
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 فلسفة انتساب موجة -الفلسفة  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

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

 إِٓٗ دطٕٝ ِذّذ عثذ اٌردّٓ  ٢٩٢٨٦٨٦ ١

 اتراَ ٠طٝ ٠عمٛب ٍِه  ٢٤٤٨٣٩٨ ٦

 اترا١ُ٘ فرج جر٠ص ٠ٛضف  ٢٤٣١٤٩٦ ٤

 ادّذ رِعاْ واًِ ِذّذ  ٢٤٣٣١٣١ ٣

 ادّذ عٍٝ اتٛاٌفرٛح ِذّذ  ٢٩٢٨٦١٦ ٣

 ادّذ فارٚق ادّذ ِذّٛد  ٢٤٣٢٤٤١ ٢

 ادّذ ٘أٝ واًِ عثذ هللا  ٢٩٢٩٢٨٦ ٢

 از٘ار صاٌخ خ١ٍفٗ ٔجُ  ٢٩٢٨٤٦٢ ٩

 اضراء ادّذ لاضُ اترا١ُ٘  ١٤٤٤٤٤١٩٢ ٨

 اضراء عٍٝ ِذّذ ِصطفٝ  ٢٤٣٢٤٤٤ ١٤

 اضراء ِذّذ دّذ عثذ اٌّعس  ١٤٤٤٤٤٦٨٣ ١١

 اضالَ دطٓ ادّذ دطٓ  ٢٤٣٢٣٤٣ ١٦

 ا١ٌص ضعذ جاتر دٕا  ٢٤٣٢٣٦٤ ١٤

 اِأٝ ِذّذ جّاي عثذاٌظا٘ر  ٢٦٢٨٦٣٦ ١٣

 ا١ِٕٗ صفٛخ ع١ذ ادّذ  ٢٩٢٩٢١٢ ١٣

 ا١ِٕٗ عثذ اٌعظ١ُ رشذٜ عثذ اٌعظ١ُ  ٢٤٣٢٣٤٣ ١٢

 ا١ِرٖ عٍٝ ض١ذ عٍٝ  ٢٣٣٦٤٣٣ ١٢

 ا١ِرٖ ِجذٜ عثذاٌرد١ُ خ١رٜ  ٢٤٣٢٣٣٤ ١٩

 ا٠ّاْ ِذّذ اترا١ُ٘ عٍٝ  ١٤٤٤٤٤٣٤٤ ١٨

 ا٠ٗ ادّذ ِذّذ عساٌذ٠ٓ  ٢٩٢٨١٨٣ ٦٤

 ا٠ٗ غالي اضّاع١ً عثذ إٌثٟ  ٢٤٣٢٣٢٤ ٦١

 ا٠ٙاب ِذّذ دط١ٓ دطٓ  ٢٤٣٢٣٨٤ ٦٦

 تروطاَ صثذٝ أضىٕذر واًِ  ٢٤٣٢٢٤١ ٦٤

 تطّٗ ِخرار زوٝ دطا١ٔٓ  ٢٤٣٢٢١٤ ٦٣

 تشرٜ ِرلص تشرٜ ٠ٛضف  ٢٤٣٢٢١٣ ٦٣

 ت١رر ذٛاب ٔث١ً عس٠س  ٢٤٣٢٢١٨ ٦٢

 ذغر٠ذ عٍٝ ِذّٛد ضع١ذ  ٢٦٢٤٤٢٢ ٦٢

 ذ١ط١ر ٔاصر ذّاَ عثذاٌذا٠ُ  ٢٤٣٢٢٦٤ ٦٩

 جاضُ ِذّذ شذاذٗ ِذّذ  ١٤٤٤٤٤٣٣٢ ٦٨

 جاو١ٍٓ ورَ تطرش شذاذٗ  ٢٤٣٢٢٦٣ ٤٤

 شذاذٗ فارش خ١ًٍجٛز٠ف   ١٤٤٤١٤٨٤٣ ٤١



 االضُ اٌىٛد َ

 دازَ عّراْ عثذإٌثٝ عثذاٌجاتر  ٢٤٣٢٢٦٢ ٤٦

