
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠٩:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آالء ٚج١ٗ لطة عثذ اٌذ١ٍُ  ٦٣٢٠٥٣٥ ١

 آ٠ٗ ادّذ جاد ِذّذ  ٦١١٠١١٦ ٢

 آ٠ٗ دط١ٓ عثذاٌذى١ُ ِذّذ  ٦١٥٩٠١٣ ٣

 آ٠ٗ ِذّذ جاد اٌرب ت١ِٛٝ  ١٠٠٠٠٠٠٦٤ ٤

 أدّذ ِذّٛد اترا١ُ٘ ِذّٛد عثذ إٌثٝ  ٦١١٠١١٢ ٥

 أرٜٚ رجة عٍٝ ِاٌه  ٦١١٠١٩٥ ٦

 أ١ِٕح أدّذ اٌثرٔص أدّذ  ٦١١٠٣٦٣ ٦

 أ١ِٕح ٠اضر عثذ اٌطرار ٠ٛٔص  ٦١٦٩٦١١ ١

 إترا١ُ٘ دط١ٓأ١ِرٖ عثذ هللا   ٦١١٠٩٦٤ ٩

 اتأٛب اضذك اترا١ُ٘ روٝ  ٦١٥٦٣٦١ ١٠

 اترار صثرٜ دطٓ ِذّذ  ٦١١٠٦١٦ ١١

 اتراَ اٌمص عثذ اٌّرجٍٝ ثاتد ل١صر  ٦١١٠٠٠١ ١٢

 اترا١ُ٘ عادي دطٓ عثذ اٌعس٠س  ٦١١١٦٢٦ ١٣

 اتٛاٌع١ْٛ ِذّذ ِذّٛد ِذّذ  ٦١٦٩٩٦٥ ١٤

 ادّذ تىرٜ عثذ اٌغٕٝ غ١طأٝ  ٦١٥٦٤١١ ١٥

 ادّذ ض١ذ عثذ اٌثاضػ عثذ اٌّج١ذ  ٦١٥١٦٩٦ ١٦

 ادّذ صاٌخ فرذٟ عٍٟ  ٦١٦٩١٥٠ ١٦

 ادّذ عثذ اٌظا٘ر ض١ٍّاْ ادَ  ٦١٥٩٩٤٣ ١١

 ادّذ عطا اضّاع١ً عٍٝ  ٦١١٠٤٢١ ١٩

 ادّذ عالء ادّذ ِذّذ  ٦١١١١٦٦ ٢٠

 ادّذ عّاد اٌذ٠ٓ صاٌخ ِذّذ  ٦١١٠٩١٦ ٢١

 ادّذ ِذّذ ادّذ اضّاع١ً  ٦١٦٩٤٦١ ٢٢

 ادّذ ِذّذ تذر اٌذ٠ٓ ادّذ عس اٌذ٠ٓ روٝ  ٦١١٠٤٢٩ ٢٣

 ادّذ ِذّذ عٍٝ صادق  ٦١٦٩١٦٠ ٢٤

 ادّذ ٔاصر داِذ عثذاٌرٛاب  ٦١٦٩٤٤٤ ٢٥

 اضراء ضع١ذ عثذ إٌّعُ فّٟٙ  ٦١٦٩٢٦١ ٢٦

 اضالَ ض١ذ ِذرٚش ذٛف١ك  ٦١٦٩٩٥٦ ٢٦

 اضّاء دط١ٓ ِذّذ ِٛضٟ  ٦١١١٦٤٤ ٢١

 عٍٝ ضعذاضّاء غذاذٗ   ٦١٦٩٤٦١ ٢٩

 اضّاء عسِٝ ِذّذ اٌط١ذ  ٦١١٠٠٤٠ ٣٠

 اضّاء عٍٟ ِذّذ عٍٟ  ٦١١٠٢٥٦ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 اضّاء فرٛح ع١ذ ادّذ  ٦١٦٩٥٦٩ ٣٢

 اضّاء ِذّذ عثذ اٌذى١ُ عثذ اٌغفار  ٦١١٠٦٦٠ ٣٣

 اضّاء ِذّذ عثذ اٌعس٠س ِٕصٛر  ٦١١٠٢٦٩ ٣٤

 اضّاء ِذّذ عثذاٌفراح عثذاٌذافع  ٦١١١٥١١ ٣٥

 اضّاء ِّذٚح عجا٠ثٝ ِذّذ  ٦١٦٩١٠٦ ٣٦

 اضّاء ٔادٜ ادّذ ضع١ذ  ٦١٦٩٥٦١ ٣٦

 اغراق ِذّذ عثذاٌعظ١ُ ِذّذ  ٦١١١٣١٦ ٣١

 اصاٌٗ جّاي ِذّذ دٍّٟ  ٦١١٠٩٩٣ ٣٩

 اغاثْٛ درتٝ غذاذٗ فرج هللا  ٦١٦٩١١١ ٤٠

 االء ادّذ دط١ٓ عثّاْ  ٦١١٠١٦٠ ٤١

 االء ِذّذ دط١ٓ عثذاٌعاي  ٦١١٠٦٩٦ ٤٢

 اٌف١ِٛٝ رجة ظ١ف هللا عثذ اٌطالَ  ٦٤٤٣٤٥١ ٤٣

 اٌٙاَ خاٌذ ذٛف١ك عثذ اٌعاي  ٦١٥١١٦٥ ٤٤

 اِأٝ ض١ذ ٔٛراٌذ٠ٓ ِذّٛد  ٦١٦٩٣٩٦ ٤٥

 اِجذ عادي واًِ ٚاصف  ٦١١١١٢٠ ٤٦

 اًِ خٍف ِذّذ ِذفٛظ  ٦١٦٩٣١٥ ٤٦

 اًِ ِراجٝ اتٛ اٌع١ذ دط١ٓ  ٦١١٠٠٤١ ٤١

 إِٗ عصّد ِذّذ دطٓ  ٦١١٠١٤٦ ٤٩

 ا١ِٕٗ ٘أٝ دطٕٝ دطا١ٔٓ  ٦١٦٩٣١٦ ٥٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٠٩:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 خاٌذ ِذّذ ادّذا١ِرج   ٦١١٠٦٥٢ ٥١

