
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 إنجليزى انتساب موجة -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اتأٛب خّاي فإاد شف١ك  ٦١٥٥٦١٦ ١

 صاٌر اترا١ُ٘اترا١ُ٘ رشذٜ   ٦٢٦١١٢٦ ٢

 اتٛتىر ازّذ شساذٗ ػثذاٌؼس٠س  ٦١٥٥٦٤٣ ٣

 ازّذ رِضاْ ازّذ اٌط١ذ  ٦٢٦٩١٥٣ ٤

 ازّذ ض١ذ ازّذ ِسّذ ازّذ  ٦٢٦٢٥٤٣ ٥

 ازّذ شؼثاْ ػٍٝ ِسّذ  ٦١٥٥٦٦٥ ٦

 ازّذ صالذ اٌذ٠ٓ ػثذاٌٛ٘اب ض١ذ  ٦٢١٦٦١٦ ٦

 ازّذ ػثذاٌؼس٠س زارش ِطاٚع  ٦٢١٦٦٢٣ ٢

 ِدذٞ ِسّذ ػثذ اٌدٛادازّذ   ١١١١١١٢٦٢ ٩

 اضراء فٛزٞ ازّذ ِسّذ  ١١١١١١٦٦٤ ١١

 اضراء ِسطٓ ػثذ اٌفراذ ػثذ اٌرزّٓ  ١١١١١١٦٦٩ ١١

 اضّاء ا٠ّٓ ازّذ ػثذ اٌرز١ُ  ١١١١١١٩١٣ ١٢

 االء ازّذ ػثذ اٌس١ّذ ازّذ  ٦١٥٦١١٩ ١٣

 ا٠ّاْ فضً ػثذاٌّط١ر ػثذاٌّالن  ٦١٥٦١٣٥ ١٤

 ِسّذ ازّذا٠ّاْ ِسّذ   ١١١١١١٢٦٩ ١٥

 ا٠ّٓ ػثذاٌش١ٙذ ض١ٍّاْ ضؼذهللا  ١١١١١١٩٥٢ ١٦

 ا٠ٗ ورَ ػثذاٌرز١ُ ض١ٍّاْ  ٦٤١١٩٦٢ ١٦

 ت١شٜٛ خاد صادق ١ٌشغ  ٦٢٦٩١٦١ ١٢

 ت١شٜٛ ػّاد صادق ػثذ اٌٍّه  ٦١٥٦١٦٣ ١٩

 ثٕاء ِسّذ ِسّٛد ِسّذ  ٦١٥٦١٦٤ ٢١

 خّاي ِسّذ ضؼذ ِسّذ  ٦١٥٦١٢٦ ٢١

 فا٠س ٠ٛٔاْخ١ًّ ٔداذ   ١١١١١١٩١٤ ٢٢

 زّسٖ خّؼٗ لاضُ ِسّذ  ٦١٥٦٢١٦ ٢٣

 خاٌذ طٗ ػثذاٌرزّٓ ػثذاٌمادر  ٦١٥٦٢٢٤ ٢٤

 د٠ف١ذ ِذزد فرسٝ زٕا  ٦١٥٦٢٦٦ ٢٥

 را١ٔا ز٘رٜ فإاد ػثذ اٌظا٘ر  ٦١٥٦٢٦٢ ٢٦

 را١ٔا ِسّذ ِا٘ر فضً هللا  ١١١١١١٦٩٥ ٢٦

 رزاب ػاشٛر راضٝ خٛدٖ  ٦١٥٦٢٢٢ ٢٢

 ازّذ ػثذ اٌؼاطٝرل١ٗ زطٓ   ٦١٥٦٣٦٩ ٢٩

 ضارٖ ِسّذ اتٛ غ١ّٕٗ اضّاػ١ً  ٦١٥٦٣٦٥ ٣١

 ضّاذ ٌط١ف زطٕٝ ػثذ اٌس١ّذ  ٦٢٦١١٣٢ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ض١ّر تطاَ ِىط١ّٛش فرج  ٦١٥٦٣٢٣ ٣٢

 ض١ّٗ اترا١ُ٘ زط١ٓ ِسّٛد  ٦١٥٦٣٩٩ ٣٣

 شرٚق ٚائً فارٚق ازّذ  ٦٤٤٣١١٦ ٣٤

 صّٛئ١ً فإاد ض١ّر شاور  ١١١١١١٢١٢ ٣٥

 ِدذٜ ِسّذ ػثذاٌظا٘ر طارق  ٦١٥٦٥٣٦ ٣٦

 ػثذ هللا ِسّذ ػثذ اٌسى١ُ ػثّاْ  ١١١١١١٦٦٢ ٣٦

 ػٍٝ صاتر ػٍٝ غٕذٚر  ١١١١١١٣٩١ ٣٢

 ػ١ٍاء ػسخ طٗ ػٍٝ  ٦٢٦٢٥٣١ ٣٩

 فاطّٗ ازّذ ػٍٝ زطٓ  ١١١١١١٤٦١ ٤١

 فاطّٗ ثاتد ػثذ اٌّد١ذ شساذٗ  ٦٢١١٢٢٦ ٤١

 فاطّٗ ِسّٛد ِسّذ ِسّذ  ٦٢١١٢٥٢ ٤٢

 ورضر١ٕا أٛر ػس٠س ػ١اد  ٦٢٦١١٦٢ ٤٣

 و١رٌص ٔاصف ػطا زث١ة  ٦١٦٦٥١٩ ٤٤

 ِاخٟ ٘أٟ ٠ٛضف شرلاٚٞ  ١١١١١١٩١٩ ٤٥

 ِاد١ٌٓ ػ١طٝ خرخص ػثذ اٌّالن  ٦١٥٦٥٦٩ ٤٦

 ِارخر٠د خّاي ٚفذٜ زى١ُ  ٦١٥٦٥٩١ ٤٦

 ِارخر٠د ِذزد صّٛئ١ً تٌٛص  ١١١١١١٩١٦ ٤٢

 ِار٠أا ٔاخر ٠ؼمٛب شف١ك  ٦١٥٦٥٩٦ ٤٩

 ِا٠ىً فرسٝ ِطؼٛد ارِص  ٦١٥٦٦١٦ ٥١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 إنجليزى انتساب موجة -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِثرٚوٗ ِسّٛد ض١ذ ػٍٝ  ٦١٥٦٦١١ ٥١

