
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -اإلعالم  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

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

 آالء ِذّذ صفٛخ ِذّذ ِذّذ  ٦٧٨٩٧٤٦ ١

 آ٠ٗ رضا ذٛف١ك ِذّذ  ٦٢٦٥٨٢٧ ٢

 آ٠ٗ عثذ هللا زوٝ عثذ هللا  ٦١٥٢٤٨٥ ٣

 آ٠ٗ عٍٝ صالح عٍٝ  ٦٢٦٧٤٢٢ ٤

 آ٠ٗ عٍٟ ِذّذ عٍٟ  ٦٧٨٩٧٣١ ٥

 آ٠ٗ عّر ِذّذ ِذّذ  ٦٧٨٩٧٢٩ ٦

 آ٠ٗ ِّذٚح داخٍٝ ِذّذ  ٦٧٨٩٣٦٤ ٨

 أضّاء ضطٛدٝ عثذاٌمادر ِذّذ  ٦٧٧١٧٣٢ ٧

 أِأٝ عثذ هللا ِذّذ عثذ اٌمادر  ٦٧٨٩٤٨٢ ٩

 اٌمادر ِذّذ أًِ ضطٛدٝ عثذ  ٦٧٧٢٥٨٢ ١٢

 أ١ِٕح أشرف أدّذ تخ١د  ٦٧٧١٨٩٨ ١١

 أ٠ٗ دجاج ٠ٛضف ِذّذ  ٦٧٧٢٥٩٤ ١٢

 إضراء ِذّذ أدّذ عثذ اٌردّٓ  ٦٧٧٢١٥٧ ١٣

 اترطاَ فىرٜ دٕا جرجص  ٦٧٧٢٢٣٣ ١٤

 اترار ِّذٚح دطاْ اِاَ  ٦٧٧٢٣٤١ ١٥

 اتٛتىر عثذاٌّاٌه شث١ة ِذّذ  ٦٢٦٦٥٣٧ ١٦

 عثذ اٌرٛاب ِذّذادّذ اترا١ُ٘   ٦٢٦٥٨١٢ ١٨

 ادّذ جّعح عثذإٌع١ُ اترا١ُ٘  ١٢٢٢١٢٦٩٨ ١٧

 ادّذ صاتر واًِ ِذّذ  ٦٢٦٦٥٦٢ ١٩

 ادّذ عاطف ِذّذ رجة  ٦٧٧٢٥٧٢ ٢٢

 ادّذ عثذ اٌردّٓ ِذّذ ادّذ اٌّٙذٜ  ٦٢٦٦٥٦٤ ٢١

 ادّذ ِذّذ اتٛاٌعال ض١ذ  ٦١٤٨٤٢٦ ٢٢

 ادّذ ِذّذ صذلٝ عثذإٌظ١ر  ٦٢٦٦٦٢٧ ٢٣

 ادّذ ِذّذ عثذ اٌرد١ُ عثذ اٌعظ١ُ  ٦٧٨٩٦٣٢ ٢٤

 ادّذ ِذّذ فارٚق ِذّذ  ٦٧٨٩٩٣٧ ٢٥

 ادّذ ِذّذ ِذّذ اتٛاٌعال  ٦٢٦٦٦٣٧ ٢٦

 ادّذ ِذّذ ٠ٛضف ِذّذ  ٦٧٨٩٥٢١ ٢٨

 ادّذ ِصطفٝ رت١ع ض١ذ  ٦٧٧٢٥٩٨ ٢٧

 ادّذ ِٕصف تذر دطٓ  ٦٢٦٦٦٥٢ ٢٩

 اضاِٗ ض١ذ عثذاٌرٛاب ِذّذ  ٦٧٧١٤٥٣ ٣٢

 اضراء ض١ذ ِذّذ ِذّٛد  ٦٧٧١٧٤١ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 اضراء شعثاْ ِاضٝ ع٠ٛص  ٦٧٧١٨٦٥ ٣٢