 ا١ِرج ِصطفٝ عثذاٌرٛاب ِذّذ  ٦١٦٩٤٤٦ ٥٢

 ا١ِرٖ ضٙرٜ تىرٜ عٍٝ  ٦١١٠٦٥٣ ٥٣

 ا١ِرٖ ٔجاح صالح عٍٝ  ٦١١٠٥٦١ ٥٤

 ا١ِّح ِذّٛد ظادٝ عٍٝ اترا١ُ٘  ١٠٠٠١١٠٦٤ ٥٥

 أجٝ ١ِخائ١ً عس٠س زاخر  ٦١١٠٥٦٦ ٥٦

 أجٝ ٔث١ً ضّعاْ ٚ٘ثٗ  ٦١١١٦٣١ ٥٦

 ٔث١ً ٍِه ع١اد أط١ٔٛٛش  ٦١٥١٩٢٥ ٥١

 أٛار ِصطفٝ أٛر ِذّذ  ٦١٦٩٦٠٣ ٥٩

 ا٠ح دطٓ ٘اغُ دطٓ  ٦١٦٩٦٠٦ ٦٠

 ا٠ح عٍٟ ِذّذ عٍٟ  ٦١١٠٢٣٤ ٦١

 ا٠ح ِذّذ جّاي عثذاٌىر٠ُ  ٦١١٠١٩٩ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ر٠ٕٝ زور٠ا فٛزٜ زخارٜ  ٦١١٠٢٠٩ ٦٣

 ا٠ر٠ٕٝ ِالن ل١ٍٕٝ ٚد٠ع  ١٠٠٠١٠٩٦١ ٦٤

 ا٠ّاْ ادّذ روٝ ِذّٛد  ٦١١٠٩١٣ ٦٥

 ا٠ّاْ دّادٖ ادّذ عٍٝ  ٦١١٠١٤١ ٦٦

 ا٠ّاْ در٠ٚع ِذّذ ذٛف١ك ِذّذ دطٕٟ  ٦١١٠٢٢٣ ٦٦

 ا٠ّاْ ِرضٝ فارٚق ِذّذ  ٦١١١١٦١ ٦١

 ا٠ّٓ ١ِخائ١ً ٠ٛضف ٔج١ة  ٦١٦٩٥٦٠ ٦٩

 ا٠ٗ اضاِٗ ِخٍٛف عٍٝ  ٦١١٠٣٤٢ ٦٠

 ا٠ٗ جّاي ادّذ اتٛ اٌعال  ٦١٥١٩٦٩ ٦١

 ادّذا٠ٗ عالء عثذاٌذ١ّذ   ٦١١٠١٦٣ ٦٢

 ا٠ٗ ِذّذ عثذإٌع١ُ ادّذ  ٦١٦٩٣٩١ ٦٣

 تث١ٕح غارق ٌطفٝ ادّذ  ٦١١١٦٦٩ ٦٤

 تطاَ ِذّذ رظا عثذاٌرد١ُ  ٦١١٠٥٩٥ ٦٥

 تطّٗ ٠طرٜ عثذ اٌطالَ أتٛ اٌذط١ٓ  ٦١٥٩١٢٥ ٦٦

 تطٕد ِذّذ عثذاٌّط١ع جاد  ٦١١٠٦٢٢ ٦٦

 ت١رر ض١ّخ ضٛارش زا٘ر  ٦٣٢٢٤٠١ ٦١

 عثذ اٌّالن ت١رر عّاد رغذٜ  ٦١٥٩١٥١ ٦٩

 ت١ػٜٛ ض١ّر وّاي خ١ًٍ  ٦١١٠٢٦٠ ١٠

 ذغر٠ذ ِذّذ ض١ذ دطة هللا  ٦١١٠٢٦٥ ١١

 ذٕط١ُ اضّاع١ً صاتر ع١طٜٛ  ٦١١٠٦٦٦ ١٢

 جا١ٔد ِٛر٠ص ١ٌػع اضذك  ٦١١٠٢٤٤ ١٣

 جٙاد ادّذ ِذّذ عٍٝ  ٦١٥٩٢٠١ ١٤

 جٙاد ِصطفٝ ادّذ عثذ اٌٙادٜ  ٦١١١٣١٤ ١٥

 عثذاٌٛدٚد عثذاٌردّٓجٙاد ٔاصر   ٦١١٠٦٣١ ١٦

 جٛزف١ٓ عّاد ف١ُٙ فا٠ك  ٦١١٠٣٤٤ ١٦

 ج١ٙاْ دط١ٓ ِذّذ ِذّذ  ٦١١٠١٩٠ ١١

 دطاَ دطٓ فرخ هللا عثذاٌذف١ع  ٦١٥٩٢١٥ ١٩

 دطٕاء ادّذ ِذّذ عثذ هللا  ٦١١١٥١٢ ٩٠

 دّاش ِرعٝ ِذّذ ِرعٝ  ٦١١١١١٢ ٩١

 خٍٛد جاتر لطة غٍثٝ  ٦١٦٩٠١٠ ٩٢

 اترا١ُ٘ دطٓ ِذّذدا١ٌا   ٦١١٠٦٠٥ ٩٣

 دا١ٌا ِذّٛد خ١ٍفٗ ِذّٛد  ٦١١١٦٦٥ ٩٤

 دعاء عثذاٌع١ٍُ ِذّذ عثذاٌع١ٍُ  ٦١١١٣٣٤ ٩٥

 د١ِأٗ ع١ذ ج١ًّ عثذ اٌػ١ٙذ  ٦١١٠٢٦١ ٩٦

 د٠ٕا عالء ِذّذ عثّاْ  ٦١٦٩٦١٢ ٩٦



 االضُ اٌىٛد َ

 د٠ٕا عٍٝ ِذّذ عثذاٌعس٠س  ٦١١١٢١٣ ٩١

 رائذ ِذّذ اترا١ُ٘ فرغٍٝ  ٦١٦٩٦٦٠ ٩٩

 راد١ً اغرف ١ٌُٚ ِجٍٝ  ٦١١٠٣١٩ ١٠٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 ص ٠٩:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 صثرٜ عس٠س عرثٗرا١ٔا   ٦١١٠٣٣٣ ١٠١

