
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -االجتماع  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٩١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ شعّاظ جٛف١ك عٍٝ  ٦٤٠٠٠٦٦ ١

 اتأٛب ِجذٜ ٠ٌٛص زوٝ  ٦٣٣٥٣٤٤ ٢

 اتحٙاي رِضاْ ِذّذ زغٍٛي  ٦٤٠٠٥٣٣ ٣

 ادالَ ر٠اض ٔثٛت ِٛضٝ  ٦٤٠٠٥٣٦ ٤

 ادالَ فراج عس٠س عثّاْ  ٦٣٤٩٢٦٢ ٥

 ادّذ عرتٝ ادّذ ادّذ  ٦٤٠٠٥٣٩ ٦

 اضراء اضّاع١ً ِذّذ اضّاع١ً  ٦٤٠٠٥٤٥ ٦

 اضراء اشرف ض١ذ ِذّذ  ٦٣٠٢٤٩٦ ٠

 اضراء دّادٖ ِخ١ّر عثذاٌعس٠س  ٦٤٠٠٥٤٦ ٩

 اضراء صافٝ ِذّذ عشرٜ  ٦٣٠٢٥٠٠ ١٠

 اضّاء ادّذ فٌٛٝ ادّذ  ٦٣٠٢٥٢٦ ١١

 اضّاء اِاَ طٗ تذٜٚ  ٦٤٠٠٥٥١ ١٢

 اضّاء دطٕٝ ض١ذ فراج  ٦٤٠٠٥٥٥ ١٣

 اضّاء صالح دفٕٝ ادّذ  ٦٤٠٠٥٥٩ ١٤

 اضّاء عست واًِ عثذ اٌعاطٟ  ٦٤٠٠٥٦١ ١٥

 اضّاء عٍٝ ض١ذ عٍٝ  ٦٤٠٠٥٦٣ ١٦

 اضّاء فا٠س عثذاٌعظ١ُ عثذاٌىر٠ُ  ٦٤٠٠٥٦٥ ١٦

 اضّاء ٔادٜ عثذاٌفحاح دطٓ  ٦٤٠٠٥٦٦ ١٠

 اشرف ِا٘ر ٠ٛضف زوٝ  ٦٤٢٣١١٠ ١٩

 اصاٌٗ رجة ِذّذ٠ٓ اتٛز٠ذ  ٦٤٠٠٥٦١ ٢٠

 االء جّاي ٠ذٝ ِرضٝ  ٦٤٠٠٥٦٣ ٢١

 اِأٝ لٕاٜٚ دط١ٓ اترا١ُ٘  ٦٤٠٠٥٠١ ٢٢

 اِث هللا اِاَ عثّاْ عٍٝ  ٦٤٠٠٥٠٣ ٢٣

 اًِ ضع١ذ ِذّذ ِرضٝ  ٦٣٠٢٥٦٤ ٢٤

 إِٗ ِذّٛد ِذّذ ِذّذ  ٦٤٠٠٥٠٩ ٢٥

 ا١ِٕٗ جّعٗ خ١رٜ عٍٝ  ٦٣٠٢٥٦٣ ٢٦

 ا١ِرٖ عاِر خ١ٍفٗ ضٕٛضٟ  ٦٤٠٠٦٠٦ ٢٦

 أشراح دجاج ثاتث دّذاْ  ٦٤٠٠٠٦٥ ٢٠

 ا٠ّاْ لاضُ شىرٜ عثذاٌٛ٘اب  ٦٣٠٢٦١٢ ٢٩

 ا٠ّٓ ٔاصر عثذإٌّعُ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٢١ ٣٠

 ا٠ٗ ادّذ ِذّذرت١ع عثذاٌردّٓ  ٦٤٠٠٦٢٣ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ٗ اشرف ادّذ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٢٥ ٣٢