 ِسّذ خّاي ػثذاٌؼظ١ُ ػثذاٌّاٌه  ٦٢٦٩٢٣٦ ٥٢

 ِسّذ زطٓ ػٍٝ زطٓ  ١١١١١١٥٤١ ٥٣

 ِسّذ رِضاْ ػثذ اٌالٖ ػثذ اٌداتر  ٦١٥٦٦٣٦ ٥٤

 ِسّذ ػادي ٠سٝ ػثذ اٌغٕٝ  ٦٢٦١٢١١ ٥٥

 ِسّذ ١ٌٚذ ِسّذ خٍف  ٦١٥٦٦٤٩ ٥٦

 ِسّٛد ازّذ اتٛ ز٠ذ ِسّٛد  ٦١٥٦٦٣٩ ٥٦

 ِسّٛد اضّاػ١ً صالذ ػثذ اٌّٛخٛد  ١١١١١١٢٣١ ٥٢

 ِسّٛد صالذ ػرتٝ شٍماِٟ  ٦١٥٦٦١٥ ٥٩

 ِر٠ُ فرذ واًِ ل١ٍٕٝ  ٦٢٦١٢١١ ٦١

 ِر٠ُ ِسّذ ازّذ ِسّذ  ٦١٥٦٥٦٥ ٦١

 ِر٠ُ ٔادٜ لططٛر ز١ٕٓ  ٦١٥٦٤٣٥ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ِٙا وّاي ِسّذ اٌط١ذ  ٦٤١٩٥٥٩ ٦٣

 ١ِٔٛىا ػصاَ ِٛر٠ص زوٟ  ٦١٥٦٣٩٣ ٦٤

 ٔاخر ِسّذ ِسّٛد ِسّذ  ١١١١١١٣٢٩ ٦٥

 ٔاصر زّذٜ ٔاصر ِسّٛد  ١١١١١١٩٦١ ٦٦

 ٔذا واًِ زطٓ ػثذاٌؼس٠س  ٦٢٦٩٣١٥ ٦٦

 ٍٔٙٗ تٙذاٌٝ ِسّذ تٙذاٌٝ  ٦١٥٥٦٩٤ ٦٢

 ٔٛر٘اْ ِسطٓ ٠سٝ ض١ذ  ٦١٥٥٦٦٦ ٦٩

 ٘اخر ضٙرٜ تىرٜ ػٍٝ  ٦١٥٥٦٢٢ ٦١

 ٠ٛضر١ٕا ٔادر شف١ك زث١ة  ٦١٥٥٥٦١ ٦١

 ٠ٛضف ػّرٚ ِسّذ اتٛز٠ذ  ٦١٥٥٥٦٢ ٦٢

 ٠ٛضف ٔث١ً ٠ٛضف خادهللا  ٦١٥٥٥٥٦ ٦٣

 ٠ٛش١ا ٔؼ١ُ ِرٝ ٔاشذ  ٦٢٦١٢٤٤ ٦٤

 

اجمالي عدد 
 ٥الطلبة 

الفصل   
 الدراسي األول

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتساب موجه  
٨١٠-٨١٠٨2 

                  

                        
 اللغة اإلنجليزية/ إنجليزى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 ايه اسماعيل سعد محمد ۱7011۱91٧91919٥٧ ۱1۱1٥٧ مقيــد 1خارج 
 ۱ سندس محمد على محمد ۱7011۱91٧91999۱2 ۱1۱1٥1 مقيــد 1خارج 
 7 عفت عريان مكسيموسمارلين  ۱7011۱91٧9191991 ۱1۱1٥٥ مقيــد 1خارج 
 2 محمد عبدالحكيم محمد عبدالحكيم ۱7011۱91٧9191٥٥0 ۱1۱1٥9 مقيــد 1خارج 
 ٧ محمد مجدى جمال الدين عبدالحليم ۱7011۱9129197109 ۱1۱1٥0 مقيــد 1خارج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تقرير عن طالب سنة دراسية
 إنجليزى انتظام -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢االكاديمي )للعام 

 (٠  ) 

 ص ١١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آالء ػٍٝ اٌط١ٛفٝ ػثذ اٌدٛاد ػثذ اٌس١ٍُ  ٦٢٢١٥٩٥ ١

 آ٠ح ػثذ اٌّغٕٝ ِسّذ ػثذ اٌط١ّغ  ٦٢٢١٣١٢ ٢

 آ٠ٗ ضراج زافع ػرفاخ  ٦٢٢١٣٤٣ ٣

 اٌالٖ شساذٗ ِٙراْآ٠ٗ ػثذ   ٦٢٢١٢٥١ ٤

 آ٠ٗ ِسّذ ػٍٝ اتٛ ز٠ذ  ٦١٥٦٢٢١ ٥

 أرٜٚ خّاي رفؼد ِسّذ  ٦٢٢١٩٥٦ ٦

 أشرلد ٔٛر اٌذ٠ٓ ِصطفٝ ِسّذ  ٦٢٦٩٣٩٦ ٦

 أِأٟ ػثذ إٌاصر ػثذ اٌرازق ِسّذ  ٦٢٢١٦٤١ ٢

 أ١ِٕٗ ض١ذ ِسّذ ضؼ١ذ  ٦٢٢١٦٦٣ ٩

 ئضراء رأفد فٛزٞ ٚ٘ثٗ  ٦٢٢١١٢٦ ١١

 ضؼذ زى١ُ شف١كاتأٛب   ١١١١١١٤٩٥ ١١

 اتأٛب صفٛخ فرٔط١ص غثر٠اي  ٦٢٥٩٩١٣ ١٢

 اتأٛب ِدذٜ اضسك ػ١اد  ٦٢٢١١٦٣ ١٣

 اتأٛب ِخٍص دِررٜ خاب هللا  ٦١٤٦٤٩١ ١٤

 اتأٛب ٔداذ شساذٗ ٔصر هللا  ٦١٤٦٤٩٢ ١٥

 ازّذ ا٠ّٓ ِثرٚن ِسّذ  ٦٢٦٩٤٩٣ ١٦

 ازّذ زشّد خاتر ١ٌثٝ  ٦٢٢١١١٩ ١٦

 خاٌذ ػٍٝ اضّاػ١ًازّذ   ٦٢٦٩٦٢٢ ١٢

 ازّذ ضالِٗ زط١ٓ ِسّذ  ٦٢٢١١١١ ١٩

 ازّذ شؼثاْ واًِ رشٛاْ  ٦١٤٦٥٢١ ٢١

 ازّذ صاتر ػاِر أزّذ  ٦١٥٦٦٩١ ٢١

 ازّذ ػادي زطٓ ػثذاٌؼس٠س  ٦١٤٦٥٢٢ ٢٢

 ازّذ ػثذاٌسى١ُ ػاِر ػٍٝ  ٦١٤٦٥٣٢ ٢٣

 ازّذ ػرفاخ ِماتً ػثذاٌٍط١ف  ٦١٤٦٥٣٢ ٢٤

 ِٙذٜ اترا١ُ٘ازّذ ػصاَ   ٦٢٢١٦١١ ٢٥

 ازّذ ِسّذ اتٛ إٌدا ِسّذ أزّذ شا١٘ٓ  ٦٢٢١١٦٦ ٢٦

 ازّذ ِسّذ ٔد١ة ػثذاٌؼس٠س  ٦١٤٦٥٤٦ ٢٦

 ار٠ح ِسطٓ ض١ذ ازّذ  ٦١٤٦٥٢٩ ٢٢

 اضاِٗ ازّذ فرسٝ ِسّذ  ٦١٤٦٥٩١ ٢٩

 اضاِٗ ِسّذ ػ١ذ ِسّذ  ٦٢٢١٥٤٥ ٣١

 اضراء صالذ ِسّٛد ػٍٝ  ٦٢٢١٥٩٤ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ِسّذ شساذح اضّاػ١ًاضراء   ١١١١١١١٥٤ ٣٢