 را١ٔا عاِر عٍٝ عثذ اٌٍط١ف  ٦١١٠٤٦٦ ١٠٢

 را١ٔا عطا هللا ض١ّر عطا هللا  ٦١١٠٤٠٦ ١٠٣

 را١ٔا ِؤآِ ِذّذ ادّذ  ٦١٥٩٢٩٥ ١٠٤

 را١ٔا ِٕصٛر ٠طرٜ عثذ اٌىر٠ُ  ٦١٦٩٥١١ ١٠٥

 رتاب عّاد اضىٕذر عثذهللا  ٦١١١١١٤ ١٠٦

 رداب دطٓ عٍٝ عثّاْ  ٦١٦٩٠٩٤ ١٠٦

 رداب ِذّٛد اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦١١٠١٩٦ ١٠١

 ردّٗ ٘ػاَ عٍٟ دطٓ  ٦١١٠٤١٩ ١٠٩

 رغا ادّذ ِذّذ وذٚأٝ  ٦١٦٩٥٦٠ ١١٠

 رظا ١ٌُٚ فؤاد دٕا  ٦١١١٠١١ ١١١

 رل١ٗ جّاي ِذّذ تذٜٚ  ٦١١٠٦٦٣ ١١٢

 رِعاْ ادّذ عثذاٌطرار عثذاٌظا٘ر  ٦١١١٣٦٠ ١١٣

 رٔذا ا١ِٓ ِذّذ ا١ِٓ  ٦١١٠٢١٥ ١١٤

 رٔذا رت١ع ِذّذ عثذهللا  ٦١١١٣٩٥ ١١٥

 رٚف١ذج جّاي فؤاد واًِ  ٦١١٠٣٦١ ١١٦

 رٚف١ذٖ جّاي غعثاْ اتٛ اٌعثذ  ٦١١٠١٦١ ١١٦

 ر٠ٙاَ أٛر اترا١ُ٘ ِذّذ  ١٠٠٠٠٠٣٦٥ ١١١

 ر٠ٙاَ عّر صالح عّر  ٦١١٠٢٦١ ١١٩

 ر٠ٙاَ ٔادٞ ف١ُٙ جرجص  ٦١٦٩١٣٥ ١٢٠

 ز٠ٕة اغرف صاٌخ ِذّٛد  ١٠٠٠١٠٦١٤ ١٢١

 ز٠ٕة رِعاْ اترا١ُ٘ ِذّٛد  ٦١١٠٩١٥ ١٢٢

 ز٠ٕة غا٘ر ٌطفٝ عثذ اٌعس٠س  ٦١١٠٢١١ ١٢٣

 ز٠ٕة ِّذٚح ِذّذ ٠ٛضف  ٦١١٠٣٩٦ ١٢٤

 ضارج اغرف فخرٜ ا١ٔاش  ١٠٠٠١٠٩٣٠ ١٢٥

 ضاٌّح ٔاصر عثاش واًِ  ٦١٦٩٣٥٢ ١٢٦

 ضاِخ ِٕرصر ٠ٛضف فرج  ٦١١٠١٦٠ ١٢٦

 ضأذٜ ضعذ عسِٝ جرجص  ٦١١٠٣٣٤ ١٢١



 االضُ اٌىٛد َ

 ضذر صالح عٍٝ ِٛضٝ  ٦١١١٤١٤ ١٢٩

 ضعاد ِذّذ تىر عثذ اٌذى١ُ  ٦١١٠١٩٤ ١٣٠

 ضٍفأا تػارٖ دٕا ١ٔٚص  ٦١٦٩٣٦٠ ١٣١

 ضّاح دطٓ ادّذ دطٓ  ٦١٦٩٠٥٦ ١٣٢

 ضّر روٝ ِرٌٛٝ تخ١د  ٦١١١٣٦٢ ١٣٣

 ضّر عثذاٌىافٝ عثذاٌرد١ُ عثذاٌىافٝ  ٦١٦٩٤٥١ ١٣٤

 ضّطُ ٚج١ٗ ج١ًّ اترا١ُ٘  ٦١١٠٢١٥ ١٣٥

 ض١ّْٛ عّاد غف١ك ضعذ  ١٠٠٠١١٠٦٣ ١٣٦

 غاِٗ غعثاْ أٛر خع١رٜ  ٦١٥٩٤٩٣ ١٣٦

 غ١رٜ ١ِٕا اضىٕذر غذاذٗ تطرش  ٦١١١٦٠٥ ١٣١

 غ١ّاء ادّذ ِذّذ عثذرتٗ  ٦١١١٦٥٤ ١٣٩

 غ١ّاء جاتر اٌط١ذ دافع  ٦١٦٩١٦٤ ١٤٠

 غ١ّاء رِعاْ صالح عثذاٌعظ١ُ  ١٠٠٠١٠٩٣٦ ١٤١

 رِعاْ ض١ٍُغ١ّاء عاغف   ٦١١١١٣٤ ١٤٢

 غ١ّاء عٍٝ ادّذ عثذٖ  ٦١١٠٣٠٩ ١٤٣

 غ١ّاء ِؤِٓ واًِ ادّذ  ٦١١٠٤١٣ ١٤٤

 غ١ّاء ِذّٛد عٍٝ ِذّٛد  ٦١١٠٦٢٤ ١٤٥

 غ١ّاء ِصطفٝ ِذّذ ِذّذ  ٦١١١١١٦ ١٤٦

 صاتر٠ٓ دطٓ اضّاع١ً ِذّذ  ٦١٦٩٥١٥ ١٤٦

 صاتر٠ٓ ضع١ذ ض١ذ فرداخ  ٦١٦٩٩٠٦ ١٤١

 عثذاٌردّٓ عٍٝصفاء رظا   ٦١١٠٦٢٠ ١٤٩

 عادي صّٛئ١ً جر٠ص رِٚاْ  ٦١١١١٢٩ ١٥٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 ص ٠٩:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 عا١ٌٗ رت١ع دط١ٓ ذٙاِٝ  ٦١٦٩٥٤٦ ١٥١

