
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتساب -الجغرافيا  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

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

 اتراَ عّاد تشرٜ دا١ٔاي  ٦٨٨٣٣٣٦ ١

 ادطاْ عطفٝ ِذّذ ِذّذ  ٦٨٨٣٣٨٣ ٣

 ادّذ دطٓ ِذّذ ض١ذ  ٦٨٨٣٣٣٦ ٨

 ادّذ رجة ِذّذ عثٛدٖ  ٦٣١٩١٨٣ ٤

 ادّذ ض١ذ أضعذ أدّذ  ٦٤١١١٣٨ ٣

 ادّذ شعثاْ ضّاْ عثذ اٌّٛجٛد  ٦٣١٣٦٦٦ ٦

 ادّذ صالح ِذّذ عسِٝ أٛر  ٦٨٨٣٣٦٣ ١

 ادّذ عثذ اٌغٕٝ ِذّذ عثذ اٌصّذ  ٦٨٨٣٣١٤ ٣

 ادّذ ٘شاَ ِذّذ لطة  ٦٨٨٣٣٣٤ ٩

 فٛزٜ شراخ اضر١فٓ تالٟ  ٦٣١٩٨١٣ ١٦

 اضّاء اشرف عٛض ذٛف١ك  ٦٨٨٤٣٤٨ ١١

 اِجذ ٚصفٝ شف١ك اترا١ُ٘  ٦٣١٩٣٣٦ ١٣

 ا١ِر ف١صً شذاذٗ فرداخ  ٦٤٨٣٦٦٩ ١٨

 ا٠ٙاب عادي عٍٝ ِذّذ  ٦٨٨٣٨٣٣ ١٤

 ت١شٜٛ ٘أٝ ِٛر٠ص د١ٕٓ  ٦٨٨٣٨٣٦ ١٣

 ذارٜ ِجذٜ شاور ِر١اش  ٦٨٨٣٨٣٦ ١٦

 ذر٠سٖ ٠طٝ واًِ ٠طٝ  ٦٣١٣٦٣٦ ١١

 داذُ رت١ع ض١ذ عط١ٗ  ٦٨٨٣٨٦٣ ١٣

 دطاَ دطٓ عثذ اٌشافٝ اضّاع١ً  ١٦٦٦٦٦٣١١ ١٩

 دطاَ دط١ٓ عثذإٌظ١ر ّ٘اَ  ٦٨٨٣٨١٣ ٣٦

 دطاَ ِصطفٝ أٛر عثذاٌّج١ذ  ٦٨٨٣٨٣٣ ٣١

 دّادٖ ِفراح رت١عٟ واًِ  ١٦٦٦١١١٦١ ٣٣

 خاٌذ ادّذ دطٓ ض١ذ  ٦٨٨٣٤١٤ ٣٨

 خٍٛد ِذّذ عثذاٌذى١ُ ادّذ  ١٦٦٦٦٦٨٣٩ ٣٤

 د٠ف١ذ اشرف ١ِٕر ضرو١ص  ٦٣١٩١١٦ ٣٣

 د٠ٕا ِجذٜ عٍٝ عثذ اٌرٛاب  ٦٤١١١٣١ ٣٦

 رضٜٛ ِذطٓ عثذاٌعظ١ُ ِذّذ  ٦٨٨١١٦٦ ٣١

 ضاِر ضعذ ِخرار جاد  ٦٨٤٦١٣٣ ٣٣

 ضعذ ٚف١ك ثاتد شذاذح  ٦٨٨١١١٣ ٣٩

 ش١ّاء عثذاٌثذ٠ع عثذاٌع١ٍُ ِذّذ  ٦٨٨١١٣٣ ٨٦

 ادّذطارق اترا١ُ٘ ز٠ذاْ   ٦٨٨١١٤٤ ٨١



 االضُ اٌىٛد َ

 طٗ ِذّذ عثذ اٌّعثٛد ادّذ  ٦٣١٣٩٩٦ ٨٣

 عادي ض١ّر عٍٝ ِذّذ  ١٦٦٦١١٣٤١ ٨٨

 عثذاٌردّٓ عصاَ عثذإٌّعُ ض١ذ  ٦٣٣٩٣٦٣ ٨٤

 عٍٝ داِذ ِذّٛد عٍٝ  ٦٣٣٩٣١٩ ٨٣

 عٍٝ ِذّذ عٍٝ اتٛغ١ّٕٗ  ١٦٦٦١٦٩٦٣ ٨٦

 عّرٚ ا١ِٓ عّرٚ ا١ِٓ  ١٦٦٦١٦٣٣٣ ٨١

 ِرضٝور٠ُ عّر عثذاٌجٛاد   ٦٣٣٩٣٩١ ٨٣

 و١رٌص ِا٘ر عسخ ٠طٟ  ٦٣٣٩٦١٨ ٨٩

 ِذّذ ادّذ ضٕٛضٝ عّر  ٦٣١٩٣٩٣ ٤٦

 ِذّذ درتٝ صاٌخ ضالِٗ  ٦٣٣٩١٩٨ ٤١

 ِذّذ صالح ادّذ ِذّذ  ١٦٦٦١٦٩٣٤ ٤٣

 ِذّذ ِذّٛد ِذّذ فرجأٟ  ٦٨٨٣١١٨ ٤٨

 ِذّٛد رفعد عّر دافع  ٦٨٨٣١٦٣ ٤٤

 ِذّٛد ِذّذ عثذاٌّٛجٛد ِذّذ  ٦٣٣٩٣١٩ ٤٣

 ِذّٛد ِذّذ ٠ٛٔص شعثاْ  ٦٨٨٣١٩٦ ٤٦

 ِرٖٚ تذر زوٝ ادّذ  ٦٨٤٦٩٦٤ ٤١

 ِصطفٝ ض١ذ رجة خاٌذ  ٦٨٤٣٤١٣ ٤٣

 ِٕار راضٝ عثذاٌذ١ّذ عثذاٌردّٓ  ١٦٦٦١١٣٣٣ ٤٩

 ِٕٝ ض١ذ واًِ عثّاْ  ٦٨٨٣٣٦٣ ٣٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتساب -الجغرافيا  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢االكاديمي )للعام 

