
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 اتتطاو رتيع انطيذ عيذ  ٢١٣٧٤٦٦ ١

 اتٕتكر ادًذ يذًذ يذًذ  ٢١٣٧٤٣١ ٦

 ادالو فتذٗ ضهطاٌ اتٕ انهيم  ٢١٣٧٤٣٦ ٤

 ادًذ عهٗ ادًذ خهف  ٢١٣٧٤٧١ ٣

 ادًذ عهٗ دردير اتراْيى  ٢١٣٧٤١٦ ٥

 اضايّ جًال فتذٗ دردير  ٢١٣٧٣١١ ٢

 اضراء فراج زيٍ انعاتذيٍ يتٕني  ٢١٣٧٣٦٦ ٧

 اضراء يذًذ يطرٖ فرغم  ٢١٣٧٣٦٢ ١

 اضراء يصطفٗ ادًذ عثذ انكافٗ  ٢١٣٧٣٤٦ ٦

 اضراء َاصر ضعذ يذًٕد  ٢١٣٧٣٤٣ ١٦

 اضًاء رتيع عثذ انًٕجٕد عثًاٌ  ٢١٣٧٣٣٦ ١١

 افُاٌ تذٖٔ يذًذ شاكر  ٢١٣٧٣٥٦ ١٦

 انشيًاء دطٍ يذًذ اتراْيى  ٢١٣٧٣٢٦ ١٤

 او ْاشى ريضاٌ عثذانذافع يذًذ  ٢١٣٧٣٢١ ١٣

 ايُيّ رتيع ْٔثٗ يذًذ  ٢١٣٧٣٧٣ ١٥

 اييرِ جًال اتٕ انعال ظايظ  ٢١٣٧٣٧١ ١٢

 اييرِ رجة يذًذ عثذ انجٕاد  ٢١٣٧٥٦٦ ١٧

 اييرِ عادل شفيك كايم  ٢١٣٧٣١٣ ١١

 ايفهيٍ ضًير اضكُذر جرجص  ٢١٥٦٤١٧ ١٦

 ايفٌٕ ادية فٓيى دثية  ٢١٥٦٤٤٥ ٦٦

 ايًاٌ َثيم اضذك عياد  ٢١٥٦٤٧٦ ٦١

 ايّ اشرف عثذ انغُٗ خهف  ٢١٥٦٣٦٤ ٦٦

 ايّ عثذانفتاح يذًذ عثذهللا  ٢١٥٦٦٦٦ ٦٤

 تركطاو عثذ انًطيخ ٔنيى عثذ انًطيخ  ٢١٥٦٣٦٦ ٦٣

 تغريذ دًذٖ يذًذ دياب  ٢١٥٦٣٤٦ ٦٥

 ثريا يذًذ اضًاعيم عهي  ٢١٥٦٥٦١ ٦٢

 جيٓاد ادًذ يذًذ رياض  ٢١٥٦٥٥١ ٦٧

 خهٕد خانذ يذًٕد رضٕاٌ  ٢١٥٦٥٦٧ ٦١

 دعاء يذًذ شذاتّ يذًذ  ٢١٥٦٦١٦ ٦٦

 ديياَّ جرجص شذاتّ لهيُٗ  ٢١٥٦٦٦٥ ٤٦

 راَيا يذًذ َجية تٓهٕل  ٢١٥٦٦٦٦ ٤١



 االضى انكٕد و

 رتاب عثذ انْٕاب يذًذ عثذ انْٕاب  ٢١٥٦٦٤١ ٤٦

 زيُة عثًاٌ شذاتّ عثذانردًٍ  ٢١٥٦٦٤٧ ٤٤

 ضارِ إتراْيى يطعٕد إتراْيى  ٢١٥٦٦٣١ ٤٣

 ضذر دجازٖ يذًٕد عثذ انذافع  ٢١٥٦٦٣٥ ٤٥

 ضعذيّ كطثاٌ عثذانذٗ يُٓٗ  ٢١٥٦٦٣٧ ٤٢

 ضهٕٖ يُصف يذًذ عيطٗ  ٢١٥٦٦٥١ ٤٧

 ضًر دياب خيرٖ عثذ انعسيس  ٢١٥٦٦٥٧ ٤١

 ضًر يصطفٗ يذًذ ادًذ  ٢١٥١٢٣٦ ٤٦

 ضًيّ ضيذ عثذ انفتاح عثذ انذًيذ  ٢١٥١٢٥٥ ٣٦

 ضٓيهّ يذًٕد يخيًر صانخ  ٢١٥١٢٢٧ ٣١

 ضيذ ادًذ خهف دطٍ  ٢١٥١٧٦٦ ٣٦

 شيًاء خفاجٗ عثذانرديى ضانى  ٢١٥١٧١٦ ٣٤

 شيًاء يخهٕف عثذ هللا يذًذ  ٢١٥١٧٦٢ ٣٣

 صاتريٍ يذًٕد غانة يذًذ  ٢١٥١٧٣٧ ٣٥

 صًٕئيم غطاش تشرٖ عثذهللا  ٢١٥١٧٧١ ٣٢

 عائشّ ادًذ شذاتّ دطاَيٍ  ٢١٥١٧١٤ ٣٧

 عايذِ دًذٖ يذًذ يخيًر  ٢١٥١٧٦٦ ٣١

 عال عادل دافع يذًذ  ٢١٥١١١١ ٣٦

 عًر ظريف ظريف يذًذ  ٢١٥١١٦٣ ٥٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 غادِ خًيص يذًذ ادًذ  ٢١٥١١٤٤ ٥١