 اضراء عادي رجة ِذّذ  ٦٧٧١٢٢٣ ٣٣

 اضراء عادي فؤاد ِراد  ٦٧٨٩٦٢٥ ٣٤

 اضراء ِذطٓ دطٓ عاشٛر  ٦٧٧١٦٦٨ ٣٥

 اضراء ِذّذ تذر تاضُ عثذ اٌغٕٝ  ٦٧٧٢٩٥٧ ٣٦

 اضراء ِذّذ عثذ اٌعس٠س ِذّٛد  ٦٧٧٢٦٤٦ ٣٨

 اضراء ِذّذ ِذّٛد ِٕٙٝ  ٦٢٦٦٦٩٣ ٣٧

 اضراء ِىرَ ِذّذ ض١ذ  ٦٢٦٦٦٩٥ ٣٩

 اضراء ِٕرصر لطة ِذّذ  ٦٧٧١٨٩٦ ٤٢

 اضالَ عاطف ادّذ عثذاٌرازق  ١٢٢٢١١٢١٩ ٤١

 اضالَ ِصطفٝ ِذّذ ِذّذ  ٦٧٧٢١٢٧ ٤٢

 اضّاء اضّاع١ً عٍٝ طٍة  ٦٢٦٦٨٢٦ ٤٣

 اضّاء دطٓ اتٛتىر ادّذ  ٦٢٦٦٨١٦ ٤٤

 ِذّذ عٍٝ جاد هللااضّاء   ٦٧٧١٥١٩ ٤٥

 اشٛاق ِخرار ضع١ذ ِثرٚن  ٦٧٧٢٣٨٢ ٤٦

 افٕاْ جّاي غر٠ة ِذّذ  ٦٧٨٩٣٤٨ ٤٨

 اورَ ِذّٛد دٍّٝ اترا١ُ٘  ٦٧٧١٣٥٢ ٤٧

 االء ض١ذ ِذّذ دطٓ  ٦٧٧٢٨٧٧ ٤٩

 االء ِذّذ اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٧٧١٢٢٥ ٥٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٨  ) 

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

 اًِ ِذّٛدعثذاٌّعس ِٕٙٝ  ١٢٢٢١٢٥٧٨ ٥١

 إِٗ عثذاٌعس٠س عثذاٌظا٘ر عثذاٌعس٠س  ٦٧٧٢١٧٧ ٥٢

 ا١ِٕح صالح ِذّذ ِذّٛد  ٦٧٧١٤٢٨ ٥٣

 ا١ِٕٗ اٌط١ذ ِذّذ اٌط١ذ  ٦٧٨٩٨٢١ ٥٤

 ا١ِٕٗ خٍف ِذّٛد ِذّذ  ٦٧٧١٢٢٦ ٥٥

 ا١ِٕٗ ِصطفٝ عثذ إٌّعُ جعفر  ٦٤٣٧٦٨٩ ٥٦

 ا١ِرج عثذاٌذى١ُ عثذاٌعس٠س ِذّٛد  ١٢٢٢١٢٨٣٨ ٥٨

 ا١ِرٖ ٠ٌٛص فٛزٞ ٠ٛضف  ٦٧٧٢٦٢٩ ٥٧

 ا١ِرٖ ِذّٛد ادّذ ِذّذ شٍثٟ  ٦٤٢٢١٧٧ ٥٩

 ادّذا١ِرٖ ٠ذٝ فرذٟ   ٦٧٨٩٨٢٢ ٦٢

 أجٝ ١ِالد ض١ذ زاخر  ٦٧٧١٥٩٧ ٦١

 أجٟ ع١طٝ ٠ٛٔاْ عٛض  ١٢٢٢١١٤٤٧ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 أط١ٔٛٛش عاطف عس٠س غاٌٝ  ٦١٥٢٢٩٥ ٦٣