 (٨  ) 

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

 ١ِٕا ع١ذ واًِ ١ٍِىٗ  ٦٨٣٩٦٦٩ ٣١

 ٔٙاي ٠ذ١ٝ عثذاٌرد١ُ ادّذ  ٦٣٣٩٣٤١ ٣٣

 ٘ذ٠ر ِذّذ دضٛلٝ ِذّذ  ٦٨٨٣٣٣٤ ٣٨

 ٚائً رت١ع خ١رٜ ٔعّأٝ  ٦٣٣٩٣٣٦ ٣٤

 ٚردٖ طا٘ر ِذّذ ِرٌٛٝ  ٦٨٨٣٣٣٦ ٣٣

 ٠اض١ّٓ عثذ اٌذىُ عٍٝ ِٛضٝ  ٦٨٤٦١١١ ٣٦

 

 

 

 

 



اجمالي عدد 
 ٠الطلبة 

الفصل   
 الدراسي األول

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتساب موجه  
٨١٠-٨١٠٨2 

                  

                        
 الجغرافيا/ جغرافيا -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

رقم  القيد حالة
 الجلوس

 م  اسم الطالب كود الطالب

 1 عالء الدين  محمد شحاتة  محمد 166311۰11۰1۰6332 1۰1 مقيــد 1خارج 
 

اجمالي عدد 
 ٤الطلبة 

الفصل   
 الدراسي األول

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتساب موجه  
٨١٠-٨١٠٨2 

                  

                        
 ٨١٠2-٨١٠2الجغرافيا/ الجغرافيا الئحة  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 كيرلس جرجس اسعد عبدالنور 166311۰12۰1۰۰366 11112٤ مقيــد 1خارج 
 1 احمدمحمد نبيل عبد السالم  166311۰12۰1۰۰61۰ 111123 مقيــد 1خارج 
 6 محمود سيد محمد احمد 166311۰12۰1۰1116 111126 مقيــد 1خارج 
 1 ندى سمير عبدالمنعم محمود 166311۰12۰1۰1662 11113۰ مقيــد 1خارج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الجغرافيا  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

