
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 دراسات اسالمية انتساب موجة -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

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

 آ٠ٗ ادّذ ِذّذ رزق  ٦٨٧٨٧٤٢ ١

 عثذ اٌٛ٘اب لاضُ آ٠ٗ ٔادٜ  ٦٨٧٨٦٩٢ ٢

 أًِ ِذّذ شٍماِٝ ِذّذ  ٦٨٧٩١٣٢ ٣

 أ٠ٗ ٔاصف عثذاٌردّٓ عثذاٌمادر  ٦٨٧٨٧٩٨ ٤

 ادّذ جّاي ِرضٟ ِذّذ  ١٠٠٠١٠٧٢٩ ٥

 ادّذ ِذّذ ِذّذ عثذاٌع١ٍُ  ٦٣٤١٠٦٠ ٦

 اضالَ اشرف ادّذ ض١ذ  ٦٣٤١٠٧٢ ٧

 اضالَ ٔاصر وطثاْ راشذ  ٦٨٧٨٦٥٦ ٨

 دطٓاضّاء خٍف ِذّذ   ٦٣٤١٠٧٦ ٩

 اضّاء رت١ع ِذّذ ادّذ  ٦٨٧٩١٤٦ ١٠

 اضّاء عاصُ ِذّذ اترا١ُ٘  ٦٨٧٩٢٣١ ١١

 اضّاء عٍٟ عثذ اٌرٛاب شٍماِٟ  ٦٨٧٨٩٢٢ ١٢

 اضّاء ِذّذ ِذرٚش دضٛلٝ  ٦٨٧٩٠٦٠ ١٣

 اٌش١ّاء عسخ ِذّذ عثذ اٌذى١ُ  ٦٨٧٩٠٦٧ ١٤

 اٌش١ّاء ِصطفٝ اٌط١ذ ض١ٍّاْ  ٦٣١٥٨٣٤ ١٥

 اٌرد١ُ ادّذ ِذّذاٌٙاَ عثذ   ٦٨٧٩٢٥٥ ١٦

 اِأٝ ٘شاَ ادّذ ِذّذ  ٦٨٧٨٩٢٤ ١٧

 ا١ِرج ادّذ شف١ك ادّذ  ٦٨٧٩١٥٥ ١٨

 ا١ِرٖ اترا١ُ٘ عثذاٌذ١ّذ عثذهللا  ٦٣٤٥٩٩٩ ١٩

 ا١ِرٖ ِٙراْ عثذ اٌّعرّذ عثذ اٌرش١ذ  ١٠٠٠١٠٨٤٤ ٢٠

 ا٠اخ ضالَ ِذّذ عٍٝ  ٦٣١٥٩٨٩ ٢١

 ا٠ّاْ اشرف فرذٝ واًِ  ٦٣١٥٩٩٣ ٢٢

 ا٠ّاْ خ١ٍفح تىر ادّذ  ١٠٠٠٠٠١٨٣ ٢٣

 ا٠ّاْ ٔاصر ِذّذ عثذاٌٛاٌٝ  ٦٣٤٦٥٠٣ ٢٤

 ا٠ّٓ ِؤِٓ ِذّذ د١ّذج  ١٠٠٠٠٠٣٧٩ ٢٥

 ا٠ٕاش اتٛاٌٛفا ضٛتٝ ِذّذ  ٦٨٧٨٦١٢ ٢٦

 ا٠ٗ ادّذ عثذاٌّعرّذ عثذ اٌذ١ّذ  ١٠٠٠٠٠٣٣٧ ٢٧

 ا٠ٗ خٍف اضّاع١ً دطٓ  ٦٨٧٨٦٨٠ ٢٨

 اٌطعذٜ دطٓا٠ٗ عثذاٌمادر   ٦٣٤٦٥٢٥ ٢٩

 ا٠ٗ ِذّذ ِذّٛد دطٓ  ٦٨٧٩٣٠٧ ٣٠

 دطٕاء عٍٝ ادّذ عٍٝ  ٦٣٤٦٥٧٥ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 دطٕاء ِذّذ ِذّذ ِذّذ  ٦٨٧٩٠٨٩ ٣٢

