
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتساب موجة -االجتماع  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

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

 اترطاَ ِذّٛد ػٍٝ ض١ف  ٦٤٦٦٦٢٦ ١

 اتراَ ٔاجٝ ٌطفٝ روٝ  ٦٩١٨١٨٤ ٤

 ادّذ رجة ترػٝ ادّذ  ٦٤٦٦٦٦١ ٣

 ادّذ ػٍٝ ض١ذ اتٛا١ًٌٍ  ٦٢٦٦٢٨٤ ٢

 ادّذ ِجذٜ ػرفاْ ِذّٛد  ٦١٦٨٨٦٨ ٦

 ادّذ ِطرٛر اٌط١ذ دطٓ  ٦٩١٨٤٩٦ ٦

 اضرر جرجص جاد غاٌٝ  ٦٩١٨١٦٩ ١

 اضرر ضاِخ ٠ٕٝ ١٘ٚة  ٦٩١٨٤٨٦ ٩

 اضراء ِذّٛد ِذّذ ِذّٛد  ٦٩١٨١٦٩ ٨

 اضالَ غٗ دط١ٓ ػثذاٌغٕٝ  ٦٣٩٤٦١١ ١٦

 اضّاء اتٛدط١ثٗ ػثذ اٌؼس٠س ػثذ اٌؼاي  ٦٩١٨١٩٦ ١١

 اضّاء اشرف شٛلٝ ذغ١اْ  ٦٣٨٩٦٢٤ ١٤

 اضّاء شؼثاْ اترا١ُ٘ ِٙذٜ  ٦٣٩٤٦٣٦ ١٣

 اضّاء لاظٟ ػثذ هللا ػثذ اٌرش١ذ  ١٦٦٦٦٦٤٩١ ١٢

 اضّاء ٔادٞ دطٓ ِٕٟٙ  ٦٩١٨٤٦٦ ١٦

 اشرف فا٠س فارٚق ف١ٍثص  ٦٩١٩٦١٢ ١٦

 اٚضاِٗ ِذّذ دافعاِأٝ   ٦٩١٨٦١٨ ١١

 اِجذ ػّاد ػمً جٛٔٝ  ٦٣٩٤٦٦٦ ١٩

 اًِ ػٍٝ ِذّذ فىرٜ  ٦٩١٨٤٤٩ ١٨

 ا١ِر ادّذ ِذّذ ػثذاٌّؼثٛد  ٦٣٨٩٦٢٢ ٤٦

 ا١ِرٖ ػثذ اٌٍط١ف ػثذ اٌّج١ذ ِذّذ  ٦٣٩٤٦٩٤ ٤١

 ا١ِرٖ ػس٠س دط١ٓ ػالَ  ٦٣١٦٨٩١ ٤٤

 أجٝ ١ِالد ٠ٛضف دٕا  ٦٣٩٤٦٨٤ ٤٣

 ٚد١ذ ٌطفٝ اضىٕذرأط١ٔٛٛش   ١٦٦٦١١٦٤٦ ٤٢

 ا٠ح شا٘ر واًِ ِذّٛد  ٦٩١٨٦٦١ ٤٦

 ا٠ّاْ ضؼذ ِذّذ دطٓ  ٦٩١٨٦٤٤ ٤٦

 ا٠ٗ ادّذ ػثذ اٌّاٌه ػ١طٜٛ  ٦٩١٩١٨٦ ٤١

 ا٠ٗ ػالء ِذّذ ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٩١٨٤٦٣ ٤٩

 ا٠ٗ ِصطفٝ دط١ٓ ِذّذ  ٦٩١٨١٤٤ ٤٨

 تطّٗ فرج ج١ًّ جاد هللا  ٦٩١٩٦٨٣ ٣٦

 دٕاتٛضٝ صادق دٕص   ٦٩١٨١١١ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 تٛضٝ ػصاَ اٌذ٠ٓ ػطا اٌىر٠ُ ادّذ  ٦٣٩٤٦٢١ ٣٤

