
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 الدراسات السكانية انتظام -الدراسات السكانية  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٠٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آثار اشرف ادّذ عثذاٌتٛاب  ٦٦٦٦٦٦٦ ١

 آآلء ٔاصر عٍٝ ِذّذ  ٦٦٦٩٦٢٦ ٦

 آيٗ ضعذ أدّذ ِذّذ  ٦٦٦٩١٢٦ ٣

 اتتٙاي عثذٖ دطاْ عثّاْ  ٦٦٦٦٦٦٦ ٤

 اثار دطٓ ِذّذ دطٓ  ٦٦٦٦٩٦٦ ٥

 ادّذ اِير ِذّذ عثذاٌغٕٝ  ٦٦٦٦٩٦٤ ٦

 ادّذ رجة رِضاْ ِذّذ  ٦٦٦٦٩٦٦ ٦

 ادّذ صثاح ادّذ عثذاٌغٕٝ  ٦٦٦٦٩١٤ ٦

 ادّذ ٔادٜ عثذ رتٗ عثذ اٌذىيُ  ٦٦٦٩٢٢٤ ٩

 اضراء اٌطيذ اٌطيذ ِذّذ  ٦٦٦٩٢١٢ ١٢

 اضراء ِذّذ عثذاٌذّيذ ِذّذ اٌطيذ  ٦٦٦٦٩٩٦ ١١

 اضّاء ادّذ عثذاٌردّٓ اٌطيذ  ٦٦٦٩٢١٦ ١٦

 اضّاء اشرف فايس دثشٝ  ٦٦٦٩١٤٩ ١٣

 اضّاء جّعٗ عثذإٌٛر اِيٓ  ٦٦٦٩٢٦٦ ١٤

 اضّاء دافع شذاتٗ دافع  ٦٦٦٩١٦٤ ١٥

 اضّاء ضيذ عثذ اٌعظيُ صاتر  ٦٦٦٩١٦٦ ١٦

 اضّاء طٍثٗ عٍٝ لطة  ٦٦٦٩١٦٢ ١٦

 اضّاء عٍٝ ِذّذ ِذّٛد  ٦٦٦٩١٦٦ ١٦

 اضّاء ِذّذ أدّذ ِذّذ  ٦٦٦٩٦١٦ ١٩

 اضّاعيً لطة اضّاعيً ِذّذ  ٦٦٦٩١٩٣ ٦٢

 االء ِذّذ عثذ اٌردّٓ ِذّذ  ٦٦٦٩٢٣٦ ٦١

 اٌٙاَ عٍٝ ِذّذ ِذّذ  ٦٦٦٩٦٦٤ ٦٦

 اِأٝ عثذاٌطالَ ِذّذ ضعذ  ٦٦٦٩٦٤٤ ٦٣

 اًِ ضيف صاتر ِذّذ  ٦٦٦٩٢٣٦ ٦٤

 إِيٗ ادّذ ِتٌٛٝ تخيت  ٦٦٦٩٦٦٦ ٦٥

 إِيٗ خاٌذ ِذّذ عسِٝ عثذ إٌعيُ  ٦٤١٦٥١٢ ٦٦

 إِيٗ عثذ اٌجٛاد عٍٝ ضيف هللا  ٦٦٦٩٦٦٦ ٦٦

 اِيرٖ ادّذ دطٓ ادّذ  ٦١٦٢٦٢٦ ٦٦

 اِيرٖ جّاي ِذّذ اٌطيذ  ٦٤١٦٥١٦ ٦٩

 اِيرٖ فتذٝ دطٓ عثذاٌعٍيُ  ٦٤١٦٥١٩ ٣٢

 أجٝ عثذ اٌّالن ٔجية عثذ اٌّالن  ٦٤١٦٥٦١ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ايّاْ دّذٜ ادّذ ِٛافي  ٦٦٦٩٢٤٢ ٣٦

