
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 آثار إسالمية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠٩:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 اترطاو درتٗ ايٍٛ اتراْٛى  ٦٤٤١٤٢٦ ١

 يذًذ اتراْٛى دطٍ ضهًٛاٌ  ٦٣٤٠٤٣٤ ٢

 ادطاٌ عثذ انُاصر عثذِ ضهٛى  ٦١٦١٣٣٠ ٣

 ادًذ إضًاعٛم يذًذ رزق  ٦٤٤١٤٢٢ ٤

 ادًذ دجازٖ رداب عثذانًٕنٗ  ٦١٦١٣٤٦ ٥

 ادًذ دًذٖ ادًذ ٕٚضف  ١٠٠٠١٠٠٣٤ ٦

 ادًذ ضانى عثذ انًجٛذ راذة  ٦٤٤١٠٤٢ ٠

 ادًذ ضٛذ عثذ انثاضظ عثذانعهٛى  ٦١٦١٣٤٤ ٤

 عثذانذًٛذ عثادِاخالص يصطفٗ   ٦٤٤١٠٤٤ ٦

 اضًاء فرٕح خهف رأٖ  ٦٤٤٠١٣٢ ١٠

 اضًاء يذًٕد دًذٖ ايٍٛ  ٦٤٤١٣٠٦ ١١

 اضًاء ٚاضر يذًذ ادًذ  ٦٤٤٠٤٠١ ١٢

 االء دطٍ يذًذ دطٍ  ٦٣٢٠٥٢٣ ١٣

 ايُّ يُصٕر يذًذ دطٍ  ٦٣٢٠٥٦٣ ١٤

 ايٛرج جالل يذًذ يصطفٙ  ٦٤٤٠٦٠٢ ١٥

 دطٍ ايًٛح عثذانرٕاب عثذ انذكٛى  ٦٤٤٠٠١٤ ١٦

 اّٚ عاطف ادًذ ادًذ  ٦٤٤٠٠٠٣ ١٠

 اّٚ عطا اضًاعٛم عثذانفراح  ٦٤٤١١٥٠ ١٤

 اّٚ يذًذ راشذ يرضٗ  ٦٤٤١٣٢٥ ١٦

 تطح ضٛذ اتراْٛى عثذ انعسٚس  ٦٤٠٦٦٤٠ ٢٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 آثار إسالمية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢)للعام االكاديمي 

 (٨  ) 

 ص ٠٩:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 تطّ فرذٗ فٕزٖ ضُٕضٗ  ٦٣٢٢٣٦٢ ٢١

 دطٍ يذًذ جاتر انًهٛجٗ  ٦٣٢٢٤٤٦ ٢٢

 دطُاء يذًذعادل يذًذ دثٛة  ٦٤٤١٤٦٥ ٢٣

 دعاء ادًذ اتٕانذًذ عثذانرٕاب  ٦٤٠٦٥٠٦ ٢٤

 دعاء خانذ يذًٕد خهف  ٦٤٠٦٤٣٥ ٢٥

 دعاء َاجٗ عثذانعهٛى عثذانشافٗ  ٦١٥٠٦٢٣ ٢٦

 دُٚا ٚاضر صذٚك يذًذ  ٦٤٤٠٤٠٦ ٢٠

 رداب يذًذ عثذانطرار يذفٕظ  ٦٤٤٠١٢٠ ٢٤



 االضى انكٕد و

 ردًّ يذًذ عثذ انذكٛى صانخ  ٦٤٠٦٤٣٤ ٢٦

 رشا صفٕخ عثذانذًٛذ يذًذ  ٦٤٤١٤٣٢ ٣٠

 انذكٛىرضٕٖ جًٛم يذًٕد عثذ   ٦٤٤١٤٤٤ ٣١

 ريضاٌ عثذانُاصر ثاتد يذًذ  ٦٤٠٦٤٢٢ ٣٢

 رٚٓاو يؤيٍ ادًذ عثذ هللا  ٦٤٤٠٦٠٥ ٣٣

 زُٚة يذًٕد دطٍٛ عثذ هللا  ٦٤٤٠٤٤٦ ٣٤

 ضايخ يذًذ عثذانفراح ٚاضٍٛ  ٦٤٤٠١٥٦ ٣٥

 ضًّٛ عاير عٛطٗ ادًذ  ٦٤٤٠٤٤٠ ٣٦

 ضٕزاٌ يذًذ انطٛة فارٔق ادًذ  ٦٤٤٠٤٤٤ ٣٠

 يذًذ يذًذ عثذانرازقشًٛاء   ٦٤٠٦٠٦٠ ٣٤

 عائشح دطٍ صانخ عثذ انعظٛى  ٦٤٤٠٣٦٦ ٣٦

 عثذانردًٍ رضا فٕزٖ دطاٌ  ٦٤٠٦٦٤٠ ٤٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 آثار إسالمية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 ص ٠٩:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون 
 االضى انكٕد و