 دطٓ خاٌذ دطٓ ِرزٚق  ١٤٤٤١٤٩٩١ ٤٤

 خاٌذ فرذٝ رِعاْ ِذّذ  ٢٤٣٢٢٦٨ ٤٣

 ر٠را ض١ّر واًِ صاٌخ  ٢٤٣٢٢٣١ ٤٣

 ز٠ٕة ضاِخ فرذٝ ز٠ٓ  ٢٩٢٩٣٩٩ ٤٢

 ضارٖ خاٌذ رت١ع ٘اشُ  ٢٩٢٨١١٤ ٤٢

 دطٓضاٌّح دّاد ِذّذ   ٢٩٢٨٦٢١ ٤٩

 ضعذ٠ٗ جّاي دطا١ٔٓ عٍٝ  ٢٦٢٤٤٢٩ ٤٨

 ضع١ذ صالح ِذّذ عثذاٌّذطٓ  ١٤٤٤٤٤٦٤٤ ٣٤

 ضٍٜٛ اشرف عثذإٌّعُ ع١طٝ  ٢٤٣٢٢٢٤ ٣١

 ضٕاء عثذاٌذى١ُ فرذٝ عٍٝ  ٢٤٣٢٢٢٨ ٣٦

 ش١ٙرٖ شعثاْ ِذّذ عثذاٌفع١ً  ٢٤٣٢٢٢٣ ٣٤

 ش١ّاء أشرف شذاذح عثذ اٌعس٠س  ٢٩٢٨٦٣٦ ٣٣

 ض١ذ عثذ اٌجٛاد داخٍٝش١ّاء   ٢٩٢٩٩٢٦ ٣٣

 ش١ّاء ِذّذ غٍعد ِذّذ  ٢٤٣٢٢٢٢ ٣٢

 صّٛئ١ً ٔث١ً عط١ٗ تطرش  ٢٣٤٣٢١٨ ٣٢

 غارق ِّذٚح عثذ اٌفراح ِرٌٛٝ  ٢٤٣٢٢٩٤ ٣٩

 عثذ اٌذى١ُ ادّذ ِصطفٝ عٍٝ  ٢٣٤٣٢٤٩ ٣٨

 عثذ اٌردّٓ ِذّذ ِذّٛد خ١ًٍ  ٢٦٢٤٤٨٤ ٣٤

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 فلسفة انتساب موجة -الفلسفة  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

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

 عفاف خاٌذ دطٓ ِذّذ  ٢٤٣٢٢٨٢ ٣١

 غادٖ ِذّذ عادي عثذاٌرازق ِذّذ  ٢٩٢٨٤٤١ ٣٦

 خ١رٜ فرذٝ ِذّذفاغّح   ١٤٤٤٤٤٣٣٢ ٣٤

 فاغّٗ ِذّذ ِذّذ عثذ اٌذافع  ٢٤٣٢٢٤٢ ٣٣

 فردح عادي ِذّذ عٍٝ  ١٤٤٤٤٤٣٤٢ ٣٣

 واذر٠ٓ عسخ عس٠س صادق  ٢٩٢٩٢٤٤ ٣٢

 ور٠طر١ٓ ِٕرصر فؤاد ٠ٛٔاْ  ٢٩٢٨١٤٢ ٣٢

 ور٠ّح ِجذٜ ِذّذ ادّذ  ٢٩٢٨٤٦٢ ٣٩

 ور٠ّٗ ادّذ ِذّٛد عثذاٌعظ١ُ  ١٤٤٤٤٤٦٣١ ٣٨

 ٔاصف شاؤي ضع١ذو١رٌص   ٢٦٢٤١٤٤ ٢٤

 ١ٌّاء ٚفمٟ عرر٠ص اتٛا١ًٌٍ  ٢٩٢٩٢١٢ ٢١

 ١ٌذ٠ا عّاد رفعد ا١ِٓ  ٢٤٣٨٤٢٣ ٢٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ِادٚٔا ٠عمٛب ٠ٛضف عازر  ٢٤٣٨٤٢٤ ٢٤