 ايّاْ ِذّذ عثذ اٌعظيُ ٔجُ  ٦٤١٦٥٦٩ ٣٣

 ايٗ شعثاْ ِذّذ اترا٘يُ  ٦٦٦٩١١٢ ٣٤

 ايٗ عثذاٌردّٓ ادّذ عثذاٌثالٝ  ٦٤١٦٦٥١ ٣٥

 ايٗ ِّذٚح ِذّذ دطٓ  ٦٣٢٦٦٦٢ ٣٦

 تطرش ِجذٜ ٚ٘ية ٌثية  ٦٦٦٩١١٦ ٣٦

 جٙاد ادّذ عثذ اٌعسيس اترا٘يُ  ٦٦٦٩١٦٢ ٣٦

 جيٙاْ جالي عّر عثذ اٌجٍيً  ٦٣٢٦٩٥٦ ٣٩

 جيٙاْ عادي عثذ اٌعسيس ِذفٛظ  ٦٣٢٦٩٦٢ ٤٢

 جيٙاْ عثذاٌذّيذ ِذّذ ِذّذ  ٦٣٢٦٩٦٤ ٤١

 دازَ عادي صاتر عثذ اٌعسيس  ٦٦٥٦٦٩١ ٤٦

 دٕاْ عادي زغٍٛي ادية  ٦٣٢٦١٥٤ ٤٣

 داٌيا عيذ فخرٜ شرلاٜٚ  ٦٦٦٩١٦٢ ٤٤

 داٌيا ِجذٜ ثاتت عيذ  ٦٣٢٦٤٢٥ ٤٥

 دعاء ضيذ ٔاجٝ ِٛضٝ  ٦٣٢٦٤٣٥ ٤٦

 دعاء ِجذٜ ِذّذ ِذّذ  ٦٦٦٩١٦٦ ٤٦

 دالي ِذّذ عثذ اٌجٛاد عثذاٌّجيذ  ٦٦٦٩١٦٦ ٤٦

 رأا وّاي دطيٓ عثذاٌٙادٜ  ٦٦٦٩١٦٤ ٤٩

 رأيا رتيع عثذ اٌطالَ عٍي  ٦٦٦٩١٦٦ ٥٢

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراسات السكانية انتظام -الدراسات السكانية  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ٠٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 رشا رِطيص فايس اضىٕذر  ٦٦٦٩١٦٩ ٥١

 رشا ِذاح عٍٝ عثذهللا  ٦٣٢٦٥٢٥ ٥٦

 رغذٖ رؤٚف وّاي زوي  ٦٣٢٦٥٥٥ ٥٣

 رٚجيٕا ِّذٚح دسيٓ يٛضف  ٦٣٢٦٥٦٥ ٥٤

 ريّٛٔذا رزق عسيس ضّعاْ  ٦٣٢٦٥٦٣ ٥٥

 ريٙاَ جّعٗ عثذرتٗ عثذاٌٍطيف  ٦٣٢٦٥٦٥ ٥٦

 ز٘رٖ شا٘ر عثذ اٌّذطٓ ِذّٛد  ٦٣٢٦٥٩٥ ٥٦

 زيٕة فتذٝ اضّاعيً عثذهللا  ٦٣٢٦٦٢١ ٥٦

 زيٕة ِذّذ ضيذ عٍٝ  ٦٦٦٩١٩١ ٥٩

 ضارٖ دّذٜ عثذاٌصثٛر ادّذ  ٦٦٦٩١٩٥ ٦٢

 ضارٖ ِذّذ جّاي ِذّذ عٍٝ  ٦٣٢٦٦١٥ ٦١

 ضارٖ ِذّذ شٙاب اٌذيٓ عطيٗ عٍٝ  ٦٣٢٦٦١٦ ٦٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ضٍّٝ ِصطفٝ ادّذ عثذاٌّذطٓ  ٦٣٢٦٦٦١ ٦٣