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

 آ٠ح ادّذ عاوف عٍٝ  ٦٣١٩٣٣١ ١

 آ٠ٗ اٌط١ذ ر٠اض ِذّذ  ٦٣١٩٣٦٣ ٣

 آ٠ٗ عٍٝ رضٛاْ اتٛز٠ذ  ٦٨٣٩٦٣٩ ٨

 أدّذ عادي ٔص١ف دط١ٓ عٍٝ  ٦٣٣١٦٣٩ ٤

 أدّذ ِصطفٝ أتٛ تىر عثذ اٌذ١ّذ  ٦٣١٩٩٦٣ ٣

 أشرف داخٍٝ شذاذٗ ض١ذ  ٦٣١٩٩١٤ ٦

 إِاَ دِرداظ عٍٝ ِذّذ ض١ٍّاْ  ٦٣٣١٣٦٨ ١

 اتراَ ت١اٜٚ عثذاٌّط١خ عٛض  ٦٣٣٦٣٣٤ ٣

 اترا١ُ٘ عثذ إٌثٝ اترا١ُ٘ ِرٌٛٝ  ٦٣٣٦٤٤١ ٩

 ادّذ اضّاع١ً جاتر عثذ اٌذف١ع  ٦٣٣١٦١٣ ١٦

 ادّذ جّاي تٙجاخ ض١ذ  ٦٣١٩٣٦٨ ١١

 اٌطالَادّذ خاٌذ ض١ٍّاْ عثذ   ٦٣٣١٦٩٣ ١٣

 ادّذ رت١ع ٘اشُ ِغرتٝ  ٦٣٣١١١٦ ١٨

 ادّذ رجة عثذاٌالٖ عثذاٌٛدٚد  ٦٣٣١٣٣١ ١٤

 ادّذ رجة ِذّذ فٛزٜ  ٦٣٣١٣٣٣ ١٣

 ادّذ رِضاْ عٍٝ ِذّذ  ٦٣١٩٦٣٩ ١٦

 ادّذ شعثاْ صالح ذٛف١ك  ٦٣٣١٣٦٣ ١١

 ادّذ صاتر ِذّذ شذاذٗ  ٦٣١٩٣٦٤ ١٣

 ادّذ طٍثٗ ِذّذ صذ٠ك  ٦٣٣١٦٣٩ ١٩

 ادّذ عادي عثذ اٌرش١ذ عثذ اٌذى١ُ  ١٦٦٦١٦٩٣١ ٣٦

 ادّذ عثذاٌعس٠س عثذاٌصثٛر عثذاٌطالَ  ٦٣١٩٤٣١ ٣١

 ادّذ عصاَ صاتر روٝ  ٦٣٣٦٣٦٣ ٣٣

 ادّذ عٍٟ ادّذ عثذاٌعس٠س  ٦٣١٩١٦٨ ٣٨

 ادّذ عٛاد خضر ِطٍُ  ١٦٦٦١١٤٦٣ ٣٤

 ادّذ عٛض ِذّذ عّر  ٦٣٣١٦٤٤ ٣٣

 اٌٍط١ف ادّذ فرذٝ ادّذ عثذ  ٦٣١٩٩٦١ ٣٦

 ادّذ فٌٛٝ ِذّذ ِرعٝ  ١٦٦٦١١٦٩١ ٣١

 ادّذ ِذّذ عثذ اٌغفار ِذّذ  ٦٣٣٦٦٩٩ ٣٣

 ادّذ ِذّذ عثذاٌعس٠س عثذاٌرش١ذ  ٦٣١٩٤٤٨ ٣٩

 ادّذ ِذّذ فرذٝ ِذّذ ادّذ  ٦٣١٩٦٨١ ٨٦

 ادّذ ِذّذ ِذّذ جاتر عثذ اٌٌّٛٝ  ٦٣٣٦٩٦٨ ٨١



 االضُ اٌىٛد َ

 ادّذ ِصطفٝ عثذاٌردّٓ ر٠اض  ٦٣٣١٦٨٤ ٨٣

 ادّذ ٔصر اٌذ٠ٓ ادّذ دٍّٝ ِذّٛد  ٦٣١٩٤٩٣ ٨٨

 ادّذ ٚج١ٗ عثذاٌعظ١ُ عثذاٌشافٟ  ٦٣٣١٨٦٦ ٨٤

 اضاِٗ صاٌخ عثذ اٌىر٠ُ خشد  ٦٣٣١٦٦٩ ٨٣

 اضاِٗ عادي ضعذ ِذّذ  ٦٣٣١٤١١ ٨٦

 اضراء اشرف اضّاع١ً ِذّذ  ٦٣١٩٦١٣ ٨١

 اضراء رضٛاْ صثذٟ ورار  ٦٣١٩٣١٦ ٨٣

 ِذّذ عٍٝاضراء طارق   ١٦٦٦١١٦١٦ ٨٩

 اضالَ دّاد اٌط١ذ ز٠ٓ اٌذ٠ٓ  ٦٨٨٣٩٦٦ ٤٦

 اضالَ طٗ ادّذ اضّاع١ً  ٦٨٨٣٩٣٦ ٤١

 اضالَ ِذّذ عثذهللا ذٛٔٝ  ٦٨٨٣٩٩٦ ٤٣

 اضالَ ِصطفٝ ِذّذ ذٛٔٝ  ٦٣٣٦٦٩٨ ٤٨

 اضالَ ِٛفك فخرٜ أدّذ  ٦٨٨٩٦٨٣ ٤٤

 اضّاء اترا١ُ٘ اتٛ تىر خ١ًٍ  ٦٣٣٦٣١٤ ٤٣

 ٠ذ١ٝ دطٓاضّاء جّعٗ   ١٦٦٦١١٦٤٩ ٤٦

 اضّاء دّادٖ ض١ذ عٍٝ  ٦٣١٩٣١١ ٤١

 اضّاء عثذاٌثاضظ داِذ ِذّٛد  ٦٣٣١٤٨٩ ٤٣

 اضّاء عصاَ دطٓ ِرٌٛٝ  ٦٣١٩٤٦٣ ٤٩

 اضّاء ِذّٛد ادّذ عثذاٌرازق  ٦٣٣١٨٣٦ ٣٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -الجغرافيا  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٠٢:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اضّاء ٘شاَ ِذّٛد ذٛف١ك  ٦٣١٩٦٣٣ ٣١