 أعاَ تٙاء رشذٜ ٔج١ة  ٦٧٨٩٧٥٦ ٦٤

 ا٠ح عثذاٌراضٟ عثذاٌردّٓ عٍٟ  ٦٧٧١٧٩٩ ٦٥

 ا٠ّاْ ادّذ ض١ٍّاْ ادّذ  ٦٧٧١١١١ ٦٦

 ا٠ّاْ دّذٜ عٍٝ ض١ٍّاْ  ٦٧٧٢٤٨٥ ٦٨

 ا٠ّاْ رِضاْ جاب هللا ِذّذ  ٦٧٧٢٨٢٧ ٦٧

 ا٠ٗ ادّذ ِصطفٝ اترا١ُ٘  ٦٧٧٢٤٩٢ ٦٩

 ا٠ٗ راجٝ دطٕٝ عثذاٌغٕٝ  ٦٢٦٧٤٢٤ ٨٢

 ا٠ٗ عٍٝ رشذٜ ِذّذ  ٦٧٧٢٨٢٩ ٨١

 ا٠ٗ فرذٝ ع١ذ اترا١ُ٘  ٦٧٧١٨٦٨ ٨٢

 ا٠ٗ ِا٘ر عثذ اٌعظ١ُ ض١ٍّاْ  ٦٧٧٢٢٤٢ ٨٣

 تاضُ ِذطٓ عثذاٌجاتر دطٓ  ٦٤٢٢٥٣١ ٨٤

 تطّٗ ثاتد فؤاد صادق  ١٢٢٢١١٤٤٤ ٨٥

 تطّٗ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌغٕٝ  ٦٧٧١٦٣٢ ٨٦

 تشر عذٌٝ ٠ٛضف ٔاشذ  ٦٧٧٢٩٣٤ ٨٨

 ت١ٙح فرج اضّاع١ً دط١ٓ  ٦٧٧٢٣٩٤ ٨٧

 تٛال ِا٘ر ٔج١ة ِجٍٝ  ٦٧٨٩٣٨١ ٨٩

 ذمٜٛ زغٍٛي ِذّذ عثذ اٌجٛاد ادّذ  ٦٧٨٩٣٧٨ ٧٢

 دٍّٝ عثذاٌٛو١ًذٙأٝ عثذاٌٛو١ً   ٦٧٧٢٢٨٢ ٧١

 جاو١ٍٓ دٕا عسِٝ عثذٖ  ٦٢٦٧٤٩٢ ٧٢

 جٙاد ِذّذ ِذّٛد عثذاٌعس٠س  ٦٧٧٢٦٢٢ ٧٣

 دازَ عٍٝ عثذ اٌذ١ّذ اترا١ُ٘  ٦٧٨٩٨٥٤ ٧٤

 دطاَ دطٓ ِذّٛد عثذاٌٙادٜ  ٦٧٧١٢٤٧ ٧٥

 دطاَ ضاِخ عثذ اٌذ١ّذ عط١ٗ  ٦٧٧٢١٧٣ ٧٦

 دطاَ طارق رِضاْ عٍٝ اٌص١فٝ  ٦٤٢٢٤٧٢ ٧٨

 دطٓ رت١ع دطٓ اترا١ُ٘  ١٢٢٢١١٧٩٨ ٧٧

 دطٓ ض١ذ ادّذ عثذاٌمٜٛ عثذاٌّج١ذ  ١٢٢٢١٢٦٣٥ ٧٩

 دطٓ ِذّذ لطة اضّاع١ً  ٦٢٦٥٨٢٢ ٩٢

 دٕاْ عٍٝ عثذإٌع١ُ ِذّٛد عٍٝ  ٦٤٢٢٤٧٤ ٩١

 دٕاْ فضً ِذّذ ِٙذٜ  ٦٧٨٩٤٧٧ ٩٢

 خاٌذ دّذٜ راضٝ جاتر  ٦٧٧٢١٨٩ ٩٣

 خٍٛد شادٜ ِذّذ اترا١ُ٘  ٦٧٧٢٨٩٥ ٩٤

 دا١ٌا دطاَ اٌذ٠ٓ عثذ اٌذ١ّذ دطٓ  ٦٧٧١٩١٨ ٩٥

 در٠ح عثذ اٌردّٓ ادّذ اٌذرد٠رٞ راضٟ  ٦٧٧١٥٩٦ ٩٦

 دعاء دّذٜ عس٠س ٔصر  ٦٧٧٢٦٦٨ ٩٨



 االضُ اٌىٛد َ

 دعاء عادي ا١ِٓ صذلٝ  ٦٧٧٢٨٧٩ ٩٧

 دعاء ٕ٘ٝ عثذ اٌمادر عٍٝ  ٦٧٧١٧٣٣ ٩٩

 د١ٔا ض١ذ ادّذ اضّاع١ً  ٦٧٧٢١٩١ ١٢٢

 