 دّذٔاٖ ِمثٛي ِمثٛي ض١ذ  ٦٨٧٨٥٣٧ ٣٣

 دٕاْ ضعٛدٜ ِذّذ شذاذٗ  ١٠٠٠٠٠١٧٧ ٣٤

 دٕاْ عثذ إٌثٟ اتٛ غ١ّٕح ع١ذ  ٦٨٧٩٢٠٠ ٣٥

 عثذاٌردّٓخٍٛد جّاي ر٠اْ   ٦٣٤٦٥٨٣ ٣٦

 را١ٔا صاتر دجازٜ ِذّذ  ١٠٠٠٠٠٥٣١ ٣٧

 رتاب عالء عثذاٌٛ٘اب اترا١ُ٘  ٦٨٧٨٥٧١ ٣٨

 رداب عٍٝ ادّذ عٍٝ  ١٠٠٠١٠٩٦٧ ٣٩

 ردّح شٙاب ادّذ دطٓ  ١٠٠٠١٠٧٨٥ ٤٠

 ز٠ٕة خاٌذ فرذٝ ِذّذ  ٦٣٤٨٥١٥ ٤١

 ز٠ٕة عثذ اٌرٛاب ِجاٚرعثذ اٌج١ذ  ٦٣٤٨٥٢٥ ٤٢

 عثذ اٌعس٠س ِذّٛد طا٠عضارج دط١ٓ   ٦٨٧٩٢٢٤ ٤٣

 ضارٖ ِذّذ جذاِٝ عٍٝ  ٦٨٧٩٢٢٦ ٤٤

 ضعذ ادّذ عٍٝ عثذاٌجٛاد  ٦٣٤٨٥٥٩ ٤٥

 ضع١ذ ِذّذ اتٛا١ًٌٍ ِذّٛد  ٦٨٧٨٥٣٢ ٤٦

 ض١ٙر اضّاع١ً عثذاٌج١ًٍ عثذ إٌّطٍة  ٦٣٤٨٥٧٩ ٤٧

 ضٛضٓ ع١ذ ِذّذ اتٛز٠ذ  ٦٨٧٨٨٩٤ ٤٨

 شر٠ٓ رضا شٛلٝ اِاَ  ٦٨٧٩١٢٣ ٤٩

 شر٠ٓ ضع١ذ ٔعاش عثذ اٌع١ٍُ  ٦٨٧٩٢٢٢ ٥٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتساب موجة -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

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

 ش١ّاء صاتر ١ِٕر عاتذ٠ٓ  ٦٨٧٩٣٠٨ ٥١

 ش١ّاء فرذٝ عثذ اٌفراح اضّاع١ً  ١٠٠٠٠٠٢٢٣ ٥٢

 طارق فارٚق خٍف عثذ إٌّعُ  ٦٨٧٩٣١٧ ٥٣

 عثذ اٌردّٓ خاٌذ رورٞ ِذّذ  ١٠٠٠٠٠٥٢٧ ٥٤

 عثذ اٌردّٓ رجة خٍف ِذّذ  ١٠٠٠٠٠٢٥٣ ٥٥

 عثذ هللا ضعذ ِذّذ ادّذ  ١٠٠٠١٠٦٦٧ ٥٦

 ادّذ ِذّذ ِرضٝ عثذاٌردّٓ  ٦٨٧٩١٣٩ ٥٧

 عث١ر خاٌذ فرذٝ عٍٝ  ٦٣٤٨٦١٩ ٥٨

 عث١ر عاشٛر ر٠اض ِذّذ  ٦٨٧٩٠٠٤ ٥٩

 عذي ِذوٛر عٍٝ ِذّذ  ٦٨٧٩٠٤٧ ٦٠

 عصّد عثذ اٌّج١ذ عثذ اٌردّٓ ِذّذ  ١٠٠٠١٠٨٩٦ ٦١

 عٍٝ ض١ٍُ ِذّذ ِرضٝ  ٦٨٧٨٨٨٨ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 عّر عٍٝ عثذاٌغٕٝ عٍٝ  ٦٣٤٨٦٣٩ ٦٣

