
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 الصحافة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١١:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اتأٛب اٌعثذ اضذك اٌعثذ  ٦٠٦٦٥٦٦ ١

 اتأٛب وّاي ر٠اض ِٛضٝ  ٦٠٦٦٥١٦ ٠

 اترا١ُ٘ ِصطفٝ خ١ًٍ إضّاع١ً  ٦٠٦٥٦٦٦ ٣

 ادّذ شذٛت صذ٠ك عثّاْ  ٦٠٦٦٥٥٦ ٤

 ادّذ عثذاٌمادر خ١ٍفٗ ِذّذ  ٦٠٦٦٥٦٠ ٥

 ادّذ ِذّذ ض١ٍّاْ دطٓ  ٦٠٦٦٦١٠ ٦

 ادّذ ِذّذ عثذ اٌرد١ُ ِذّذ ع١طٝ  ٦٠٦٦٦٣٠ ٦

 ادّذ ٠طرٜ عطٝ عثذ اٌّعطٝ  ٦٠٦٦٦٦٦ ٦

 اضراء اشرف فارٚق جٛف١ك  ٦٠٦٦٦٦٠ ٩

 اٌّعحس تاهلل ِصطفٝ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌثالٝ  ٦٠٦٦٦٦٦ ١٦

 اِأٝ ِذّذ ِذّٛد عرفاْ  ٦٠٦٦٩١٦ ١١

 ا١ِٕٗ عست صاتر عٍٝ  ٦٠٦٦٩٣٠ ١٠

 ا١ِرٖ رِضاْ دطٓ عٍٝ عثذ اٌرازق  ٦٠٦٦٩٥٩ ١٣

 ا١ِرٖ عّاد دط١ٓ عثذ اٌعظ١ُ  ٦٤٦٦١٦٦ ١٤

 ا٠ٗ عاطف عثذ اٌجٛاد ِذّذ  ٦٤٦٦١٩٦ ١٥

 ا٠ٗ عرفٗ عثذاٌذ١ّذ عثذاٌردّٓ  ٦٤٦٦١٩٠ ١٦

 تطٕث رفعث ضعذ عثذ اٌج١ذ  ٦٠٦٦٤٥٦ ١٦

 دا١ٌا ضاٌُ اترا١ُ٘ عثذ اٌذا٠ُ  ٦٠٦٦٥٥٦ ١٦

 د١ِأٗ ِجذٜ ٌث١ة ِٕمر٠ٛش  ٦٠٦٦٦١٦ ١٩

 د١ِأٗ ِخحار ِالن ض١ذُ٘  ٦٠٦٦٦٠٦ ٠٦

 رِٛز عالء عثذ اٌخاٌك ِذّذ  ٦٠٦٦٦٦٦ ٠١

 عثذ اٌظا٘ر رٔذا عٍٝ عثذ اٌذط١ة  ٦٤٦٦٤٩٦ ٠٠

 صاتر ٔجاح خٍف اتٛ اٌفضً  ٦٦٤٦٣٦٠ ٠٣

 طٗ ٠ٛضف شاور عثذ اٌظا٘ر  ٦٠٦٦٩٥٤ ٠٤

 عادي اضاِٗ ٚد٠ع ِرزٚق  ٦٠٦٥٦٣٦ ٠٥

 عال ِذّذ عٍٝ ِذّذ  ٦٠٦٦٩٦٦ ٠٦

 غادٖ ِذّذ ِذّذ عثذ اٌرازق  ٦٠٦٦٩٩٦ ٠٦

 فاجٓ ع١ذ فرج هللا عٍٟ  ٦٤٦٦٥٦٥ ٠٦

 عثذاٌظا٘ر ادّذفاطّٗ دّذٜ   ٦٠٦٩٦٣٦ ٠٩

 و١رٌص عست اترا١ُ٘ ٕ٘ذٜ  ٦٣٦٦٣٩٠ ٣٦

 ِادٚٔا اشرف اضذك صّٛئ١ً  ٦٣٦٦٤٠٩ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ِار٠ا صثذٝ تشرٜ ج١ذ  ٦٣٦٦٤٦٥ ٣٠