 عثذ اٌردّٓ ِذّذ غٗ عثاش  ٦١١٠٩٥٠ ١٥٢

 عثذاٌردّٓ ض١ذ ِذّذ ض١ذ  ٦١٦٩٦١٢ ١٥٣

 عثذاٌردّٓ عٍٝ دط١ٓ عٍٝ  ٦١١٠٤٦٣ ١٥٤

 عثذاٌردّٓ عٕرر خٍف هللا عثذاٌصثٛر  ٦١١٠٣٦١ ١٥٥

 عث١ر دطٓ اترا١ُ٘ اتٛاٌطعٛد  ٦١١٠٣١٠ ١٥٦

 عثذ اٌثالٝ ِذّذ خ١ًٍعث١ر   ٦١٦٩١١١ ١٥٦

 عث١ر عثذ اٌٛارز ِذّذ زوٝ  ٦١١٠٩٣٥ ١٥١

 عٍٝ عالَ غ١ّٕٗ عٍٟ  ٦١١٠٥٤٦ ١٥٩



 االضُ اٌىٛد َ

 عٍٝ ِاجذ عثذ اٌذى١ُ ِذّذ  ٦١١٠٤٢٣ ١٦٠

 ع١ٍاء ترواخ ِذّٛد ِذّذ  ٦١١٠٦٦٢ ١٦١

 عّر فرذٝ واًِ عٍٝ  ٦١٦٩١٣٥ ١٦٢

 عّر ِذّذ عثذ اٌعظ١ُ جّعح  ٦١٥٩٦٣٩ ١٦٣

 عّرٚ ِجذٜ صاتر ِذّذ  ٦١٥٩٦٤٥ ١٦٤

 عّرٚ ٔادٜ رضّٝ ِذّٛد  ٦١٦٩٩٣١ ١٦٥

 غادج رجة ع١ذ عثذاٌغٕٟ  ٦١١٠٩٤٤ ١٦٦

 غادٖ دطاْ ِذّذ أدّذ  ٦١١١٥٢٥ ١٦٦

 غادٖ ِذّٛد راجخ ِذّذ  ٦٣٣٥٣٩٤ ١٦١

 غا١ٌٗ جاتر دافع دطٓ  ٦١٦٩١٣١ ١٦٩

 فاد٠ٗ عٛٔٝ دث١ة عثذ اٌط١ذ  ٦١١٠١٦٩ ١٦٠

 ادّذ ِذّذ غٗفاغّح   ٦١١١٥٥١ ١٦١

 فاغّح أٛر ِذّذ عثذ اٌعس٠س  ٦١١١٥١٣ ١٦٢

 فاغّح غعثاْ رفاعٟ ضع١ذ  ١٠٠٠٠٠٣٦١ ١٦٣

 فاغّح صاٌخ عط١ٗ ِذّذ  ١٠٠٠١١٠٩٤ ١٦٤

 فاغّح ظادٟ فرخ اٌثاب دضٛلٟ  ٦١٦٩٩٩٣ ١٦٥

 فاغّٗ دط١ٓ اضّاع١ً درد٠رٜ  ٦١٦٩٠٤٢ ١٦٦

 فاغّٗ رِعاْ عثذاٌجٛاد ِرٌٛٝ  ٦١١٠١٦٤ ١٦٦

 فاغّٗ عٍٝ غعراٜٚ زوٝ  ٦١٦٩٦٦١ ١٦١

 وار١ٌٚٓ عّاد ٠ٛضف اضذك  ٦١١٠١٦١ ١٦٩

 وار١ٌٚٓ ِجذٜ ورَ غاٌٝ  ٦١١٠١٩٥ ١١٠

 واًِ اتٛ اٌخ١ر واًِ رِٚاْ  ٦١٥٩٦٠٦ ١١١

 ورضر١ٓ عاغف فٛزٜ ٚ٘ثٗ  ٦١٦٦٥٣٦ ١١٢

 ورضر١ٓ ١ِٕر ّٔر فرج  ٦١٦٦٥٤١ ١١٣

 ورَ تادٜ أجٍٝ عثذ اٌط١ذ  ٦١٥٩٦٢٣ ١١٤

 ور٠ُ ظادٝ ِذّذ عثذاٌرد١ُ  ٦١١١٢٦٢ ١١٥

 ور٠ُ عثذ اٌرغ١ذ ِذّذ ادّذ  ٦١٥٩٦٠٦ ١١٦

 و١رٌص جّاي روٝ تطرش  ٦١٥٩٥٥٥ ١١٦

 و١رٌص ٔاصر عثذاٌط١ذ خ١ًٍ  ٦١٥٩٥٣٣ ١١١

 ٌٛرا فا٠س ِٛغ١ً صادق  ٦١١١٢٥٣ ١١٩

 ١ٌٍٝ رجة ٠اض١ٓ عثذ اٌع١ٍُ  ٦١١٠٥١٣ ١٩٠

 اترا١ُ٘ ِؤِٓ دّادج ِذّذ  ٦١٦٩٩٦٥ ١٩١

 ِاجذ اغرف ٔاغذ ترضَٛ  ١٠٠٠١١٠٠٦ ١٩٢

 ِاد١ٌٓ ٔث١ً عذٌٝ دث١ة  ٦١٦٩٥٠٦ ١٩٣

 ِادٚٔا خ١رٜ رزق دث١ة  ٦١١٠٦٦٩ ١٩٤



 االضُ اٌىٛد َ

 ِارذ١ٕا وّاي ض١ّر ِٕٙٝ  ٦١١١٤٢٤ ١٩٥

 ِارذ١ٕا ِجذٜ ٔجاح ٚ٘ثٗ  ٦١٦٩٦١٠ ١٩٦

 ِار١ٌٓ جاتر دى١ُ ع١اد  ٦١١٠٠١١ ١٩٦

 عف١فٝ غاورِار٠ا ِجذٜ   ٦١١١٢١١ ١٩١

 ِار٠ٕا اترا١ُ٘ ف١ُٙ ذادرش  ٦١٦٩٣٥٦ ١٩٩

 ِار٠ٕا تطخرْٚ جثرٖ عثذهللا  ٦١١١٦٥١ ٢٠٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥  ) 

 ص ٠٩:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِار٠ٕا ضعذ ٕ٘رٜ جرجص  ٦١١١٠٦٠ ٢٠١

 ِجذٜ أٛر فرج اترا١ُ٘  ٦٣٣٦١١٣ ٢٠٢

 ِذّذ ادّذ غذاذٗ غٍثٝ  ٦١١١٢٢٤ ٢٠٣

 ِذّذ ادّذ عسٚز عثذ اٌذ١ٍُ  ٦١١٠٥٢٤ ٢٠٤

 ِذّذ ادّذ عٍٝ لطة  ٦١١٠١٢٩ ٢٠٥

 ِذّذ خ١رٜ دط١ٓ اترا١ُ٘  ٦١٥٩٤٩٦ ٢٠٦

 ِذّذ غذاذٗ خٍف و١الٔٝ  ٦١٥٩٤١٥ ٢٠٦

 ِذّذ عاغف غمرأٝ ض١ذ  ٦١١١١١١ ٢٠١

 ِذّذ ِخٍٛف ِعرٛق ِرضٝ  ٦١٦٩٢١١ ٢٠٩

 ِرٔا غاٌٝ فّٙٝ اٌط١ذ  ٦١١٠٦١١ ٢١٠

 ِرٚاْ جاتر عطاهلل دطا١ٔٓ  ٦١١٠٩٢١ ٢١١

 ِر٠أٗ عسخ غاٌٝ د١ٕٓ  ٦١١٠٢٠٦ ٢١٢

 اٌط١ذِر٠ُ اترا١ُ٘ تٌٛص عثذ   ٦١١١٦١٠ ٢١٣

 ِر٠ُ اترا١ُ٘ عذٌٟ اترا١ُ٘  ٦١١١٠٥٤ ٢١٤

 ِر٠ُ عٍٟ ض١ذ عٍٟ  ٦١٦٩٩٠٦ ٢١٥

 ِر٠ُ ِذّذ دطٓ ِذّذ  ٦١١٠٢٦٢ ٢١٦

 ِػ١رج ضعٛدٜ ِذّذ عثذاٌغٕٝ  ٦١١٠٩٦١ ٢١٦

 ِصطفٝ عثذ اٌطالَ عثذ اٌط١ّع ِذّذ  ١٠٠٠١٠٦٥٠ ٢١١

 ِصطفٝ ِذّذ عثذ هللا ِذّذ  ٦١١٠٤٢١ ٢١٩

 ِصطفٝ ِذّٛد غٗ ض١ذ  ٦١١٠٩٠١ ٢٢٠

 ِعرس ِذّذ غٗ ِذّذ  ٦١١٠٤٦٠ ٢٢١

 ِعرس ِذّٛد ِذّذ ٘ارْٚ  ٦١١١١٢٣ ٢٢٢

 ِــــارٜ صثذٝ عث١ذ دٕا  ٦١١٠٦١٦ ٢٢٣

 ِىار٠ٛش ِّذٚح ٠ٛضف دث١ة  ٦١٥٩٢٦٩ ٢٢٤

 ِٕٝ أٛر اٌط١ذ ِذّذ  ٦١١٠٩١١ ٢٢٥



 االضُ اٌىٛد َ

 ِٕٝ خٍف ع٠ٛص اٌذِرداظ  ٦١١٠٥٤١ ٢٢٦

 غعثاْ عثذ هللا عّرِٕٝ   ١٠٠٠٠٠٢٥٩ ٢٢٦

 ِٙاب صالح ِذّذ رضرُ  ٦١١١١٦٢ ٢٢١

 ِٝ ادّذ ِذّذ عثذهللا  ٦١١٠٣٩٠ ٢٢٩

 ِٝ عاغف ٠ذٝ ض١ذ  ٦١٦٩١٢٢ ٢٣٠

 ١ِرفد جّعٗ ِذّذ ادّذ  ٦١١٠٦٣٢ ٢٣١

 ١ِرٔا جرجص روٝ جرجص  ١٠٠٠٠٠٥٣٩ ٢٣٢

 ١ِرٔا عاغف جاتر عثذاٌّط١خ  ٦١١٠٢٦١ ٢٣٣

 أٛر ص١ٍة١ِٕا جرجص   ٦١٦٩٤١١ ٢٣٤

 ١ِٕا خٍف جاتر ٚال١ُ  ٦١١٠٠٦٩ ٢٣٥

 ١ِٕا رظا ا١ِٓ ٔاغذ  ٦١١٠١٥١ ٢٣٦

 ١ِٕا ِجذٜ ٔارٚز ص١ٍة  ٦١٦٩١١٢ ٢٣٦

 ١ِٕا ِالن صذلٟ رزق  ٦١٦٩٩٥١ ٢٣١

 ١ِٕا ِٛضٝ صادق غاٌٝ  ٦١١٠٩٢٩ ٢٣٩

 ١ِٕا ٠ٛٔاْ دٍّٝ ١ِخائ١ً  ٦١١٠١٦١ ٢٤٠

 عثذاٌعس٠سٔاد٠ح ِصطفٝ ِذّٛد   ٦١١٠١١٤ ٢٤١

 ٔاد٠ٗ ٔاصر ِاظٝ عثذهللا  ٦١١١٥٣٤ ٢٤٢

 ٔارد٠ٓ اضعذ فخرٜ ٌث١ة  ٦١١١٤٥١ ٢٤٣

 ٔأطٝ ٔاصف ِالن ٚاصف  ٦١١٠٠١٥ ٢٤٤

 ٔأطٟ اترا١ُ٘ تثاٚٞ اضطفأٛش  ٦١١٠٥٣٣ ٢٤٥

 ٔأطٟ ّٔر اضذك فرٔط١ص  ٦١١٠٥٣٤ ٢٤٦

 ٔا٘ذ اغرف اٌذ١ٕٝ عثذاٌعظ١ُ  ٦١١١٥٣٥ ٢٤٦

 ٔا٘ذ عادي رظا صادق  ١٠٠٠١١٠٦٦ ٢٤١

 ٔا٘ذ ٔادٞ أدّذ ِذّذ  ٦١٦٩٤٥٥ ٢٤٩

 ٔجاخ اترا١ُ٘ عٍٝ ِرزٚق  ٦١١١٥٦٦ ٢٥٠

 