 ا٠ٗ ضالِٗ شارٌٝ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٢٦ ٣٣

 ا٠ٗ صالح اترا١ُ٘ عٍٝ  ٦٤٠٠٦٢٩ ٣٤

 ا٠ٗ عثذ اٌٙادٜ ِذّذ عٍٝ  ٦٤٠٠٦٣١ ٣٥

 ا٠ٗ ِذّذ ِذّذ عٍٝ  ٦٤٠٠٦٣٣ ٣٦

 ا٠ٗ ِذّٛد ِذّذ ضىراْ  ٦٣٠٢٦٢٤ ٣٦

 تطّٗ ِرعٝ عثذاٌج١ًٍ دّذ  ٦٤٠٠٦٣٦ ٣٠

 جر٠فا١ٔا فرح ثاتث ِطعذ  ٦٣٠٢٦٦٣ ٣٩

 جمٝ عاطف ادّذ عٍٝ  ٦٤٠٠٦٥١ ٤٠

 دطٓ ِّذٚح دطٓ عثذاٌجٛاد  ٦٤٠٠٦٥٣ ٤١

 خاٌذ ادّذ جالي عٍٝ  ٦٤٠٠٦٥٥ ٤٢

 خاٌذ عٍٝ ٔج١ة عٍٝ  ٦٣٠٢٦٩٢ ٤٣

 دا١ٌا ادّذ ضعذ عثذ اٌثذ٠ع  ٦٣٠٢٦٠٦ ٤٤

 دا١ٌا دطٕٝ دٍّٝ ت١ِٛٝ  ٦٣٠٢٦١١ ٤٥

 د١ِأٗ فحذٝ ٔج١ة جرجص  ٦٤٠٠٦٦١ ٤٦

 رأذا اٌطعذٜ ِذّذ اٌشافعٝ  ٦٤٠٠٦٦٣ ٤٦

 رتاب وطثاْ فحذٝ ِرضٝ  ٦٤٠٠٦٦٥ ٤٠

 رداب صالح أدّذ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٦٦ ٤٩

 رداب ِذطٓ عرفٗ دطٓ ادّذ  ٦٤٠٠٦٦١ ٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -االجتماع  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ٩١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ردّٗ عادي ٠ٛضف عثذاٌٛ٘اب  ٦٤٠٠٦٠٦ ٥١

 رضٖٛ دطٓ ِٛضٝ ادّذ  ٦٤٠٠٦٩١ ٥٢

 رل١ٗ عثذهللا شذاجٗ عثذهللا  ٦٤٠٠٦٩٣ ٥٣

 رٚف١ذٖ زور٠ا فارٚق شٍماِٝ  ٦٤٦٣٢٩٦ ٥٤

 ر٠ُ جّاي ِذّذ فؤاد ِذّذ  ٦٤٠٠٦٩٥ ٥٥

 ر٠ّٛٔذا ٠ٛضف تثاٜٚ ٠ٛضف  ٦٤٠٠٦٩٦ ٥٦

 ر٠ٙاَ زغٍٛي ٠ذ١ٝ ِذّذ  ٦٣٠٢٦٦٤ ٥٦

 ر٠ٙاَ ٠طٓ ِذّذ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٩٩ ٥٠

 ز٠ٕة جّاي اترا١ُ٘ عثذ اٌذافظ  ٦٤٠٠٦٠١ ٥٩

 ز٠ٕة ضّاح دّٛدٖ درد٠ر  ٦٤٠٠٦٠٥ ٦٠

 ز٠ٕة صالح عثذاٌثذ٠ع عثذاٌردّٓ  ٦٤٠٠٦٠٦ ٦١

 ز٠ٕة ِذّذ عثذاٌعس٠س عٍٝ  ٦٣٠٢٦٩٥ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ضارٖ ادّذ ِذّٛد عثّاْ  ٦٤٠٠٦١١ ٦٣