 ِار٠ٕا جٛرج ع١اد خ١ًٍ  ٦٣٦٦٤٦٦ ٣٣

 ِذّذ ض١ذ ِذّذ اٌط١ذ  ٦٣٦٦٥٦١ ٣٤

 ِذّذ ض١ذ ِذّذ داِذ  ٦٣٦٦٥٦٣ ٣٥

 ض١ذِذّذ عثذ إٌاصر ِذّذ   ٦٤٦٠٠٤٦ ٣٦

 ِذّذ عثذهللا عثذاٌّع١ٓ عثذاٌفض١ً  ٦٤٦٠٠٤٦ ٣٦

 ِذّذ ِصطفٝ عٍٝ عٍٝ  ٦٣٦٦٦١٤ ٣٦

 ِذّذ ٘شاَ عثذاٌرضٛي عٍٝ  ٦٣٦٦٦٠٦ ٣٩

 ِذّٛد عّراْ اتٛاٌذط١ٓ اترا١ُ٘  ٦٣٦٩١٦٩ ٤٦

 ِذّٛد ِذّذ عثذاٌعظ١ُ دطاْ  ٦٣٦٩١٩٦ ٤١

 ِذّٛد ِذّذ عّر اترا١ُ٘  ٦٣٦٩٠٦٦ ٤٠

 ِّذٚح ِذّٛد ِاضِٝذّٛد   ٦٠٦٥٦٦٦ ٤٣

 ِخحار ِذّذ ِخحار خالف  ٦٣٦٩٠١٠ ٤٤

 ِر٠ُ شذاجٗ ٔج١ة روٝ  ٦٣٦٩٠٣٦ ٤٥

 ِصطفٝ جّاي عٍٝ ِذّذ  ٦٣٦٩٤٠٥ ٤٦

 ِصطفٝ دّذٜ دٍّٝ عٍٝ  ٦٤٦٦٥٠٩ ٤٦

 ِصطفٝ ِذّذ ض١ذ واًِ  ٦٣٦٩٤٣٦ ٤٦

 ِصطفٝ ِذّذ عثذاٌرد١ُ ادّذ  ٦٣٦٩٤٤٠ ٤٩

 عثذاٌع١ٍُِٕار رأفٗ جّاي   ٦٣٦٩٤٥٣ ٥٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الصحافة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ١١:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِٕٝ ِذّٛد وّاي دط١ٓ  ٦٣٦٩٤٦٦ ٥١

 ١ِخائ١ً ٠ٛٔاْ روٝ واًِ  ٦٠٦٥٦٦٦ ٥٠

 ١ِرٔا فرج هللا واًِ خ١ًٍ  ٦٣٦٩٥٥٠ ٥٣

 ٔٙٝ جّاي اتٛ اٌعسا٠ُ ت١ِٛٝ  ٦٤٣٦٦٦٣ ٥٤

 ٔٛر٘اْ عٍٝ خ١ٍفٗ عٍٝ  ٦٣٦٩٦٠٥ ٥٥

 ٘اجر ِذّذ ِذّذ تذٜٚ  ٦٣٦٩٦٦٥ ٥٦

 ٘ثٗ فحذٝ ع١طٝ ِذّذ  ٦٣٦٩٦٠١ ٥٦

 ٚالء جّاي ِذّذ عثذ اٌردّٓ  ٦٣٦٩٦٣٥ ٥٦

 ٠اض١ّٓ ض١ذ شعثاْ رضّٝ  ٦٣٦٩٦٦٥ ٥٩

 ٠اض١ّٓ ِذّذ زغٍٛي ِذّذ  ٦٣٦٩٦٦٣ ٦٦

 ٠ٛضح١ٕا ٔاجخ عثذ اٌٍـٗ ج١ذ  ٦٣٦٩٦٦٥ ٦١

 



 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اإلعالم/ الصحافة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 إسراء إسماعٌل عبد الحمٌد نمر 1623216296266932   مقٌــد مستجد