 عثذاٌغٕٝغادٖ عٛض روٝ   ٦٨٧٨٨٣٠ ٦٤

 فاطّح جّاي عثذ اٌىر٠ُ فرج  ٦٨٧٨٧٦٨ ٦٥

 فاطّٗ ضعذ عثذاٌرازق عٍٝ  ١٠٠٠٠٠٢٠٥ ٦٦

 فاطّٗ ِذّذ ِذّٛد ترواخ  ٦٨٧٩١٨٤ ٦٧

 ور٠ُ ِخرار عثذ اٌفراح ِذّٛد  ١٠٠٠١٠٦٦٨ ٦٨

 ١ٌّاء ِذّذ عثذاٌعس٠س عٍٝ  ٦٣٤٨٦٥٩ ٦٩

 ِذّذ ادّذ عثذاٌعاي عثذاٌّطرجاب  ٦٨٧٩٢٤٩ ٧٠

 ِذّذ جّاي راضٝ عثذاٌٙادٜ  ١٠٠٠١٠٥٨٨ ٧١

 ِذّذ دشّد خٍف عثذ اٌمادر  ٦٣٤٨٩٣١ ٧٢

 ِذّذ خٍف ِذّذ عثّاْ  ٦٣٤٨٦٦٩ ٧٣

 ِذّذ رت١ع اتٛإٌصر ِذّذ  ٦٣٤٨٦٧٣ ٧٤

 ِذّذ رِضاْ عراتٝ عثذهللا  ١٠٠٠١٠٩٦٤ ٧٥

 ِذّذ ع١ذ ضعذ ِذّذ  ١٠٠٠١٠٦٩٢ ٧٦

 ِذّذ ٘الي فرواظ ضٍطاْ  ٦٢٥٦٩٦٦ ٧٧

 ِذّٛد دطٓ ِذّذ عثذ اٌٛ٘اب  ١٠٠٠١٠٦٢٨ ٧٨

 ِذّٛد ِذّذ شر١ٜٛ ِذّذ  ٦٣٤٨٦٨٧ ٧٩

 ِرٚج صالح ِذّذ ِذّذ  ١٠٠٠٠٠٣٤٧ ٨٠

 ِرٚج ِذّٛد فٛزٞ ادّذ  ٦٨٧٩١٤٣ ٨١

 ِرٖٚ اشرف عثذاٌمادر دطٓ  ٦٨٧٨٦١٨ ٨٢

 ِرٖٚ جّاي ِذّذ خ١ٍفٗ  ٦٤٤٢٠٣٠ ٨٣

 ِصطفٝ عٍٝ عثذ اٌّذطٓ خفاجٝ  ١٠٠٠٠٠٣٥٣ ٨٤

 ِٙا ِذّذ اٌط١ذ ِذّذ  ٦٣٤٨٧٠١ ٨٥

 ٔذا ِذّذ ِذّذ دّاَ واًِ  ٦٨٧٨٧٠٠ ٨٦

 ٔر١ِٓ ٘ٛارٜ ِذّذ صادق  ٦٨٧٩١٥٤ ٨٧

 ٔطّٗ ٘شاَ ِذّذ طٗ  ٦٨٧٨٧٧٤ ٨٨

 ٔٛاي اضّاع١ً فرذٝ اضّاع١ً  ٦٨٧٨٦٤٢ ٨٩

 ٔٛر٘اْ شٙاب ادّذ دطٓ  ٦٣٤٨٧١٥ ٩٠

 ٔٛر٘اْ ِؤِٓ جّاي ع١ذ  ٦٨٧٨٦٦٦ ٩١

 ٘اجر اتٛ اٌّجذ روٝ عٍٝ  ٦٨٧٨٦٠٨ ٩٢

 ٘اجر خاٌذ ِّذٚح ِذّٛد  ٦٣٤٨٩٥٣ ٩٣

 ٘ثٗ وّاي اٌذ٠ٓ ادّذ اال١ِر عثاش  ١٠٠٠١٠٧١٦ ٩٤

 ٘ثٗ ِذّذ ِطاِخ ِذّذ  ٦٣٤٨٨٣٧ ٩٥

 ٘ذ٠ر أدّذ اِاَ عٍٝ  ٦٣٤٨٨٤٩ ٩٦

 ٘ذ٠ر ِذّذ دطٓ ِذّذ  ١٠٠٠٠٠٢٤٧ ٩٧



 االضُ اٌىٛد َ

 ١٘اَ دجاج اترا١ُ٘ ادّذ  ٦٨٧٩٢١١ ٩٨

 ٚردٖ دط١ٓ فارٚق دط١ٓ  ٦٨٧٨٦٧٤ ٩٩

 ٚالء دطٓ ِذّذ ِذّذ  ٦٨٧٩٠٦٣ ١٠٠

 

اجمالي عدد 
 ٤الطلبة 

الفصل   
 الدراسي األول

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتساب موجه  
٨١٠-٨١٠٨2 

                  

                        
 الدراسات اإلسالمية/ دراسات اسالمية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 االء السيد عبدالدايم عباس ۲6121۲۱11۱1۱6132 ۲1۲٧۱1 مقيــد 1خارج 
 ۲ ايمان مكرم محمود حسن ۲6121۲۱13۱1۱112۲ ۲1۲٧۱۲ مقيــد 1خارج 
 6 صابرين حسام الدين على نجيب ۲6121۲۱13۱1۱۱٧31 ۲1۲٧۱6 مقيــد 1خارج 
 1 ياسمين جمال عمر خليفه ۲6121۲۱13۱1۱۱321 ۲1۲٧۱1 مقيــد 1 خارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تقرير عن طالب سنة دراسية
 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