 عثذانكرٚى يذًذ عثذانًغُٗ يذًذ  ٦٤٤١٣٢٠ ٤١

 عثٛر جٓاو انطٛذ انشافعٗ  ٦٤٤٠٦٦٠ ٤٢

 فاطًح طّ ادًذ غرتأٖ  ٦٤٤١١٤٦ ٤٣

 فرذٗ يصطفٗ فرذٗ عررٚص  ٦٤٠٦٤٠٥ ٤٤

 يذًذ خهف فرذٗ ايٍٛ  ٦٣٣٠٢٠٥ ٤٥

 ادًذ يذًذيذًذ ضعٛذ   ٦٤٤١٠٢٣ ٤٦

 يذًذ شعثاٌ جاد صانخ  ٦٣٣٤٤١٤ ٤٠

 يذًذ صفٕخ داخهٗ عثذانذًٛذ  ٦٣٣٤٤٢٢ ٤٤

 يذًذ فرداٌ يذًٕد عثذ انًذطٍ  ٦٣٣٤٤٣٣ ٤٦

 يذًذ يذًٕد رذثٗ عثذانذافع  ٦٤٤١٤٣٤ ٥٠

 يذًٕد رجة يذًذ ادًذ  ٦٤٤١٠٤٢ ٥١

 يذًٕد يفراح رشذٖ عهٗ  ٦٣٣٤٤٤٣ ٥٢

 ادًذ يرِٔ يذًذ فرذٗ  ٦٤٤٠١٢٤ ٥٣

 يصطفٗ ادًذ يذًذ ادًذ  ٦٤٠٦٤٢٥ ٥٤

 يصطفٗ شذاد يصطفٗ يذًذ  ٦٤٠٦٤٤٥ ٥٥

 يصطفٗ يذًٕد عثذ انًجٛذ عثذ انردًٍ  ٦٣٣٤٦٥٤ ٥٦

 يُح هللا دطاٍَٛ اتراْٛى دطاٍَٛ  ٦٤٤٠٠٤٤ ٥٠

 يُٗ عثذ انعال دطٍ عثذ انُثٗ  ٦٤٤١٠٥٠ ٥٤

 يٓا جًال يذًذ رٚاض  ٦٣٣٦٠٢٤ ٥٦



 االضى انكٕد و

 يٛادِ اشرف ادًذ عشٛرٖ  ٦٣٣٦٠٣٦ ٦٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 آثار إسالمية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 ص ٠٩:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 اضًاعٛمَذا يذًذ فٕزٖ   ٦٣٣٦٤٢٤ ٦١

 َٕرا ضعٛذ يذًذ عهِٕٛ  ٦٣٣٦٤٦٤ ٦٢

 ْذٚر شرٚف يذًٕد يذًذ  ٦٤٤١٤٢٦ ٦٣

 ْشاو يذًذ عثذ انعهٛى كايم  ٦٤٤٠٤١٠ ٦٤

 ْٛاو طارق يذًذ زغهٕل يذًذ انًٓذٖ  ٦٤٤١٤٤٠ ٦٥

 ٔالء طهعد يذًذ ذَٕٗ  ٦٤٤١٣٢٤ ٦٦

 

 اآلثار/ آثار إسالمية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 رابعة محمد توفيق حسن ۰2٩01۰۲1٥۲1۲۲۲٩2 ۰۲٥٤1٩ مقيــد 1خارج 
عبد التواب ناجح عبد التواب  ۰2٩01۰۲1٥۲1۲۰1٥٤ ۰۲٥٤۰۲ مقيــد 1خارج 

 جمعه
۰ 

 2 عبد هللا رجب محمد على ۰2٩01۰۲1٥۲1۲۰0٤2 ۰۲٥٤۰1 مقيــد 1خارج 
 

  دراسيةتقرير عن طالب سنة 
 آثار مصرية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 آّٚ دًذٖ دطة هللا عثذ انذكٛى  ٦٤٠٦٣٦٣ ١