 اضّاع١ً ض١ذ عثذإٌّعُ ِذّٛد  ٦٨٤٩٣١٣ ٣٣

 اشرف خٛرش١ذ جاد اٌٌّٛٝ  ٦٣٣٦٤٩٤ ٣٨

 ا٢ء عثذاٌجاتر اترا١ُ٘ ِعثذٜ  ٦٣٣٦١٣١ ٣٤

 اٌذط١ٓ صالح ذّاَ عثّاْ  ٦٨٤٩٣١٤ ٣٣

 اٌط١ذ عصاَ أدّذ عثذ إٌثٝ  ٦٣١٩٣١٣ ٣٦

 اٌفارٚق جّاي ِا٘ر عٍٝ  ٦٤٣٩٣٦٣ ٣١

 اٌفر٠ذ ِالن ضعذ دثشٝ  ٦٨١٨٣٩٦ ٣٣

 اٌٙاَ ٔاصر ضعذ صادق  ٦٨١٨٩١١ ٣٩

 اِجذ ضع١ذ وّاي فرج  ٦٣٣١٦١١ ٦٦

 اًِ ض١ذ دّذٜ ادّذ  ٦٣٣١٣٦٦ ٦١

 عالء عثذ اٌصثٛر عثذ اٌذ١ٍُا١ِٕٗ   ٦٨٣٩٤١١ ٦٣



 االضُ اٌىٛد َ

 ا١ِرج جّاي ِذّذ ادّذ  ٦٣٣٦٣٦٤ ٦٨

 ا١ِرٖ دطٓ عٍٝ اٌذ٠ٓ عرفاْ  ٦٣٣١٦٦٤ ٦٤

 ا١ِرٖ ِذّذ عٍٝ اتٛاٌذّا٠ً  ٦٣٣١٣٣٣ ٦٣

 أرصار عث١ذ ضع١ذ عث١ذ  ٦٨٣٩٣٨٣ ٦٦

 ا٠اخ دط١ٓ اتٛاٌّجذ دط١ٓ  ٦٣٣٦١١٦ ٦١

 ا٠اخ عّر خ١ٍفٗ ٔعّاْ  ٦٣١٩٤٣٨ ٦٣

 ا٠ّاْ جّعح ِذّذ عثذاٌطالَ  ١٦٦٦١١٦٦٣ ٦٩

 ا٠ّاْ ضعذ فا٠ك ع١ذ  ٦٨٣٩٦٣٨ ١٦

 ا٠ّاْ ِخرار ادّذ ِذّذ  ٦٣٣١٣٨٣ ١١

 ا٠ّٓ ادّذ ِذّذ عثذ اٌعس٠س  ٦٣٣١٤١٣ ١٣

 ا٠ّٓ جرجص خ١ًٍ دا١ٔاي  ٦٨١٦٣١٨ ١٨

 ا٠ّٓ عٍٝ ِذّذ و٠ٛص  ٦٨٣٩٦٦٨ ١٤

 ا٠ّٓ عّاد صالح ادّذ  ٦٣٣١٣٣٤ ١٣

 ا٠ّٓ عّر ِٕجٝ صاٜٚ  ١٦٦٦١١٦٩٣ ١٦

 ا٠ّٓ ِذّذ ادّذ ِذّذ  ٦٣١٩٤١١ ١١

 ا٠ٗ اتٛز٠ذ ٔاجٝ عٍٝ  ٦٣١٩٣٣٨ ١٣

 ا٠ٗ عثذ اٌذط١ة عثذ اٌذى١ُ ادّذ  ١٦٦٦١١٤١٨ ١٩

 ا٠ٗ عسخ فرخ اٌثاب عثّاْ  ٦٣٣١٨٦٣ ٣٦

 ا٠ٗ عّاد اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٣٣٦٣٦٦ ٣١

 ا٠ٗ ِذّذ صاٌخ ا١ِٓ  ٦٣٣١٣١٦ ٣٣

 ِرٚاْ ٔصار ِذّذا٠ٗ   ٦٣١٩٤٣٣ ٣٨

 ا٠ٙاب ِذّذ اٌط١ذ اٌط١ذ  ٦٣٣٦٤٩٣ ٣٤

 تاضُ ٠اضر أ١ِٓ وّاي  ٦٣٣١٦٤٣ ٣٣

 تطّح عف١فٝ عثذاٌرؤف ٘اشُ  ٦٣١٩٤٦٤ ٣٦

 تالي عٍٝ ِذّذ شذاذح  ٦٣١٩١٦١ ٣١

 تٙاء رجة دّاد ِٛضٝ  ٦٨٣٩٣٨٨ ٣٣

 ت١رر اضذك رشذٜ تطرش  ٦٨٣٩٣٤١ ٣٩

 ت١رر رأفد شف١ك ٠ٛضف  ٦٣٣٦٩٨١ ٩٦

 ت١رر ع١اد شٍثٟ غاٌٟ  ٦٣١٩١٣٨ ٩١

 جٙاد رجة ِذّذ اترا١ُ٘  ٦٣٣٦١٣٣ ٩٣

 دازَ ض١ّر ِذّذ ٘اشُ  ٦٣٣٦٦٩٣ ٩٨

 دازَ عثذاٌّذطٓ عثذاٌذى١ُ عٍٟ  ٦٨٣٩٣٣٩ ٩٤

 دطاَ دطٓ ذٟٛٔ ِذّذ  ٦٣١٩٤١٩ ٩٣

 دطاَ دطٓ عثذاٌرش١ذ دطٓ  ٦٣٣٦٣٤٦ ٩٦

 دطاَ رفعد عثذاٌذى١ُ عٍٝ  ٦٨٣٩٣٩١ ٩١



 االضُ اٌىٛد َ

 دطاَ ِذّذ ِذّذ شمرأٟ  ١٦٦٦١١٤١٣ ٩٣

 دطاَ ِذّذ ٠ذٝ عٍٝ  ٦٣٣١٤٣٣ ٩٩

 دطٓ ادّذ ِذّٛد دطٓ عاِر  ٦٨٣٩٩٦١ ١٦٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -الجغرافيا  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (2  ) 

