
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 فلسفة انتظام -الفلسفة  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٢٢:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ادًذ ريضاٌ يذًٕد عثذ انجٕاد  ٦٣٤٥٤٣١ ١

 اضراء اتراْيى دطُٗ اتراْيى  ٦٣٣٣٣٢٢ ٢

 اضالو رجة عيذ يٕضٗ  ٦٣٣٣٣٢٣ ٣

 اضًاء اتٕ تكر ادًذ خالف  ٦٣٣٣٣٣٣ ٤

 اضًاء ادًذ يذًذ عطمالَٗ  ٦٤٤٢٤٤٢ ٥

 اضًاء خانذ دطيٍ زياٌ  ٦٣٤٦٥١٣ ٦

 اضًاء يذًٕد عثذانعهيى دطيٍ  ٦٣٣٣٣٤٦ ٤

 اضًاء يًذٔح ريضاٌ عهي  ٦٢٦٥٦٣٣ ٣

 اشرف يذًذ عُتر يذًذ  ٦٣٣٣٣٥٦ ٣

 ايُّ يذًٕد َاجٗ ضعيذ  ٦٢٦٥٦٣٤ ١٤

 اَجٗ فرج هللا عسيس غانٗ  ٦٣٣٣٤١٤ ١١

 ايّ يذًٕد يختار ْاشى  ٦٣٤٦٥٣١ ١٢

 تالل عثذانًُعى يُٓٗ اتراْيى  ٦٣٤٦٦١٤ ١٣

 جيٓاٌ َادٖ يذًذ يذًذ  ٦٣٣٣٤٦٤ ١٤

 دطٍ يذًذ دطٍ دافظ  ٦٣٣٣٤٢٦ ١٥

 دطيٍ يذًذ يٓذٖ اتٕانهيم  ٦٢٦٤٤٤١ ١٦

 خذيجّ عثذ انُاصر عثذ انطالو عثذ انْٕاب  ٦٣٤٦٦٣١ ١٤

 دانيا يرلص جيذ جرجص  ٦٣٣٣٤٥٥ ١٣

 دانيا يٓراٌ دشًت تٕفيك  ٦٣٤٦٦٣٣ ١٣

 دعاء ادًذ عثذ انْٕاب يذًذ  ٦٣٣٣٤٦١ ٢٤

 دعاء نطفٗ جًعّ عثذانذكيى  ٦٣٣٣٤٤٥ ٢١

 ديُا فرح يُير عثذِ  ٦٣٣٣٤٣١ ٢٢

 ديُا يذًٕد صالح انذيٍ يذًذ  ٦٣٤٦٦٤١ ٢٣

 راَيا عًاد يذًذ عثذ انرديى  ٦٣٣٣٥٤٤ ٢٤

 رداب فرغم َجية يذًذ  ٦٣٤٦٦٤٥ ٢٥

 ردًّ عهٕو عثذانًٓيًٍ عثذانًعس  ٦٣٣٣٥١٢ ٢٦

 زْرِ فًٓٗ عهٗ ادًذ  ٦٣٤٦٦٥٥ ٢٤

 زيُة جًال كايم يذًذ  ٦٣٤٦٦٥٤ ٢٣

 شيريٍ عثذانُاصر يذًٕد ضيذ  ٦٣٣٣٥١٤ ٢٣

 صاتريٍ َاصر يذًذ يذًذ  ٦٣٤٦٦٤٣ ٣٤

 طارق عًاد تمٗ عثذ انغفار  ٦٣٣٣٥١٣ ٣١



 االضى انكٕد و

 عثذ انًطيخ يرلص دُا غاني  ٦٣٤٦٦٣٥ ٣٢

 عثذ انْٕاب رضا دًسِ عثذ انعظيى  ٦٣٣٣٥٢٢ ٣٣

 عثير َصر دكيى ٔيصا  ٦٣٣٣٥٢٤ ٣٤

 عًاد يالن تطرش ضعذ  ٦٢٦٤١٤٤ ٣٥

 فايسِ ادًذ عثذانردًٍ تٕفيك  ٦٣٣٣٥٢٣ ٣٦

 كرضتيٍ شًعٌٕ َجية ييخائيم  ٦٣٤٦٤٤٣ ٣٤

 كرضتيُا َثيم عذنٗ أضعذ  ٦٢٦٥٦٣٦ ٣٣

 نٕزِ َشأت عثذ هللا يذًذ  ٦٣٤٣٤٥٤ ٣٣

 يارتيُا ضًير يٕضف جادهللا  ٦٣٣٣٥٣٣ ٤٤

 يارياٌ تشرٖ يؤَص ييخائيم  ٦٢٥٤٤٦٦ ٤١

 يرِٔ عاير شمراٌ عثذهللا  ٦٣٣٣٥٥٤ ٤٢

 يريى فايس فإَش عطيّ  ٦٣٤٤٣٤٦ ٤٣

 يريى يٕضف فخرٖ صادق  ٦٣٤٣٢٤٤ ٤٤