  كلية اآلداب
  طالب سنة دراسيةتقرير عن 

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

 (٣  ) 

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

 دٌٚد خٍف اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٧٧٢٤٧١ ١٢١

 د٠ثار ِذّذ دطٓ ادّذ  ٦٧٧٢٣٤٩ ١٢٢

 عثذ إٌٛر داٚد غاٌٝد٠فٝ   ٦٧٧٢١٣٧ ١٢٣

 د٠ٕا ادّذ درد٠ر ٠ٛضف  ٦٧٧١٨٤٦ ١٢٤

 د٠ٕا خاٌذ شعثاْ ِٙذٜ  ٦٢٦٧٦٤٢ ١٢٥

 د٠ٕا ِذّذ ِذّذ عثذ اٌرٛاب عثذ اٌعس٠س  ٦٧٧٢٣٨٤ ١٢٦

 د٠ٕا ٔادٜ دٚش تطرش  ٦٧٧١٨٤٧ ١٢٨

 را١ٔا دطاَ ِاجذ عثذاٌثاضظ  ٦٧٧١٣٦٧ ١٢٧

 را١ٔا ِذّذ رت١ع ِذّٛد  ٦٧٧٢٨٥٢ ١٢٩

 رد١ً اشرف ِذّذ دطٓ  ٦٧٧٢٢٧١ ١١٢

 رشا ِصطفٝ ادّذ صاٌخ  ٦٧٨٩٦١٦ ١١١

 رضا رزق ادّذ ِذّذ  ٦٧٧١٢١٣ ١١٢

 رضٛٞ ِا٘ر أدّذ دطٓ  ٦٧٨٩٣٩٩ ١١٣

 رغذٖ جّاي عثذ اٌذىُ ِذّذ  ٦٧٨٩٦٦٥ ١١٤

 رفمح رضا ورَ شذاذح  ٦٧٧١٧٤٢ ١١٥

 رِاح عٍٝ دطٓ عثذاٌذ١ّذ  ٦٢٦٧٦٨٤ ١١٦

 عصاَ اٌذ٠ٓ عٍٝ ادّذرٔا   ٦٧٧١٨٨٩ ١١٨

 ر٠ُ شعثاْ ِر٠س صاٌخ  ٦٧٧٢٨١٢ ١١٧

 ر٠ٙاَ ٠طرٜ ادّذ ِذّذ  ١٢٢٢١٢٩٢٨ ١١٩

 ز٠ٕة ِجذٜ رِضاْ ِذّذ  ٦٢٦٧٨١٢ ١٢٢

 ضارج ادّذ جاد هللا ذٛف١ك  ٦٧٧١٨٧٢ ١٢١

 ضارج ض١ذ شذاذح خٍف  ٦٧٧٢٣٢١ ١٢٢

 ضارج عاشٛر عٍٝ ٠ٛضف  ٦٧٧١٥٦٢ ١٢٣

 جاد هللا جر٠صضارج فر٠ذ   ٦٧٨٩٣٦١ ١٢٤

 ضارج ِذّذ رشذٜ عثذاٌثالٝ  ٦٧٧١٧٦٩ ١٢٥

 ضاٌّح عّراْ ضالِح ذٛٔٝ  ٦٧٧٢٩٦٩ ١٢٦

 ضا١ِٗ جّاي ِذّذ عثذرتٗ  ١٢٢٢١١٢٢٧ ١٢٨

 ضٍف١ا دث١ة ١ٔٚص دث١ة  ٦٢٦٧٧٢٦ ١٢٧



 االضُ اٌىٛد َ

