاو دًاد دطٍ يذًذ  ٦٣٤٨٤٦٥ ١

 ادًذ دًذٖ يذًٕد ادًذ  ٦٣٤٦٨٤٦ ٢

 اضراء رتيع قاضى عهٗ  ٦٣٤١٦٦٦ ٣

 اضراء يذًذ رجة دطٍ  ٦٣٤١٦٣٦ ٤

 اضراء يذًذ شذٕخ عثذانعهيى  ٦٣٣٣١١٦ ٥

 اضراء ْاشى يذًذ أدًذ  ٦٣٣٣١٣٢ ٦

 اضًاء تٓجد قطة يذًذ  ٦٣٣٣١٤٦ ٣

 اضًاء جًال يذًذ عثذ انعظيى  ٦٣٣٣١٥٦ ٨

 اضًاء خيرٖ عثذ انخير عالو  ٦٣٣٣١٥٨ ٤

 اضًاء خيرٖ فٓيى عهٗ  ٦٣٤١٦٣٨ ١٦

 اضًاء رتيع يذًذ يذًذ  ٦٣٣٣١٦٤ ١١

 اضًاء رتيعٗ يذًذ َٕر انذيٍ  ٦٣٤٦٨١٦ ١٢

 اضًاء رجة يذٗ انذيٍ  ٦٣٣٣١٣٥ ١٣

 اضًاء ضيذ يكرو عثذ انذكيى  ٦٣٤٨٤٦٣ ١٤

 اضًاء صاتر يذًذ اتراْيى  ٦٣٣٣١٨٥ ١٥

 اضًاء عثذ انكريى يٕضٗ ضانى  ٦٣٤٨٤٦٤ ١٦

 اضًاء يذًٕد اتٕ انفرخ يذًٕد  ٦٣٣٣١٤٣ ١٣

 اضًاء يذًٕد عهٗ يذًذ  ٦٣٣٣٢٦١ ١٨

 اضًاء يذًٕد يذًذ دكرٔر٘  ٦٤٤٢٦١٨ ١٤

 اشرقد يذًٕد دطٍ يذًٕد  ٦٣٤٤١٥٣ ٢٦

 االء رضا يذٗ يذًذ  ٦٣٣٣٢٦٣ ٢١

 اياَٗ جًعّ كايم عثذانْٕاب  ٦٣٤٥٨٥٦ ٢٢

 اياَٗ يجاْذ فايس عثذ انرضٕل  ٦٣٣٣٢٢١ ٢٣

 ايم يصطفٗ عثذانثذيع عثذ انطرار  ٦٣٣٣٢٢٣ ٢٤

 اييرِ جالل عثذانردًٍ يذًذ  ٦٣٣٣٢٢٥ ٢٥

 اييرِ عثيذ ضيف عثيذ  ٦٤٤٢٦٢٦ ٢٦

 اييًّ خانذ ريضاٌ يذًذ  ٦٣٣٣٢٢٣ ٢٣

 اييًّ عاطف يذًٕد يذًذ  ٦٣٤٨٤٣٥ ٢٨

 ايًاٌ جاضر عثذانذكيى يفضم  ٦٣٤٦٦٦٤ ٢٤

 ايًاٌ جُايُٗ يذًٕد يذًذ  ٦٣٣٣٢٢٤ ٣٦

 ايًاٌ خهف دطٍ عثذ انعسيس  ٦٣٣٣٢٣٣ ٣١



 االضى انكٕد و

 ايًاٌ يذًذ عكاتّ يذًذ  ٦٣٣٣٢٣٥ ٣٢

 ايًاٌ يخرار دطُٗ ادًذ  ٦٣٣٣٢٣٤ ٣٣

 ايّ تشرٖ عثذانعظيى عثذانعهيى  ٦٣٤٦٥٦٤ ٣٤

 ايّ جًال عثذانطالو عثذ انذًيذ  ٦٣٣٣٢٤٣ ٣٥

 ايّ جًعّ عثذ انثاقٗ عثذ انعظيى  ٦٤٤٢٦٢٤ ٣٦

 ايّ ريضاٌ قياذٗ يٓذٖ  ٦٣٣٣٢٤٥ ٣٣

 ايّ صالح فرذٗ يذًذ  ٦٣٤٦٥١٤ ٣٨

 ايّ عادل عهٗ هللا اتٕ انهيم  ٦٣٣٣٢٥١ ٣٤

 ايّ يايٌٕ عهٗ صانخ  ٦٣٤٦٥٢٣ ٤٦

 ايّ يذًذ َجية عهٗ  ٦٣٣٣٤١٦ ٤١

 ايّ يذًٕد يذٗ يذًذ  ٦٣٣٣٤١٨ ٤٢

 تذٔر يُرصر ضعذ عثذانرديى  ٦٣٤٦٥٥٤ ٤٣

 تطًّ صالح عثذانعهيى طهثح  ٦٣٣٣٤٢٦ ٤٤

 جٓاد يذًٕد يذًذ عثًاٌ  ٦٣٣٣٤٢٢ ٤٥

 دطاو جًعّ يذًذ عثذانطالو  ٦٣٣٣٤٢٤ ٤٦

 دهِٕ يصطفٗ كايم تكر  ٦٣٣٣٤٢٦ ٤٣

 خهٕد خانذ دطيٍ يذًذ  ٦٣٤٦٥٨٥ ٤٨

 انيا ادًذ عثذانردًٍ يذًذد  ٦٣٣٣٤٢٨ ٤٤

 دعاء ضيذ عثذانردًٍ دطاَيٍ  ٦٣٤٦٥٨٣ ٥٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