 اضراء ِسّذ ٔاخٝ ػثذهللا  ٦٢٢١١٦٥ ٣٣

 اضراء ٘شاَ ِسّذ طٗ  ٦١٤٦٦١٣ ٣٤

 اضراء ٠اضر ٔث١ً ِسّٛد  ٦٢٢١٣٢٦ ٣٥

 اضالَ ازّذ زط١ٓ ِسّذ  ٦٢٢١٦١٢ ٣٦

 اضالَ اشرف ِسّذ ذٟٛٔ  ١١١١١١٤٦٩ ٣٦

 اضالَ صاٌر اٌط١ذ صاٌر  ١١١١١١١٦٢ ٣٢

 زّذٜ اٌط١ذاضّاء تخ١د   ٦٢٢١٢٤٢ ٣٩

 اضّاء ػصاَ ٘اشُ ػثذ اٌىر٠ُ  ٦٢٢١٢٢٦ ٤١

 اشرف ض١ذ ِسّذ ػٍٝ  ٦٢٢١٩١١ ٤١

 افٕاْ ِسّذ طٗ ِرضٝ  ٦٢٢١١٢٦ ٤٢

 االء رضا ِسّذ ازّذ  ٦٢٢١٢٤٥ ٤٣

 االء ػثذاٌّؼس ا١ِٓ ػٍٝ  ٦٢٦٩٩٤٢ ٤٤

 اٌش١ّاء ِسّذ ازّذ ِسّذ  ٦٢٢١٩٩٤ ٤٥

 اٌش١ّاء ٔادٜ ز٠ذ ِسّذ  ٦٢٢١٢١١ ٤٦

 ا١ٌٓ ٚز١ذ اٌسٕفٝ فا٠ك  ٦١٤٦١٢٢ ٤٦

 اِأٝ اشرف ػثذ اٌفراذ ِسّذ  ٦١٥٦٦٤٩ ٤٢

 اِأٝ ػٍٝ ػثذ اٌس١ّذ ِسّذ  ٦٢٢١٥١٦ ٤٩

 اًِ ِصطفٝ ِسّذ ترد٠طٟ  ٦٢٦٩٢٥٥ ٥١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 إنجليزى انتظام -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢)للعام االكاديمي 

 (٨  ) 

 ص ١١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ا١ِٕاخ ِسّذ ػٍٝ ػثذاٌرز١ُ  ٦٢٢١٦٢٢ ٥١

 ا١ِٕح ِصطفٝ ػثذ إٌّؼُ ازّذ  ٦٢٢١٥٢٦ ٥٢

 ا١ِٕٗ خاٌذ زط١ٓ خٍف  ٦٢٦٩٢٤٦ ٥٣

 ا١ِٕٗ طراف ػثذ اٌسىُ ِسّذ  ٦١٤٦١٢١ ٥٤

 ا١ِٕٗ ٔاخٝ واًِ زداج  ٦٢٢١٢٤٦ ٥٥

 ا١ِرج ض١ذ ض١ذ اتٛز٠ذ  ٦٢٢١٢٦٥ ٥٦

 ا١ِرٖ اضّاػ١ً ػثذ اٌفراذ ازّذ  ٦٢٦٩٢٣١ ٥٦

 أدٝ رِسٜ صادق فّٙٝ  ٦٢٢١٢٤٩ ٥٢

 أذرٚ اشرف فرج غاٌٝ  ٦٢٦٩٣٢٢ ٥٩

 أطْٛ ػادي ضؼ١ذ ف١ُٙ  ٦٢٢١٢٢٦ ٦١

 ا٠ح ازّذ زط١ٓ ػثذإٌّؼُ  ٦٢٢١١٦٢ ٦١

 ا٠ح ض١ّر صثرٖ ِسّذ  ٦٢٢١٩١٦ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ر٠ٕٝ ػادي ذادرش تٌٛص  ٦٢٢١٤٦٢ ٦٣