 ص ٠٢:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة 
 االضُ اٌىٛد َ

 دط١ٓ رشذٜ عّر عثذاٌعس٠س  ٦٣٣٦٤٦٨ ١٦١

 دط١ٓ طارق ِذّذ ِذّذ  ٦٣٣٦٦٩٦ ١٦٣

 دط١ٓ ٘ذ٠ٗ درب دطٓ  ٦٤٨٣٦٦١ ١٦٨

 دّادج جّاي ِذّذ عثذ اٌثالٟ  ٦٣٣٦٦٣٨ ١٦٤

 دّادٖ اتٛضّرٖ ادّذ اتٛضّرٖ  ١٦٦٦١١٦٤١ ١٦٣

 اٌفض١ً عثذ اٌمادر عٍٝدّادٖ عثذ   ٦٣٣١٤١١ ١٦٦

 دٕاْ عٍٝ ِطاٚٞ د٠اب  ١٦٦٦١١٤١٣ ١٦١

 دٕاْ عّر ِذّذ عٍٝ  ٦٣٣٦٩٣٣ ١٦٣

 دٕاْ ٠ٛٔص ِذّٛد ِذّذ  ٦٤٣٩٨٩٨ ١٦٩

 خاٌذ صالح ادّذ ِذّذ  ٦٨٣٩٩٨٤ ١١٦

 خذ٠جٗ ج١ًّ راضٝ ت١ِٛٝ  ٦٣٣٦٣٦٦ ١١١

 خ١ًٍ اترا١ُ٘ تطرش غثر٠اي  ٦٣٣٦٣١٩ ١١٣

 ِذّذ ِذّٛد دعاء خٍف  ٦٣١٩٤٨٦ ١١٨

 دعاء شعثاْ ِذّذ اٌصغ١ر عثذ اٌٛارز  ٦٣٣١٦٦٦ ١١٤

 د١ِأٗ عاطف رِسٜ فرج  ٦٣٣٦١٤٣ ١١٣

 د١ِأٗ عّاد ِعأٝ غثر٠اي  ٦٣٣١٤٨١ ١١٦

 د٠ف١ذ جرجص عط١ٗ اضذك  ٦١٣٦٩٣١ ١١١

 رائذ صاٌخ ِرعٝ ضاٌُ  ٦٣٣١٤٦٣ ١١٣

 را١ٔا رجة تىرٜ ِذّذ  ٦٣٣٦٣٣٣ ١١٩

 عّار ِصطفٝ عٍٟ را١ٔا  ٦٣٣٦٣٦١ ١٣٦

 را١ٔا ِرضٝ رشذٜ ِرضٝ  ٦٣٣١١٣١ ١٣١

 رت١ع ٔث١ً رت١ع عثذاٌع١ٍُ  ٦٣٣١٤٣٣ ١٣٣

 رجة ِّذٚح ِذّذ عثذ اٌٛ٘اب  ١٦٦٦١١٣٦٦ ١٣٨

 رداب عالء فرغً ٘اشُ  ٦٣١٩١١٦ ١٣٤

 رز٠ك فا٠ك فٛزٜ ارِا١ٔٛش  ٦٤٣٣٣١٩ ١٣٣

 رشا ِذّذ خٍف ِذّذ  ٦٣٣١٨١٦ ١٣٦

 جرجص شىرٜ ٔج١ةرف١ك   ٦٣٣١٤٦٨ ١٣١

 رف١ك ِاجذ اضطفأٛش ضّٛر  ٦٤٣٣٣٣٨ ١٣٣



 االضُ اٌىٛد َ

 ز٠ٕة ِثرٚن ادّذ ِذّذ  ٦٣٣٦١٣٣ ١٣٩

 ز٠ٕة ٠ٛضف ِصطفٝ ِذّٛد  ٦٨٨١١١٦ ١٨٦

 ضارج عٛاض ِذّٛد عثذ اٌذٝ  ٦٣٣١٦٦٣ ١٨١

 ضارج وّاي فٛزٞ ِرلص  ٦٣١٩١٣٩ ١٨٣

 ضاِخ عّر رشذٜ ِذّذ  ٦٨٣٩٣١٨ ١٨٨

 صادق غاٌٝضاِٝ تشرٜ   ٦٣١٩٩١١ ١٨٤

 ضعذ فؤاد ضعذ تطرش  ٦٣٣١٣٦٤ ١٨٣

 ضّر رضا ِذّذ عٍٟ  ٦٣٣٦٨٣٩ ١٨٦

 ض١ّٗ اشرف ِذّذ اتٛ ا١ًٌٍ  ٦٣٣٦٤١٣ ١٨١

 ض١ذ ضعذ داِذ هللا عثذاٌذافع  ٦٣٣١٦٦٨ ١٨٣

 شرٚق عثذاٌذى١ُ ادّذ دّٛدٖ  ١٦٦٦١١٦١٨ ١٨٩

 ش١ّاء جّاي عثذاٌعس٠س ِذّذ  ٦٣١٩٣٩٤ ١٤٦

 عط١ح جّعح عثذ اٌذى١ُش١ّاء   ٦٣١٩٣١٩ ١٤١

 ش١ّاء فرذٝ صالح عثذاٌذى١ُ  ٦٣٣١١٨٤ ١٤٣

 ش١ّاء ِذطٓ اترا١ُ٘ زوٝ  ٦٣٣٦٣٩٦ ١٤٨

 ش١ّاء ٔاجٝ ٠طرٞ ِصطفٝ  ٦٣٣١٣٦٣ ١٤٤

 صاتر٠ٓ فرذٝ ِذّذ ِذّذ  ٦٣٣١٦٩٩ ١٤٣

 صاتر٠ٓ ِعٛض فراج ِذّذ  ١٦٦٦٦٦٤٤١ ١٤٦

 صفاء عّر ِذّٛد طٍة  ٦٣٣١١١٨ ١٤١

 طارق ِذّذ رجة ادّذ  ٦٣٣٦٣٦٦ ١٤٣

 طارق ِذّذ رِضاْ ِذّذ  ٦٤٣٩٣١٣ ١٤٩

 طٗ خاٌذ دطٓ خ١ٍفٗ  ٦٣١٩١١٣ ١٣٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -الجغرافيا  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 ص ٠٢:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 عاصُ رِضاْ واًِ عثذ اٌمادر  ٦٨١٦٤٤٣ ١٣١