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

 آالء اضاِح دطٓ عثذاٌرازق  ٦٨٧٩٧٧٩ ١

 آ٠ٗ عثذ اٌثاضظ عثذاٌالٖ ادّذ  ٦٨٧٩٨٥٨ ٢

 آ٠ٗ ِذّذ ادّذ عثذ هللا  ٦٨٨١٨٠٨ ٣

 آ٠ٗ ِذّٛد ادّذ ِذّذ عثذ اٌجٛاد  ٦٨٨١٠٢٥ ٤

 أضّاء أشرف عثذ اٌفراح إترا١ُ٘  ٦٨٧٩٤٦٩ ٥

 اٌغٕٝأضّاء خ١ٍفح أدّذ عثذ   ٦٨٨١٨٥٧ ٦

 أضّاء ِذّٛد عثذ اٌعظ١ُ إترا١ُ٘  ٦٨٧٩٠٨٨ ٧

 أ١ِرٖ رت١ع ِذّذ طا٠ع  ٦٨٧٩١٨٧ ٨

 إ٠ّاْ دشّد عطا دطٓ  ٦٨٨١٩١٤ ٩

 ادّذ اترا١ُ٘ عثذ اٌّمصٛد ِذّذ  ٦٨٨١٢٣٦ ١٠

 ادّذ عس شذاذٗ عثّاْ  ٦٨٧٩٤٦٦ ١١

 ادّذ عٍٝ ِذّٛد عثذاٌجاتر  ٦٣٤٠٨٠٨ ١٢

 ِٙذٜادّذ فرداخ رفعد   ٦٨٨١٢٣٩ ١٣

 اضراء ادّذ ِذّذ ِذّذ  ٦٨٨١٣٦٣ ١٤

 اضراء اشرف دطا١ٔٓ ٔٛر اٌذ٠ٓ  ٦٨٨١٧٧٠ ١٥

 اضراء خٍف فرخ هللا عثذ اٌغٕٝ  ٦٨٨١٦١٣ ١٦

 اضراء صاٌخ خ١ٍفح ِصطفٝ  ٦٨٨٠٥٠٤ ١٧

 اضّاء ادّذ اترا١ُ٘ رضٛاْ  ٦٨٨٠٧٠٠ ١٨

 اضّاء ادّذ عثاش عثّاْ  ٦٨٨١٧٧١ ١٩

 ِذّذ ادّذاضّاء ادّذ   ٦٨٨١٥١٧ ٢٠

 اضّاء رفاعٝ عثذ اٌعاي ِذّذ  ٦٨٧٨٨٩٨ ٢١

 اضّاء عط١ح ١ِالد ٠اض١ٓ  ١٠٠٠١١٠٧١ ٢٢

 اضّاء فرغٍٝ عثذ اٌىر٠ُ عٍٝ  ١٠٠٠٠٠٤٦٣ ٢٣

 اضّاء ِذّٛد خ١ٍفح عثذ اٌجٛاد  ٦٨٨٠٨٨٥ ٢٤

 االء صالح رت١ع ِذّذ  ٦٨٨١٥٥٦ ٢٥