 ا٠ّاْ صاتر ِطاِر فرج  ٦٢٦٩٦١٢ ٦٤

 ا٠ّاْ ِسّذ رخة ػثذاٌىافٝ  ١١١١١١٢٣٣ ٦٥

 ا٠ٗ ازّذ تذ٠غ ِٙذٜ  ٦٢٢١٢٢٦ ٦٦

 ا٠ٗ ازّذ ِمرزٝ ػثذ اٌدٛاد  ٦١٤٦٣١٤ ٦٦

 ا٠ٗ اضّاػ١ً خٍف ػط١ٗ  ٦٢٢١٩٥٣ ٦٢

 ػثذ اٌؼظ١ُ ِسّذ ا٠ٗ اشرف  ٦٢٦٩٢٥٦ ٦٩

 ا٠ٗ رافد طٍؼد ػثذ اٌرضٛي  ٦٢٢١٥٥٢ ٦١

 ا٠ٗ رشاد ِٛضٝ ػثذاٌؼ١ٍُ  ٦٢٢١٢١١ ٦١

 ا٠ٗ ػاِر ٔصر ِٕٙٝ  ٦٢٢١٩١٢ ٦٢

 ا٠ٗ ِسّٛد اترا١ُ٘ ػثذاٌس١ّذ اتٛراش  ٦١٩١٤٥٩ ٦٣

 ا٠ٗ ِخٍٛف رخة ِسّٛد  ٦٢٢١٩٩٦ ٦٤

 ا٠ٗ ِصطفٝ ػثذاٌس١ّذ ػثذاٌرزّٓ  ١١١١١١٦١١ ٦٥

 تطّح صاتر ػٍٟ ِسّذ  ٦٢٢١٦٦٥ ٦٦

 تطّٗ ػ١طٝ فٛزٜ ض١ف  ٦٢٢١١٦٥ ٦٦

 تطّٗ ِصطفٝ ِسّذ ػسخ ػثذ اٌس١ّذ  ٦٢٦٩٢٣٢ ٦٢

 تٙاء ِسّذ ِسّذ ػس اٌؼرب ػٍٝ  ٦٢٢١٤٣١ ٦٩

 ت١رر اضسك خ١ذ اضسك  ٦١٤٦٣٦٥ ٢١

 ت١رر اضسك ػس٠س شساذٗ  ٦٢٢١٩٣٢ ٢١

 ت١رر ١ٌُٚ خاتر ت١ٕا١ِٓ  ٦٢٢١٤٥٩ ٢٢

 ت١شٜٛ خّاي ػثذاٌّالن زث١ة  ٦١٤٦٣٦٩ ٢٣

 ت١شٜٛ ضاِٝ ضؼذ ٠ٚصا  ٦٢٢١١٦٢ ٢٤

 ذر٠سا تٌٛص ٍِه تٌٛص  ٦٢٥٩٩٢٩ ٢٥

 خرخص ٔادٞ ١ِٕر اترا١ُ٘  ١١١١١١٤٢١ ٢٦

 خالي ِسّذ خالي ازّذ  ٦١٤٦٤١٦ ٢٦

 خٙاد خاٌذ زٕفٝ ِسّٛد  ٦١٤٦٤٢٢ ٢٢

 خٙاد ِسّذ ػّر زافع  ١١١١١١٤٦٢ ٢٩

 خٛدخ صالذ تىرٜ ػثذ إٌّؼُ  ٦٢٢١٥٦٦ ٩١

 خٛز٠ف اضساق فارٚق شساذح  ١١١١١١١٢٩ ٩١

 خ١طىا ِدذٜ واًِ شاور  ٦٢٢١٢٣٢ ٩٢

 خ١ٙاْ راضٝ اترا١ُ٘ ػثذاٌّد١ذ  ٦٢٢١١٦٩ ٩٣

 زاذُ ػٍٝ زط١ٓ ػّر  ٦٢٢١٦٤٥ ٩٤

 زاذُ ِصطفٝ وّاي اٌذ٠ٓ ِسّٛد  ٦٢٢١٤٢٦ ٩٥

 زث١ثٗ خّاي ِسّذ اتٛاٌطؼٛد  ٦٢٢١٢١٦ ٩٦

 زطاَ رت١غ ػثذ اٌداتر ػثذ اٌصثٛر  ٦٢٢١٦١١ ٩٦



 االضُ اٌىٛد َ

 زطٕاء زٍّٟ ػثذ اٌؼظ١ُ ِسّذ  ٦٢٢١٩١٥ ٩٢

 زطٕاء ِذزد ِسّذ وّاي ِسّذ  ١١١١١١٦٤١ ٩٩

 زطٕاء ٚخ١ٗ زطٓ ػثّاْ  ٦٢٢١٣٣٢ ١١١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 إنجليزى انتظام -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢االكاديمي )للعام 

 (2  ) 

 ص ١١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 زّسج خّاي ػثذاٌرز١ُ ِفراذ  ٦٢٢١٩٤٩ ١١١

 زٕاْ رأفد ِسّذ ازّذ  ٦١٤٦٥١٢ ١١٢

 ز١اج زط١ٓ ِرضٝ ِرضٝ  ٦٢٦٩٣٤٢ ١١٣

 خاٌذ خّاي ػٛٔٝ ِصطفٝ  ٦٢١٦٥١٦ ١١٤

 خاٌذ ِسّذ ِسّٛد ػثذهللا  ٦٢٦٩٦٦١ ١١٥

 خٍٛد خاٌذ ِسّذ ػٍٝ  ٦١٤٩٦٦١ ١١٦

 دػاء ازّذ زطٓ ػثذ اٌس١ٍُ  ٦٢٢١١٤١ ١١٦

 دػاء ػاطف ازّذ ِسّذ  ٦٢٢١٣١٦ ١١٢

 دػاء ػٍٝ ػ١ذ خالي  ٦١٤٩٦٩١ ١١٩

 دػاء ِسّٛد اٌىاشف ِسّذ  ٦٢٦٩٩٣٢ ١١١

 د٠ٕا اضاِح فرسٝ ازّذ  ٦٢٦٩٦١١ ١١١

 د٠ٕا ػادي ض١ذ ٌث١ة  ٦٢٢١٦٤٦ ١١٢

 ر٠اد ز٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ ػثذاٌرٛاب شٍثٝ  ٦٢٦٩٢٩٥ ١١٣