 ِارٜ ِٕطٝ عثذهللا اترا١ُ٘  ٢٩٢٨٤١٩ ٢٣

 ِار٠ٕا ٠طٝ صذ٠ك ٠طٝ  ٢٩٢٩٢٢٤ ٢٣

 ِار٠ٛ ضعذ دٍّٝ واًِ  ٢٤٣٨٤٩٤ ٢٢

 دٍّٝ ادَِار٠ٛ ِا٘ر   ٢٤٣٨١٤٣ ٢٢

 ِا٘ر رظا ِا٘ر غث١ة  ٢٦٢٤١٣١ ٢٩

 ِذرٚش غٍعد اضذك ص١ٍة  ٢٩٢٨٦٩٩ ٢٨

 ِذّذ دّذٜ ِذّذ عثذ اٌعاي  ٢٤٣٨٤٩٨ ٢٤

 ِذّذ دّذٜ ِذّذ عثّاْ  ٢٤٣٨٤٨٤ ٢١

 ِذّذ ض١ّر اترا١ُ٘ ِذّذ  ٢٤٣٨١٤٢ ٢٦

 ِذّذ عثّاْ ِذّذ عثّاْ  ٢٤٣٨١١١ ٢٤

 عثذاٌذى١ُِذّذ ِصطفٝ خٍف هللا   ٢٤٣٨١٤١ ٢٣

 ِذّذ ٚد١ذ شىرٜ ِذّٛد  ٢٤٣٨١٣٦ ٢٣

 ِذّذ ٠اضر فرغً أدّذ  ٢٦٢٤١٩٢ ٢٢

 ِذّٛد اترا١ُ٘ اٌط١ذ عثذإٌع١ُ  ٢٤٣٨١٣٩ ٢٢

 ِرفد ِذّذ دطٓ عثذ اٌعظ١ُ  ٢٩٢٨٦٨٤ ٢٩

 ِرٖٚ عادي دطٓ عثذ اٌذ١ّذ  ٢٤٣٨١٢٢ ٢٨

 ِر٠ُ رف١ك ٚا٠س ارِا١ٔٛش  ١٤٤٤٤٤٣٤٢ ٩٤

 صذ٠ك جٛدٖ شٕٛدِٖر٠ُ   ٢٤٣٨١٢٢ ٩١

 ِر٠ُ ع١ذ عطا جرجص  ٢٤٣٨١٩٢ ٩٦

 ِصطفٝ ادّذ ِذّذ عثذإٌثٝ  ٢٤٣٨٦٤٢ ٩٤

 ِصطفٝ ِذّذ ذٛف١ك عثذ اٌمادر  ٢٣٤٣٢١٤ ٩٣

 ِعرس ِذّذ ض١ٍّاْ ِذّذ  ٢٤٣٨٦١٢ ٩٣

 ِفذٜ زوٝ فرذٝ تطرش  ٢٤٣٢٨٦٩ ٩٢

 ِٕار ٔث١ً ِذّذ فّٙٝ  ٢٩٢٩٢٢٤ ٩٢

 دافعِٝ دافع ِذّٛد   ٢٤٣٨٦٦٦ ٩٩

 ِٝ عٍٝ ِذّذ عثذاٌٛ٘اب  ٢٤٣٨٦٦٣ ٩٨

 ١ِٕا رظا زاخر ترضَٛ  ٢٦٢٤١٨٩ ٨٤

 ١ِٕا عّاد دى١ُ دٕا  ٢٦٢٤٦٤٩ ٨١

 ١ِٕا ِاجذ ٔارٚز ف١ُٙ  ٢٤٣٨٦٦٢ ٨٦

 ٔادر ثرٚخ اِثارن فرج  ٢٦٢٤٦١٢ ٨٤

 ٔر١ِٓ عاغف عسخ اضذك  ٢٩٢٨١٦٨ ٨٣

 ٔط١ثٗ ِذّذ شارٌٝ ِذّذ  ٢٢٢٣٨٣٤ ٨٣

 ٔٛرا فرج شعثاْ واًِ  ٢٤٣٨٦٦٩ ٨٢

 ٔٛر٘اْ أٛر عثذ اٌٌّٛٝ دطٓ  ٢٤١٩١٨١ ٨٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ٔٛر٘اْ دطٓ ِذّذ ِذّذ  ٢٤٣٨٦٤٤ ٨٩

 ٔٛر٘اْ شعثاْ اترا١ُ٘ اٌذضٛلٝ عٍٝ  ٢٤٣٨٦٤٦ ٨٨

 ٔٛر٘اْ عالء فارٚق عٍٝ  ٢٦٢٤٦٦٨ ١٤٤

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 موجة فلسفة انتساب -الفلسفة  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

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

 ٔٛر٘اْ ِجذٜ ِذّذ عٍٝ  ٢٦٢٤٦٣٦ ١٤١

 ٘اجر ادّذ ِذّذ غٍثح  ٢٤٣٨٦٤٣ ١٤٦

 ٘اجر دجازٜ ادّذ عٍٝ  ٢٤٣٨٦٤٢ ١٤٤

 ِذّذ٘اجر شعثاْ ِٙذٜ   ٢٤٣٨٦٤٩ ١٤٣

 ٘اجر فرذٝ عثذ اٌذ١ّذ ِٙراْ  ٢٩٩١٣٦٤ ١٤٣

 ٘ثٗ دشّد ِذّذ عثذاٌجٛاد  ٢٤٣٨٦٣٣ ١٤٢

 ٕ٘ذ وّاي اٌذ٠ٓ عثذاٌذ١ّذ دطٓ  ٢٩٢٨١٣١ ١٤٢

 ١٘اَ ض١ذ ادّذ صاتر  ٢٤٣٨٦٣٩ ١٤٩

 ٚفاء اٌط١ذ ِذّذ اٌط١ذ  ٢٤٣٨٦٣٤ ١٤٨

 ٚفاء صاٌخ عثذاٌطرار ض١ٍّاْ  ٢٦٢٤٦٣٣ ١١٤

 جّاي ِذّٛد شٍما٠ِٟطرا   ٢٤٣٨٦٣٦ ١١١

 ٠ٛضر١ٕا ضعذ هللا ِىرَ ٠ٕٟ  ٢٤٣٨٦٣٣ ١١٦

 

اجمالي عدد 
 ٦الطلبة 

الفصل   
 الدراسي األول

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتساب موجه  
٨١٠٣-٨١٠٨ 

                  

                        
 الفلسفة/ فلسفة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 اميره عبدالحميد امين جبر ۲1921۲111111۲911 ۲1۲٨٥۲ مقيــد 1خارج 
 ۲ رانيا عاطف صموئيل سمعان ۲1921۲111111111٨ ۲1۲٨٥1 مقيــد 1خارج 
 1 محمد حماده ابوالسعود عبود ۲1921۲111111۲٥۲9 ۲1۲٨٥1 مقيــد 1خارج 
 1 نشوى خلف عبدالفتاح عثمان ۲1921۲111111۲٥19 ۲1۲٨٥٨ مقيــد 1خارج 
 ٨ نيفين زغلول على ابراهيم ۲1921۲11٨11119٨1 ۲1۲٨٥2 مقيــد 1خارج 
 2 هند زكريا سنوسى عبدالباقى ۲1921۲11٨111۲211 ۲1۲٨٥٥ مقيــد 1خارج 

 

 

 

 