 1 اسراء محمد محمد عرابى 1623216296261661   مقٌــد مستجد

 6 اسماء عمار محمد نادي حسٌن 1623216296266332   مقٌــد مستجد

 2 اسماعٌل خالد اسماعٌل سعد 1623216296266221   مقٌــد مستجد

 9 اشواق عاطف عباس احمد 1623216226262226   مقٌــد مستجد

 3 امٌرة رضا عبد العزٌز حسن 1623216226266262   مقٌــد مستجد

 3 جهاد سٌد محمد جالل 1623216296262366   مقٌــد مستجد

 ٨ جهاد شكرى محمد محمد 1623216296262316   مقٌــد مستجد

 2 المنعم عبد السالم عبد هللاجهاد عبد  1623216296266933   مقٌــد مستجد

 26 خالد على محمد على 1623216296261٨26   مقٌــد مستجد

 22 رامز ثروت نتٌج بولس 1623216266261633   مقٌــد  1خارج 

 21 سارة عبد الرازق كرٌم عبد الرازق 1623216296266666   مقٌــد مستجد

 26 محمد سنوسىسنوسى حامد  1623216226261162   مقٌــد مستجد

 22 شٌرٌن احمد عبد المحسن عبد هللا 16232162962623٨9   مقٌــد مستجد

 29 على ضاحى حسن عبدالحمٌد 1623216296266322   مقٌــد مستجد

 23 فاطمه جمال محمود حسن 1623216296266623   مقٌــد مستجد

 23 الظاهرمحمد ابراهٌم ابراهٌم عبد  1623216226261913   مقٌــد باق

 2٨ ندى مجدى محمد عصمت عبد الواحد 1623216226266922   مقٌــد مستجد

 22 نسرٌن ثروت عبد الحمٌد محمد 1623216296266913   مقٌــد باق

 16 هاجر محمد عبد الرازق محمد 16232162962669٨3   مقٌــد مستجد

 12 هبه مختار نجٌب خلف هللا 1623216296261296   مقٌــد باق

 11 هدى خالد فهمى مرسى 162321629626691٨   مقٌــد مستجد

 

 الئحة داخلية الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اإلعالم/ الصحافة -الشعبة:-القسم 

حالة  
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 فوزي حناابانوب رافت  1623216266266229   مقٌــد 6خارج  

 1 ابانوب فؤاد رمزى فؤاد 1623216266266622   مقٌــد مستجد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقرير عن طالب سنة دراسية
 اإلذاعة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ دطٓ عٍٝ عثذ اٌذى١ُ  ٦٠٦٦٤٦٦ ١