 اِأٝ دّاد صالح ِذّذ  ٦٨٨١٥٦٧ ٢٦

 اِأٝ ٚد١ذ ِذّذ ِذّذ  ٦٨٨١٧٩٩ ٢٧

 ا١ِٕٗ ِذّذ دٍّٝ ِذّذ  ٦٨٧٨٩٢٦ ٢٨

 ا١ِرج رت١ع دط١ٓ اترا١ُ٘  ٦٨٧٩٥٧٩ ٢٩

 ا١ِّٗ رت١ع ١ٔازٜ عثذاٌّعثٛد  ٦٨٨١٨١١ ٣٠

 ا٠ّاْ ادّذ دطٓ عٍٝ  ٦٣٢٢٦٠٠ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ّاْ دط١ٓ صذ٠ك ٔا٠ً  ٦٣٤٠٨١٢ ٣٢

 ا٠ّاْ خاٌذ دّذٜ ض١ذ  ٦٣٣٧٢٣١ ٣٣

 اٌطعذٜ ضع١ذ ا٠ّاْ راضٝ  ٦٨٨٠٧٠٧ ٣٤

 ا٠ّاْ عادي عثذ اٌىر٠ُ ِذّذ  ٦٨٧٩٠٧١ ٣٥

 ا٠ّاْ فرذٝ أدّذ دط١ٓ  ٦٨٧٩٠٩١ ٣٦

 ا٠ٕاش عاِر ِذّذ دطٕٝ  ٦٨٨١١٠٨ ٣٧

 ا٠ٕاش ِذّذ دطٓ عٍٝ  ٦٨٨٠٥٠٧ ٣٨

 ا٠ٗ اتر١ُ٘ ِذّذ رضا اترا١ُ٘  ٦٨٨٠٥٠٨ ٣٩

 ا٠ٗ خٍف عثذ إٌّعُ عثاش  ٦٨٧٩٠٥٨ ٤٠

 اٌفراح ادّذ زوٝا٠ٗ عثذ   ٦٣٣٧٢٥٧ ٤١

 ا٠ٗ عثذ اٌفراح عثذ هللا اٌط١ذ  ٦٨٨١٥٣٧ ٤٢

 تاضُ عادي وّاي عثذاٌردّٓ  ٦٨٧٩٣٣٣ ٤٣

 تطّح عثذ اٌع١ٍُ عشرٜ خاٌذ  ٦٨٧٩٨٦٠ ٤٤

 تطّٗ عثذاٌمادر لطة فضً هللا  ٦٨٧٨٧٥٦ ٤٥

 ذغر٠ذ جّاي ِذّٛد ادّذ  ١٠٠٠٠٠٣٣٩ ٤٦

 جٕاخ عالء ِذّذ عثذ اٌغٕٝ  ٦٨٧٩٨١٢ ٤٧

 جٙاد فرذٝ عطا واًِ  ٦٨٧٨٨٤٤ ٤٨

 دطاَ دطٓ ض١ذ ادّذ  ٦٨٨٠٤٧١ ٤٩

 دطٕاء ِطعٛد ِذّذ عثذ إٌاصر  ٦٨٨٠٨١٠ ٥٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