 ضٍّٝ أشرف ِذّذ عثذ اٌفراح  ٦٢٦٧٧١٦ ١٢٩

 ضٍّٝ ِاجذ شذاذٗ ِذّذ  ٦٧٧١٨٥١ ١٣٢

 ضّا ِا٘ر اترا١ُ٘ خ١ٍفح  ١٢٢٢١٢٨٢٢ ١٣١

 ضّر رت١ع ادّذ ت١ِٛٝ  ٦٧٧٢٦٢٣ ١٣٢

 ضّر طٍعد ِطعٛد تىر  ١٢٢٢١٢٨٣٤ ١٣٣

 ضّر عاِر ا١ِٓ اضّاع١ً  ١٢٢٢١١٢٩١ ١٣٤

 ضٙا اٌط١ذ تٙجد عثذ اٌعظ١ُ  ٦٧٧٢٧٢١ ١٣٥

 ضٛزاْ ١ِٕر أٛر ٠ٛضف  ٦٢٦٧٧٧٤ ١٣٦

 ض١ذ ض١ّر ض١ذ ِذّذ  ٦٧٧٢١٨٢ ١٣٨

 ادّذ رفعد عثذ اٌثالٝ شرٚق  ٦٧٧٢١٤٥ ١٣٧

 شرٚق اشرف فرذٝ عثذ اٌعس٠س  ٦٧٨٩٧١٨ ١٣٩

 شرٚق دطٓ ِذّذ دط١ٓ  ٦٧٨٩٨١٩ ١٤٢

 شر٠ٓ ٚجذٜ ثاتد تاخَٛ  ٦٧٧١٢٢٧ ١٤١

 ش١ٙرٖ ِراد عس٠س اٌذ٠ٓ ِشاضٝ  ٦٧٧٢٤٩٣ ١٤٢

 ش١ّاء جّاي ادّذ ِذّذ  ١٢٢٢١١٤٦٨ ١٤٣

 ش١ّاء عالء ادّذ ِذّٛد  ٦٧٧٢٩٥٥ ١٤٤

 ش١ّاء عٍٛأٝ ِذّذ عٍٛأٝ  ٦٧٧٢٧١٦ ١٤٥

 ش١ّاء ِذطٓ ِذّذ عثذ اٌغٕٝ  ٦٧٧٢١٨٦ ١٤٦

 صاتر٠ٓ عثذاٌٛو١ً اتٛز٠ذ در٠ٚش  ٦٧٧٢٥٨٦ ١٤٨

 صفاء تذر اٌذ٠ٓ عثذ اٌعس٠س ادّذ  ٦٧٧٢٢٨٧ ١٤٧

 صفاء شعثاْ عرفاْ دط١ٓ  ٦٧٧١٧١٥ ١٤٩

 صّٛئ١ً ٔث١ً اضذك اضطفأٛش  ٦٧٧٢٢٩٩ ١٥٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٤  ) 

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

 طا٘ر ٘ارْٚ ضاٌُ ٘ارْٚ  ٦٢٦٧٩٤٧ ١٥١

 طٍعد اشرف طٍعد ِذّذ  ٦٧٧٢٨٢٢ ١٥٢

 عادي عجا٠ثٝ اضطفأٛش رز٠ك  ٦٢٦٧٩٥٦ ١٥٣

 عادي عف١فٝ ِذّذ عثذاٌرد١ُ  ١٢٢٢١١٢٧٢ ١٥٤

 عثذ اٌذ١ّذ ر٠ص عثذ اٌجٛاد عثذ اٌذ١ّذ  ٦٧٧١٧٩٢ ١٥٥

 عثذ اٌذ١ّذ ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ ادّذ  ٦٧٧٢٥٦٣ ١٥٦