 ادّذ اشرف عثذ اٌثارٜ ِذّذ  ٦٠٦٦٥٤٦ ٠

 اضراء ِذّذ ادّذ عثذاٌثالٝ  ٦٠٦٦٦٦٥ ٣

 اضراء ِذّذ عثذ اٌغٕٝ عثذ اٌٛارخ  ٦٠٦٦٦٦٩ ٤

 اضراء ٘شاَ شعراٜٚ ٔاصخ  ٦٠٦٦٦٩٦ ٥

 اضّاء جّاي عثذ اٌّاٌه عٍٝ  ٦٠٦٦٦١٠ ٦

 فؤاد عثذ اٌردّٓاالء ِذّذ   ٦٠٦٦٦٦٥ ٦

 االء ٔاصر ضعذ ِصطفٝ  ٦٠٦٦٦٦١ ٦

 اِأٝ جّعٗ عثذ اٌذ١ّذ عثذ إٌّعُ  ٦٠٦٦٩٦٦ ٩

 اًِ ادّذ ض١ذ ّ٘اَ  ٦٠٦٦٩١٦ ١٦

 ا١ِٕٗ اشرف ادّذ ِذّذ  ٦٠٦٥٦٠٦ ١١

 ا١ِٕٗ رجة اتٛ ضّرٖ ضٍطاْ  ٦٠٦٦٩٠٤ ١٠

 ا١ِٕٗ ِذّذ واًِ واًِ  ٦٤٣٦٦٦٦ ١٣

 ٌطفٝ عثذ اٌذى١ُا١ِٕٗ ِذدث   ٦٠٦٦٩٤٦ ١٤

 ا١ِرٖ ادّذ رفمٝ ِذّذ  ٦٤٦٦١٦٤ ١٥

 ا١ِرٖ دط١ٓ رفاعٝ دط١ٓ  ٦٤٣٦٦٦٠ ١٦

 ا٠فْٛ ض١ّر تط١ظ د١ٕٓ  ٦٠٦٦٣٩٦ ١٦

 ا٠ٕاش تشرٜ ض١ّر عثذ هللا  ٦٠٦٦٣٩٦ ١٦

 ا٠ٗ ٔاصر عٍٝ عثّاْ  ٦٠٦٦٤٣٦ ١٩

 تطّٗ تذر دطٓ ض١ٍّاْ  ٦٠٦٦٤٣٦ ٠٦

 اٌعس٠ستطّٗ شذاجٗ دطٓ عثذ   ٦٠٦٦٤٤٦ ٠١

 جط١ُٕ ِذّذطارق واًِ خ١ًٍ  ٦٠٦٦٤٦٣ ٠٠

 خٍٛد ٘أٝ ِذّذ عٍٝ  ٦٠٦٦٥٤٦ ٠٣

 دا١ٌا ادّذ ِذّذ ادّذ  ٦٠٦٦٥٥٤ ٠٤

 د٠ٕا فا٠س عذٌٝ عثذ اٌّالن  ٦٠٦٦٦٥٦ ٠٥

 د٠ٕا ٠ذٝ عثذاٌٍط١ف دورٚرٞ  ٦٠٦٦٦٥٦ ٠٦

 ر٠ّْٛ عّاد ورَ اترا١ُ٘  ٦٠٦٦٦٩٦ ٠٦

 خ١ًٍضارٖ جاِر واًِ   ٦٤٦٦٥١٦ ٠٦

 ضارٖ درتٝ عثذاٌّج١ذ عٍٝ  ٦٠٦٦٦٠٦ ٠٩

 ضارٖ عثذ اٌرازق ادّذ رزق  ٦٠٦٦٦٣٠ ٣٦

 ضارٖ ِذّٛد عثذ هللا ِذّذ  ٦٤٠٦٦٤٩ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ضٍفأا ِالن ٌث١ة دٕا  ٦٠٦٦٦٦٦ ٣٠