  تقرير عن طالب سنة دراسية
 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٦  ) 

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

 ٔجالء ِذّٛد عثاش ِذّذ  ٦١١٠٦١٦ ٢٥١

 ٔج١ة صالح ٔج١ة ج١ذ  ٦١٥٩١٥٣ ٢٥٢

 ٔذٜ ادّذ اضّاع١ً ِذّٛد  ٦١١١٦٦٩ ٢٥٣

 ٔطّح ٔاجٟ دافع عٍٝ  ٦١١٠٣١٥ ٢٥٤

 ٔط١ُ ِالن رغذٜ جرجص  ٦١٦٩٦٦١ ٢٥٥



 االضُ اٌىٛد َ

 ٔػٜٛ فؤاد عرتٝ صالح  ٦١٦٩١٦٥ ٢٥٦

 ٔث١ٗ ج١ًّٔعّاخ دط١ٓ   ٦١٦٩٥٦٣ ٢٥٦

 ٔعّٗ رِعاْ ادّذ اِثاتٝ  ٦١١٠١٦٦ ٢٥١

 ٔٙاي عاغف داِذ اترا١ُ٘  ٦١٦٩٦٢٦ ٢٥٩

 ٔٙٝ ادّذ عثذ اٌّطٍة ادّذ  ٦١١١١١٦ ٢٦٠

 ٔٛر٘اْ أغرف ادّذ رفعد  ٦١٦١٦١٢ ٢٦١

 ٔٛر٘اْ اترا١ُ٘ ِذّذ اترا١ُ٘  ٦٣٤١٩٦٦ ٢٦٢

 ٔٛر٘اْ ادّذ عس اٌذ٠ٓ عٍٟ  ٦١١١٦٦٤ ٢٦٣

 ٔٛر٘اْ ِجذٜ فٛزٜ عثذ اٌذ١ّذ  ٦١٦١٩٤٦ ٢٦٤

 ٔٛر٘اْ ٠اضر اترا١ُ٘ ِذفٛظ  ٦١٦٩٩٠١ ٢٦٥

 ٔٛر٘اْ ٠اضر دٍّٝ ِرزٚق  ٦٣١٩٦٠١ ٢٦٦

 ١ٔرٖ غٗ غٗ ادّذ  ٦١١٠٢٦٣ ٢٦٦

 ١ٔف١ٓ صثذٝ فارٚق فؤاد  ٦١١٠٤٦٦ ٢٦١

 ٘اجر اترا١ُ٘ عطا رت١ع  ٦١١١٣٢١ ٢٦٩

 ٘اجر ادّذ ٌطفٝ ادّذ  ٦١٦٩٥٠٥ ٢٦٠

 ٘أٝ ِجذٜ دى١ُ جر٠ص  ٦١٦٩٤٠٤ ٢٦١

 ٘ا٠ذٜ دطاَ وّاي عثذ اٌعس٠س  ٦١١٠٢٠٦ ٢٦٢

 ٘ذٜ فرذٝ عثذ إٌّعُ ٠ٛضف  ٦١٦٩٢٦٦ ٢٦٣

 ٘ذٜ ِذّذ دّذٜ عثذ اٌصّذ  ٦١١٠١٤٠ ٢٦٤

 ٘ذٞ عٍٝ عطا ِرضٝ  ٦١٦٩٦٠٤ ٢٦٥

 ّ٘ص ادّذ ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ واًِ  ٦١٥١٩٦١ ٢٦٦

 ١ٕ٘ح صّٛئ١ً ع١اد ِٛضٝ  ٦١١٠١٩٦ ٢٦٦

 ٚالء داخٍٝ عثذ اٌّذطٓ داخٍٝ  ٦١٦٩٦٩١ ٢٦١

 ٚالء ٘اغُ ِذّذ ِذّذ  ٦١١١٦٦٥ ٢٦٩

 ١٘ٚثٗ دطٓ ِذّذ دط١ٓ  ٦١١٠٦١٩ ٢١٠

 ٠اض١ّٓ رِعاْ عثذاٌرغ١ذ ِذّذ  ٦١١٠٦٤٢ ٢١١

 ٠اض١ّٓ غارق ادّذ عثذ اٌجٛاد  ٦١١٠٣٢٣ ٢١٢

 ٠اض١ّٓ عادي عثذ اٌعظ١ُ ِذّذ  ٦١١١١٣٢ ٢١٣

 ِذّذ ذٛف١ك ٠اض١ّٓ عاغف  ٦١١٠٣٢٤ ٢١٤

 ٠اض١ّٓ عصاَ اٌذ٠ٓ ضاِٝ دطٓ  ٦١١١٦٩١ ٢١٥

 ٠اض١ّٓ ٠ا ضر عثذهللا دطٓ  ٦١٦٩٢٢٠ ٢١٦

 ٠اض١ّٓ ٠اضر فرذٝ ِذّذ  ٦١٦٩١٢٩ ٢١٦

 ٠ٛضر١ٕا اغرف صالح ٠ٛضف  ٦١١١٦٢٤ ٢١١

 ٠ٛضر١ٕا ٔاصف اترا١ُ٘ عثذ اٌّط١خ  ٦١٥٦٤٢١ ٢١٩

 ٠ٛضر١ٕا ٔس٠ٗ تطرش ِجٍٟ  ٦١١٠٥٢٣ ٢٩٠



اجمالي عدد 
 ٨الطلبة 

الفصل الدراسي   
 األول

 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتظام  

                  

                        
 اللغة الفرنسية/ فرنسى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 اسماء سعد زكً سٌد ۲2٩91۲۰11۰1۰19۲1 ۲۰۲٩٩1 مقٌــد 1خارج 
 ۲ مرٌم ٌسرى رمضان زكى ۲2٩91۲۰11۰1۰۰۰32 ۲۰۲٩٩۲ مقٌــد 1خارج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تقرير عن طالب سنة دراسية
 فرنسى انتساب موجة -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