 يطعذ ريضاٌ ضيذ زكٗ  ٦٣٤٤٣١٤ ٤٥

 ييُا عثذ يذرٔش فيهثص  ٦٤٤٢٤٤٣ ٤٦

 ييُا عست نثية عطيّ هللا  ٦٣٥٦٣٣٢ ٤٤

 ْانّ دايذ عثذ انرديى ضرداٌ  ٦٣٤٣٣٥١ ٤٣

 ٔضيى خانذ يخهٕف عثذانذًيذ  ٦٢٦٤٢٥٢ ٤٣

 يٕضتيُا نٕيس دُا تإَب  ٦٤٤٢٤٥٤ ٥٤

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 فلسفةالفلسفة/  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 ابتسام محمد العربى عبدالعظيم 3447231231213634   مقيــد  3خارج 

 3447231261212232   مقيــد مستجد
ابوالقاسم عبدالباسط عبدالوهاب 

 ابوالقاسم
3 

 4 عبد الرحيماسراء ايمن احمد  3447231241211322   مقيــد مستجد

 5 باسم مجدى سعد جيد 3447231241212622   مقيــد  3خارج 

 6 عمر خطاب عبدهللا عرابي 3447231251213561   مقيــد 2خارج 

 7 فاطمه مصرى ابراهيم قطب 3447231261211721   مقيــد مستجد

 2 مايكل اشرف مرزوق حبيب 3447231261213334   مقيــد باق

 3 محمد احمد عبدالحكيم عبد المغني 3447231261211532   مقيــد باق

 4 محمود صالح طلبة رضوان 3447231231211173   مقيــد باق

 21 منتصر وفقى عبدالرحمن محمد 3447231241212615   مقيــد 2خارج 

 22 نجوى عمر عليش احمد 3447231251213347   مقيــد مستجد

 23 نهله رمضان محمد معتمد 3447231241211714   مقيــد  3خارج 

 

 ٩١١١ الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول



 الفلسفة/ فلسفة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 ايمان محمد احمد على مصبح 3447231161213233   مقيــد 21خارج

 3 مكاريوس مرزق لبيب بانوب 3447231121213276   مقيــد 6خارج 

 

 ٩١٠٠الئحة حديثة  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 الفلسفة/ فلسفة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 الرحيم ابو زيدرانيا عاطف عبد  3447231221211256   مقيــد 4خارج 

 3 رضا عزام مخلوف محمد 3447231221213342   مقيــد  3خارج 

 4 ساره نبيل ابراهيم صموئيل 3447231221211635   مقيــد  3خارج 

 

 الئحة داخلية الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 الفلسفة/ فلسفة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 محمد ممدوح عبدالعزيز احمد 3447231211211224   مقيــد  3خارج 

 