 ضٍّٝ ِذّذ ِذّٛد طٗ  ٦٠٦٦٦٣٦ ٣٣

 شادٜ ٠ٌٛص ٚد٠ع تشاٜ  ٦٠٦٦٦٩٦ ٣٤

 ش١ّاء رجة ٠ذ١ٝ عثذ اٌذى١ُ  ٦٠٦٦٩٤٦ ٣٥

 صف١ٗ دط١ٓ اتٛ اٌعال دط١ٓ  ٦٠٦٦٩٤٤ ٣٦

 عثذاٌردّٓ عثذاٌرؤٚف عثذاٌذٝ عثذاٌذ١ّذ  ٦٤٦٦٥٦٩ ٣٦

 عس ِذّذ عٍٝ عثذ إٌّعُ  ٦٤٦٦٥٦٥ ٣٦

 عّرٚ عٍٝ ِذّذ عٍٝ  ٦٠٦٦٩٦٦ ٣٩

 غادٖ عٍٝ ِذّٛد عٍٝ فْٕٛ  ٦٠٦٦٩٩٦ ٤٦

 فاطّٗ تٙاءاٌذ٠ٓ عاتذ خ١ًٍ  ٦٠٦٩٦٠٤ ٤١

 ِذّٛد دطا١ٔٓ ِذّذفجر ِذدث   ٦٣٦٣٩٠٠ ٤٠

 فٍٛتاج١ر اٌمص ٠ططص فرج ١ِخائ١ً  ٦٣٦٣٩٣٦ ٤٣

 ور٠ُ ض١ذ ادّذ عثذ اٌردّٓ  ٦٣٦٣٩٤٦ ٤٤

 ور٠ُ ِذّذ رفعث د١ذر  ٦٣٦٣٩٥٣ ٤٥

 و١رٌص دٕا شذاجٗ ٠عمٛب  ٦٣٦٦٣٦١ ٤٦

 ِؤِٓ ِذّذ ِذّذ ِفحاح  ٦٣٦٩٥٠٦ ٤٦

 ِارج١ٕا رضا جرجص ٠ٛضف  ٦٣٦٦٤٤٦ ٤٦

 اضاِٗ دٕا رِٚاْ ِار٠ٕا  ٦٣٦٦٤٦٠ ٤٩

 ِار٠ٕا زور٠ا ١ِخائ١ً تاض١ٍٛش  ٦٣٦٦٤٩٦ ٥٦

 

 

 كلية اآلداب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 اإلذاعة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِار٠ٕا صفٛت اترا١ُ٘ ا١ِٓ  ٦٣٦٦٥٦٤ ٥١

 ِار٠ٕا فىرٜ ٍِه خ١ًٍ  ٦٣٦٦٥١٦ ٥٠

 ِار٠ٕا ِا٘ر ٌّعٝ ٠ٛضف  ٦٣٦٦٥٠٦ ٥٣

 ِذّذ اتٛ إٌجا ض١ذ أدّذ  ٦٣٦٦٥٤٣ ٥٤

 ِذّذ اتٛاٌطعٛد رشاد دطٓ  ٦٠٦٥٦٥٤ ٥٥

 ِذّذ جّاي وّاي ِذّذ  ٦٠٦٥٦٥٦ ٥٦

 ِذّذ طٍعث ِذّذ رِضاْ  ٦٣٦٦٥٦٦ ٥٦

 ِذّذ ِذّٛد عثذ إٌّعُ ِذّذ  ٦٠٦٥٦٦٤ ٥٦

 ِذّٛد وّاي اٌط١ذ عثذاٌٛ٘اب  ٦٣٦٩١٩٣ ٥٩

 ِرٖٚ ٠طرٜ زور٠ا ِذّذ  ٦٣٦٩٠٠٣ ٦٦

 ِرٜٚ عثذاٌذىُ عٍٝ ِٛضٝ  ٦٣٦٩٠٠٥ ٦١



 االضُ اٌىٛد َ

 ِر٠ُ رضا وّاي ٔج١ة  ٦٣٦٩٠٣٣ ٦٠

 ١ِادٖ عٍٝ عثذاٌردّٓ دطٓ  ٦٣٦٩٥٤٠ ٦٣

 ١ِرٔا ا١ِر عست عس٠س  ٦٣٦٩٥٤٦ ٦٤

 ١ٍِط١ا اضاِٗ رِسٜ اضىٕذر  ٦٣٦٩٥٥٦ ٦٥

 ٔر١ِٓ غا٠ص جاتر تٌٛص  ٦١٥٩١٣١ ٦٦

 ١ٔرٖ عطفث شا٘ر عثذ اٌعس٠س  ٦٣٦٩٦٦٦ ٦٦

 ٘اٌٗ ِذّٛد عثذ اٌردّٓ ِذّذ  ٦٣٦٩٦١١ ٦٦

 ٘ثٗ هللا ِذّذ ِذّذ عثذ اٌٍط١ف  ٦٣٦٩٦١٥ ٦٩

 ٘ثٗ عّاد اٌذ٠ٓ ِذّٛد ِذّذ  ٦٣٦٩٦١٦ ٦٦

 اٌط٠ًٛ ِثرٚن جاب هللاٚالء ِذّذ   ٦٣٦٩٦٣٩ ٦١

 ٠ارا شر٠ف اترا١ُ٘ جٛٔٝ  ٦٣٦٩٦٤٩ ٦٠

 ٠ٛضح١ٕٗ شاور عذٌٝ ورًِٚ  ٦٣٦٩٦٦٩ ٦٣

 

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اإلعالم/ اإلذاعة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 ابانوب فارس صادق بولس 1623216226261962   مقٌــد مستجد