 



  تقرير عن طالب سنة دراسية
 فلسفة انتظام -الفلسفة  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢االكاديمي )للعام 

 (٠  ) 

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

 اتأٛب تٌٛص عذٌٝ ِطعذ  ٢٩٢٨٣٣٩ ١

 اتأٛب رفعد ١ِخائ١ً شذاذٗ  ٢٩٩١٤٢٢ ٦

 اترطاَ ِذّذ عثذ اٌعاغٝ ِذّذ  ٢٩٩٤٣٦٢ ٤

 اتراَ ض١ّر ٔج١ة لالدج  ٢١٣٢٤٤٦ ٣

 اتراَ ١ِخائ١ً ف١ُٙ ضا٠ٚرش  ٢٩٢٨٨١١ ٣

 اترا١ُ٘ ضّطْٛ عط١ح شذاذح  ٢٩٩١٤٣٤ ٢

 ادّذ دطٓ ِذّذ دطٓ  ٢٩٢٨٢٣٦ ٢

 ادّذ زغٍٛي فرغً دطٓ  ٢٩٩١١٣٣ ٩

 ادّذ صالح عثذ اٌثالٝ عٍٝ  ٢٩٩١٢٦٢ ٨

 ادّذ غٗ ِذّذ دطٓ  ٢٤٤٩٩٨٣ ١٤

 ادّذ عرتٟ واًِ ِرزٚق  ٢٩٩٤٣٢٤ ١١

 ِذّذ عثذ اٌغٕٟ عثذ اٌثاضػادّذ   ٢٩٩٤٤٤٤ ١٦

 ادّذ ٔصذٝ خٍف واًِ  ٢٩٩١٢٤٦ ١٤

 اضاِٗ ِذّذ عثذاٌرٛاب ِذّذ٠ٓ  ٢٩٩١٦١٦ ١٣

 اضاِٗ ِّذٚح عثذاٌٛ٘اب ع١طٟ  ٢٩٩١٢٢٢ ١٣

 اضراء ضالِٗ ذٛف١ك عثذاالِاَ  ٢٩٩١٣٣٣ ١٢

 اضراء ض١ذ ف١ط عثذ اٌفع١ً  ٢٩٢٨٣٤٨ ١٢

 اضراء ِصطفٝ اترا١ُ٘ ِذّذ  ٢٩٩٤٢١٣ ١٩

 اضراء ٔصر ِذّذ اترا١ُ٘  ٢٩٩١٤٢٣ ١٨

 اضالَ شذاذٗ عثذ اٌٍط١ف اتٛ اٌعال  ٢٤٤٩٨٤٢ ٦٤

 اضالَ ِذّذ ض١ذ ج١ًّ  ٢٩٩١٦٣٦ ٦١

 اضالَ ِذّذ فرذٝ داِذ  ٢٩٩٤٤٢٨ ٦٦

 اضّاء ادّذ ِذّذ ادّذ  ٢٩٩٤٢٤٨ ٦٤

 اضّاء جّاي ضع١ذ ِذّٛد  ٢٩٩١٩٣٤ ٦٣

 اضّاء دط١ٓ ِذّٛد دط١ٓ  ٢٩٢٨٢٨٩ ٦٣

 اضّاء عثذاٌذ١ّذ عثذهللا دط١ٓ  ٢٩٩٤٤٤٢ ٦٢

 اضّاء ِذّٛد اترا١ُ٘ ِذّذ  ٢٩٩١٦٦٤ ٦٢

 االء دطا١ٔٓ ِذّذ دطا١ٔٓ  ٢٩٢٨١٩٨ ٦٩

 اِأٝ عاشٛر ٔاجٝ ِذّذ  ٢٩٢٨٩٨٤ ٦٨

 اًِ ض١ذ ِذّذ ض١ذ  ٢٤٤٩٨٢٣ ٤٤

 اًِ ِجذٜ عٍٝ ادّذ  ٢٩٢٨٣٤٦ ٤١



 االضُ اٌىٛد َ

 ا١ِرج ورَ ٠ٛضف عٍٝ  ٢٩٩١٨٤٣ ٤٦

 ا١ِرٖ ض١ذ عٍٝ ادّذ  ٢٩٩١٣٩٢ ٤٤

 ا١ِرٖ صالح ١ِخائ١ً ص١ٍة  ٢٩٩١٢٤٢ ٤٣

 ا١ِرٖ ٔذاش تىرٜ ادّذ  ٢٩٢٨٣٤٤ ٤٣

 ا١ًِ جٛذٓ ٠ٌٛص تشرٜ  ٢٩٩٤٤٨٣ ٤٢

 ا١ِّٗ رِعاْ عا٠ذ ِذّذ  ٢٩٩٤٢٣٢ ٤٢

 ا١ِٕٗ خالف ِذّذ صاتر  ٢٤٤٩٨٨٦ ٤٩

 ا٠ح عثذ اٌمادر عثّاْ لطة  ٢٩٩٤٣٤٨ ٤٨

 عثذاٌذ١ّذ ِذّذ اٌط١ذا٠ح   ٢٩٩١٣٣٢ ٣٤

 ا٠ّاْ اتٛ اٌغ١ث صاٌخ دطٓ  ٢٩٢٨١٨٤ ٣١

 ا٠ّاْ اشرف عثذاٌردّٓ صغ١ر  ٢٩٩١٦٤٣ ٣٦

 ا٠ّاْ ِذّذ عثذ اٌجٛاد عثذ اٌرازق  ٢٩٩١٣٣٩ ٣٤

 ا٠ّٓ ِذّذ عّر عٍٝ  ٢٩٩١٤٨١ ٣٣

 ا٠ٕاش عثذ هللا ِطعذ عثذ هللا  ٢٤٤٨٤١٨ ٣٣

 ا٠ٗ اترا١ُ٘ عّار خ١ٍفٗ  ٢٩٩١١٤٤ ٣٢

 ا٠ٗ دّذٜ ِذّذ ت١ِٛٝ  ٢٩٩١٢٢٦ ٣٢

 ا٠ٗ صالح جاتر عثذاٌردّٓ  ٢٩٩١٨٤٩ ٣٩

 ا٠ٗ صالح ِظٙر واًِ  ١٤٤٤١٤٨٩٢ ٣٨

 ا٠ٗ عثذ اٌجٛاد عثذ هللا عثذ اٌع١ٍُ  ٢٩٩٤٢٢٣ ٣٤

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 فلسفة انتظام -الفلسفة  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