 ضّاح ادّذ عثذاٌثالٝ ادّذ  ٦٣٢٦٦٦٦ ٦٤

 ضّر فتخ هللا عرفاْ عثذاٌعظيُ  ٦٣٢٦٦٤١ ٦٥

 ضّيرٖ رضا جاتر ِٛضي  ٦٣٢٦٦٤٦ ٦٦

 ضّيٗ دطٕٝ عيطٝ عثذاٌظا٘ر  ٦٣٢٦٦٥١ ٦٦

 شٕٛدٖ اترا٘يُ عثذاٌطيذ ِيخائيً  ٦٣٢٦٦٦٥ ٦٦

 شٕٛدٖ خٍف زوٝ ِطعذ  ٦٤١٦٦٣٦ ٦٩

 شٙذ االضالَ رِضاْ صثرٖ ضيذ  ٦٣٢٦٦٦٦ ٦٢

 شٙذ رِضاْ شذاتٗ عٍٝ  ٦٣٢٦٦٦١ ٦١

 شٙيرٖ عيذ ِذّذ ِختار  ٦٦٦٩٦٢١ ٦٦

 شيريٓ رضا عثذ اٌصاٌذيٓ عثذ اٌجٛاد  ٦٣١٤٦١٦ ٦٣

 شيّاء صفٛت تٛفيك ادّذ  ٦٣١٤٩٦٩ ٦٤

 عالء يذيٝ عثذ اٌغفار ِذّذ  ٦٣١٥٣٢٦ ٦٥

 عٍيٗ عّر تذرٜ ادّذ  ٦٦٦٩٦١٤ ٦٦

 عّرٚ اٌطيذ ِذّذ اٌطيذ عثذ اٌمادر  ٦٦٦٩٦٦٦ ٦٦

 غذير اٌطيذ ِذّٛد عثذ هللا  ٦٦٦٩٦٤٦ ٦٦

 فاطّٗ ادّذ ِذّذ ادّذ  ٦٦٦٩٦٥٤ ٦٩

 فاطّٗ ِذّٛد اترا٘يُ عٍي  ٦٦٦٩٦٥٦ ٦٢

 فايسٖ ِذّذ ِذّذ عثذاٌٍطيف  ٦٦٦٩٦٦٦ ٦١

 ٌّياء ادّذ ِذّذ عثذ اٌعسيس  ٦٣١٥٤٣٩ ٦٦

 ِارجريت فريذ رفعت ٌثية  ٦٦٦٩٦٦٢ ٦٣

 ِذّذ جّاي ضّيخ عٍٛاْ  ٦٦٦٩٦٦٦ ٦٤

 ِذّذ جّاي عثذ اٌثالٝ شريف  ٦٣١٥٦٣٦ ٦٥

 ِذّذ جّاي عّر ضٍيُ  ٦٣١٥٦٣٥ ٦٦

 ِذّذ دطيٓ شّص ِىٝ  ٦٣١٥٦٤١ ٦٦

 ِذّذ ضيذ دطٓ ادّذ  ٦٦٦٩٢٢٦ ٦٦

 ِذّذ طٗ تٛٔٝ ضاٌُ  ٦٦٦٩٦٩٢ ٦٩

 ِذّذ عثذ اٌتٛاب شٛلٝ رياض  ٦٣١٥٦٦٣ ٩٢

 ِذّذ ِصطفٝ عثذ اٌّذطٓ ِصطفٝ  ٦٣١٥٦٤٩ ٩١

 ِذّذ ٔادر عثٛد ِٛضٝ  ٦٣١٥٦٥١ ٩٦

 ِذّذ يذيٝ ِذّذ عثذ اٌٛ٘اب  ٦٣١٦٩٦٩ ٩٣

 ِذّٛد ِجذٜ دياب ِثرٚن  ٦٦٦٩٦٩٤ ٩٤

 ِذّٛد ِجذٜ عثذ اٌذّيذ تٙاِٝ  ٦٣١٦٩٦٥ ٩٥

 ِذّٛد ِذّذ عثذ اٌمادر صالح  ٦٣١٦٩٦٦ ٩٦

 ِرٖٚ خالف ادّذ اضّاعيً  ٦٦٦٩٦٩٦ ٩٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ِرٖٚ ٔاصر فّٙٝ ِذّذ  ٦٦٦٩٦٥٦ ٩٦

 ِريُ رجة ِذّذ ادّذ  ٦٦٦٩٦٦٢ ٩٩

 ِريُ طارق وّاي عٍٝ  ٦٣١٦٢٢٣ ١٢٢

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراسات السكانية انتظام -الدراسات السكانية  -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢اديمي )للعام االك

 (٣ ) 

 م ٠٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِريُ ِصطفٝ ِذّذ ِصطفٝ  ٦٣١٦٢١٥ ١٢١