 1 ارٌن عادل عدلً أسعد 162321626626619٨   مقٌــد  1خارج 

 6 امٌره مالك عبده خلٌل 1623216296266329   مقٌــد مستجد

 2 اندرو سامى حبٌب بشاى 1623216226261926   مقٌــد مستجد

 9 سارة محمد احمد حسٌن 1623216226261232   مقٌــد مستجد

 3 سحر محمد الناجً محمود احمد 1623216226261912   مقٌــد باق

 3 سمٌه محمد احمد عبدالمولى 1623216296262321   مقٌــد مستجد

 ٨ عبدهللا ممدوح محمد محمد 162321622626662٨   مقٌــد 2خارج 

 2 محمود كامل على عمار 1623216226261162   مقٌــد مستجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 العالقات العامة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ صالح عٍٝ ادّذ  ٦٠٦٦٤١٠ ١

 اترا١ُ٘ فحذٝ اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٠٦٦٥٠٦ ٠

 ادّذ عٍٝ فحذٝ ِطٍُ  ٦٠٦٦٥٦٦ ٣

 ادّذ عٍٝ ٠ٛضف عثذاٌٍط١ف  ٦٠٦٦٦٦٦ ٤

 ادّذ ِؤِٓ ادّذ دطٓ  ٦٠٦٦٦٥٦ ٥

 ادّذ ِذّذ ض١ذ د١ّذٖ  ٦٠٦٦٦٠٦ ٦

 ادّذ ِذّذ صثرٜ عثذ اٌّثذٜ  ٦٠٦٦٦٠٤ ٦

 اضراء ادّذ ِذّذ ١ِصر  ٦٠٦٦٦٦٦ ٦

 شعثاْ صذلٝ اترا١ُ٘اضّاء   ٦٤٦٦١٦٠ ٩

 اشرلث عاطف شعثاْ ِذّذ  ٦٠٦٦٦٤٩ ١٦

 االء ا٠ٙاب دط١ٓ ِذّذ  ٦٠٦٦٦٥٦ ١١

 االء ِذّذ جّاي ِذّذ  ٦٠٦٦٦٦٥ ١٠

 االء ِذّذ عثذ اٌفحاح ِذّذ  ٦٠٦٦٦٦١ ١٣

 ا١ِٕٗ ادّذ ِذّذ ِثرٜ  ٦٠٦٦٤٦٠ ١٤

 ا٠س٠ص اشرف فؤاد غثر٠اي  ٦٠٦٦٣٦٦ ١٥

 عطا ا٠ٗ خاٌذ فٛزٜ  ٦٠٦٦٣٩٦ ١٦

 ا٠ٗ عادي دٍّٝ ادّذ  ٦٤٦٦٥٠٦ ١٦

 ا٠ٗ ِذّذ ِذّذ عثذ اٌّمصٛد  ٦٤٦٦١٩٦ ١٦

 تطّٗ رأفث ادّذ واًِ  ٦٠٦٦٤٤٤ ١٩

 تطٕث ِّذٚح عثذ اٌعس٠س رضٛاْ  ٦٠٦٦٤٦٤ ٠٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 العالقات العامة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢)للعام االكاديمي 

 (٩ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 جاو١ٍٓ ع١ذ ضعذ اضعذ  ٦٠٦٦٥٦٤ ٠١