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

 ا٠ٗ ِذّذ اتٛاٌّعاغٝ ٠ٛضف  ١٤٤٤٤٤٤٨٨ ٣١

 ا٠ٗ ِخرار ِٕصٛر ادّذ  ٢٩٩١٦٢٢ ٣٦

 تطّٗ ف١ُٙ ِٛر٠ذ ف١ُٙ  ٢٩٢٨٢٤٩ ٣٤

 تطّٗ ِصطفٝ ِذّذ أتٛتىر  ٢٩٢٩٨١٣ ٣٣

 عّاد عس٠س شذاختطٗ   ٢٩٩٤٢٣١ ٣٣

 تٛال داٚد دٕا ١ِخائ١ً  ٢٤٤٨٤٤٦ ٣٢

 ت١شٜٛ ضع١ذ روٝ ع١اد  ٢٩٩٤٨٣٩ ٣٢

 ذمٝ عالء اٌذ٠ٓ ِرٌٛٝ ِذّٛد  ١٤٤٤١١٢٢٤ ٣٩

 جاو١ٍٓ ارٔطد عس٠س اخٕٛر  ٢٩٩٤٤٤١ ٣٨

 جاو١ٍٓ عّاد ِالن ِجٍٝ  ٢٩٩٤٤٤٦ ٢٤

 جٙاد دطٓ ض١ذ عثذاٌذى١ُ  ٢٤٤٨٤٣٣ ٢١

 اٚضاَ اضذك فّٟٙجٛرج١د   ٢٩٢٨٣٩٤ ٢٦



 االضُ اٌىٛد َ

 دطٓ ِذّذ ِذّٛد ِصطفٝ  ٢٩٩٤٣٩٨ ٢٤

 دا١ٌا اشرف ١٘ٚذٜ ِذّذ  ٢٩٩٤٣٣١ ٢٣

 دا١ٌا خ١ّص عس٠س ٚ٘ثٗ  ٢٩٩١٢٤٩ ٢٣

 دعاء ج١ًّ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌعاي  ٢٩٩١٢٩١ ٢٢

 دعاء غارق غرخاْ أدّذ  ٢٩٩١٨١٩ ٢٢

 دعاء ِذّٛد دط١ٓ وٍذٝ  ٢٩٢٨٩٤٤ ٢٩

 ضاِٝ جٕذٜد١ِأٗ ضع١ذ   ٢٩٩١٦٩٦ ٢٨

 د٠ف١ذ ادٚارد شثأٗ فٕجرٜ  ٢٦٢٣٢٨٣ ٢٤

 د٠ٕا عثذاٌرد١ُ عثذاٌفراح عثذاٌردّٓ  ٢٩٢٨٣٩٢ ٢١

 د٠ٕا فٛزٜ ع١اد فٛزٜ  ٢٩٢٨٦٨٤ ٢٦

 رأذ ادّذ دطٓ تر٠ه  ٢٤٤٨٣٨٣ ٢٤

 رأذٖ ِذّذ فٛزٞ ِذّذ  ٢٩٩١٢٤٦ ٢٣

 را١ٔا ٠ذ١ٝ ِذّذ عثذاٌٙادٜ  ٢٩٩١٦٤١ ٢٣

 ِذّٛد ف١ُٙ رجة دّادٖ  ٢٩٩١٢١٨ ٢٢

 رداب جّاي شعراٜٚ زوٝ  ٢٩٩١٣٦٦ ٢٢

 رداب رظا عثذ هللا ادّذ  ٢٩٩٤٢٢٦ ٢٩

 رداب فؤاد ِرضٟ عثذ اٌراظٟ  ٢٩٢٨٣٩٨ ٢٨

 رشا وّاي اترا١ُ٘ دطٓ  ١٤٤٤١١٢٢٤ ٩٤

 ر٠ُ صالح عاتذ٠ٓ ِذّذ  ٢٩٢٨٣٨٤ ٩١

 ر٠ّٛٔذا ٔث١ً ا١ٍ٠ا غٛت١ا  ٢٩٩١٣٢١ ٩٦

 دّسٖ زوٝر٠ٙاَ ا٠ٙاب   ٢٩٩٤١٤٨ ٩٤

 ر٠ٙاَ ِراد عادي رشذٞ  ٢٩٩٤١٣٤ ٩٣

 ز٠ٕة عٍٟ عثذاٌظا٘ر عٍٟ  ٢٩٩١٢٩٣ ٩٣

 ضارٖ دطٓ دورٚرٜ اٌط١ذ  ١٤٤٤١١٢٢٦ ٩٢