 ضح١فٓ ضاِخ ٔث١ٗ صادق  ٦٤٠٠٦١٥ ٦٤

 شرٚق ادّذ عثذ اٌذى١ُ ادّذ  ٦٤٠٠٦٢٥ ٦٥

 ش١ّاء شعثاْ صاٌخ أدّذ  ٦٤٠٠٦٢٦ ٦٦

 ش١ّاء صالح ادّذ عثذ اٌردّٓ  ٦٤٠٠٦٢٩ ٦٦

 ش١ّاء ِذّذ داِذ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٣١ ٦٠

 صفاء جّعٗ دطٓ عثذ اٌعظ١ُ  ٦٤٠٠٦٣٣ ٦٩

 عادي ٔاصف أٛر روٝ  ٦٢٦٥٠٩٥ ٦٠

 عثذ اٌردّٓ ادّذ ِخ١ّر ادّذ  ٦٣٩٠٥٦٤ ٦١

 عثذ اٌعظ١ُ جّاي ِٛضٝ اتٛ اٌعال  ٦٣٩٠٥٠٢ ٦٢

 عثذ هللا عادي فٛزٜ عثذاٌٍط١ف  ٦٢٦٥٦٤٤ ٦٣

 عجا٠ثٝ ِالن روٝ اضىٕذر  ٦٤٠٠٦٣٥ ٦٤

 ع١ٍاء فراج صاٌخ دّذ  ٦٤٠٠٦٣٩ ٦٥

 عّاد ١ِالد ١ِٕر ١٘ٚة  ٦٤٠٠٦٤١ ٦٦

 ع١طٝ عالءاٌذ٠ٓ ادّذ ٠ٛضف  ٦٤٠٠٦٤٥ ٦٦

 غادٖ ِذّذ دطٓ ِاٌه  ٦٣٩٠٦٠١ ٦٠

 فاجٓ رجة واًِ دطٓ  ٦٤٠٠٦٤٦ ٦٩

 فاطّٗ ِذّذ صثذٝ ٠ٛضف  ٦٤٠٠٦٤٩ ٠٠

 فاطّٗ ِذدث ِذّذ اٌصغ١ر عثذ اٌعاي  ٦٤٠٠٦٥٦ ٠١

 فٍٗ ِذّذ راضٝ واًِ  ٦٤٠٠٦٦١ ٠٢

 ف١رٚز ٔث١ً ٔصذٝ دٕا  ٦٣٩٠٦١٥ ٠٣

 وارٌٛش ٔث١ً ٌطفٝ د١ِاْ  ٦٢٦٦١١١ ٠٤

 ورضح١ٕا تٌٛص عثذ اٌّط١خ اٌط١ذ  ٦٤٠٠٦٦٤ ٠٥

 ورضح١ٕا رضا ٔج١ة دٕا  ٦٤٠٠٦٦٦ ٠٦

 و١رٌص عازر ١ِخائ١ً صادق  ٦٤٠٠٤٩٠ ٠٦

 ِاجذ ِجذٜ فؤاد خ١ًٍ  ٦٢٦٥٩٤٣ ٠٠

 ِار٠ٕا ع١ذ شذاجٗ عمً  ٦٤٠٠٦٠٢ ٠٩

 ِار٠ٕا و١ًّ واًِ ع١اد  ٦٤٠٠٦٠٥ ٩٠

 ِذثٗ ٚد١ذ عٛض تطرش  ٦٤٠٠٦٠٦ ٩١

 ِذّٛد عط١ٗ عثذاٌذىُ عط١ة  ٦٤٠٠٠٠٣ ٩٢

 ِذ١ٌٓ ٠اضر ادّذ عثذ اٌذ١ٍُ  ٦٤٠٠٠٠٣ ٩٣

 ِرٖٚ اتٛ ١ٌٍٗ ادّذ اٌط١ذ  ٦٣٩٩٩٢٠ ٩٤

 ِرٖٚ اٌّرغٕٝ ِذّذ ادّذ  ٦٤٠٠٠٠٠ ٩٥

 ِرٖٚ راضٝ عثذاٌرازق عثذاٌرازق  ٦٤٠٠٠١٢ ٩٦

 ِرٖٚ ضعذ ِّذٚح عثذهللا  ٦٤٠٠٠١٦ ٩٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ِر٠اْ رضا فا٠س ٌث١ة  ٦٤٠٠٠٢٢ ٩٠