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

 دعاء عثذ انعال خًيص عثذ انعال  ٦٥٦٥١٢٦ ٥١

 رايٗ عادل ديذر عثذانعسيس  ٦٣٤٦٥٨٤ ٥٢

 راَيا يذًذ إَر انطيذ  ٦٣٤٦٥٤١ ٥٣

 رداب جًال دايذ َعًاٌ  ٦٣٤٦٥٤٥ ٥٤

 رداب خانذ خهف عثذانًُعى  ٦٣٣٣٤٤٥ ٥٥

 رداب ضيذ ادًذ يذًٕد  ٦٣٤٦٥٤٤ ٥٦

 رداب فرذٗ يذًذ عثذانُثٗ  ٦٣٤٦٦٦٣ ٥٣

 رداب يذدد عثذانرديى ادًذ  ٦٣٣٣٤٤٣ ٥٨

 ردًّ يذًٕد دطٍ يذًذ  ٦٣٤٦٦٦٥ ٥٤

 رشا دًادِ يذًذ دًادج  ٦٣٣٣٨٣٢ ٦٦

 رشا طاْر عثذانذًيذ عثذانعال  ٦٣٤٦٦٦٣ ٦١

 رضا خهف يذًٕد يذًذ  ٦٣٣٨٥٤١ ٦٢



 االضى انكٕد و

 ريٓاو عثذانُاصر ادًذ يذًذ  ٦٣٤٨٤٤٣ ٦٣

 زيُة عثذانثاقٗ دطيٍ يذًذ  ٦٣٣٨٦١٤ ٦٤

 زيُة عطيّ يذًذ يذًٕد  ٦٣٤٨٥٣٣ ٦٥

 زيُة يذًذ شريف يطعذ  ٦٣٣٨٦٢١ ٦٦

 زيُة يصطفٗ يذًذ يصطفٗ  ٦٣٤٨٥٣٣ ٦٣

 ضارِ ادًذ يذًذ عثذانعسيس  ٦٣٣٨٦٢٣ ٦٨

 ضارِ دطاٌ اتراْيى ادًذ  ٦٤٤٢٦٢٨ ٦٤

 ضارِ يذًذ يذًذ دطاٌ  ٦٣٤٨٥٤٥ ٣٦

 ضذر ضيذ دطيٍ ضيذ  ٦٣٣٨٦٢٥ ٣١

 ضذر يجذٖ ريضاٌ اتٕغُيًح  ٦٣٣٨٦٢٣ ٣٢

 ضعاد صالح أدًذ يذًذ  ٦٣٤٨٥٤٤ ٣٣

 ضعاد فٕنٗ دطٍ اييٍ  ٦٣٤٨٥٥٥ ٣٤

 ضعذ فٕنٗ ضعذ عثذانشافٗ  ٦٣٣٨٦٢٤ ٣٥

 ضهًٗ ضهيى شذاذّ عثذانعهيى  ٦٣٤٨٥٦٥ ٣٦

 ضهٕٖ جًال اتٕزيذ دجاج  ٦٣٤٨٤٢١ ٣٣

 ضًر عًاد يصطفٗ يذًذ  ٦٣٤٨٥٦٤ ٣٨

 ضًيرِ يذًذ دطٍ اتٕ انذطيٍ  ٦٣٣٨٦٣١ ٣٤

 ضٓير اضًاعيم اتراْيى دطيٍ  ٦٣٣٨٦٣٣ ٨٦

 ضٓيهّ خانذ ضُٕضٗ ذَٕٗ  ٦٣٣٨٦٣٥ ٨١

 شريٍ رجة عثذهللا خهيف  ٦٣٤٨٥٨٣ ٨٢

 شٓذ يفرح عثذانهطيف عثذانعظيى  ٦٣٣٨٦٣٣ ٨٣

 شيًاء ريضاٌ ادًذ يذًٕد  ٦٣٤٨٤٢٥ ٨٤

 شيًاء ضيف انُصر صافٗ عقيهح  ٦٣٤٦٨٢٦ ٨٥

 شيًاء شذاذّ فًٓٗ يذًذ  ٦٣٤٨٥٤١ ٨٦

 شيًاء صاتر يذرٔش عثذانُاصر  ٦٣٤٨٥٤٣ ٨٣

 شيًاء يذًذ دطٍ يذًذ  ٦٣٤٨٦٦٣ ٨٨

 شيًاء يذٗ عثذانغُٗ ادًذ  ٦٣٣٨٦٣٤ ٨٤

 صثاح يذًذ دطٍ عثذانجيذ  ٦٣٣٨٦٤١ ٤٦

 ضذٗ يذًذ ادًذ يٕضف  ٦٣٣٨٦٤٣ ٤١

 عثير جًعّ دطيٍ عثذانجٕاد  ٦٣٣٨٦٤٥ ٤٢

 عثير رتيع عثذانكريى دطاَيٍ  ٦٣٤٨٦٢٥ ٤٣

 عال صفٕخ عثذانرٕاب عثذانعهيى  ٦٣٣٨٦٥١ ٤٤

 عال يذًٕد يهعة ادًذ  ٦٣٤٨٦٢٤ ٤٥

 فاطًّ ادًذ ادًذ يذًذ  ٦٣٤٨٦٤٣ ٤٦

 فاطًّ صالح يشانٗ ضعيذ  ٦٣٤٨٥٥٣ ٤٣



 االضى انكٕد و

 فاطًّ ضادٗ دطٍ شذاذّ  ٦٣٤٨٥٦١ ٤٨

 فاطًّ فرذٗ عثذ انصثٕر عثذ انعال  ٦٣٤٨٥٦٣ ٤٤

 فاطًّ فرذٗ كريى عثذانرديى  ٦٣٤٨٥٣٣ ١٦٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢يمي )للعام االكاد

 (٣ ) 