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

 آ٠ٗ عّاد ِذّذ جّاي عثذ اٌطالَ  ٦١٦٠١٦٩ ١

 أ١ِس اضّاع١ً ادّذ عثذاٌّعثٛد  ٦١٦١٦١١ ٢

 أ٠اخ ِصطفٝ ضعذ عٍٝ  ١٠٠٠٠٠١١١ ٣

 أ٠ح أدّذ عٍٝ عثّاْ  ٦١٦١٥٩١ ٤

 اتأٛب دٕا ذادرش دثػٟ  ٦١٥٩١٤٣ ٥

 اتأٛب ِارٜ عا٠ذ ص١ٍة  ١٠٠٠١٠٦٩٠ ٦

 اتأٛب ِجذٜ عذٌٝ ٕ٘ٝ  ٦١٥٩١٥١ ٦

 ادّذ جّاي ترواخ ادّذ  ١٠٠٠٠٠٥٢٥ ١

 ادّذ عثذاٌرازق عٍٝ عثذاٌصاٌذ١ٓ  ١٠٠٠١١٥٣٣ ٩

 ادّذ عّاد ِذّذ عثذإٌّعُ  ٦١٥٩٩٥٩ ١٠

 اضراء اترا١ُ٘ ِذّذ زوٝ ِذّذ  ٦١٦٩٠٥٤ ١١

 اٌػ١ّاء عثذ إٌّعُ رجة ِذّذ  ٦١٦٩٠٦١ ١٢

 ا١ٌػع ١ِالد اضذك ٌث١ة  ١٠٠٠٠٠٤٦٥ ١٣

 اِأٝ ٔاجخ واًِ ٠ٛضف  ٦١٦١٥٦١ ١٤

 اًِ عادي ادّذ عثّاْ  ٦١٩٠٣٥٣ ١٥

 ا١ِٕٗ ِذّذ غذاذٗ ِذّٛد  ٦١٦٠٢٢٦ ١٦

 ا١ِرٖ ادّذ عجّٝ ادّذ  ٦١٦٠١٣٣ ١٦

 أجٝ اترا١ُ٘ غاور ٔاعَٛ  ٦١٦٠٣٠٥ ١١

 ا٠ر٠ٕٝ جّاي عط١ٗ صغ١ر  ٦١٦١٩٣١ ١٩

 ا٠ّاْ عثذ هللا دط١ٓ عػرٜ  ٦١٦٩١٣٣ ٢٠

 ا٠ّاْ ِذّذ فارٚق عثذ اٌذى١ُ  ٦١٦٠٣٥٢ ٢١

 ا٠ٗ جّعٗ ٠ذٟ دطٓ  ١٠٠٠٠٠٢٦٥ ٢٢

 ا٠ٗ ض١ذ عثذ اٌفع١ً عثذ اٌذ١ٍُ  ٦١٦٠٣٦٤ ٢٣

 ا٠ٙاب عالء اٌذ٠ٓ ف١ط هللا ِذّٛد  ٦١٦٦٥٢٠ ٢٤

 تاضُ ٠اضر ِذّذ عّار  ٦١٦١٥٦٦ ٢٥

 دث١ة ت١رر ٘أٝ غذاذٗ  ٦١٦٦٥١١ ٢٦

 ت١ػٛٞ ِالن ِػرلٟ غطاش  ١٠٠٠١٠١٦٥ ٢٦

 دطاَ ِذّذ ِذّٛد عثذ اٌرد١ُ  ٦١٦٦٦٠٦ ٢١

 دٕا ضاِٝ دٕا ف١ُٙ  ٦١١١٢٤٩ ٢٩

 خاٌذ ِصطفٝ عٍٝ عثذ إٌع١ُ  ٦١١١١١٠ ٣٠

 د٠ٕا جّاي اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦١٦٦٩٢٥ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 راِٝ رظا عثذهللا ٌث١ة  ٦١٦٩١٥٩ ٣٢

 ضٕٛضٝرا١ٔا داذُ عٕرر   ٦١٦٩٠٦٢ ٣٣

 ر٠ّٛٔذا خ١ٍفٗ ا٠ٛب ٠عمٛب  ٦١٦٩٣٣٢ ٣٤

 ضأذٜ ا٠ّٓ ٕ٘رٜ ع١اد  ٦١١٥٦٢٠ ٣٥

 ضع١ذ ِذّذ ذٛف١ك ِذّذ  ١٠٠٠٠٠٤١٥ ٣٦

 ضٍّٝ غا٘ر عثذ اٌالٖ عثذ اٌردّٓ  ٦١٦٩٢٤٣ ٣٦

 ض١ذ ِجذٜ دط١ٓ عثذ اٌطالَ  ١٠٠٠٠٠٢٦٦ ٣١

 غ١ّاء ِذّذ صاتر تخ١د  ٦١٦١١١٤ ٣٩

 فارٚق عٍٝ غ١ّاء ِٕصٛر  ٦٣٩١٥٥٦ ٤٠

 عثذ اٌٛ٘اب اتٛ ا١ًٌٍ عثذ اٌٛ٘اب دطٓ  ٦١٦٦٦٣٦ ٤١

 عثذاٌردّٓ جّاي عثذ اٌذى١ُ صادق  ٦١٦١١٣٦ ٤٢

 عثذٖ تطرش عثذٖ ٠ٛضف  ٦١٩٠٣١٠ ٤٣

 عس اٌذ٠ٓ ادّذ عس اٌذ٠ٓ عٍٝ  ٦١٦١٦٢٦ ٤٤

 عٍٝ ِذّذ عٍٝ خ١ٍف  ٦١٦٩١٦٣ ٤٥

 عّرٚ فرذٝ أٛر ِذّذ  ١٠٠٠١٠٩٦٩ ٤٦

 فادٜ اضذاق غٛلٝ أجٍٝ  ٦١٦٦٦٦٥ ٤٦

 فادٜ ِذة ٠ٛضف اد٠ة  ٦١٦٦٦١١ ٤١

 فادٜ ٠ٛضف راظٝ ٠ٛضف  ٦١٦٦٦٦٣ ٤٩

 فادٞ عادي ٔج١ة ِرٝ  ١٠٠٠١٠٦٣١ ٥٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 فرنسى انتساب موجة -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