 ِر٠ُ تاشٕذٜ ضعذ ا٠ٛب  ٦٣٩٩٩٣١ ٩٩

 ِصطفٝ فٌٛٝ عثذ اٌّعطٝ عثذ اٌّٛجٛد  ٦٤٠٠٠٣٠ ١٠٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -االجتماع  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 م ٩١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِٕٗ هللا عف١فٝ ادّذ خٍف هللا  ٦٣٩٩٩٤١ ١٠١

 ِٕٝ صاتر عثذ اٌخاٌك عرفاْ  ٦٣٩٩٩٤٣ ١٠٢

 ِٕٝ ِذّٛد عاتذ٠ٓ عثذاٌذى١ُ  ٦٤٠٠٠٤١ ١٠٣

 ِٝ ِذّذ عثذ اٌذ١ٍُ ادّذ  ٦٤٠٠٠٤٣ ١٠٤

 ١ِار ادّذ جّعٗ عثذاٌّذطٓ  ٦٤٠٠٠٤٦ ١٠٥

 ١ِرا ِجذٜ عثذٖ اضذك  ٦٤٠٠٠٤٩ ١٠٦

 ٔف١طٗ دطٓ عثذ اٌذٝ ِذّذ  ٦٤٠٠٠٠٥ ١٠٦

 ٍٔٙٗ ادّذ دط١ٓ ادّذ  ٦٤٠٠٠٦١ ١٠٠

 ٔٛر٘اْ رأفٗ جّاي عثذاٌع١ٍُ  ٦٤٠٠١٩٠ ١٠٩

 ٔٛر٘اْ ض١ذ جاتر ِذّذ  ٦٤٠٠٠٦٣ ١١٠

 ١ٔف١ٓ عّاد فرج ١ِخائ١ً  ٦٤٠٠٢٠٦ ١١١

 ٘اجر ِصطفٝ عثذ اٌظا٘ر ص١ّذٖ  ٦٤٠٠٢١٤ ١١٢

 ٘ثٗ جّاي عثذاٌّمصٛد دط١ٓ  ٦٤٠٠٢١٠ ١١٣

 ٘ذٜ ِّذٚح دطٕٝ دجازٞ  ٦٤٠٠٠٦١ ١١٤

 ٕ٘اء ضّٙاْ عٍٝ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٠٣ ١١٥

 ٕ٘ذ ادّذ ِذّذ ض١ٍُ  ٦٤٠٠٢٢٤ ١١٦

 ٠ٛ٘ذا رجة ِذّٛد عٍٝ  ٦٤٠٠٦٠٩ ١١٦

 ٠ٛ٘ذا عثذاٌذ١ّذ ضع١ذ لاضُ  ٦٤٠٠٦١٣ ١١٠

 ٠ٛ٘ذا ع١ذ رشذٜ ِذّذ  ٦٤٠٠٦١٩ ١١٩

 ٚفاء جاتر داِذ ِذّذ  ٦٤٠٠٠٠٥ ١٢٠

 ٚالء ِذّذ أدّذ ِذّذ  ٦٤٠٠٢٢٦ ١٢١

 ٠اض١ّٓ جّعٗ عثّاْ ِذّذ  ٦٤٠٠٠١٥ ١٢٢

 ٠اض١ّٓ عثذاٌحٛاب اضّاع١ً عثذاٌٙادٜ  ٦٤٠٠٠٢٠ ١٢٣

 ٠اض١ّٓ عثذهللا عثذاٌرؤف عٍٝ  ٦٤٠٠٠٢٥ ١٢٤

 ٠اض١ّٓ عّاد دٕا رٚفائ١ً  ٦٤٠٠٠٢٠ ١٢٥

 ٠اض١ّٓ ٔاصر جٛف١ك ِذّذ  ٦٤٠٠٠٣٩ ١٢٦

 ٠طر٠ٗ خٍف هللا ٔاجٝ اضّاع١ً  ٦٤٠٠٠٥٣ ١٢٦

 



 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 االجتماع/ اجتماع/ اجتماع تخصص علم االجتماع -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 اسراء سٌد محمد عبدالرازق 1623111161116922   مقٌــد 1خارج 