 فاطًّ ادًذ دطٍ يذًذ  ٢١٥١١٤٧ ٥٦

 فاطًّ عًر عثذانٓادٖ يذًذ  ٢١٥١١٢٣ ٥٤

 فاطًّ َثيم عثذانرازق عثذانعسيس  ٢١٥١١٣٥ ٥٣

 كرضتيُا دثية دشًت اتراْيى  ٢١٥١١٢٦ ٥٥

 كريطتيٍ عصاو عاطف فرتيُّ  ٢١٥١١٧١ ٥٢

 كيرنص زٔضر دهًٗ نثية  ٢١٥١١١٤ ٥٧

 ياجذِ أتٕ غُيًّ تٕفيك دضٕلٗ  ٢١٥١٦٦٢ ٥١

 يارياٌ اشرف عذنٗ يٕضف  ٢١٥١٦١٥ ٥٦

 ياريُا عيطٗ َاجٗ زكريا  ٢١٥١٦٦٣ ٢٦

 ياريُا يطرٖ َصر رزيك  ٢١٥٦٦٦٣ ٢١

 يذًذ اتراْيى شفيك يذًذ  ٢١٥٦٦٥٦ ٢٦



 االضى انكٕد و

 يذًذ اشرف عهٗ اتٕتكر  ٢١٥٦٦٧٥ ٢٤

 يذًذ اشرف يذًٕد خهيم  ٢١٥٦٦١٦ ٢٣

 يذًذ عًر عثذ انفتاح يذًذ  ٢١٥٦١٤٦ ٢٥

 يذًذ يصطفٗ يذًذ عثذهللا  ٢١٥٦١٣١ ٢٢

 يذًذ ييٕٓب صانخ ييٕٓب  ٢١٥٦١٧٦ ٢٧

 يذًذ ٔصفٗ دًسِ اتٕزيذ  ٢١٥٦١٧٢ ٢١

 يذًذ ياضر رشاد اتراْيى  ٢١٥٦١٦٥ ٢٦

 يريى عادل ضيذ ضعذ  ٢١٥٦٦٦١ ٧٦

 يريى فارٔق عسيس فرج  ٢١٥٦٦٤١ ٧١

 يريى يذطٍ خالف زخارٖ  ٢١٥٦٦٣٣ ٧٦

 يُار عًاد انذيٍ يذًذ زكٗ  ٢١٥٦٦٢٢ ٧٤

 ييادِ خانذ يذًذ انطيذ  ٢١٥٦٤٤٦ ٧٣

 ييادِ رجة يذًذ لاضى  ٢١٥٦٤٤٢ ٧٥

 َاديٍ ٔجذٖ ٔنطٍ يُٗ  ٢١٦٦٣١١ ٧٢

 َارديٍ تُياييٍ اتراْيى عثذانطيذ  ٢١٥٦٤٧٣ ٧٧

 َرييٍ عثذ انًطيخ َارٔز فٓيى  ٢١٥٦٣١٢ ٧١

 َطًّ صالح عثذانثذيع دطاٌ  ٢١٥٦٣٦٦ ٧٦

 َطًّ عثذ يريى َجية تادرش  ٢١٥٦٣٦٣ ١٦

 َٓال يذًذ عس انذيٍ دًاد عثذانعسيس  ٢١٥٦٣٤٣ ١١

 ْاجر عادل تذرٖ يتٕنٗ  ٢١٥٦٣٢٦ ١٦

 ْاجر فٕنٗ يذًذ دطٍ  ٢١٥٦٣٢١ ١٤

 ْذير أدًذ عهٗ أدًذ  ٢١٥٦٣٦٢ ١٣

 ُْاء يميذو يذًذ يميذو  ٢١٥٦٥٦١ ١٥

 ٔالء جًال يذًذ يرضٗ  ٢١٥٦٥١٦ ١٢

 ٔالء عاطف عهٗ اييٍ  ٢١٥٦٥٣٣ ١٧

 ياضًيٍ كايم خهف عثذانجاتر  ٢١٥٦٥٢٦ ١١

 يٕضتيُا عجايثٗ دهًٗ نثية  ٢١٥٦٥١٣ ١٦

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 المكتبات والمعلومات -الشعبة:-القسم 

حالة  
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 آالء حمدى عبد الرازق عبد الرحمن 1750212292222932   مقيــد باق 

 1 احمد عبد النبى احمد محمد 1750212212222222   مقيــد مستجد 