 رؤٚف خر٠ص ٌٛٔذٜ زٕا  ٦١٥١١٣٤ ١١٤

 رافد رضا فرج زاخر  ٦١٤٩٢١١ ١١٥

 راِٝ رضا زث١ة ِرزٚق  ٦١٤٩٩٤٢ ١١٦

 راِٝ ػ١ذ شاور غطاش  ٦١٤٩٢١٤ ١١٦

 را١ٔا ازّذ اضّاػ١ً ػثذاٌسافع  ٦٢٢١٢٥١ ١١٢

 را١ٔا اضّاػ١ً طٗ ازّذ  ٦٢٢١٦٤٩ ١١٩

 را١ٔا ِسّذ شٛلٝ ف١ُٙ  ٦٢٢١٣٦٦ ١٢١

 را١ٔا ِسّذ ػٛٔٝ اترا١ُ٘ ض١ذ  ٦١٥١١١١ ١٢١

 را١ٔا ِسّٛد زطٓ ػثذ اٌٛ٘اب  ٦٢٢١٢٥٢ ١٢٢

 را١ٔا ٘اشُ خّاي اترا١ُ٘  ١١١١١١١٢٢ ١٢٣

 رتاب واًِ ِسّٛد خاٌذ  ٦١٥١١١٢ ١٢٤

 ِٛضٝ رزاب اتٛا١ٌطر ِسّذ  ٦٢٢١٥٦٩ ١٢٥

 رزاب خاتر ض١ذ ِسّذ  ٦١٥١١٣١ ١٢٦

 رزاب زط١ٓ ٠س١ٝ ِسّذ  ١١١١١١٦١٥ ١٢٦

 رزاب ٔشأخ ػثذ اٌّاٌه ػثذ إٌّؼُ  ٦٢٢١١٦٦ ١٢٢



 االضُ اٌىٛد َ

 رغذج اترا١ُ٘ خّؼٗ زطاْ  ٦٢٢١١١٣ ١٢٩

 رغذٖ ِسّٛد ٠ٛٔص ازّذ  ٦١٥١١٦٤ ١٣١

 رف١ذٖ ض١ذ زوٝ ِراد  ٦١٥١١٩٢ ١٣١

 فرسٝ ػثذاٌٙادٜرل١ٗ ػثذاٌخاٌك   ٦٢٢١٢١٩ ١٣٢

 رٔا ازّذ ِسّذ ِخٍٛف  ٦٢٢١١٩٣ ١٣٣

 رٔا رخة ػٍٝ ِسّذ  ٦٢٢١٣٤٥ ١٣٤

 رٔذا خّاي ضطٛزٝ اترا١ُ٘  ٦٢٦٩٥٦٥ ١٣٥

 ر١ُٔ ِسّذ تذٜٚ ِسّذ زطٓ  ٦٢٢١١٥٢ ١٣٦

 رٚدا اضساق ػثذهللا شساذٗ  ٦٢٥٩٩٤٣ ١٣٦

 ر٠ُ زطاَ ِسّذ ىؼثذ اٌؼاطٟ  ١١١١١١٦٦١ ١٣٢

 ِسّذ ازّذ اترا١ُ٘ر٠ُ   ٦٢٢١١١٦ ١٣٩

 ر٠ّْٛ ػ١ذ ٠ٛٔاْ ػثذاٌط١ذ  ٦٢٢١١١١ ١٤١

 ر٠ّْٛ و١ًّ زٕا اضسك  ٦١٥١١٥٢ ١٤١

 ر٠ّٛٔذا ٔاخر اترا١ُ٘ ١ِخائ١ً  ٦١٥١١٦٦ ١٤٢

 ز٘رج زا٠ذ ِسّذ ػثذاٌسى١ُ  ٦٢٢١٦٦٥ ١٤٣

 ز٠اد طٗ ِخ١ّر صاٌر  ٦٢٢١٩١٢ ١٤٤

 ز٠ٕة ػسخ ِسّذ صالذ اٌذ٠ٓ ػثذ اٌؼس٠س  ٦٢٦٩٣٥١ ١٤٥

 ز٠ٕة ِؼرصُ ِسّذ واًِ  ٦٢٢١٢٥٤ ١٤٦

 ضارج ػادي د٠َٙٛ ػماب  ١١١١١١٤١٣ ١٤٦

 ضارج ػثذ هللا أٛر ػثذ إٌثٝ  ٦٢٢١٥١٢ ١٤٢

 ضارج ِدذٜ ِسّٛد ض١ذ  ٦٢٢١٢١٣ ١٤٩

 ضارج ِسّذ ذٙاِٟ اتٛز٠ذ  ٦٢٢١٦٣٣ ١٥١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 إنجليزى انتظام -اإلنجليزية اللغة  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 ص ١١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ضارٖ اشرف زط١ٓ ِسّذ  ٦١٥١٢٣٢ ١٥١