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

 دّادٖ خ١ٍفٗ عثذاٌٛادذ خ١ًٍ  ٦٨٧٨٦٠٦ ٥١

 خاٌذ اضّاع١ً خاٌذ اضّاع١ً  ٦٨٨١٤٤٦ ٥٢

 خٍٛد خ١ًٍ اترا١ُ٘ ِذّذ  ١٠٠٠١٠٦١٦ ٥٣

 خٍٛد طا٠ع جّعح ِذّٛد  ٦٨٨٠٢٨٠ ٥٤

 دا١ٌا عٍٝ جّعٗ ِذّذ  ٦٨٨٠٩٨٣ ٥٥

 دعاء اترا١ُ٘ صفٝ اٌذ٠ٓ ِٕصٛر  ١٠٠٠٠٠٣٦١ ٥٦

 دعاء دطٓ شذاذٗ عٛاد  ٦٨٨١٤٤٩ ٥٧

 دعاء صالح عٍٝ ِذّذ  ٦٨٧٨٨٠٠ ٥٨

 دعاء صالح ِذّذ عثذ هللا  ٦٨٨٠٨٦٦ ٥٩

 دعاء ١ٌثٝ عثذاٌصثٛر ١ٌثٝ  ٦٨٧٨٥٤٨ ٦٠

 دعاء ٘أٟ عثذاٌجاتر ِٕٙٝ  ٦٨٧٩٥٢٤ ٦١

 را١ٔا جّاي و١الٔٝ شعثاْ  ٦٨٧٩١٥٢ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 را١ٔا ضعذ زوٝ ض١ذ  ٦٨٨٠٠٦٤ ٦٣