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

 نًياء يُصٕر يذًذ ادًذ  ٦٣٣٨٣١٦ ١٦١

 يذًذ دطاو اياو يذًذ  ٦٣٣٨٣١٢ ١٦٢

 يذًذ يطعٕد شذاذّ يُٓٗ  ٦٣٣٤٤٢٢ ١٦٣

 يريى عثذانًجيذ عثذانردًٍ يذًذ  ٦٣٤٨٥٤٣ ١٦٤

 يصطفٗ دًادِ عاطف يذًذ  ٦٣٤٨٦٦٥ ١٦٥

 يُّ هللا َاجخ دهًٗ ذٕفيق  ٦٣٤٨٦١١ ١٦٦

 يُٗ يذًٕد يذًذ دطُٗ  ٦٣٣٤٤٤٦ ١٦٣

 ييادِ ضانى ضيذ عهٗ  ٦٣٣٤٤٤٥ ١٦٨

 ييادِ يًذٔح عثذانرٕاب عثذانعهيى  ٦٣٣٤٤٥١ ١٦٤

 َثيهّ جادر عثذانهطيف عثذهللا  ٦٣٣٤٤٥٣ ١١٦

 َطًّ دًادِ عثذهللا يذًذ  ٦٣٣٤٤٦٣ ١١١

 َصرِ يذًذ عثذانذكى يٕضف  ٦٣٤٨٣٦٤ ١١٢

 َعًّ اتٕزيذ يطهى اتٕ زيذ  ٦٣٤٨٦١٣ ١١٣

 َعًّ عثذ انطًيع عيطٗ يذًذ  ٦٣٤٨٦٢٣ ١١٤

 َٓا يصطفٗ عثذانصثٕر ْالل  ٦٣٤٨٣١١ ١١٥

 َٕرا تيٕيٗ جالل يذًذ  ٦٣٤٦٣١٢ ١١٦

 َٕرا ضهطاٌ يذًٕد ضيف انُصر  ٦٣٤٦٣١٤ ١١٣

 َٕرا َصر ادًذ يذًذ  ٦٣٤٦٣١٦ ١١٨

 َٕرِ رجة عثًاٌ عثًاٌ  ٦٣٤٦٣١٨ ١١٤

 َٕرْاٌ يذًذ ادًذ ضيذ  ٦٣٤٦٨٣٢ ١٢٦

 َٕرْاٌ يذًٕد عثذانذيكى يذًذ  ٦٣٤٦٣٢٦ ١٢١

 ْاجر دًذٖ ريضاٌ ضيذ  ٦٣٤٦٣٢٤ ١٢٢

 ْاجر زكريا عثذانعسيس يذًذ  ٦٣٤٨٣١٤ ١٢٣

 ْاجر فرذٗ يْٕٕب عثذانًانك  ٦٣٤٦٣٢٦ ١٢٤

 ْاجر يذًذ خهف عثذ انراضٗ  ٦٣٤٨٨٢٣ ١٢٥

 ْاجر يٕضف اتراْيى عًر  ٦٣٤٨٨٢٤ ١٢٦

 ْاجر يَٕص ضيذ عهٗ  ٦٣٤٦٣٢٨ ١٢٣

 ْثّ طّ عثذ انهطيف يذًذ  ٦٣٤٨٤٥٣ ١٢٨



 االضى انكٕد و

 ْذير عًر انطيذ عثذانْٕاب  ٦٣٤٦٣٣٢ ١٢٤

 ْذير يذًٕد عهٗ عثذانعسيس  ٦٣٤٦٣٣٤ ١٣٦

 ْذير يذيٗ عثذانًُعى رياض  ٦٣٤٨٦٣١ ١٣١

 ْشاو شعثاٌ يذًذ عثذانٕادذ  ٦٣٤٨٨٦٣ ١٣٢

 ْٕيذا ريضاٌ يذًذ يعثذ  ٦٣٤٨٨٤٤ ١٣٣

 ٔردِ ادًذ عثذانثاقٗ اتٕزيذ  ٦٣٤٦٣٤٢ ١٣٤