 ضارٖ ِسّذ ػٍٝ ػثذ اٌسك  ٦١٥١٢٩١ ١٥٢

 ضارٖ ِسّٛد فرسٝ ِسّذ  ٦١٥١٣٩٥ ١٥٣

 ضاٌٝ ػّاد ػٛض رزق  ٦٢٦٩٣٥٣ ١٥٤

 ضأذٜ رافد خ١ًٍ لسِاْ  ٦٢٦٩٣٥٤ ١٥٥

 ضؼ١ذ طٗ ِسّذ ضؼ١ذ  ٦٢٢١١٦١ ١٥٦

 ضؼ١ذج ػاشٛر ػٍٝ ازّذ  ٦٢٢١٢٥٦ ١٥٦

 ضٍّٝ ػّر ِسّٛد ػٍٝ  ٦٢٦٩٢١٤ ١٥٢

 ضٍّٝ ٔاصر ِسّذ ِسّٛد  ٦٢٢١٦٥٢ ١٥٩



 االضُ اٌىٛد َ

 ضٍٜٛ صثرٜ ِسّذ طٗ  ٦٢٦٩٩٩٦ ١٦١

 ػثذاٌداتر ػثذاٌس١ّذ ػثذاٌداترضٍٜٛ   ٦٢٦٩٦٦٥ ١٦١

 ضّاء ػالء صالذ ازّذ ػثذ هللا  ٦٢٢١٤١١ ١٦٢

 ضّاذ ِسّذ ٔصسٝ ِسّذ  ٦١٥١٤٢٩ ١٦٣

 ضّاذ ِسّٛد شّص اٌذ٠ٓ در٠ٚش  ٦٢٢١١٤١ ١٦٤

 ضّر خاٌذ ِسّذ اٌط١ذ  ٦٢٦٩٣٥٥ ١٦٥

 ضّر شؼثاْ ػٍٝ ِسّٛد  ٦٢٥٩٩٥١ ١٦٦

 ضّر ػادي ض١ذ ِسّذ  ٦٢٢١٩٥٤ ١٦٦

 ضّر ػادي ػسخ ػثذ اٌّسطٓ  ٦٢٢١٦٢٢ ١٦٢

 ضّر ِصطفٝ ازّذ ػثذاٌرزّٓ  ٦٢٢١٦٣٢ ١٦٩

 ض١ّٗ ِصطفٝ ػثذاٌرز١ُ ِسّذ  ٦٢٦٩٥١١ ١٦١

 ضٕاء ػثذ هللا ػثذ اٌطالَ ِسّٛد  ٦٢٢١٦٦٦ ١٦١

 ضٕاء ٕ٘ذاٜٚ ِخرار ِسّذ  ٦٢٥٩٩٥٥ ١٦٢

 ض١ّْٛ ٘ارْٚ زث١شٝ ز١ٕٓ  ٦٢٢١٦٥٣ ١٦٣

 ػذٌٝ ِطؼذشٕٛدٖ ٔث١ً   ٦١٥١٥٦٢ ١٦٤

 ش١ر٠ٓ ِذٟٔ ازّذ اضّاػ١ً  ٦٢٦٩٢٦٣ ١٦٥

 ش١ّاء ازّذ ػٍٝ ازّذ  ٦٢٢١٥٥٦ ١٦٦

 ش١ّاء خّاي شؼثاْ أزّذ  ٦٢٢١٢٣١ ١٦٦

 ش١ّاء ػاطف ِٕٙٝ ػثذاٌرز١ُ  ٦٢٦٩٤٥٢ ١٦٢

 ش١ّاء ٔاصر تاشا ػراتٝ  ٦٢٦٩٢٤٩ ١٦٩

 صاتر٠ٓ ازّذ ػثذاٌرزّٓ ػثذاٌغٕٝ  ٦٢٦٩٥٩٥ ١٢١

 صثاذ ازّذ ِسّٛد خ١ٍفٗ  ٦٢٢١١٢٦ ١٢١

 صفاء ػاتذ ػ١ٍٖٛ ػثذإٌاصر  ٦٢٢١١٦٦ ١٢٢

 صّٛئ١ً تٙاء اترا١ُ٘ ِطؼذ  ٦٢٢١٢٢٢ ١٢٣

 ػاصُ ازّذ ِسّذ زط١ٓ  ٦٢٢١٢٦٢ ١٢٤

 ػثذ اٌرزّٓ خاٌذ ػثذ اٌرزّٓ در٠ٚش  ٦٢٦٩٢٢٤ ١٢٥

 ػثذ اٌرزّٓ خاٌذ ِسّذ فرسٟ ِسّذ  ١١١١١١٤٢٢ ١٢٦

 رءٚف رفاػٝ صاٌرػثذ اٌرزّٓ   ٦١٥١٦٤١ ١٢٦

 ػثذ اٌرزّٓ ِسّذ زطٓ ػثذ اٌرزّٓ  ٦٢٢١١٢٥ ١٢٢

 ػثذ هللا ػ١ذ فرسٝ ِسّذ  ٦٢٢١٦٩٩ ١٢٩

 ػثذاٌخاٌك خّؼح ػثذاٌخاٌك ِسّذ  ١١١١١١١٩٢ ١٩١

 ػثذاٌرزّٓ ػثذاٌىر٠ُ زط١ٓ ػثذاٌس١ّذ  ٦٢٦٩٦٩٣ ١٩١

 ػثذاٌرزّٓ ِسّذ خٍف ِسّذ  ١١١١١١٥٣٦ ١٩٢

 ازّذ ػٍٝ ِٕٙٝػثذهللا   ٦٢٢١٩٢٤ ١٩٣

 ػسٖ ِسّذ زطٓ ِسّذ  ٦٢٢١٣٦١ ١٩٤



 االضُ اٌىٛد َ

 ػـــادي أِـ١ــٓ ػثذهللا شىرهللا  ٦٢٢١٦٢٣ ١٩٥

 ػٍٝ رخة ِسّذ ػثذ اٌس١ّذ  ٦١٥١٢٥٩ ١٩٦

 ػٍٝ ِسّذ ِسّذ اضّاػ١ً  ٦٢٢١٣٦٦ ١٩٦

 ػ١ٍاء رِضاْ ازّذ صاٌر  ٦٢٢١٢٦٣ ١٩٢

 ػ١ٍٗ أزّذ ِسّذ ئدر٠ص  ٦٢٢١٦٦٢ ١٩٩

 ت١شٛٞ اٌمص زخار٠اش زوٟػّاد   ٦٢٢١٤٦٤ ٢١١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 إنجليزى انتظام -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥  ) 

 ص ١١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ػثذاٌرزّٓ ِسّذ رت١غ ػثذاٌرزّٓػّر   ٦١٥١٢٢٥ ٢١١

 ػّرٚ ِصطفٝ رأفد ازّذ  ٦٢٦٩٦٤٩ ٢١٢

 غادٖ ػثذاٌرازق ػثذاٌثالٝ ػثذاٌرازق  ٦٢٢١١٦٢ ٢١٣

 فإاد ازّذ فإاد ازّذ  ٦٢٦٩٦٤٣ ٢١٤

 فادٜ رضا تطخرْٚ ٚ٘ثٗ  ٦١٥١٩١٥ ٢١٥

 فادٜ ِذزد زشّد ػثذ اٌٍّه  ٦١٥١٩١٩ ٢١٦

 فادٜ ِرزق صذلٝ ضؼذ  ٦١٥١٩١١ ٢١٦

 فاطّح اضّاػ١ً ػثذاٌٛو١ً ػٍٟ  ٦٢٢١٢٢٢ ٢١٢

 فاطّح ِسّذ فر٠ذ ِسّذ ػٍٝ  ٦٢٦٩٤٤٩ ٢١٩

 فاطّٗ زطٓ ِسّٛد اضّاػ١ً  ٦٢٢١٥٤١ ٢١١

 فاطّٗ ز٠ٓ ِسّذ ضاٌُ  ٦٢٢١٦٣٥ ٢١١

 فاطّٗ ػثذ هللا ازّذ ػثّاْ  ٦٢٢١٦١٦ ٢١٢

 فاطّٗ فراج ػثذ هللا ػثاش  ٦٢٦٩٢٦٦ ٢١٣

 فرسٝ ػثذ اٌسىُ فاطّٗ ِصطفٝ  ٦٢٦٩٢٤٥ ٢١٤

 فا٠سج رخة ض١ذ ػثذ اٌؼس٠س  ٦٢٦٩٩٢٢ ٢١٥

 ف١ثٝ اشرف شساذٗ خ١ًٍ  ٦١٥١١٥٥ ٢١٦

 ف١ٍثص خ١ذ زٍّٝ ِٛضٝ  ٦٢٢١٥٦٢ ٢١٦

 ورضر١ٓ ٠ٛضف فرزاْ ٠ٛضف  ٦٢٢١٢١٥ ٢١٢

 ورَ ٔد١ة ورَ ٔد١ة  ٦٢٦٩٦٥١ ٢١٩

 ور٠ُ اضاِح ٔاخٝ ازّذ  ٦٢٢١٤٣١ ٢٢١

 شاور زٕاو١رٌص ت١ٕا١ِٓ   ٦٢٢١٢٤٢ ٢٢١

 و١رٌص ض١ّر خ١ذ خرخص  ٦١٥١٢٣٢ ٢٢٢

 و١رٌص ل١ٍٕٝ خرخص ػثذ اٌّالن  ٦١٥١٢٤٤ ٢٢٣

 و١رٌص ٌٛلا ِٕرصً أٛر  ٦١٥١٢٦٣ ٢٢٤

 ٌثٕٝ ػثذ إٌّؼُ ػٍٝ ِسّذ  ٦٢٢١١٦٢ ٢٢٥



 االضُ اٌىٛد َ

 ١ٌّاء رِضاْ اترا١ُ٘ ِسدٛب  ٦١٩١٣٢١ ٢٢٦

 ١ٌسا ٠طرٜ فٛزٜ ػٛض  ٦١٥١٢٢٢ ٢٢٦

 ئترا١ُ٘ ػٍٟ ذِٟٛٔإِٓ   ٦٢٦٩٤١٦ ٢٢٢

 ِإِٓ ِسّذ ػثذاٌصّذ ػٍٝ  ٦١٥٢١٢١ ٢٢٩

 ِاد١ٌٓ خّاي ٔث١ً ػس٠س  ٦٢٦٩٦٦٩ ٢٣١

 ِادٚٔا ١ِالد ِدذٞ فا٠س  ٦٢٢١٢٤٥ ٢٣١

 ِارن ِا٘ر رِسٜ خرخص  ٦١٥١٣١٦ ٢٣٢

 ِار١ٌٓ فارٚق تشرٜ ِطؼٛد  ٦٢٦٩٦٢١ ٢٣٣

 ِارٜ شىرٜ ظر٠ف فرج  ٦٢٢١٦٥٦ ٢٣٤

 صّٛئ١ً واًِ ا١ٌشغِارٜ   ٦٢٢١١٦٩ ٢٣٥

 ِار٠ٕا اضسك ئترا١ُ٘ أضؼذ  ٦٢٦٩٢٦٢ ٢٣٦

 ِار٠ٕا رأفد ثاتد ٔاػَٛ  ٦٢٦٩٦٢٣ ٢٣٦

 ِار٠ٕا ِسطٓ ضؼ١ذ زوٝ  ٦٢٢١١٩٦ ٢٣٢

 ِار٠ٕا ِفرذ تشرٞ ٠ؼمٛب  ٦٢٦٩٦٢٤ ٢٣٩

 ِار٠ٕا ١ِش١ً ػثذ هللا شساذٗ  ٦٢٢١١٥١ ٢٤١

 ِار٠ٙاْ زط١ٓ ا١ِٓ ضٕٛضٝ  ٦٢٢١١٦١ ٢٤١

 ِار٠ٛ ٠ٛضف ٔد١ة واًِ  ٦٢٦٩٣٩٣ ٢٤٢

 ِا٠ر رضا فرج والَ  ٦٢٢١٢٣١ ٢٤٣

 ِسطٓ ػٍٝ ػثذاٌسى١ُ زط١ٓ  ١١١١١١٦١١ ٢٤٤

 ِسّذ اتٛاٌماضُ ِسّذ ػثذاٌالٖ  ٦١٥١٥٥٢ ٢٤٥

 ِسّذ ازّذ ػثذ اٌس١ّذ ِسّذ  ٦٢٢١٤١٤ ٢٤٦

 ِسّذ ازّذ ػثذاٌس١ّذ ِسّٛد  ٦١٥١٥٦٢ ٢٤٦

 شارٌِٟسّذ ازّذ ِسّذ   ٦٢٢١١٣١ ٢٤٢

 ِسّذ خاب هللا ازّذ ِسّذ  ٦٢٢١١١٦ ٢٤٩

 ِسّذ خّاي ػثذ إٌّؼُ ِسّذ  ٦٢٢١٢٢١ ٢٥١

 

