
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 فلسفة انتساب موجة -الفلسفة  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٢٠:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االسى انكٕد و

 اثار يحسٍ يحًذ يحًذ  ٨٥٦٩٤٧٨ ١

 احًذ سعيذ يكرو حسيٍ  ٨٦٦٥٦٧٧ ٤

 اسالو احًذ شحاتّ فًٓٗ  ٨٥٦٨٣٣٧ ٥

 اسالو يحًذ حسٍ اتراْيى  ٨٤٨٣٣٦٨ ٦

 اسًاء عهٗ تٕفيك سيذ  ٨٥٦٨٧١٦ ٧

 اسًاء يحًذ رتيع ْذيّ  ٨٤٨٣٣٧٣ ٨

 ايال يحًذ عثذ انْٕاب عثًاٌ  ٨٥٦٨٧٤٩ ٦

 ايم انجأنٗ َثيّ رزق هللا  ٨٥٦٨٧٥١ ٨

 ايم جًال انسيذ عهٗ  ٨٥٦٨٧٥٥ ٩

 اٌ ادٔارد فؤاد حثية  ٨٥٦٨٧٦٩ ١٣

 ايًاٌ شعثاٌ عثذانًطهة عثذانُثٗ  ٨٥٦٨٧٨١ ١١

 ايًاٌ يحًٕد حسٍ سانى  ٨٥٦٨٧٨٩ ١٤

 ايّ عالء حسُيٍ َجار  ٨٥٦٨٧٦٦ ١٥

 تذٔر حايذ صفٕت أتٕ انًكارو  ٨٥٦٨٧٩٦ ١٦

 تيشٕٖ حشًت سُذ اتراْيى  ٨٥٦٨٨٤١ ١٧

 دعاء يحًذ سيذ عثذانثالٗ  ٨٥٦٨٨٥٦ ١٨

 ديياَّ تذرٖ عثذ انسيذ يعمٕب  ٨٥٦٨٨٥٩ ١٦

 رؤٖ يحًذ انشمراَٗ يحًٕد  ٨٥٦٨٨٦٩ ١٨

 رٔياَذا ييالد اسحك يسعذ  ٨٥٦٨٨٦٦ ١٩

 ساييّ شخهٕل يٕسف خهيم  ٨٥٦٨٨٧٩ ٤٣

 سهفيا اشرف انثرت زكي  ٨٥٦٨٨٨١ ٤١

 سهٕٖ صالح حجازٖ يحًذ  ٨٥٦٨٨٨٧ ٤٤

 عادل عسيٗ كًال تاسهيٕش  ٨٥٦٨٨٨٧ ٤٥

 عفيفّ ياجذ نطيف اتراْيى  ٨٥٦٨٨٩٩ ٤٦

 عالء خهف شعثاٌ يحًذ  ٨٤٨٣٣٩٨ ٤٧

 فاطًّ يحًذ عثذانًعتًذ عثذانسيذ  ٨٥٦٨٦٣٧ ٤٨

 كرسيتيٍ َثيم عذنٗ عثذِ  ٨٦٦٤٣٦٨ ٤٦

 نًياء احًذ عثذانًُعى لطة  ٨٥٦٨٦١٥ ٤٨

 ْثّ جًال انذيٍ عثذانًعتًذ احًذ  ٨٥٦٩٤٦٤ ٤٩

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتساب موجه الفصل الدراسي األول



 الفلسفة/ فلسفة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 ابتهال عبدالحلٌم عاشور مخلوف 6482262232226932   مقٌــد مستجد

 6 ابرام نبٌه رشدي ذكً 6482262212222666   مقٌــد مستجد

 4 امانى البدوى عبد الباقى محمد 6482262212222214   مقٌــد مستجد

 3 امٌره خالد جمال خلف 6482262212222932   مقٌــد مستجد

 1 اومٌمه فالح كامل مهنى 6482262212226614   مقٌــد مستجد

 2 اٌمان محمود محمد محمود 6482262212222228   مقٌــد باق

 ٧ اٌه اشرف مصطفى محمد 6482262212222426   مقٌــد مستجد

 9 تغرٌد صبحى عباس سٌد 6482262212222869   مقٌــد مستجد

 8 حنان سعٌد ادٌب سعٌد 64822622122228٧2   مقٌــد مستجد

 22 خالد سٌد ذكى محمد 6482262262226962   مقٌــد مستجد

 22 رحاب حسٌن محمد اسماعٌل 6482262212222934   مقٌــد مستجد

 26 محمود احمد محمد عبد العزٌز 6482262232224642   مقٌــد مستجد

 24 مروه مدحت خلٌل ابراهٌم 6482262212222166   مقٌــد مستجد

 23 مرٌم عٌاد فوزى حنا 6482262212222436   مقٌــد مستجد

 21 مٌرنا بباوى ذكى حنٌن 6482262232226٧31   مقٌــد باق

 22 نرمٌن عادل عزٌز خلٌل 648226221222296٧   مقٌــد مستجد

 2٧ نسمه ممدوح لبٌب عٌاد 6482262212222٧9٧   مقٌــد باق

 29 علً نهٌر علً اسماعٌل 6482262242226818   مقٌــد 2خارج 

 28 هاجر عماد الدٌن عزٌزالدٌن محمد 6482262232226868   مقٌــد باق

 62 ٌوستٌنا فرنسٌس عزٌز شحاتة 6482262262226٧23   مقٌــد 2خارج 

 

 ٩١١١ الفرقة الرابعة انتساب موجه الفصل الدراسي األول

 الفلسفة/ فلسفة انتساب موجة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 عمرو سٌد عبدالعلٌم فولى 64822622٧2226412   مقٌــد 1خارج 

 

 الئحة داخلية الفرقة الرابعة انتساب موجه الفصل الدراسي األول

 الفلسفة/ فلسفة انتساب موجة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

الطالباسم  الطالب كود الجلوس رقم  م  

 2 مٌنا امٌل بشرى مٌنا 648226229222368٧   مقٌــد ٧خارج 

 6 مٌنا رمسٌس غطاس عشم هللا 6482262292226968   مقٌــد 2خارج 

 