 ٔالء يذًذ أدًذ أتٕ انًجذ  ٦٣٤٤٦٦٣ ١٣٥

 ياضر دًذٖ يذًذ يذًذ  ٦٣٤٤٦١٣ ١٣٦

 ياضًيٍ خالف ادًذ جثهٗ  ٦٣٤٦٣٦٤ ١٣٣

 ياضًيٍ يًذٔح عثذهللا اتراْيى  ٦٣٤٤٦٣١ ١٣٨

 ياضًيٍ يًذٔح يذًذ صانخ  ٦٣٤٦٣٣٣ ١٣٤

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 الدراسات اإلسالمية/ دراسات اسالمية -الشعبة:-القسم 

حالة  
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 اميره على عبدالظاهر على 1150216296266922   مقيــد باق 

 1 ايمان عامر لطفى عبد الهادى 1150216236266139   مقيــد مستجد 

 1 ايه عصام دمرداشى عثمان 1150216296261090   مقيــد مستجد 

 3 رحمة عامر عيسى احمد 1150216236266991   مقيــد مستجد 

 9 عبير ناجى عيد فولى 1150216296262509   مقيــد باق 

 0 غادة نبيه بلياس عبد الظاهر 1150216296262515   مقيــد مستجد 

 9 طلبه محمد محمودمنال  1150216296266992   مقيــد مستجد 

 ٨ هاله عبد الاله حامد عبد الرازق 1150216236261211   مقيــد باق 

 5 هند رمضان عبدالوهاب احمد 1150216236261101   مقيــد باق 

 26 يحيى سمير يحيى محمود 1150216296266099   مقيــد مستجد 

  

 ٩١١١ الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 الدراسات اإلسالمية/ دراسات اسالمية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 عثمان على عثمان على محمد 1150216636261192   مقيــد 21خارج

 

 الئحة داخلية الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اإلسالمية/ دراسات اسالميةالدراسات  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 هاجر محمد عبد الحكيم محمد 11502166٨6263105   مقيــد 9خارج 

 