 را١ٔا ِذّٛد ِذّذ عثّاْ  ٦٨٧٩٩٦٠ ٦٤

 را١ٔا ِظٙر عثذ إٌع١ُ فٕجرٜ  ٦٨٨١٧٣٥ ٦٥

 رداب عثذ هللا ِذّذ عٍٝ  ٦٨٨١٠٥١ ٦٦

 رداب ِصطفٝ عثذاٌصثٛر ِذّذ  ٦٨٨١٥٣٣ ٦٧

 رداب ٔاصر دٍّٝ دطٓ  ٦٨٨١٣٩٢ ٦٨

 رغذٖ عّاد طٗ عثذاٌذافع  ٦٨٨١٦٨٢ ٦٩

 رف١ذٖ ِازن عٍٝ ٠ٛٔص  ٦٨٨١٢٢٨ ٧٠

 رٔذا ِذّذ تىر عٍٝ  ٦٨٧٨٨٢٨ ٧١

 ز٘راء عساخ ِذّٛد اترا١ُ٘  ١٠٠٠١١٠٣٧ ٧٢

 ز٠ٕة عثذ اٌغٕٝ ادّذ عثذ اٌٛ٘اب  ٦٨٨٠٨٥٣ ٧٣

 ضارٖ ِذّذ ض١ذ ِذّٛد  ٦٨٧٩٨١٣ ٧٤

 ضٍّٝ ض١ذ فٛزٜ عثذ اٌٛ٘اب  ١٠٠٠٠٠٣٤٥ ٧٥

 اٌطالَضٍّٝ ِٕرصر عٍٝ عثذ   ١٠٠٠١١٤٧٧ ٧٦

 ضٕاء عّراْ عثذاٌذا٠ُ ِذّذ  ٦٨٨٠٣٣٥ ٧٧

 شاد٠ٗ خٍف رضٛاْ عثذاٌذافع  ٦٨٧٩٥٢١ ٧٨

 ش١ّاء جّعٗ صاتر ِذّذ  ٦٨٨٠٣٣٩ ٧٩

 ش١ّاء دضٛلٟ ِذّذ دضٛلٟ  ٦٨٧٩٤٩٩ ٨٠

 ش١ّاء ضع١ذ ضعذ ز٠ذاْ  ٦٨٧٩٢٦٩ ٨١

 ش١ّاء ِذّذ ر٠اْ عثذ اٌىر٠ُ  ٦٨٨١٨٧٢ ٨٢

 ِذّٛد ش١ّاء ِذّذ عٍٝ  ٦٨٨٠٨٧٠ ٨٣

 صاتر٠ٓ ٔاصر رِضاْ عثذ اٌع١ٍُ  ٦٨٧٩١٨٨ ٨٤

 طارق عثذاٌرد١ُ ضاٌُ جاد  ٦٨٧٩١٦٥ ٨٥

 عث١ر دط١ٓ دطٓ صثرٜ  ٦٨٨٠٨١٩ ٨٦

 عسج ِٕذٜ اٌط١ذ عثذاٌٛ٘اب  ١٠٠٠١٠٩٢٨ ٨٧

 عسٖ دطٕٟ صالح ثاتد  ٦٨٨١٨٦٦ ٨٨

 عسٖ شذاذٗ ِذّٛد ادّذ  ٦٨٨٠١٢٣ ٨٩

 عثذاٌردّٓعسٖ عثذاٌردّٓ ِذّذ   ٦٨٨١٢٩٠ ٩٠

 عفاف جّاي عثذهللا دطٓ  ٦٣٣٨٦٤٩ ٩١

 عال ٘أٝ ض١ذ عثذاٌعس٠س  ٦٨٧٨٨٥٢ ٩٢

 عالء رِضاْ ِذّذ ِذّذ  ١٠٠٠١٠٥٤٨ ٩٣

 عٍٝ ٠ٛضف عٍٝ اِثارن  ٦٨٧٩٢٥٨ ٩٤

 فاطّح جاد عثذ اٌىر٠ُ ترواخ  ١٠٠٠٠٠٢٨٣ ٩٥

 فاطّح راشذ جّعح راشذ  ٦٨٨٠٠٤٥ ٩٦

 دطٓفاطّح عّراْ عٍٝ   ٦٨٨٠٠٨٧ ٩٧



 االضُ اٌىٛد َ

 فاطّٗ عثذ اٌجاتر ِذّذ عٍٝ  ١٠٠٠٢٦٢٠٧ ٩٨

 فاطّٗ عثذ اٌذى١ُ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌذى١ُ  ١٠٠٠٠٠٤٤٩ ٩٩

 فاطّٗ ِٛضٝ فّٙٝ ِٛضٝ  ٦٨٧٨٨٦٦ ١٠٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (2  ) 