 عاِر صذلٝ ِذّٛد ِذّذ  ٦٣١٩٣٤٣ ١٣٣

 عثذ اٌردّٓ ادّذ ِذّذ ِذّذ  ٦٤٣٨١٤٨ ١٣٨

 عثذ اٌردّٓ ِذّٛد أٛر دطٓ  ٦٨١٦٣٣٦ ١٣٤

 عثذ اٌرد١ُ ِذّذ دطٓ اضّاع١ً  ٦٣٣٦٦٣٦ ١٣٣

 اٌط١ّع عٍٝعثذ اٌط١ّع ِذّذ عثذ   ٦٣٣١٦١٩ ١٣٦

 عثذ هللا ادّذ ضعذ ِذّذ  ٦٣١٩٦٣٣ ١٣١

 عثذ هللا دطٓ عثذ اٌعس٠س أدّذ  ٦٣١٩٣٦٦ ١٣٣

 عثذاٌج١ًٍ ِذّذ عثذاٌج١ًٍ صاٌخ  ٦٣٣١٣٦٣ ١٣٩



 االضُ اٌىٛد َ

 عثذاٌردّٓ رفاعٝ خٍف عثذاٌخاٌك  ٦٤٣٩٨٣٩ ١٦٦

 عثذاٌردّٓ لاضُ ادّذ ض١ذ  ٦٣١٩٩١٣ ١٦١

 عثذاٌمادر عّر طٕطاٜٚ ِذّذ  ٦٤٣٩٨١١ ١٦٣

 عثذهللا ادّذ جّاي عثذإٌع١ُ  ٦٣٣١٦٣١ ١٦٨

 عثذهللا رجة عثذاٌّذطٓ اضّاع١ً  ٦٣٣٦١٦٦ ١٦٤

 عثذهللا فرغً ا١ِٓ ض١ذ  ٦٣٣٦١٦١ ١٦٣

 عثذهللا ِذّٛد فرداخ ِذّٛد  ٦٣٣٦٦١٦ ١٦٦

 عث١ر عالء ِذّذ وّاي عّر  ٦٣١٩٣٩٦ ١٦١

 عث١ر ع١ذ رشذٜ عثذاٌعظ١ُ  ٦٣٣١٣٨٣ ١٦٣

 اٌط١ذ اترا١ُ٘ اترا١ُ٘ عال  ٦٣٣٦١٨١ ١٦٩

 عالءاٌذ٠ٓ ِجٍٝ جاردٝ ِجٍٝ  ٦٤٣٩٨٣١ ١١٦

 عٍٝ رِضاْ شذاذٗ عثذ اٌردّٓ  ٦٨١٦٦٤٦ ١١١

 عٍٝ عثذ اٌمادر عٍٝ عثذ اٌمادر  ٦٣٣١٦٩٣ ١١٣

 عٍٟ صاٌخ عثذاٌّعس صاٌخ  ٦٣٣١٣٩٨ ١١٨

 عّر اتٛ اٌماضُ دّاد اترا١ُ٘  ٦٨١٦١٦٦ ١١٤

 اترا١ُ٘ ِذّٛدعّر اشرف   ٦٨١٦٦٩٤ ١١٣

 عّر خاٌذ ض١ذ دط١ٓ  ١٦٦٦١٦٣٣١ ١١٦

 عّر ِذّذ رت١ع عٍٝ عثذ هللا  ٦٣٣١٤٦٤ ١١١

 عّرٚ ِذّذ ضعذ ادّذ  ١٦٦٦١١٦٩٣ ١١٣

 عّرٚ ٔاصر ِذّذ ِذّذ  ٦٣٣١٦٣١ ١١٩

 غسٚج عط١ٗ دّذٜ ادّذ  ٦٣٣٦٨٨١ ١٣٦

 فاطّح اٌس٘راء عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌط١ّع عثذ اٌغٕٟ  ١٦٦٦٦٦٨١١ ١٣١

 لاضُ خ١ٍفٗ عثذاٌٍط١ف عثذاٌذ١ّذ  ٦٣٣١٣٩١ ١٣٣

 ور٠ُ دّسٖ عثذاٌرٛاب ِعرٚف  ٦٣٣٦٣١٣ ١٣٨

 ور٠ُ ِا٘ر عا٠ذ عثذإٌّعُ  ٦٣١٩٦٨١ ١٣٤

 ور٠ُ ِذّذ ٘جرش خ١ّص  ١٦٦٦١١٦٣١ ١٣٣

 وّاي جّاي عٍٝ عٍٝ اتٛ ز٠ذ  ٦٨١٦١١٦ ١٣٦

 وّاي دّذٜ وّاي ادّذ  ٦٣٣٦٩٤١ ١٣١

 ١ِالد ض١ٍّاْ اضذكو١رٌص   ٦٨١٦١٣٣ ١٣٣

 و١رٌص ٠طرٜ جاتر دٕاهلل  ٦٣٣٦٨٩٣ ١٣٩

 ٌثٕاْ داِذ ِذّذ ادّذ  ٦٣٣٦٦٦١ ١٩٦

 ِاجذ ِذّذ عىاشٗ لطة  ٦٨١٦١٣٦ ١٩١

 ِارٜ ِالن رزق هللا عثذج  ٦٣٣٦٣٤٦ ١٩٣

 ِار٠ا رضا خ١ًٍ دا١ٔاي  ٦٣١٩٣٩٩ ١٩٨

 ِار٠ٕا اشرف وّاي اضىٕذر  ٦٣١٩٦١٣ ١٩٤



 االضُ اٌىٛد َ

 عس٠س ع١اد ١ِخائ١ًِذثح   ٦٣٣٦٦٤٦ ١٩٣

 ِذّذ ادّذ عثذ اٌردّٓ ِذّذ  ٦٣٣١٣٦٣ ١٩٦

 ِذّذ ادّذ عثذ اٌّذطٓ ِذّذ  ٦٣٣٦٤٨٣ ١٩١

 ِذّذ ادّذ فراج ادّذ  ٦٣٣٦٦٣٣ ١٩٣

 ِذّذ ادّذ ِذّٛد عثذاٌطالَ  ٦٨٨٣١٤٨ ١٩٩

 ِذّذ دط١ٓ ٔاجٟ ِذّذ  ٦٣٣١٦٣٨ ٣٦٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -الجغرافيا  -ثانية الفرقة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (2  ) 

 ص ٠٢:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ خاٌذ ِذّذ دافع  ٦٨١٦٣٣١ ٣٦١