 7 اسراء عبدالمنعم مصطفى سيد 1750212292222217   مقيــد مستجد 

 1 اسماء اشرف عبد الفتاح عبد المنعم 1750212212222553   مقيــد مستجد 

 9 امال مجدى محمد عبدالنعيم 1750212212222325   مقيــد باق 

 



 0 امير عادل شفيق اسعد 1750212292222221   مقيــد مستجد

 3 ايمن عيسى جرجس عبدالمالك 1750212272222219   مقيــد 2خارج  

 3 ايه احمد محمد الشلقامى مرسى 1750212272222230   مقيــد مستجد 

 5 ايه شوقى على احمد 1750212292221232   مقيــد باق 

 22 رانيا فوزى حسن عبد الرشيد 1750212212221121   مقيــد مستجد 

 22 زهراء سالم شلقامى محمد 1750212292221223   مقيــد باق 

 21 سلوي جوزيف خليفة عبد هللا 1750212212222253   مقيــد 2خارج  

 27 سيد صديق محمد على 1750212292222123   مقيــد مستجد 

 21 شروق هشام محمد ابو القاسم احمد 1750212292222759   مقيــد باق 

 29 طارق محمد عطا محمد 1750212292222011   مقيــد مستجد 

 
 1750212212222292   مقيــد مستجد

عبد الرحمن محمد البدرى ابراهيم 
 محمد

20 

 23 كرستين ماهر ناثان بسطا 1750212212222555   مقيــد باق 

 23 محمد جمال سنوسى عثمان 1750212212222213   مقيــد مستجد 

 25 محمد خالد محمد فتحى محمد كامل 1750212212222211   مقيــد مستجد 

 12 محمد سمير محمد هاشم 1750212292222971   مقيــد مستجد 

 12 محمد فؤاد محمود سرى 1750212292222115   مقيــد مستجد 

 11 محمود فتحى محمد ربيع على 1750212212222272   مقيــد باق 

 17 محمود محمد ربيع محمد محمد 1750212212222202   مقيــد باق 

 11 حنا ناجح اسحقمرثا  1750212212221191   مقيــد باق 

 19 منار صالح الدين محمد عبد العال 1750212292221911   مقيــد باق 

 10 مينا  فهيم حنا فهيم 1750212292221515   مقيــد باق 

 13 مينا نصير زكرى وهبه 1750212272222033   مقيــد باق 

 13 نعمه محمد عبد الكريم على 1750212212221230   مقيــد مستجد 

 15 هاجر على محمد محمود 1750212292221593   مقيــد مستجد 

  