 1 اسراء شوبك على حسٌن 1623111111111922   مقٌــد 1خارج 

 6 امٌل رضا فخري اسحق 1623111111111969   مقٌــد مستجد

 9 بسام خالد ٌونس سلٌم 1623111191111193   مقٌــد مستجد

 1 جمال محمد محمدبسمة  1623111111111113   مقٌــد مستجد

 3 بٌتر مجدى عٌاد خلٌل 1623111111111196   مقٌــد 1خارج 

 9 حسناء خالد فاروق راضً 1623111111111199   مقٌــد مستجد

 2 رامز اٌوب جرجس لوندى 1623111161116311   مقٌــد مستجد

 2 رحاب رجب راشد عبد الوهاب 1623111111111911   مقٌــد مستجد

 11 رضوى خالد عبدهللا محمد 1623111161111611   مقٌــد مستجد

 11 رومانى اسحق شوقى عازر 1623111161111131   مقٌــد مستجد

 11 زهوه خالد مصطفى محمد 1623111191116129   مقٌــد مستجد

 16 زٌنب محمد رضا مصطفى 1623111161111121   مقٌــد باق

 19 زٌنب محمد عبد الحمٌد محمد 1623111111111161   مقٌــد مستجد

 11 زٌنب موسى عبدالحكٌم داخلى 1623111111111113   مقٌــد باق

 13 ساندى فارس فخرى فلتس 1623111111111161   مقٌــد باق

 19 سماح مدحت محمد محمد 1623111111111961   مقٌــد باق

 12 سندس امٌن محمد عطا 1623111111111312   مقٌــد مستجد

 12 شاهٌناز عبد الكرٌم عبد الحمٌد احمد 1623111191111319   مقٌــد باق

 11 شٌماء عادل فتحً محمد 1623111111111199   مقٌــد مستجد

 11 ضحا فواز فكرى عثمان 1623111111111111   مقٌــد باق

 11 عمرو علً الرضا عالء الدٌن عٌسى 1623111111111161   مقٌــد مستجد

 16 فاتن اشرف ابراهٌم عباس 1623111161116123   مقٌــد  1خارج 

 19 فاطمة رضا داود ابراهٌم 1623111161116612   مقٌــد مستجد

 11 فاطمه ربٌع محمود عبدالحمٌد 1623111111111222   مقٌــد مستجد

 13 مارجو خلف بربري سدارى 1623111111111221   مقٌــد مستجد

 19 ماٌكل عماد لوٌس غالى 1623111191111116   مقٌــد باق

 12 محمد جمعة جابر عٌسوى 1623111111111211   مقٌــد مستجد

 12 محمود جالل محمد محمود 1623111111111922   مقٌــد مستجد

 61 محمود مجدي محمود زكً 1623111111111921   مقٌــد مستجد

 61 مختار سمٌح مهٌديمحمود  1623111191111121   مقٌــد مستجد

 61 مدحت مورٌس نصحى عبد المسٌح 1623111111111223   مقٌــد مستجد

 66 مرٌم عبد الجواد كامل عبد الجواد 1623111191111193   مقٌــد 1خارج 

 69 مرٌم نور عبد هللا حنا 1623111161111311   مقٌــد  1خارج 

 61 عبد العال حسن مصطفى حسن  1623111111116969   مقٌــد 1خارج 

 63 نرمٌن فاٌز ناصر منصور 1623111191111631   مقٌــد مستجد

 69 هدى رمضان عمر عبدالرحمن 1623111191111199   مقٌــد 1خارج 

 62 هند إمام حسٌن على 1623111111111231   مقٌــد باق

 62 ٌاسمٌن رضا عبد المنعم عبد الغنً 1623111111111166   مقٌــد مستجد

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 االجتماع/ اجتماع/ اجتماع تخصص الدراسات السكانية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 رانا عامر مناع خلٌل 1623111111111219   مقٌــد 6خارج 

 



 ٩١٠٠الئحة حديثة  الفرقة الرابعة انتظام الدراسي األولالفصل 

 االجتماع/ اجتماع/ اجتماع تخصص علم االجتماع -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 محمود خلف محمد محمد 1623111111111191   مقٌــد 1خارج 

 1 منى طه صدٌق طاهر 1623111111111191   مقٌــد مستجد

 