 عثذ اٌردّٓ ادّذ ِذّٛد عثذ اٌردّٓ  ٦٧٧٢٦١٦ ١٥٨

 عثذ اٌردّٓ ِذّذ ِذّٛد ِذّذ  ١٢٢٢١٢٨٣٦ ١٥٧

 عثذ اٌطالَ عصاَ اٌذ٠ٓ عثذ اٌطالَ خ١ًٍ  ٦٢٦٥٨٤٢ ١٥٩



 االضُ اٌىٛد َ

 عثذ اٌعظ١ُ ادّذ رجة روٝ  ٦٧٧٢٣٩٩ ١٦٢

 عثذ إٌّعُ ِذّذ عثذ إٌّعُ ِذّذ  ٦٧٧١٢٢٧ ١٦١

 عثذاٌردّٓ عرتٝ ِذّذ تذٜٚ  ٦٧٨٩٤١٦ ١٦٢

 عثذاٌردّٓ عّرٚ اضّاع١ً عثذ اٌذ١ّذ  ١٢٢٢١٢٩٣٥ ١٦٣

 ا١ِٓعث١ر عصّد ِذّذ   ٦٧٧١٦٨١ ١٦٤

 عث١ر ِذّذ دطٓ ِذّذ  ١٢٢٢١٢٩٢٣ ١٦٥

 عالء عثذ اٌٛ٘اب ِذّذ عثذ اٌٛ٘اب  ٦٧٧٢٥٢١ ١٦٦

 عٍٝ ِذّذ فرذٝ دطٓ  ٦٧٨٩٩٧٤ ١٦٨

 عّر ِذّذ اضّاع١ً عثذهللا  ٦٤٢٢٥٨٨ ١٦٧

 عّر ِذّذ دطٓ اتٛ اٌعسا٠ُ  ١٢٢٢١٢٦٥٢ ١٦٩

 عّرٚ اضّاع١ً ادّذ ِطعذ  ٦٧٧٢٩٢٥ ١٨٢

 عثذاٌرد١ُ عثذإٌع١ُ عثذاٌرد١ُعّرٚ   ٦٧٧٢٦١٢ ١٨١

 عّرٚ ٔادٜ ض١ذ ضاٌُ  ٦٢٦٧٩٨٢ ١٨٢

 ع١ذ رت١ع عثذاٌغٕٟ ِذّذ  ٦٧٧٢٨٢٣ ١٨٣

 غادج تذٜٚ عثذاٌذ١ّذ تذٜٚ  ٦٧٨٩٦٨٨ ١٨٤

 فادٞ ِجذٞ فٛزٞ ِطعٛد  ٦٧٧٢٨٨٦ ١٨٥

 فارٚق جّاي فارٚق عثذ اٌط١ّع  ٦٢٦٩٢٢٢ ١٨٦

 عثذاٌرد١ُفاطّٗ اترا١ُ٘ ِذّذ   ٦٧٨٩٣٤٢ ١٨٨

 فاطّٗ ادّذ ِذّٛد خ١ٍفٗ  ٦٧٧٢٩١٤ ١٨٧

 وار٠ٓ رف١ك د٠ٚة ِرٝ  ٦٧٧١٣٦٩ ١٨٩

 ورضر١ٓ ٔط١ُ عثذاٌّالن دٕا  ٦٧٧١٨٢٧ ١٧٢

 ورضر١ٕٗ عّاد ضعذ هللا تثاٜٚ  ٦٧٨٩٥٤٩ ١٧١

 ور٠ُ ادّذ عثذاٌفراح ِذّٛد  ٦٢٦٥٨٤٦ ١٧٢

 ور٠ُ عثذاٌعس٠س ٘اشُ اترا١ُ٘  ٦٧٨٩٤١٢ ١٧٣

 ور٠ُ ٔاصر ِذّذ خٍف  ٦٧٧٢٩١٦ ١٧٤

 ور٠ّح عثذ هللا عثذ اٌرٛاب عثذهللا  ٦٧٨٩٤٤٧ ١٧٥

 ور٠ّٗ فٌٛٝ داخٍٝ عثذاٌٍط١ف  ٦٣٨٥٦٧٤ ١٧٦

 وّاٌٗ ِذّذ ِذّذ ادّذ  ٦٧٧٢٣٩٨ ١٧٨

 ِؤذّٓ ا٠طر ِخرار عثذاٌظا٘ر  ٦٧٧١٣٥١ ١٧٧

 ِاجٝ تشرٜ ضع١ذ اضذك  ٦٧٧١٥٧٢ ١٧٩

 وّاي ٔج١ةِادٚٔا ِجذٜ   ٦٧٧١٢٥٤ ١٩٢

 ِارذ١ٕا ٔاصف ٔع١ُ ع١اد  ١٢٢٢١١٤٤٨ ١٩١

 ِارذ١ٕٗ ادٚارد واًِ ذىال  ٦٣٨٦٤٥٩ ١٩٢

 ِاروٛ عّاد فؤاد ِٛضٝ  ٦٧٧١٧٢٥ ١٩٣

 ِار١ٌٓ ش١ٙر عادي ٔص١ف  ٦٧٧٢٥٣١ ١٩٤



 االضُ اٌىٛد َ

 ِار٠ً ِّذٚح ٔاشذ د١ٕٓ  ٦٧٧١٢٢٢ ١٩٥

 ِار٠ٕا رضا تشرٞ دث١ة  ٦٧٨٩٩٩٤ ١٩٦

 ٠ٛضف رضِّٝار٠ٕا ضاِٝ   ٦٧٨٩٩٧١ ١٩٨

 ِار٠ٕا عاطف عثذٖ ضٛش  ٦٧٧١٧٢٢ ١٩٧

 ِار٠ٕا ٔصذٝ ٔصر ذِٛا  ٦٧٧٢٢٨٢ ١٩٩

 ِار٠ٕا ٔٛٔاٞ صّٛئ١ً ذاٚضرٚش  ٦٧٧٢٥٧٥ ٢٢٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٥  ) 