 دطٕاء ِصطفٝ ض١ذ خ١ًٍ  ٦٠٦٦٥٦٦ ٠٠

 دٕاْ ا١ٍ٠ا ٘ارْٚ اضذك  ٦٠٦٦٥١٤ ٠٣

 دٕٗ ٔص١ف فّٙٝ دٕا  ٦٤٦٦٤٦٦ ٠٤

 ِصطفٝ دافظخٍٛد أدّذ   ٦٠٦٦٥٠٦ ٠٥

 خٍٛد ا٠ٙاب ٔصر اٌذ٠ٓ ض١ذ  ٦٠٦٦٥٣٦ ٠٦



 االضُ اٌىٛد َ

 دا١ٌا عادي عثذ اٌعس٠س ِذّذ ادّذ  ٦٠٦٦٥٦٦ ٠٦

 دعاء عٍٝ اضّاع١ً عٍٝ  ٦٠٦٦٥٦٦ ٠٦

 دعاء ِذّٛد ضرٜ واًِ ِذّذ  ٦٤٦٦٤٦٦ ٠٩

 د١ِأٗ رِٚأٝ تثاٜٚ اتر١ُ٘  ٦٠٦٦٦٦٠ ٣٦

 د١ِأٗ عادي شف١ك لرلار  ٦٠٦٦٥٩٤ ٣١

 د٠ٕا دّذٜ ِذّذ عٍٝ ر٠اض  ٦٠٦٦٦٣٠ ٣٠

 رضٜٛ دّذٜ ض١ذ عثذاٌع١ٍُ  ٦٤٦٦٤٩٦ ٣٣

 رغذٖ رؤف رفاعٝ صاٌخ  ٦٠٦٦٦٦٦ ٣٤

 ر٠ٙاَ عاِر شٍثٝ دطٓ  ٦٠٦٦٦٩٦ ٣٥

 ز٠ٕة صالح أدَ ع١ٍٖٛ  ٦٠٦٦٦٦٠ ٣٦

 ز٠ٕة عثذاٌج١ذ عثذاٌذا٠ُ جالي  ٦٠٦٦٦٦٦ ٣٦

 ضارٖ ج١ًّ داٚد ِجٍٝ  ٦٠٦٦٦١٦ ٣٦

 ضع١ذ ضثاق اترا١ُ٘ضارٖ   ٦٤٦٦٥١٩ ٣٩

 ضٍّٝ ادّذ عط١ٗ عثذ اٌمادر  ٦٠٦٦٦٥٦ ٤٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 العالقات العامة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (2 ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ضٍّٝ ِذّذ وّاي اترا١ُ٘  ٦٠٦٦٦٠٦ ٤١

 ضٍٜٛ صاتر ِذّذ ض١ذ  ٦٠٦٦٦٦٦ ٤٠

 ضّر اترا١ُ٘ عٍٝ ِذّذ  ٦٠٦٦٦٦٦ ٤٣

 ضٙر عادي عثذ إٌّعُ طرفاٜٚ  ٦٠٦٦٦٦٤ ٤٤

 شرٚق رجة ِذّذ ِذّذ  ٦٠٦٦٩١٦ ٤٥

 شرٚق ِذّذ صالح اٌذ٠ٓ فضً ادّذ  ٦٠٦٦٩٠١ ٤٦

 اٌٍط١فش١ر٠ٓ فضً خٍف عثذ   ٦٠٦٦٩٣٦ ٤٦

 عثذ اٌردّٓ عثذ هللا ادّذ عثذ اٌعاي  ٦٤٣٦٦٦٤ ٤٦

 عّرٚ ادّذ عثذاٌذ١ّذ عثذاٌٛ٘اب  ٦٤٦٦٥٦٩ ٤٩

 فاطّٗ اٌس٘راء ض١ذ عثذ إٌّعُ عثذ اٌعاي  ٦٤٦٦٥٩١ ٥٦

 فاطّٗ ِذّذ ِذّذ ِصٍٛح  ٦٠٦٩٦٣٠ ٥١

 و١رٌص وفا٠ٗ روٝ غاٌٝ  ٦٣٦٦٤١٠ ٥٠

 إٌع١ُ عٍِٝؤِٓ عثذ اٌثالٝ عثذ   ٦٣٦٩٤٩٦ ٥٣

 ِاجذٖ ١٘ٚة زوٝ جٛرجٟ  ٦٣٦٦٤١٩ ٥٤

 ِار٠ٕا رضا وّاي واًِ  ٦٣٦٦٤٦٩ ٥٥

 ِار٠ٕا صفٛت جرجص دٕا  ٦٣٦٦٥١٦ ٥٦

 ِار٠ٕا ٔادٜ ٔث١ٗ ع١اد  ٦٣٦٦٥٣٦ ٥٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ اٌط١ذ لرٔٝ ادّذ  ٦٣٦٦٥٤٩ ٥٦