 أالء تٓاء َاجخ عثذانعظٛى  ٦٤٤١٥٤٣ ٢

 اتراو عٛذ رشٛذ لُذٚم  ٦١٦١١٤٤ ٣

 اتراْٛى ٚذٛٗ اتراْٛى ادًذ  ٦١٦١٢٤٤ ٤

 ادًذ ضعٛذ عثذ هللا عثذ انرٕاب  ٦١٦١٣٦٦ ٥

 ادًذ ضٛذ يذًذ عثذ انْٕاب  ٦٤٤١٠٦٢ ٦

 ادًذ يجذٖ يذًذ عراتٗ  ٦١٦١٦٥٦ ٠

 ادًذ يذًذ عثذانصثٕر عثذانْٕاب  ٦١٦١٦٠٠ ٤

 ادًذ يًذٔح فرذٗ عثذ انًعس  ٦٣١٤٤٥٢ ٦

 ادًذ ْشاو ٕٚضف عثًاٌ  ٦٣١٤٤٦٦ ١٠

 اضراء دطٍ عٛذ دطٍ  ٦٤٤٠١١١ ١١

 اضراء عالء اضًاعٛم لاضى  ٦٣١٤٤٠٦ ١٢

 اضًاء دارص يذًذ عثذهللا  ٦٤٠٦٤٥٦ ١٣



 االضى انكٕد و

 اضًاء رجة ادًذ يذًذ  ٦٤٤٠٦٦٥ ١٤

 اضًاء ريضاٌ عثذانعظٛى َجى  ٦٤٤٠٠٤١ ١٥

 اضًاء صافٗ شٕتك تردٚطٗ  ٦٤٤٠٤٤٣ ١٦

 انشًٛاء فراج يذًٕد ضُٕضٗ  ٦٤٤٠٠٤٦ ١٠

 ايَٕٕٛش دًذٖ ضعٛذ عثذ انُٕر  ٦٣٢٠٥٦٦ ١٤

 ايٛرج دجاج عثذانثالٗ يذًذ  ١٠٠٠١١٥٢٦ ١٦

 ايٛرج ْاشى فاضم يذًذ  ٦٤٤١٥٣٦ ٢٠

 ايٛرِ عشرٖ شذاذّ لُأٖ  ٦٤٤١٣٣٠ ٢١

 اٚاد عًادانذٍٚ فرذٗ اتراْٛى  ٦٣٢١٦٢٤ ٢٢

 دطٍٛاًٚاٌ إَر عثذانمادر   ٦٤٤٠٦٣٠ ٢٣

 اًٚاٌ يذًذ َجٛة دافع يذًٕد  ٦٤٤٠٢٤٤ ٢٤

 اًٍٚ عثذ انُاصر يذًذ عثذ انفراح  ٦٣٤٠٤٤٢ ٢٥

 اًٍٚ يذدد يذًذ َشاخ  ٦٢٦٥٠٠٤ ٢٦

 اّٚ يذًذ دطٍ عهٙ  ٦٣٢٢٣٠٠ ٢٠

 اّٚ يذًذ صفٕخ اتٕغًُٛح  ٦٣٣٠٠٦٦ ٢٤

 اّٚ َصر يذًذ جثرٚم  ٦٣٢٢٣٤٠ ٢٦

 انًٕنٗتطًح يذًذ يذًذ عثذ   ٦٤٤١٠٦٥ ٣٠

 تالل صذلٗ صثرِ يذًذ  ٦٣٢٢٣٦٤ ٣١

 جًال ادًذ خهف هللا ادًذ  ٦١٥٠٥٣٥ ٣٢

 جٕرج اشرف فٕزٖ صًٕئٛم  ٦٣٢٢٤٢٤ ٣٣

 دازو دطاو عثذ انذكٛى عهٗ  ١٠٠٠١٠٦٤٦ ٣٤

 دكًد تذٖٔ َصذٗ ادًذ  ٦٤٤١٠١٤ ٣٥

 دأد ضهًٛاٌ خهف ضهًٛاٌ  ٦٣٢٢٤٦٤ ٣٦

 دعاء عادل عٛذ يذًذ  ٦٤٤١٥٣٤ ٣٠

 رايٙ ياْر عسٚس جرجص  ٦٤٤١٣٤٠ ٣٤

 راَذا جعفر ادًذ يذًذ  ٦٤٤٠٣٢٠ ٣٦

 راَٛا صفٕخ َاشذ ٕٚضف  ٦٤٠٦٥٢٥ ٤٠

 راَٛا عثذانثاضظ دطٍ يذًذ  ٦٤٤٠٠٠٦ ٤١

 رأّٚ يٕضٗ ضعذ يذًذ  ٦٤٤١٦١٠ ٤٢

 رداب َاصر عثذ انًُعى عثذ انْٕاب  ٦٤٤١٤٠٤ ٤٣

 رغذاء كًال صانخ اتٕ انهٛم  ٦٤٤٠٢٠٤ ٤٤

 رلّٛ رضا كايم انذيرداظ  ٦٤٤٠٢١٢ ٤٥

 رًَٕٚذا فضم فٕزٖ عٛاد  ٦٣٣٢٠٠٤ ٤٦

 زُٚا ريضاٌ دطٍ ذٕفٛك  ٦٤٤٠٦٣٣ ٤٠

 زُٚة يذًذ صادق عهٗ  ٦٤٤٠٦٦٠ ٤٤



 االضى انكٕد و

 ضٓاو عثذهللا ٔاعر فاٚس  ٦٤٤١٤٥٥ ٤٦

 شرٔق عثذ انغُٗ فرذٗ عثذ انغُٗ  ٦٤٠٦٦٢٦ ٥٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 آثار مصرية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 شٛرٍٚ زٚذاٌ إَر دكرٔرٖ  ٦٤٤١١٤٤ ٥١