 ِصطفٝ ِاجذ ِذّذ أٔٛر عثذ اٌجٛاد  ٦٦٦٦٩٩٦ ١٢٦

 ِٕٝ ِجذٜ دطأيٓ عّر  ٦٣١٦٢٤١ ١٢٣

 ِٕٝ ِذّذ اترا٘يُ ِذّذ  ٦٣١٦٢٤٦ ١٢٤

 ِٙرائيً ِجذٜ يعمٛب ّٔر  ٦٣١٦٢٥٣ ١٢٥

 ِٝ اترا٘يُ ادّذ ِذّذ  ٦٣١٦٢٦١ ١٢٦

 ِيٕا عثذ اٌٍّه تذرٜ دىيُ  ٦٦٦٩٦٤٦ ١٢٦

 ٔارديٓ فرح ٚديع خٍيً  ٦٣١٦١٤٦ ١٢٦

 ٔطريٓ عست ضّير دسيٓ  ٦٦٦٩٦٦٦ ١٢٩

 ٔعّٗ فراج فتذٝ ِذّذ  ٦٣١٦١٥٥ ١١٢

 ٔٙا دطاْ دطيٓ اضّاعيً  ٦٦٦٦٩٦٢ ١١١

 ٔٛر٘اْ دطٓ اتٛ اٌعال دطٓ  ٦٣١٦١٩٦ ١١٦

 ٔٛر٘اْ خاٌذ عٍُ اٌذيٓ ضيذ  ٦٦٦٩٦١٦ ١١٣

 ٘اجر اترا٘يُ ادّذ اترا٘يُ  ٦٣١٦٦١٣ ١١٤

 ٘اجر رتيع ادّذ عٍٝ عطيٗ  ٦٦٦٩٦٢٣ ١١٥

 ٘اجر ِذّذ عثذ اٌجٛاد عثذ اٌغٕٝ  ٦٣١٦٦٣٣ ١١٦

 ٘اٌٗ اتٛ زيذ اتٛ دٍمٗ خٍيً  ٦٣١٦٦٤١ ١١٦

 ٘ثٗ عساَ خٍيفٗ عثذ اٌعظيُ  ٦٦٦٩٢٦٦ ١١٦

 ٘ياَ ادّذ ادّذ اٌثذٜٚ  ٦٤١٦٦٤٩ ١١٩

 ٚفاء عثذ اٌثالٝ ِذّذ ِذّذ  ٦٦٦٩٢٦٦ ١٦٢

 ٚالء يذٝ عثذ اٌعسيس عثذ اٌعاي  ٦٣١٦٤٥٢ ١٦١

 يارٖ ٔاجٝ عياد عسيس  ٦٣١٦٤٦٦ ١٦٦

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 الدراسات السكانيه -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 أمال محمد مخلوف محمود 3447236266266734   مقٌــد مستجد

 3 وائل على عبد الجواداسالم  3447236246262256   مقٌــد مستجد



 4 امال ادوارد جابر ناشد 3447236256263422   مقٌــد مستجد

 5 امٌرة اسماعٌل على محمود 3447236266263746   مقٌــد مستجد

 6 اٌه محمود محمد محمود 3447236266263665   مقٌــد مستجد

 7 جورج مجدى حبٌب حنٌن 3447236266262344   مقٌــد مستجد

 2 خالد اسماعٌل فهمى اسماعٌل 3447236256263534   مقٌــد مستجد

 3 خالد عبد النبى محمد عبد الغنى 3447236256264357   مقٌــد باق

 4 دالٌا احمد على محمد 3447236256266574   مقٌــد مستجد

 26 دٌفٌد جمٌل سمٌر مرٌانس 3447236256262422   مقٌــد مستجد

 22 طارق محمد فولى عبد العزٌز 3447236256263625   مقٌــد مستجد

 23 عبد الرحمن محمود محمد مهران 3447236256266432   مقٌــد مستجد

 24 علً ابو الجود عبد الجابر محمد 3447236266263627   مقٌــد باق

 25 عمرو سالم عبدالسالم سعد 3447236266266766   مقٌــد مستجد

 26 كٌرلس مجدى مالك ٌعقوب 3447236256266266   مقٌــد باق

 27 كٌرلس مالك مٌخائٌل جرس ٌسى 3447236256262435   مقٌــد باق

 22 مارٌان عادل عٌسى ابراهٌم 3447236256266247   مقٌــد باق

 23 مارٌو عادل فكرى اسكندر 3447236256263434   مقٌــد مستجد

 24 ماٌكل رامً لبٌب جندي 3447236256263534   مقٌــد باق

 36 محمد نور الدٌن فتحً حافظ 3447236256266434   مقٌــد باق

 32 محمود مصطفى محمد محمد غانم 3447236256264556   مقٌــد مستجد

 33 مرٌم مرزق اسحق صموئٌل 3447236266266535   مقٌــد باق

 34 السٌد مشٌره جمال عبد الرحٌم 3447236266263353   مقٌــد مستجد

 35 مها مصطفى محمد حسن 3447236256266243   مقٌــد مستجد

 36 مى عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم 3447236266262237   مقٌــد مستجد

 37 مٌرى ٌونان شحاتة فانوس 3447236256266424   مقٌــد مستجد

 32 هاجر بهاء فؤاد محمد 3447236266266322   مقٌــد باق

 