 ضارٖ عّاد فارٚق ع١اد  ٢٩٩١٦٩٢ ٩٢

 ضذر داِذ عثذاٌٛ٘اب ِذّذ  ٢٩٩٤٤٦٣ ٩٩

 ضعاد دطٓ خ١رٜ دطٓ  ٢٩٢٨٩٨٨ ٩٨

 ضّاح أٛر فٌٛٝ ض١ذ  ٢٩٩٤٦٩٢ ٨٤

 ضٙاَ ِذّذ خٍف عثذاٌطالَ  ٢٩٢٨٤٢٦ ٨١

 ض١ِٛٗ دذاد ض١ف ِذّذ  ٢٩٩١٦٢٨ ٨٦

 شرٚق داِذ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ  ٢٩٩٤٢٢٢ ٨٤

 شر٠ٓ خٍف عثذ اٌّمصٛد صاٌخ  ٢٩٢٨٣٣٤ ٨٣

 ش١ر٠ٓ دّادج وّاي عثذ اٌعاي  ٢٩٢٨٨٤١ ٨٣

 ش١ّاء خاٌذ ِذّذ عثّاْ  ٢٩٩٤٦٩٩ ٨٢

 عثذاٌٛ٘ابصاف١ٕاز ِذّٛد خ١ّص   ١٤٤٤١٤٢٩٩ ٨٢



 االضُ اٌىٛد َ

 صفٛخ عثذ اٌذ١ّذ ِصطفٝ عثذاٌعظ١ُ  ٢٩٢٨٤٤٦ ٨٩

 صّٛئ١ً اترا١ُ٘ عثذهللا دٕا  ١٤٤٤١٤٢٤١ ٨٨

 غارق اِٛر عثذاٌعاغٝ ٠ذ١ٝ  ٢٤٤٨٣١٢ ١٤٤

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 فلسفة انتظام -الفلسفة  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

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

 عائشٗ ادّذ عٍٛأٝ ِذّذ  ٢٩٩١٦٢٤ ١٤١

 عاغف وّاي ظر٠ف ١ِٕا  ٢٩٩١٣٢٤ ١٤٦

 عثذ اٌردّٓ ادّذ ض١ذ ِذّذ  ٢٩٩١٢٣٢ ١٤٤

 عثذ هللا صاٌخ خٍف شذاذٗ  ٢٩٢٨٣٤٤ ١٤٣

 رت١ع ادّذعثذ هللا ِذّذ   ٢٩٩١٦٣٤ ١٤٣

 عثذهللا ضعذ ِذّٛد عطا  ٢٩٩٤٣٨٩ ١٤٢

 عفاف رجة عثذهللا دط١ٓ  ٢٩٩٤٨٨٨ ١٤٢

 عٍٝ خ١ٍفح جّعٗ عثذ اٌعس٠س  ٢٩٩٤٤٩٦ ١٤٩

 ع١ٍاء ِّذٚح فرذٟ ذٟٛٔ  ٢٩٢٨٨٦١ ١٤٨

 عّر ٔاصر عّر صذ٠ك  ١٤٤٤٤٤١٨٤ ١١٤

 عّرٚ ِذّذ ثاتد ر٠اض فٕجرٞ  ٢٩٩١٢٦٤ ١١١

 ف١ٕار عثذاٌٍّهفاد٠ٗ رظا   ٢٩٩١٣٤٣ ١١٦

 فاغّح ادّذ ِصطفٝ ِذّذ  ٢٩٩٤٤٣٣ ١١٤

 فاغّح عثذاٌالٖ ض١ٍّاْ عثذهللا  ٢٩٢٨٣١٣ ١١٣

 فاغّٗ اٌط١ذ ادّذ اٌط١ذ  ٢٩٩٤٩٦٤ ١١٣

 فاغّٗ ِذّذ فرغً ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ  ٢٩٩١٩٣٢ ١١٢