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

 ِا٠طٗ رضا عثذ إٌّعُ ِذّذ  ٦٧٧٢٧٢٤ ٢٢١

 ِذة اترا١ُ٘ ٠ٛضف دا١ٔاي  ٦٧٧٢١٢٤ ٢٢٢

 ِذّذ ادّذ فٌٛٝ عثذ اٌذ١ّذ  ٦٣٤٧٦٨٨ ٢٢٣

 ِذّذ ا٠ٙاب ِذّذ عادي  ٦٧٧١٢٧٢ ٢٢٤

 ِذّذ جّاي واًِ عٍٝ  ٦٧٧٢٩٣٢ ٢٢٥

 ِذّذ خاٌذ عط١ٗ عثذ اٌمادر  ٦٧٧٢٤٣٤ ٢٢٦

 ِذّذ خاٌذ ِذّذ ادّذ  ٦٧٧١٢٧٣ ٢٢٨

 ِذّذ رضا ِذّذ عثذاٌذى١ُ  ٦٧٧٢٢٤٧ ٢٢٧

 ِذّذ رفعد طٗ ١ٌطٝ  ١٢٢٢١١٢١٥ ٢٢٩

 ِذّذ ض١ذ زور٠ا ِذّذ  ٦٣٨٦٥٥٥ ٢١٢

 ِذّذ صالح دطٓ عثذ اٌمادر  ٦٧٧١٨١١ ٢١١

 ِذّذ عادي ادّذ ذٛف١ك  ٦٧٨٩٤١٣ ٢١٢

 ِذّذ عصاَ عثذاٌعاي فّٙٝ  ٦٧٧١٣٥٣ ٢١٣

 ِذّذ عالء اٌذ٠ٓ ِذّذ اتٛ اٌعال  ٦٣٨٦٦١٢ ٢١٤

 ِذّذ فارٚق عٍٝ عثذاٌذ١ّذ  ٦٢٦٥٨٦٢ ٢١٥

 ِذّذ فرغٍٝ ِذّذ أٛر ٠ٛضف  ٦٧٨٩٨٩٥ ٢١٦

 ِذّذ ِصطفٝ ادّذ عثذاٌطالَ  ٦٧٨٩٨٥٨ ٢١٨

 ِذّذ ١ِٙذٜ ِذّذ ١ِٙذٜ  ١٢٢٢١٢٨٣١ ٢١٧

 خٍف ِذّذ عّرِذّٛد   ٦٧٧٢٢٢٥ ٢١٩

 ِذّٛد عٍٝ ِذّذ ادّذ  ٦٧٧١٢٣٣ ٢٢٢

 ِذّٛد ع١ْٛ صذ٠ك ِذّذ  ٦٧٨٩٩٨٩ ٢٢١

 ِذّٛد ِذّذ ادّذ ض١ذ  ٦٣٣٩٥٤٤ ٢٢٢

 ِذّٛد ِذّذ ادّذ عثذاٌٛ٘اب  ٦٧٨٩٩٧٢ ٢٢٣

 ِذّٛد ِذدد ِذّذ ِرزٚق  ٦٣٧٩٢٢٤ ٢٢٤

 ِذّٛد ٔث١ً صاتر ا١ِٓ  ٦٧٧٢٨٢١ ٢٢٥



 االضُ اٌىٛد َ

 عثذ اٌعس٠س عثذ اٌردّٓ ِراَ عثذ إٌّعُ  ٦٧٧١٦٩٣ ٢٢٦

 ِرٔا رشٛاْ عطا هللا عثذ هللا  ٦٧٧٢٢٩٣ ٢٢٨

 ِرٚج ٘أٝ عثذاٌذط١ة اترا١ُ٘  ٦٧٨٩٦٢١ ٢٢٧

 ِرٖٚ اٌط١ذ ذٛف١ك اٌط١ذ  ٦٧٧٢٨٧٢ ٢٢٩

 ِرٖٚ ِذّذ ادّذ ِذّذ  ٦٧٨٩٥١٦ ٢٣٢

 ِر٠ُ خاٌذ ادّذ ِذّذ  ٦٧٧١٨٥٩ ٢٣١

 ِر٠ُ ض١ّر اضىٕذر تطرش  ٦٧٧١٥٢٩ ٢٣٢

 ِر٠ُ ش١ثٛب ِذّذ عثذ إٌّعُ  ٦٣٧٩٢٤٢ ٢٣٣