 ِذّذ خالف ِذّذ دط١ٓ  ٦٣٣١١٣١ ٣٦٣

 ِذّذ خٍف ِذّذ ادّذ  ٦٣٣٦٨٣٣ ٣٦٨

 ِذّذ رضا اترا١ُ٘ ادّذ  ٦٣٣٦١٨٣ ٣٦٤

 ِذّذ رضا فخرٜ جاد اٌٍّه  ٦٨١٦٤٣٦ ٣٦٣

 ِذّذ رِضاْ عٛض دطٓ  ٦٣١٩٣٦١ ٣٦٦

 ِذّذ رِضاْ ِذّذ عٍٝ  ٦٣٣١٤٦٣ ٣٦١

 ِذّذ زغٍٛي ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ  ٦٣٣١٦٤٦ ٣٦٣

 ِذّذ ضاٌُ ِذّذ ضاٌُ  ٦٣٣١٤٣٦ ٣٦٩

 ِذّذ ضًٙ ادّذ خضر  ١٦٦٦١١٣٨٤ ٣١٦

 شاٚر دطٓ عثذاٌرد١ُ ِذّذ  ٦٨٣٩٣٣٨ ٣١١

 ِذّذ شرت١ٕٝ ِذّذ اتٛ اٌعال  ٦٣٣٦٩٨١ ٣١٣

 ِذّذ شٛلٝ اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٣٣٦١٣٤ ٣١٨

 ِذّذ صاتر عثذاٌٛاجذ اضّاع١ً  ٦٣٣١١١١ ٣١٤

 ِذّذ ظر٠ف عثذ اٌٍط١ف ِذّذ  ٦٨١٦٣٤١ ٣١٣

 ِذّذ عادي ِذّذ عثذ اٌذى١ُ  ٦٨١٦٣٤١ ٣١٦

 اتٛ طالشِذّذ عثذ اٌجٛاد عٍٝ   ٦٨١٦٣٣٩ ٣١١

 ِذّذ عثذ اٌذىُ ِذّذ ِذّٛد  ٦٣٣١٦٣٦ ٣١٣

 ِذّذ عثّاْ جّعح ضع١ذ  ١٦٦٦١١٦٣٩ ٣١٩

 ِذّذ عصاَ ضعذ ادّذ  ٦٣٣٦٦٣١ ٣٣٦

 ِذّذ عصاَ ِذّٛد دّذٜ  ٦٨١٦٣١٣ ٣٣١

 ِذّذ فرذٝ ِذّٛد عثذ اٌذط١ة  ٦٨١٦٦١٣ ٣٣٣

 ِذّذ ِجذٜ ِذّذ ادّذ  ٦٨١٦٦٣٦ ٣٣٨

 ٚفمٟ عثذ اٌعس٠سِذّذ ِذرَ   ٦٣١٩٤٩١ ٣٣٤

 ِذّذ ِذّٛد راضٝ عٍٝ  ٦٣٣١٦٣١ ٣٣٣



 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ ِذدد صالح اٌذ٠ٓ عثذ اٌذافع  ٦٣٣١٣٩٣ ٣٣٦

 ِذّذ ِّذٚح زوٝ عثذاٌرازق  ١٦٦٦١١٣٣٤ ٣٣١

 ِذّذ ِٕصٛر عثذ اٌج١ذ اتٛ تىر  ٦٣٣٦٣٦٣ ٣٣٣

 ِذّذ ٔث١ً ٔج١ة عثذ اٌثالٝ  ٦٣٣٦١٦٦ ٣٣٩

 ِذّذ ٘ارْٚ ِذّذ ٘ارْٚ  ٦٨١٦٦٣٣ ٣٨٦

 ِذّٛد اشرف طٗ واًِ  ٦٨١٦٦٦٦ ٣٨١

 ِذّٛد دٍّٝ ِذطة ِرٌٛٝ  ٦٣٣٦٣٣٦ ٣٨٣

 ِذّٛد خٍف ذٛف١ك دط١ٓ  ٦٨١٦٦٦٦ ٣٨٨

 ِذّٛد رجة ِذّذ دضٛلٝ  ٦٣٣١٦٦٣ ٣٨٤

 ِذّٛد ض١ذ عٍٝ ض١ذ  ٦٨١٦٦١٦ ٣٨٣

 ِذّٛد صفٛخ عثذاٌرش١ذ عثذاٌرد١ُ  ٦٣٣٦٣١٣ ٣٨٦

 ِذّٛد عثذاٌردّٓ ادّذ ِذّذ  ٦٣٣٦١٦٣ ٣٨١

 ِذّٛد عالء اٌذ٠ٓ ِذّٛد ِذّذ  ١٦٦٦١٦٦٦٣ ٣٨٣

 ِذّٛد عالء ِذّٛد فّٙٝ  ٦٨١٦٦٣٦ ٣٨٩

 ِذّٛد لذرٞ ِذّذ ِذّذ  ٦٣١٩٤٦٩ ٣٤٦

 ِذّٛد ِذّذ ادّذ ِذّذ  ١٦٦٦١١٦٤٦ ٣٤١

 ِذّٛد ِذّذ دّذاْ ِذّذ  ٦٣٣١٤٣١ ٣٤٣

 ِذّٛد ِذّذ خٍف عثذ اٌذى١ُ  ١٦٦٦١٦٦٤٦ ٣٤٨

 زور٠ا عٍِٝذّٛد ٔصر   ٦٣٣٦٤٣٣ ٣٤٤

 ِرزٚق عٍٝ صاٌخ صاٌخ  ٦٣٣٦١٣٣ ٣٤٣

 ِرفد ض١ذُ٘ دث١ة ض١ذُ٘  ٦٣١٩٦٣٣ ٣٤٦

 ِرلص خٍف تٌٛص ِالن  ٦٤٣٩٨٩٩ ٣٤١

 ِرٚج ِذرٚش ع١ذ ٔص١ر  ٦٣٣٦٣٣٣ ٣٤٣

 ِر٠أٗ عادي فا٠س ع١اد  ٦٣٣١٤٤٣ ٣٤٩

 ِر٠ُ ٚج١ٗ اضطفأٛش روٝ  ٦٨١٦٦٣٣ ٣٣٦

 

  تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الجغرافيا  -ثانية الفرقة 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (2  ) 

 ص ٠٣:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِر٠ُ ٠ٛضف صذلٝ ِٕٙٝ  ٦٣٣١٦٨١ ٣٣١