 شٛرٍٚ َاصر جايعٗ عثًاٌ  ٦٤٠٦٦٠٦ ٥٢

 عثذانٓاد٘ اتراْٛى شًٛاء يذطٍ  ٦٤٠٦٠٢٠ ٥٣

 شًٛاء يذًذ شعثاٌ ضٛذ  ٦٤٤٠١٦٤ ٥٤

 طارق عهٗ دجازٖ يذًٕد  ٦٣٣٢٦١٠ ٥٥

 طّ يرضٗ عثذ انًُعى يرضٗ  ٦٣٣٢٦٢٠ ٥٦

 عائشح يجذٖ ذٓايٗ اتٕزٚذ  ٦٤٠٦٤٦٥ ٥٠

 عثذ انردًٍ رتٛع يذجٕب شذاذّ  ٦٤٤٠٥٦٥ ٥٤

 عثذ هللا جًعح ياضٗ عثذ انًعس  ٦٤٤٠٦٥٢ ٥٦

 عثٛر يذًذ يذرٔش انطٛذ  ٦٤٤٠٤٠٤ ٦٠

 عهٗ شًٛٗ يذًذ ايٍٛ  ٦٣٣٥٣٠٢ ٦١

 عهٗ عثذ هللا ضعذ عثذ انثالٗ  ٦٤٤٠٥٤٣ ٦٢

 عًرٔ اتٕ انعس خهف َجٛة  ٦٤٤١١١٠ ٦٣

 عًرٔ جًال عثذ هللا عثذ انعسٚس  ٦٤٤١٤٣٠ ٦٤

 فادٖ عاطف إَر َٕدٖ  ٦٤٤٠٣٢٦ ٦٥

 فارش خانذ طّ عثذ انُعٛى  ٦٣٣٥٣٦٤ ٦٦

 فاطًح عالءانذٍٚ نطفٙ عًر  ٦٤٤٠٢١٦ ٦٠

 فاطًّ فرذٙ ٕٚضف عثذانردًٍ  ٦٤٤٠٦٣٣ ٦٤

 كايهّ ٕٚضف اتراْٛى عثذ انطٛذ  ٦٤٤١٠٢٦ ٦٦

 ياجذ يذًٕد ياجذ يذًٕد  ٦٣٣٠١٣٤ ٠٠

 يارُٚا كرو فٓٛى ضاليّ  ٦٤٠٦٤٦٦ ٠١

 يذًذ اتٕ انعساٚى عًر يذًذ  ٦٤٤٠٤٣٤ ٠٢

 يذًذ اشرف يذًذ يذًذ  ٦٣٣٠١٦٦ ٠٣

 يذًذ جًال يخًٛر دًسِ  ٦٣٣٠٢٠٣ ٠٤

 يذًذ عصاو نطفٗ ادًذ  ٦٢٦٥٦٤٠ ٠٥

 يذًذ يصطفٗ يرذضٗ يصطفٗ  ٦٢٦٥٦٦٥ ٠٦

 يذًذ َجاح ضٛذ يذًذ  ٦٣٣٤٤٣٥ ٠٠

 يذًٕد شعرأٖ عثذانذفٛع يؤيٍ  ٦٤٤١٤٥٤ ٠٤

 يذًٕد عادل عهٗ ترَص  ٦٣٣٤٤٣٠ ٠٦



 االضى انكٕد و

 يذًٕد ٚذٗ يذًذ عثذانْٕاب  ٦٣٣٤٤٤٥ ٤٠

 يرثا اتراْٛى عذنٙ اتراْٛى  ٦٤٤١٠٠١ ٤١

 يرٔج خًٛص صاتر ادًذ  ١٠٠٠١٠٦١٣ ٤٢

 يرٚى ضًٛر عثذانْٕاب ْٔثّ  ٦٤٤١٠٠٢ ٤٣

 يرٚى عالء صالح ادًذ  ٦٤٠٦٦٠٢ ٤٤

 يصطفٗ ادًذ يذًذ عثذ انمادر  ٦٤٤١٠٣٣ ٤٥

 يصطفٗ ادًذ يذًذ عطا  ٦٣٣٤٦٤٠ ٤٦