 ورضر١ٓ اشرف ٔادٜ عس٠س  ٢٩٢٨٢٦٤ ١١٢

 ورضر١ٕا خٍف ض١ّخ راشذ  ٢٤٤٨٣٤١ ١١٩

 ورضر١ٕا ٔادر جاتر عثذهللا  ٢٩٩١٣٦٢ ١١٨

 ورضر١ٕا ٠عمٛب ج١ًّ ٠عمٛب  ٢٩٩١٢٣٢ ١٦٤

 ور٠ُ ِذّذ ٠ٛضف غٗ  ٢٩٢٨٢٣٢ ١٦١

 ور٠ّٗ ٠ذٟ دط١ٓ ادّذ  ٢٩٢٨٤١١ ١٦٦

 و١رٌص ٌط١ف واًِ ٠عمٛب  ٢٩٩٤١٤٦ ١٦٤

 و١ر٠ا عّاد أذراٚش تططا  ٢٩٩١٣١٢ ١٦٣

 ١ٌٍٝ اضّاع١ً ِذّذ عثذاٌع١ٍُ  ٢٩٩٤١٣٤ ١٦٣

 ِارٜ جّاي ٚد٠ع ضعذ  ٢٩٩١٦٤٤ ١٦٢

 ِارٞ ف١ٍة ٠ٛضف ٔاشذ  ٢٩٩٤٣١٣ ١٦٢

 ِار٠ٕا ِجذٜ ع١اد دٕا  ٢٩٢٨٩٦٤ ١٦٩



 االضُ اٌىٛد َ

 ِا٠ىً عادي ِالن ِٛضٟ  ٢٩٩٤٣١٢ ١٦٨

 ِذّذ اشرف زع١ر شعراٚٞ  ٢٩٩٤٨٢٢ ١٤٤

 ِذّذ جّاي ِذّذ عثذ اٌذ١ٍُ  ٢٩٩١٢٤٤ ١٤١

 ِذّذ رت١ع رجة دّاد  ٢٩٩٤٤٣٣ ١٤٦

 ِذّذ رِعاْ دطٓ ١ِاز  ٢٩٩٤٨٢٤ ١٤٤

 ِذّذ رِعاْ ِذّذ عثذ اٌفع١ً  ٢٩٢٨٣٤٣ ١٤٣

 ِذّذ صاٌخ ِذّذ عثّاْ  ٢٩٩١٤٩٦ ١٤٣

 ِذّذ صالح ِخرار ِذّذ  ٢٩٩١٣٤٢ ١٤٢

 ِذّذ صالح ِٛضٝ عثذاٌغٕٟ  ٢٤٤٨٣٤٢ ١٤٢

 ِذّذ عٍٝ عثذ اٌثاضػ عثذاٌذ١ّذ  ٢٩٩١٣٤٢ ١٤٩

 ِذّذ فرج ِذّذ جّعح  ٢٤٤٨٣٣٦ ١٤٨

 ِذّذ ٠ذٝ ِذّذ عثذاٌرد١ُ  ٢٩٩١٣٨٢ ١٣٤

 ِذّٛد خ١ّص ِذّذ جراد اترا١ُ٘  ٢٩٩١٣٨٢ ١٣١

 ِذّٛد رت١ع عثذ اٌعس٠س عّر  ٢٩٢٨٢٢١ ١٣٦

 ِذّٛد عالء عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌذ١ّذ  ٢٩٢٨٣٩٦ ١٣٤

 ِذّٛد عٛٔٝ غٗ ٠ٛضف  ٢٩٩١٣٣٢ ١٣٣

 ِذّٛد ِذّذ ادّذ عثذاٌٛادذ  ٢٩٩١١٢٤ ١٣٣

 ِذّٛد ِخرار عٍٝ هللا اتٛا١ًٌٍ  ٢٩٩١١٦٩ ١٣٢

 ِذّٛد ِٕذٜ عٍٝ عٍٝ  ٢٩٩١٣٣٤ ١٣٢

 ِرفد ٕ٘ٝ ٔص١ف واًِ  ٢٩٩١٢١٨ ١٣٩

 ِر٠اْ ِىرَ ٠ٛضف جرجص  ٢٩٢٨٣١٢ ١٣٨

 ِر٠ُ اضذك شف١ك دٚش  ٢٩٩٤٩٦٨ ١٣٤

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 فلسفة انتظام -الفلسفة  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢االكاديمي )للعام 

 (٤  ) 