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

 فادٞ ع١اد ِرٝ عثذ إٌٛر  ١٠٠٠١٠٦٢٩ ٥١

 و١رٌص جرجص ادٚار جرجص  ٦١٦٦٥٣٠ ٥٢

 و١رٌص ض١ّر ِّراز لر٠الص  ٦١٦٦٥٢٢ ٥٣

 و١رٌص ٔث١ً فا٠س فرج  ٦١٦٩١٦١ ٥٤

 ادّذ١ٌّاء زغٍٛي غذاذٗ   ١٠٠٠١٠٩١٠ ٥٥

 ١ٌذ٠ا ٔث١ً ١ِٕر عج١ٍٟ  ٦١٦٩٢٦٦ ٥٦

 ِاروٛ ادٚار زغٍٛي دٕا  ٦١٦٩١١١ ٥٦

 ِار٠س ج١ذ اضذك ِعٛض  ٦١٦٦٤١١ ٥١

 ِار٠ٕا جرجص ٔص١ف واًِ  ٦١٦٦٤٦٥ ٥٩

 ِا١٘راب عٍٝ ٠ٛضف ض١ٍُ  ٦١٦٦٤٥١ ٦٠

 ِذثٗ عادي عثذاٌّط١خ ٠ٛضف  ٦١٦٦٢٠٠ ٦١

 ِذّذ ادّذ دطا١ٔٓ عثذاٌذف١ع  ٦١٦٩١١٤ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ ترواخ ِذّذ ترواخ  ١٠٠٠١١٥٣٥ ٦٣

 ِذّذ دط١ٓ عثذ إٌظ١ر ّ٘اَ  ٦١٦٦١٦٤ ٦٤

 ِذّذ ضع١ذ دطٓ ِذّذ  ٦١٦٤٦٦١ ٦٥

 ِذّذ فٌٛٝ عثاش ِذّذ  ٦١٦١٩٥٠ ٦٦

 ِذّٛد ادّذ ِذّذ عثذاٌذ١ّذ  ١٠٠٠١١١٩٩ ٦٦

 ِذّٛد عادي دطا١ٔٓ عثذ اٌعاغٝ  ٦١٦١٥٤١ ٦١

 ضع١ذِرزٚق عادي ِرزٚق   ٦١٦٩١٦٤ ٦٩

 ِرٔا اضذك اترا١ُ٘ خ١ًٍ  ٦١٩٠٣١٣ ٦٠

 ِرٖٚ رِعاْ ِصطفٝ عثذاٌع١ٍُ  ٦٢١٢٥٥٤ ٦١

 ِر٠ُ اضذك ١ٌُٚ اترا١ُ٘  ٦١٦٩٠٤٤ ٦٢

 ِر٠ُ ِجذٜ رزق ِجٍٝ  ٦١٦١٦١٠ ٦٣

 ِصطفٝ عاغٛر عط١ٗ ادّذ  ٦١٦٠٣٣١ ٦٤

 ِصطفٝ ِذّذ ِذّذ عاصُ  ٦١٦٩٠٦٥ ٦٥

 ِٕح هللا غارق ادّذ ِذّذ  ١٠٠٠١٠٩٥٦ ٦٦

 ِٝ ٘الي ِذّذ واًِ  ٦١٦٠١٦٦ ٦٦

 ١ِرٔا ثاتد ٠ٛضف ٚ٘ثٗ  ٦١٦٠١٦٦ ٦١

 ١ِرٔا رفعد ذٛف١ك تثاٜٚ فأٛش  ٦١٩٠٣٩٣ ٦٩

 ١ِٕا تثاٜٚ عثذهللا عثذٖ  ٦١٦٠٠٩٦ ١٠

 ١ِٕا ِاجذ ٠ٛٔاْ عثذٖ  ١٠٠٠١٠١٣٤ ١١

 ٔارٚز ِالن ٔارٚز رٚفائ١ً  ٦١٦٠٠٦٥ ١٢

 ِذّذٔذٜ اتٛ ا١ًٌٕ ِذّذ زوٝ   ٦١٦١٦٢٠ ١٣

 ٔر١ِٓ ِا٘ر عثذٖ رزق  ٦١٦٠٠٤٣ ١٤

 ٔٙاي غٗ عس٠س اٌذ٠ٓ ِذّذ أٛر  ٦١٦٩٠٩١ ١٥

 ٔٛر٘اْ خاٌذ ِذّذ غٗ  ٦١٦٩٠٩٦ ١٦

 ٘اجر دّذٞ ض١ذ عٍٟ  ١٠٠٠٠٠٥٠١ ١٦

 ١ٌٚذ ِصطفٝ ض١ذ ِذّذ  ٦١٥٩١٩٦ ١١

 ١ٌُٚ عذٌٝ فٛزٜ دٕاٜٚ  ٦١٥٩١٩٣ ١٩

 ٠ٛضف اتٛ تىر عثذ اٌذ١ّذ ض١ٍّاْ  ٦١٥٩١٦٣ ٩٠

 

 

 

 

 



اجمالي عدد 
 ٥الطلبة 

الفصل   
 الدراسي األول

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتساب موجه  
٨١٠٣-٨١٠٨ 

                  

                        
 اللغة الفرنسية/ فرنسى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

رقم  القيد حالة
 الجلوس

 م  اسم الطالب كود الطالب

 1 اسراء خالد ابراهٌم محمد ۲2٩91۲۰11۰1۰۲2۰2 ۲1۲۲٩1 مقٌــد 1خارج 
 ۲ اسماء على عبد المهٌمن على ۲2٩91۲۰11۰1۰۰319 ۲1۲۲٩۲ مقٌــد 1خارج 
 2 بٌشوي مالك داود معوض ۲2٩91۲۰11۰1۰۰٩۰3 ۲1۲۲٩2 مقٌــد 1خارج 
 2 سٌد فوزى سٌد سعٌد ۲2٩91۲۰12۰1۰292٩ ۲1۲۲٩2 مقٌــد 1خارج 
 1 فاطمه الزهراء احمد محمد محمد ۲2٩91۲۰12۰1۰۲9٩1 ۲1۲۲٩1 مقٌــد 1خارج 

 

 