 ِذّذ صالح ِذّذ عثذاٌّعثٛد  ٦٣٦٦٥٦١ ٥٩

 عٍِٝذّٛد اتٛ ا١ًٌٍ ِذّٛد   ٦٣٦٦٦٠٤ ٦٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 العالقات العامة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّٛد عٍٝ فحذٝ ِطٍُ  ٦٣٦٩١٦٣ ٦١

 ِرٖٚ صاترٜ ِذّذ عثذ اٌعاي  ٦٣٦٩٠١٦ ٦٠

 ِر٠اْ ادٚر فرج دٕص  ٦٣٦٩٠٠٦ ٦٣

 ِر٠ُ عست عذٌٝ عثذ إٌٛر  ٦٣٦٩٠٤٦ ٦٤

 ِر٠ُ ف١ٍثص ِٛر٠ص غٛي  ٦٣٦٩٠٥٣ ٦٥

 ِصطفٝ عثذ اٌردّٓ عثذ اٌّذطٓ عط١ٗ  ٦٣٦٩٤٠٦ ٦٦

 ِٕاي ِذّذ ض١ٍّاْ ِذّذ  ٦٣٦٩٤٥٦ ٦٦

 ١ِٔٛىا ض١ّر ِالن جِٛا  ٦٣٦٩٤٩٦ ٦٦

 ِٝ تٙاء عثذ اٌطالَ ادّذ  ٦٣٦٩٥٣٤ ٦٩

 ِٝ ِذّذ ِذّذ اتٛ اٌعال  ٦٣٦٩٥٣٦ ٦٦

 ٔاد٠ٓ اشرف دطٓ صثرٜ دط١ٓ  ٦٣٦٩٦٦٥ ٦١

 ٔجالء ِذّذ عثذاٌردّٓ ِذّذ  ٦٣٦٩٦٦١ ٦٠

 ٔذٜ ِذّٛد ِصطفٝ ِذّٛد  ٦٣٦٩٦٦٦ ٦٣

 ٔذٜ ٔاصف شىرٜ شاور  ٦٣٦٩٦٩١ ٦٤

 ٍٔٙٗ ٠اضر عثذ هللا ٠ذٟ  ٦٣٦٩٦٩٦ ٦٥

 ٔٛرا شٕٛدٖ ٠ٛضف ضالِة  ٦٤٣٦٦٦١ ٦٦

 ٔٛرا ِذّذ عّر ِذّٛد  ٦٣٦٦٥٦٦ ٦٦

 ٔٛرٖ اضّاع١ً دطٓ اضّاع١ً  ٦٣٦٩٦١٣ ٦٦

 ٔٛر٘اْ ضعذ ِذّذ جٛٔٝ  ٦٣٦٩٦٠١ ٦٩

 ٔٛر٘اْ ِذطٓ ض١ذ دٕفٝ  ٦٣٦٩٦٣١ ٦٦

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 العامةالعالقات  -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ٔٛر٘اْ ٠ذٝ عثذ اٌذ١ّذ اترا١ُ٘  ٦٣٦٩٦٦٥ ٦١

 ٘ذ٠ر صالح ع٠ٛص ِذّذ  ٦٣٦٩٦٠٥ ٦٠

 ٘شاَ خاٌذ جٛف١ك عثذاٌعاي  ٦٠٦٥٦٦٠ ٦٣

 ِذّٛد ِذّذ اترا١ُ٘ٚالء   ٦٣٦٩٦٤٥ ٦٤



 االضُ اٌىٛد َ

 ٠ارٖ عّاد دط١ٓ رجائٝ عٍٝ  ٦٣٦٩٦٥٥ ٦٥

 ٠اض١ّٓ ِذدث صالح فّٙٝ  ٦٣٦٩٦٦٦ ٦٦

 ٠طرا ادّذ فخرٜ ِذّذ ضع١ذ  ٦٣٦٩٦٦٩ ٦٦

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اإلعالم/ العالقات العامة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 شٌماء محمد حمدى عبد هللا 162321629626123٨   مقٌــد باق

 