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

 ِر٠ُ دطا١ٔٓ دّساٜٚ دطا١ٔٓ  ٢٩٢٨٨٩٨ ١٣١

 ِر٠ُ ِخرار ِرلص ج١ذ  ٢٤٣٤٤٤٩ ١٣٦

 ِر٠ُ ٔث١ٗ صادق عثذ هللا  ٢٩٩١٢١٦ ١٣٤

 اٌرازقِصطفٝ رت١ع ِذّذ عثذ   ٢٤٣٩٣٢٩ ١٣٣

 ِٕٝ ادّذ ِذّذ ٔٛراٌذ٠ٓ  ٢٩٩١١٨٢ ١٣٣

 ِٕٝ عثذ اٌجٛاد عثذ اٌعظ١ُ عثذ اٌٛ٘اب  ٢٤٣٩٣٩٤ ١٣٢

 ِٕٝ عثذهللا ِذّذ عثذاٌمادر  ٢٩٩١٩٢٣ ١٣٢

 ِٙا ِذّذ عثذ اٌظا٘ر ِذّذ  ٢٩٩٤٤١٤ ١٣٩

 ِٝ ِٕرصر فؤاد صادق  ٢٩٩١١٨٨ ١٣٨



 االضُ اٌىٛد َ

 ِٟ عصاَ عثذ هللا ض١ٍّاْ  ٢٩٩١٣٤١ ١٢٤

 ١ِادج ٔاصر فارٚق ترعٝ  ٢٩٩٤٣٨٦ ١٢١

 ١ِار ِذّذ صادق أدّذ  ٢٩٩٤١٦٣ ١٢٦

 ١ِّٗ ٔظ١ر شّشْٛ غاٌٝ  ٢٩٩١٢١٤ ١٢٤

 ١ِٕا ض١ّر عشُ عثذ اٌط١ذ  ٢٩٩١٤٤٢ ١٢٣

 ٔا٘ذ ِخ١ّر عّر خ١ًٍ  ٢٩٩١٤٣٢ ١٢٣

 ٔجاج عثاش راظٝ عثذاٌجٛاد  ٢٩٩٤٢٣٩ ١٢٢

 ٔذا ج١الٔٝ ا١ِٓ عثاش  ٢٩٩٤٦٨٣ ١٢٢

 ٔذٜ رور٠ا دٕفٟ ِذّٛد  ٢٩٢٨٩٦٣ ١٢٩

 ٔر١ِٓ عّاد عثذٖ ِٛضٝ  ٢٩٩١٣١٩ ١٢٨

 ٔر٘اْ ا٠ّٓ ٔاجخ ِمار  ٢٩٢٨٢٤٤ ١٢٤

 ٔطّٗ دطٓ ِذجٛب عثذاٌذ١ّذ  ٢٩٩٤٩٤٤ ١٢١

 ٔف١طٗ ِذّٛد ضعذ عثذ اٌرد١ُ  ٢٩٩٤٦٦١ ١٢٦

 ٔف١ٓ صّٛئ١ً شٛلٝ اترا١ُ٘  ٢٩٩١٤٤٣ ١٢٤

 ٍٔٙح دطٕٝ ادّذ ِٕصٛر  ٢٩٩٤٦٦٣ ١٢٣

 ٔٛر٘اْ ع١طٝ ض١ذ ِذّذ  ٢٩٩٤٨٩٤ ١٢٣

 ٘اجر رظٛاْ صاتر رظٛاْ  ٢٩٩١٢١٤ ١٢٢

 ٘اجر عرفٗ عثذ اٌعظ١ُ اتٛ ز٠ذ  ٢٩٩٤٣١٨ ١٢٢

 ٘اجر ِذرَ ٘اشُ عثذ اٌّذطٓ  ٢٩٩٤٤٤٢ ١٢٩

 ٘اجر ِصطفٝ ِذّٛد ِذّذ  ٢٩٩٤٣٢١ ١٢٨

 ٘ذٜ عثذإٌّعُ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ  ٢٩٩٤٢٤٣ ١٩٤

 خاٌذ ِذّذ٘ذ٠ر ِاجذ   ٢٩٩٤٣٦٦ ١٩١

 ٕ٘اء صاٌخ ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ  ٢٩٩١٣٢٦ ١٩٦

 ٕ٘اء فٌٛٝ عثذاٌط١ذ ِفراح  ٢٩٢٨٨٣٤ ١٩٤

 ٕ٘ذ ادّذ ِذّذ اتٛتىر  ٢٩٢٨٨٣٣ ١٩٣

 ١٘اَ دطٓ ِذّذ عثاش  ٢٩٢٨٣٣٢ ١٩٣

 ٚفاء ِذّٛد صالح عثذ اٌغٕٝ  ٢٩٢٨٤٣٢ ١٩٢

 ٠اض١ّٓ جّاي صاٌخ عثذاٌٙادٜ  ٢٩٩١٢٨١ ١٩٢

 ٠اض١ّٓ دطاَ ِذّذ ادّذ  ٢٩٩١٤٤٣ ١٩٩

 ٠اض١ّٓ دّذٜ اضّاع١ً غر٠ة  ٢٩٩١٢٨٦ ١٩٨

 ٠اض١ّٓ د١ّذٖ دط١ٓ ت١ٛظٝ  ٢٩٢٨٨٣٣ ١٨٤

 ٠اض١ّٓ شعثاْ اٌط١ذ ِذّذ  ٢٩٩١٣٣٨ ١٨١

 ٠اض١ّٓ عثذ هللا ِصطفٟ عثذ هللا  ٢٩٩٤٦٢٣ ١٨٦

 ٠اض١ّٓ عثذ إٌّعُ عثذ اٌٛادذ ِذّٛد  ٢٩٢٨٤٦٦ ١٨٤

 ِذّذ ِخٍٛف ٠ذ١ٝ دّٛدٖ  ٢٤٢٤٩٣٨ ١٨٣



اجمالي عدد 
 ٤الطلبة 

الفصل الدراسي   
 األول

 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتظام  

                  

                        
 الفلسفة/ فلسفة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 امين رجاء محمد محمد ۲1921۲111111۲٨19 ۲11292 مقيــد 1خارج 
 ۲ فاطمه يونس عطيه كامل ۲1921۲11٨1111٨۲1 ۲1129٥ مقيــد 1خارج 
 1 كيرلس سمير ناشد عياد ۲1921۲1111111۲11 ۲1129٥ مقيــد 1خارج 
 1 مايكل عماد شحاته لبيب ۲1921۲1111111211 ۲11299 مقيــد 1خارج 

 

 