  تقرير عن طالب سنة دراسية
 إنجليزى انتظام -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٦  ) 

 ص ١١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِسّذ ض١ذ ػ١ذ ٠ٛضف  ٦٢٢١٢٤٩ ٢٥١

 ِسّذ طا٘ر ِسّذ ازّذ  ٦٢٦٩٦٩٤ ٢٥٢

 ِسّذ ػثذهللا ِراد ازّذ  ٦١٩١٣٤٥ ٢٥٣

 ِسّذ ػسِٝ زّذٜ ػثذاٌؼس٠س  ١١١١١١١١٤ ٢٥٤

 ِسّذ ِصطفٝ ِسّذ ادر٠ص  ٦١٥١٦٤٤ ٢٥٥



 االضُ اٌىٛد َ

 ِسّذ ٔاصر ػثذاٌّسطٓ ِسّٛد  ٦٢٢١٩١٦ ٢٥٦

 ِسّٛد ِسّذ ِصطفٝ زطٓ  ٦١٥١٦٩٦ ٢٥٦

 ِسّٛد ِؼٛض ازّذ ِسّذ  ٦٢٢١٩٣٦ ٢٥٢

 ِرثا ص١ٍة ِالن ٚ٘ثح  ٦٢٢١٢٩٩ ٢٥٩

 ِرزق ػط١ٗ ِرزق ٚاصف  ٦٢٢١٩٢٦ ٢٦١

 ِرفد ِدذٜ أٛر تغذادٜ  ٦٢٦٩٣٦٣ ٢٦١

 ِرٚج اترا١ُ٘ ٔصر ػثذ اٌؼس٠س  ٦٢٢١٦٢٥ ٢٦٢

 ِرٚج خّاي ضٕٛضٟ شا١٘ٓ  ٦٢٦٩٣٢٩ ٢٦٣

 ِرٖٚ ا١ِٓ ضؼ١ذ ِسّذ  ٦٢٢١١٦٣ ٢٦٤

 ِرٖٚ ِسّذ ضالِٗ ِسّٛد  ٦٢٦٩٢٣٩ ٢٦٥

 ِر٠ُ اترا١ُ٘ ضؼذ ٠ٛضف  ٦٢٢١٥٢٦ ٢٦٦

 ِر٠ُ خاٌذ رضٛاْ ػثذ اٌسى١ُ  ٦٢٢١٦٦١ ٢٦٦

 ِر٠ُ رفؼد ػس٠س ٠ٛٔاْ  ٦٢٢١٥١٤ ٢٦٢

 ِر٠ُ ِسطٓ ػٍٝ اٌث١ِٛٝ ػثذاٌغٕٝ  ٦١٥١٢٥٢ ٢٦٩

 ِر٠ُ ِسّذ فىرٜ زطا١ٔٓ  ٦٢٢١١١٢ ٢٦١

 ِر٠ُ ٔث١ً ٔادٜ اضىٕذر  ٦٢٦٩٦٦٤ ٢٦١

 ِصطفٟ ِسّذ ػ١طٟ ػثذ اٌسىُ  ٦٢٢١٩١١ ٢٦٢

 ِىار٠ٛش ٔادٞ تشرٞ زٕا  ٦٢٢١٥٢٤ ٢٦٣

 ِٕاي ِمثً ِّذٚذ زث١ة  ٦٢٦٩٦٢٦ ٢٦٤

 ِٕح هللا زرتٝ ػثذاٌرش١ذ طٕطاٜٚ  ٦٢٢١٢٥٦ ٢٦٥

 ِٕٝ ػس اٌذ٠ٓ ػثذإٌّؼُ ػثذاٌغٕٝ  ٦٢٦٩٩٩٢ ٢٦٦

 ترترٜ ضذارِٜٙا زٕا   ٦٢٢١١٦٣ ٢٦٦

 ِٙا ػثذ اٌس١ٍُ اضّاػ١ً ِسّذ  ٦٢٢١٦٢٦ ٢٦٢

 ِٝ ِسّذ ِسّذ ػثذ اٌرازق  ٦٢٢١٣١٦ ٢٦٩

 ِٝ ِصطفٝ ػثذاٌّٛخٛد خاداٌرب  ٦١٥٢١٣٥ ٢٢١

 ١ِادج ِسّذ ضازٝ ِسّذ  ١١١١١١١٤٣ ٢٢١

 ١ِرٔا ضؼذ ١ِخائ١ً رزق  ٦٢٦٩٣٥٦ ٢٢٢

 ١ِٕا شساذٗ روٝ شساذٗ  ٦٢٢١٤٢٤ ٢٢٣

 ١ِٕا ١ِالد ٔد١ة اتٛا١ّ١ٌٓ  ٦٢٦٩٢٩١ ٢٢٤

 ٔارد٠ٓ ضؼ١ذ ػس٠س ضؼ١ذ  ٦٢٦٩٢٤١ ٢٢٥

 ٔار١ِٓ ِدذٜ ٔاشذ ِرخاْ  ٦١٥٢١١٢ ٢٢٦

 ٔاصر شؼثاْ ػثّاْ ػثذاٌغٕٟ  ٦٢٦٩٩٢٥ ٢٢٦

 ٔأطٝ فاَ تطرش فاَ  ٦١٥٢١١٩ ٢٢٢

 ٔا٘ذ ِسّذ زطٕٝ ِسّذ  ٦٢٢١١٢١ ٢٢٩

 ٔث١ً ِخ١ّر ٔث١ً ضاِر  ٦١٥٢١٢٦ ٢٩١



 االضُ اٌىٛد َ

 ٔدالء زٕفٟ ِسّٛد ػ١طٟ  ٦٢٦٩٩٣٣ ٢٩١

 ٔذا ض١ذ ػّر ػثذ اٌسى١ُ ِسّذ  ٦٢٢١٩٥٦ ٢٩٢

 ٔذا ػّر ِسّذ ِسّذ  ٦٢٢١٢٤٦ ٢٩٣

 ٔذا ٔث١ً فا٠ك ضرو١ص  ٦٢٦٩٦٢٩ ٢٩٤

 ٔذٜ زّذٜ ِسّٛد ضؼ١ذ  ٦٢٦٩٦٩١ ٢٩٥

 ٔذٜ ػثذ اٌؼس٠س ِسّذ تذر  ٦٢٦٩٣٩١ ٢٩٦

 ٔذٜ ِسّذ ِسّٛد ػثذ اٌثالٝ  ٦٢٦٩٢٤٢ ٢٩٦

 ٔذٜ ٠اضر ض١ّر ػثذ اٌٛ٘اب  ٦٢٦٩٢٦٤ ٢٩٢

 ٔر١ِٓ ػرتٝ زطٓ خ١ٍفح  ٦٢٢١٦٣٤ ٢٩٩

 ٔر١ِٓ ِىارَ اضطارٚش زث١ة  ٦٢٦٩٩٩٥ ٣١١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 إنجليزى انتظام -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٧  ) 