 ِر٠ُ عادي اضذك ِٕمر٠ٛش  ٦٧٧١٤٢٥ ٢٣٤

 ِر٠ُ ِذّذ ِصطفٝ ِذّذ  ٦٧٧١٨٦١ ٢٣٥

 ِر٠ُ ِصطفٟ عٍٟ ِذّذ  ٦٧٨٩٤٢١ ٢٣٦

 ِر٠ُ ٔث١ً ضّعاْ ِمار  ٦٧٨٩٧٨١ ٢٣٨

 ِر٠ُ ٔث١ً فرذٝ ٠ٚصا  ٦٧٨٩٧٤٢ ٢٣٧

 ِصطفٝ تٙجد دط١ٓ أ١ِٓ  ٦٧٧٢٩٦٢ ٢٣٩

 ِصطفٝ ضراج اٌذ٠ٓ ِذّذ ٔث١ٗ عثذ اٌذ١ّذ  ٦٧٧٢٤٢٨ ٢٤٢

 ِصطفٝ عثذاٌشافٝ ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ  ٦٣٧٩٤٣٢ ٢٤١

 ِصطفٝ ِذّذ ض١ذ عثذاٌردّٓ  ٦٣٧٩٤٣٢ ٢٤٢

 ِصطفٝ ٘أٝء طٗ واًِ  ٦٣٧٩٤٤٥ ٢٤٣

 ِصطفٟ ِٙذٞ ادّذ عثذ اٌّج١ذ  ٦٧٧٢٦٣٩ ٢٤٤

 ِفذٜ ١ِخائ١ً ِٕطٝ دا١ٔاي  ٦٣٧٩٤٥١ ٢٤٥

 ِٕح هللا رت١ع ِذّٛد ِذّذ  ١٢٢٢١٢٩٤٤ ٢٤٦

 ِٕحاٌٍـٗ طارق صالح اٌذ٠ٓ اترا١ُ٘  ٦٧٨٩٧٢١ ٢٤٨

 ِٕٗ هللا ضعذ جاد اٌرب رضٛاْ ِذّٛد  ٦٧٧١٦٨٤ ٢٤٧

 ِٕٗ هللا ٘شاَ عذٌٝ دطٓ  ٦٧٧١١١٤ ٢٤٩

 ِٕٝ دطٓ اٌط١ذ عثّاْ  ٦٧٨٩٣٤١ ٢٥٢

 

اجمالي عدد 
 ٥الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتظام

  
 الفرقة الثانية

  
 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى 

                

  

                      
  

 اإلعالم -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 أالء سيد ابراهيم سيد ۰93٤1۰۲19۲1۲۲931 ۰۲٦٨٤۰ مقيــد 1خارج 

 ۰ سعدخالد صابر شحاتة  ۰93٤1۰۲19۲1۲۰99٨ ۰۲٦٨٤9 مقيــد 1خارج 

 9 مرقص حنا ملك عطيه ۰93٤1۰۲1٦۲1۲۰۰9٤ ۰۲٦٨٤٦ مقيــد 1خارج 

 ٦ مها فارس انور عبد الفتاح ۰93٤1۰۲19۲1۲۰۲1٦ ۰۲٦٨٤9 مقيــد 1خارج 

 9 مونيكا نزية شفيق خميس ۰93٤1۰۲1٦۲1۲۰٦39 ۰۲٦٨٤٤ مقيــد 1خارج 

 