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

 فاطّٗ ٠ذٝ دٍّٝ ِذّذ  ٦٨٨١٤٥٢ ١٠١

 لّر ادّذ ِذّذ جاتر  ٦٨٨٠٥٩٣ ١٠٢

 ١ٌّاء ادّذ رت١عٟ اتٛا١ًٌٍ  ٦٨٧٩٥٩٨ ١٠٣

 ِذاضٓ اضّاع١ً ِذّذ ِصطفٟ  ٦٨٨١٨١٧ ١٠٤

 ِذّذ ادّذ ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ  ٦٨٧٩٦٤٦ ١٠٥

 ِذّذ اٌط١ذ عذٌٝ ِذّذ  ٦٨٨٠٠٨٤ ١٠٦

 ِذّذ دطٓ دّذ عٛض اٌشاِرٞ  ٦٣٤٨٦٤٥ ١٠٧

 ِذّذ ضع١ذ عثذ اٌجٛاد عثذ اٌردّٓ  ٦٨٨١٣١١ ١٠٨

 ِذّٛد ادّذ داٚد ادّذ  ١٠٠٠٠٠٣٩١ ١٠٩

 ِذّٛد اضّاع١ً ِذّذ اترا١ُ٘  ٦٨٧٩٧٤٩ ١١٠

 عثذاٌّاٌهِذّٛد ا٠ٙاب جّاي   ٦٨٨١١٥١ ١١١

 ِذّٛد عٍٝ ِذّٛد عٍٟ  ٦٣٤٨٥٨٩ ١١٢

 ِذّٛد ِجذٞ دطا١ٔٓ تر٠ىح  ٦٨٧٩٤٥٨ ١١٣

 ِصطفٝ عثذ اٌغٕٝ عثذ اٌغٕٝ ِٕٙٝ  ٦٨٨١٧٤٣ ١١٤

 ِصطفٝ ِذّذ عثذ اٌغٕٝ عٍٝ  ٦٨٨١١٢١ ١١٥

 ِصطفٝ ِذّذ ِصطفٝ عثذ اٌذى١ُ  ١٠٠٠٠٠٣٥٥ ١١٦

 ِٙا اضّاع١ً ِذّذ اضّاع١ً  ٦٨٨٠٣١٢ ١١٧

 ِٙا ِذّذ عثذ اٌغٕٝ عثذ اٌٛ٘اب  ٦٨٨١٥٤٧ ١١٨

 ١ِادٖ ِذّذ عثذ اٌغٕٝ عٍٝ  ٦١٥٥٧٤٥ ١١٩

 ٔشٜٛ ِا٘ر ِذّذ رفاعٝ  ٦٨٨٠١١٤ ١٢٠

 ٔٛرج عٛض ِذّذ عٍٟ  ٦٨٨٠٧٨٦ ١٢١

 ٔٛرٖ اترا١ُ٘ ِذّٛد ِذّذ  ١٠٠٠٠٠٢٠١ ١٢٢

 ٔٛر٘اْ اتٛاٌماضُ ٔاجٝ عٍٝ  ٦٨٧٩٥٢٨ ١٢٣

 ِذّٛد ٔٛر٘اْ عادي دضٛلٟ  ٦٨٨١٧٨٧ ١٢٤

 ١ٔرٖ رضا ِذّذ عثذاٌعظ١ُ  ١٠٠٠٠٠٢١٩ ١٢٥

 ٘اجر اضاِٗ اترا١ُ٘ ِرضٝ  ٦٣٤٠٣٢٢ ١٢٦

 ٘اجر جّاي صالح عٍٝ  ٦٨٧٩٢٥٦ ١٢٧

 ٘اجر عرتٝ صثرٜ ادّذ  ٦٨٧٩٥٥٣ ١٢٨



 االضُ اٌىٛد َ

 ٘اجر وّاي عثذ اٌرٛاب ِذّذ  ٦٨٨١٦١١ ١٢٩

 ٘اٌٗ ظٙراْ ِذّذ دٍّٝ  ٦٨٧٩٢٣٤ ١٣٠

 ِذّذ٘ثٗ فرذٝ ٘اشُ   ٦٨٧٩١٦٦ ١٣١

 ٕ٘اء عّر طٍثٗ عثاش  ٦٨٨١٤٦٤ ١٣٢

 ٕ٘ذ ضع١ذ ِذّذ ضع١ذ  ٦٨٨٠٨٨٩ ١٣٣

 ٠ٛ٘ذا ٔصر ِٙذٜ عثذاٌجٛاد  ٦٨٧٩٢٠٤ ١٣٤

 ٚردٖ صاٌخ دطٓ ِذّذ  ٦٨٨١٣٠٣ ١٣٥

 ٠ارٖ ِذّذ دّادج ِذّذ  ٦٨٧٩٥٦١ ١٣٦

 ٠اض١ّٓ صاتر ز٠ٓ عثذاٌّاٌه  ٦٨٨١٨٨٥ ١٣٧

 

اجمالي عدد 
 ٤الطلبة 

الفصل   
 األولالدراسي 

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتظام  
٨١٠-٨١٠٨2 

                  

                        
 الدراسات اإلسالمية/ دراسات اسالمية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 احمد راشد على الهام ۲6121۲۱11۱1۱1113 ۲۱633٧ مقيــد 1خارج 
 ۲ اية ربيعي مراد ابراهيم ۲6121۲۱13۱1۱11۱6 ۲۱6333 مقيــد 1خارج 
 6 ايمان خلف رضوان عبد الحافظ ۲6121۲۱13۱1۱6۱٧٧ ۲۱6331 مقيــد 1خارج 
 1 منة هللا ابراهيم عبد التواب على ۲6121۲۱13۱1۱۱336 ۲۱631۱ مقيــد 1خارج 

 

 