 ص ١١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة 
 االضُ اٌىٛد َ

 ٔطر٠ٓ ٠س١ٟ أٔٛر ػٍٝ  ٦٢٢١٩١١ ٣١١

 ٔٙاي زّذٜ شؼثاْ ػثذ هللا  ٦٢٢١٢٣٥ ٣١٢

 ٔٙاي ػط١ح شا٘ر ػط١ٗ  ٦٢٢١١٦٤ ٣١٣

 ٔٛرا ػثذهللا ازّذ ػثذهللا  ٦١٥٢٥٤١ ٣١٤

 ٔٛرا ػّاد ػثذإٌّؼُ اتٛا١ًٌٍ  ٦١٩١٣٦٩ ٣١٥

 ٔٛر٘اْ تٙاء زث١ة ضٛلاير  ٦٢٢١٦٦٣ ٣١٦

 ٔٛضح ػٍٝ رخة ػٍٝ  ٦٢٢١٢٦٦ ٣١٦

 ١ٔف١ٓ ٔث١ً ػثذٖ ضؼذ  ٦٢٦٩٦٢٣ ٣١٢

 ٘اخر رت١غ زطٓ ِسّذ  ٦٢٢١٦١٥ ٣١٩

 ٘اشُ اشرف ٘اشُ ػثذاٌرز١ُ  ٦١٥٢٦٤٦ ٣١١

 ٘اٌٗ ز٠ذاْ ػثذ اٌطالَ ز٠ذاْ  ٦١٥٢٦٥٣ ٣١١

 ٘ذٜ خ١ّص وّاي ػثذ اٌىر٠ُ  ٦٢٢١٦٢٢ ٣١٢

 ٘ذٜ ػاِر ِدذٜ ػٍٝ  ٦٢٢١٣٤٦ ٣١٣

 ٘ذ٠ر أزّذ خ١ٍفٗ ػثذ اٌظا٘ر  ٦٢٦٩٩٦٣ ٣١٤

 ٘ذ٠ر ِخرار ذٙاِٝ ِسّذ  ٦٢٢١١٢٦ ٣١٥

 ٘شاَ ػثذ هللا ِسّذ ض١ٍّاْ  ٦٢٢١٦٦١ ٣١٦

 ٘شاَ ػثذ هللا ِسّذ ػٍٟ  ٦١٥٢٦٢٦ ٣١٦

 ٘شاَ ِسّذ ػثذاٌمادر ذٛٔٝ  ٦٢٢١٦١٢ ٣١٢

 ٕ٘اء ض١ذ زط١ٓ ض١ذ  ٦١٥٢٦١٣ ٣١٩

 ٕ٘اء ػثذرتٗ ػثذاٌط١ذ ػثذرتٗ  ٦٢٢١١٥٢ ٣٢١

 ٕ٘ذ ِسّذخ١رٞ ِصطفٝ ػثذاٌثالٝ  ٦٢٢١٦٣٤ ٣٢١



 االضُ اٌىٛد َ

 ٕ٘رٜ ٘شاَ ٕ٘رٜ ػثذ إٌٛر  ٦٢٦٩٩٢٦ ٣٢٢

 ٠ٛ٘ذا ازّذ صالذ ِسّذ  ٦٢٢١٥٣٥ ٣٢٣

 ٚالء اشرف زّذٜ صاٌر  ٦٢٦٩٤١٣ ٣٢٤

 ٚالء خّاي ِسّٛد ػثذ اٌدٛاد  ٦١٥٥٥٦٦ ٣٢٥

 اٌرز١ُ زطٓٚالء ػٍٝ ػثذ   ٦١٥٥٦١٤ ٣٢٦

 ١ٌٚذ ػثذ اٌؼس٠س رِضاْ صاٌر  ٦٢٢١٥٦١ ٣٢٦

 ١ٌٚذ ٘اشُ ػثذ اٌصثٛر ػثذ إٌثٟ  ٦٢٢١٦٦٢ ٣٢٢

 ٠اض١ّٓ خٍف ػثذ اٌٛ٘اب ِسّذ  ٦٢٢١١٢٢ ٣٢٩

 ٠اض١ّٓ طٍؼد فراج اترا١ُ٘  ٦٢٦٩٦٩٥ ٣٣١

 ٠اض١ّٓ ف١صً ػٍٟ ِسّذ  ٦٢٢١٦٩١ ٣٣١

 ٠اض١ّٓ ٔاصر ٌطفٝ ِسّذ  ٦١٥٥٦٣٦ ٣٣٢

 ٠اض١ّٓ ٠اضر ازّذ ٌث١ة  ٦٢٢١٢٤١ ٣٣٣

 ٠اض١ٓ ازّذ شساذٗ ازّذ  ٦١٥٥٦٥٤ ٣٣٤

 ٠طرا ِسّذ زّذٞ زط١ٓ  ٦٢٢١٦٩١ ٣٣٥

 ٠ٛضر١ٕا اشرف ز١ٍُ ص١ٍة  ٦١٥٥٦٦٢ ٣٣٦

 ٠ٛضف خ١ًٍ اترا١ُ٘ ػ١اد  ٦٢٦٩٩٢٦ ٣٣٦

 ٠ٛضف ػث١ذ اتٛ ا١ّ١ٌٓ تٌٛص  ٦١٥٥٦٩١ ٣٣٢

 ٠ٛضف ِا٘ر خ١ًٍ فّٙٝ  ٦٢٢١٥٥٣ ٣٣٩

 

اجمالي عدد 
 ٥الطلبة 

الفصل   
 الدراسي األول

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتظام  
٨١٠-٨١٠٨2 

                  

                        
 اللغة اإلنجليزية/ إنجليزى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 فادى بطرس يعقوب حنين ۱7011۱91٧9199٥۱۱ ۱9۱129 مقيــد 1خارج 
 ۱ محمد علي احمد حسن ۱7011۱91٧91992۱9 ۱9۱121 مقيــد 1خارج 
 7 محمد محمود فتح عبدالكافى ۱7011۱91291991٧1 ۱9۱12۱ مقيــد 1خارج 
 2 محمود حسين حسب هللا  صقر ۱7011۱91٧919۱09۱ ۱9۱127 مقيــد 1خارج 
 ٧ ميرنا ممدوح نصيف كامل ۱7011۱9129191117 ۱9۱122 مقيــد 1خارج 

 

 