 يصطفٗ جذأٖ يذًذ جذأٖ  ٦٣٣٤٦٤٤ ٤٠

 يصطفٗ يذًذ شعثاٌ يذًذ  ٦٤٤٠٦١٣ ٤٤

 يــرٚــــاٌ يُٛر ضعذ يٕضٗ  ٦٤٤٠٠١٦ ٤٦

 يُٙ شٓاد َصٛة يهك  ٦٤٤١٠٣٢ ٦٠

 يٗ َجٛة يذًذ انطما ضعٛذ  ٦٤٤١١٠٦ ٦١

 يٛادِ يذًذ ضعذ يذًذ  ٦٤٤١٠٠٣ ٦٢

 يٛراٖ جٕزٚف رٚاض يٛالد  ٦٤٤١٢٥٤ ٦٣

 يٛرَا شذاذّ دهٛى يرلص  ٦٤٠٦٦٢٦ ٦٤

 فاكٕٛش رشٛذ تُذ٘يُٛا   ٦٣٣٦٠٤٤ ٦٥

 َجاِ عهٗ ضٛذ عهٗ  ٦٤٤٠٦٤٤ ٦٦

 َذٖ دطٍ يذًذ يذًذ  ١٠٠٠١١٠٤٥ ٦٠

 َطًّ يذًذ عثذانجٛذ دطٍ  ٦٤٤١٢٢٦ ٦٤

 َظٛر يصطفٗ ضعذ جثر ادًذ  ١٠٠٠١١٠٠٦ ٦٦

 َٓهّ عهٗ عهٗ يذًذ  ٦٣٣٦٤٥٣ ١٠٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 آثار مصرية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 َٕرا يذًذ شعثاٌ ادًذ  ٦٤٤٠٣٤٦ ١٠١

 ْادٖ يذًذ غرتأٖ عثذ انعسٚس  ٦٣٣٦٤٦١ ١٠٢

 ْاٚذٖ ادًذ يذًذ يصطفٗ  ٦٤٤٠٣٤٠ ١٠٣

 ْثّ صاتر اتراْٛى ضٛذ  ٦٣٣٦٥٠٢ ١٠٤

 ٔالء يذًذ يذًذ ضٛذ  ٦٤٠٦٦٦٢ ١٠٥

 ٚاضر خانذ يذًذ ٚذٛٙ يذًذ  ٦٤٠٦٤١٤ ١٠٦

 ٚاضًٍٛ اتراْٛى خهف اتراْٛى  ٦٤٤١١٤٢ ١٠٠

 ٚاضًٍٛ فاٚس فخرٖ يذًذ  ٦٤٠٦٦٦٦ ١٠٤

 ٕٚضرُٛا كٛرنص دُا ضعذ  ٦٤٤٠٥٤٢ ١٠٦

 



اجمالي عدد 
 ٠الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتظام

  
 الفرقة الثانية

  
 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى 

                

  

                      
  

 اآلثار/ آثار مصرية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 احمد محمد احمد عبد المجيد ۰2٩01۰۲1٤۲1۲۰٥3٩ ۰۲٥212 مقيــد 1خارج 

 

 