 ِصطفٝ اترا١ُ٘ رِضاْ عثّاْ  ٦٣٣١٦٦٦ ٣٣٣

 اٌذ١ّذ ِصطفٝ ادّذ عثذ اٌرٛاب عثذ  ٦٣١٩٨٨٦ ٣٣٨

 ِصطفٝ ادّذ ٘اشُ ادّذ  ٦٣٣٦١٦٩ ٣٣٤

 ِصطفٝ اشرف ِصطفٝ ِذّذ  ٦٣١٩٦٣٨ ٣٣٣



 االضُ اٌىٛد َ

 ِصطفٝ جّاي ِذّذ ِذّذ  ١٦٦٦١١٤٦٦ ٣٣٦

 ِصطفٝ طارق صذلٝ اترا١ُ٘  ١٦٦٦١٦٦٦٦ ٣٣١

 ِصطفٝ ِذّذ فاضً عثذ اٌٛ٘اب  ٦٣٣١٦٨٣ ٣٣٣

 ِعرس ِصطفٝ عثّاْ ِصطفٝ  ١٦٦٦١٦٦١٤ ٣٣٩

 ِا٘ر شف١ك ج١ذِالن   ٦٣١٩٣٣١ ٣٦٦

 ِٕار عٍٟ ادّذ عٍٟ  ٦٣١٩٣١٣ ٣٦١

 ِٕار ِذّذ ِذّذ عثذ اٌٛادذ  ٦٣٣١٣٨٦ ٣٦٣

 ِٕٝ راٜٚ عثذ اٌطرار صذ٠ك  ٦٣٣١٦٣٦ ٣٦٨

 ِٙا ضع١ذ ٔصار عثذ اٌغٕٝ  ٦٣٣٦٦٣٩ ٣٦٤

 ِٙا شر٠ف طٗ عٍٝ  ٦٣٣٦١٦٦ ٣٦٣

 ِٕٙذ شٕطٛر ت١ِٛٝ اِاَ  ٦٨٣٩٦٣٣ ٣٦٦

 عٍٝ وإًِِٙذ صثذٝ   ١٦٦٦١١٣٨١ ٣٦١

 ِٝ ِذّذ اٌط١ذ ادّذ  ١٦٦٦١١٦١١ ٣٦٣

 ١ِٕا دٕا ٔعَٛ ٌث١ة  ٦٣٣٦٩٣١ ٣٦٩

 ١ِٕا عط١ٗ صذلٝ عط١ٗ  ٦٨٣٩٦٦١ ٣١٦

 ١ِٕا ِالن ٠عمٛب زوٝ  ٦٣١٩٣٣٩ ٣١١

 ١ِٕا ٠ٛضف فا٠ك ١ِخائ١ً  ٦٣٣٦٦٣٣ ٣١٣

 ٔار٠ّاْ أدّذ دطٓ ِذّذ  ٦٣٣٦٩٣٩ ٣١٨

 ٔعّح صثذٟ ِرذضٟ ِذّذ  ٦٣٣١٣١٤ ٣١٤

 ٔٛاي ِجذٞ عثذ اٌعس٠س فرج  ٦٣٣٦١٣٤ ٣١٣

 ١ٔف١ٓ ٕ٘ٝ ا١ًِ تشرٜ  ٦٣١٩٦٦٣ ٣١٦

 ٘اجر ِذّٛد ادّذ فؤاد عّر  ٦٣٣١٣٣٣ ٣١١

 ٘اجر ِذّٛد ِذّذ زوٟ  ٦٣٣٦٣٣١ ٣١٣

 ٘أٝ ِذّٛد ادّذ تذرٜ ِذّذ  ١٦٦٦١٦٣٣٦ ٣١٩

 ٘ا٠ذٜ اشرف شذاذح غاٌٝ  ٦٣١٩١٨٩ ٣٣٦

 ِٕٙٝ٘ذٚء ِصطفٝ ِذّٛد   ١٦٦٦١١٦٣١ ٣٣١

 ٘ذ٠ر رشذٜ ِذّذ ادّذ  ٦٣٣٦٨٩١ ٣٣٣

 ٘شاَ دطٓ ِصطفٝ أتٛاٌعطا  ٦٣٣١٦٨٦ ٣٣٨

 ٘ــاجــر د٠ة دط١ٓ عثذ اٌٍط١ف  ٦٣٣٦١٤٣ ٣٣٤

 ٕ٘اء اضاِٗ فرذٝ ِذّذ  ٦٣٣٦٦٣١ ٣٣٣

 ٕ٘اء عثذ اٌرش١ذ دٍّٝ عثذ اٌثاضظ  ٦٣٣١٣١٦ ٣٣٦

 ٕ٘ذ ِا٘ر عثذ اٌّذطٓ طٍثٗ  ٦٣٣٦٣٩١ ٣٣١

 ٚائً دطاَ اٌذ٠ٓ اترا١ُ٘ عٍٝ  ٦٣٣١٨٣٤ ٣٣٣

 ٚائً رضا ِذّذ ادّذ  ١٦٦٦١١٦٦٨ ٣٣٩

 ٚائً شىرٜ اٌُٙ عٍٝ  ٦٨١٦٦١٤ ٣٩٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ٚداد ِذّٛد فارٚق اٌطٕٛضٝ  ٦٣٣٦٨١٦ ٣٩١

 ٠اضر ضعذ ادّذ عثٛدٖ  ٦٤٦٦٣٩٩ ٣٩٣

 ٠اض١ّٓ خاٌذ عثّاْ دافع  ٦٣١٩٦٣٤ ٣٩٨

 ٠اض١ّٓ رت١ع دّذٜ ادّذ  ٦٣٣١٣٣١ ٣٩٤

 ٠اض١ّٓ عٍٟ ضع١ذ عٍٟ  ٦٣١٩٨٣٩ ٣٩٣

 

اجمالي عدد 
 ٨الطلبة 

الفصل   
الدراسي 

 األول

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتظام  
٨١٠-٨١٠٨2 

                  

                        
 الجغرافيا/ جغرافيا -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 احمد حسن فتح اللة عبدالحفيظ 166311۰11۰1۰۰663 111 مقيــد 1خارج 
 1 مروه احمد سيد علي 166311۰11۰1۰۰311 111 مقيــد 1خارج 

 

 

 