 ت١رر ٔادٜ تاخَٛ ٔاشذ  ٦٤٦٩٨٢٨ ٣٣

 ت١شٜٛ جّاي ضؼذ ػط١ٗ  ٦٣٩٤٦٦١ ٣٢

 ذطات١خ ادّذ ِذّذ ػثذ اٌرازق  ٦٣١٦٦١٨ ٣٦

 ذط١ُٕ ِذّذ اٌّٙذٜ ض١ف إٌصر اتٛ اٌطثاع  ٦٩١٨٤٢٦ ٣٦

 جٙاد شرف ػثذ إٌّطٍة ػثذ اٌّج١ذ  ٦٣٩٤٦١٤ ٣١

 دطا١ٔٓ ِجذٜ دطا١ٔٓ ِذّذ  ٦٢٦٦٢٦٤ ٣٩

 دطٕاء ادّذ ػراتٝ ٔجاذٝ ػٍٝ  ١٦٦٦٦٦٦٦٣ ٣٨

 دط١ٓ ػٍٝ ِذّذ دط١ٓ  ٦٣٩٤٦٩٨ ٢٦

 خاٌذ ِذّذ خ١ٍفٗ اضّاػ١ً  ٦٣٩٤٦٨٦ ٢١

 خٍٛد ِا٘ر ِذّذ ػثذاٌغفار  ٦٣٩٤١٦١ ٢٤

 دا١ٌا ادّذ ِذّذ ػثذٖ  ٦٩١٨٦١٩ ٢٣

 دػاء ػالء زوٝ خ١ٍفٗ  ٦٣٩٤١١٣ ٢٢

 دػاء ِخرار ػثذ اٌؼس٠س ػثذ اٌرد١ُ  ١٦٦٦٦٦٢٩٣ ٢٦

 دػاء ٘شاَ ِذّٛد ِذّذ  ٦٩١٩٦٩٤ ٢٦

 د١ِأٗ ورَ صادق ػ١اد  ٦٢٦٦٢٦٢ ٢١

 د٠أا ٔث١ً تٌٛص ج١ذ  ١٦٦٦٦٦٢٦٨ ٢٩

 د٠ٕا ػاصُ خٍٛدٜ غٍثح  ٦٣٩٤١١٨ ٢٨

 راِٟ ضاِخ شىرٞ فر٠ذ  ١٦٦٦٦٦٤٤٨ ٦٦

 

  كلية اآلداب
  دراسيةتقرير عن طالب سنة 

 انتساب موجة -االجتماع  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

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

 را١ٔا خاٌذ ِذّذ اترا١ُ٘  ٦٣٩٤١٤٨ ٦١

 را١ٔا ػصاَ دىُ شا١٘ٓ  ٦٣٩٤١٣٣ ٦٤

 رِعاْ ضاٌُ ػ١ذرداب   ١٦٦٦٦٦٢٨٨ ٦٣

 رداب صثذٝ روٝ خاٌذ  ٦٩١٨٤٢٦ ٦٢

 رظا خٍف ػط١ٗ ٕ٘ذاٜٚ  ٦٣٩٤١٦٤ ٦٦

 ر٠ٙاَ ػٍٝ جّؼٗ ادّذ اٌط١ذ  ٦٩١٩١٦٩ ٦٦

 ز٘راء ِذ٠ٓ ِخٍٛف ض١ذ  ٦٣٩٤١٩٣ ٦١

 ز٠ٕة جاتر ِصطفٝ ادّذ  ٦٩١٨٤١١ ٦٩

 ضارٖ ػ١طٝ ١ِخائ١ً ػثذاٌّالن  ٦٣٩٤٩١٢ ٦٨

 ػثذ اٌردّٓضارٖ ِذطٓ رت١غ   ٦٩١٨٦٩٤ ٦٦

 ضاٌٟ أٛر ض١ال ضرذ١اي  ٦٩١٨٣١٣ ٦١

 ضأذٜ اٌط١ذ ض١ٍّاْ اٌط١ذ  ٦٣٩٤٩٣٤ ٦٤



 االضُ اٌىٛد َ

 ضا٘ر رِٚأٝ زغٍٛي ػٛض  ٦٣٩٤٩٢٩ ٦٣

 ضذر خٍف تأٛب ٠ؼمٛب  ٦٩١٩٦٩٤ ٦٢

 ضذر ِذّذ ػثذ اٌؼاي ِذّذ  ١٦٦٦٦٦٤١٣ ٦٦

 ضٍف١ا ض١ّر خ١ًٍ ضؼذ  ٦٩١٨٦٢٦ ٦٦

 ػثاشضٍٜٛ خٍف رت١غ   ١٦٦٦١٦٨٢٦ ٦١

 ضٍٜٛ ػثذ إٌاصر جّاي ػثذ اٌؼس٠س  ٦٣٩٤٩٦١ ٦٩

 ضٙا خاٌذ ِذّٛد ػٍٟ  ٦٩١٨٦٢١ ٦٨

 ض١ٍٙٗ دطٓ ِذّذ دط١ٓ  ٦٩١٨١٢١ ١٦

 ض١ِٛٗ ِذّذ ػ١ذ ػٍٝ فرداْ  ٦٣٩٤٩٦٢ ١١

 شادٞ ٔث١ً ٔاجٟ تٌٛص  ٦٩١٨١٦٦ ١٤

 شرٚق ز٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ ض١ذ ِذّٛد  ٦٩١٨٤٤١ ١٣

 اتٛا١ًٌٍ شر٠ٙاْ ِذّذ ادّذ  ٦٩١٨٦٢٩ ١٢

 شٕٙذٖ ػساٌذ٠ٓ دٍّٝ ػثذاٌؼاي  ٦٣١١٩٦٨ ١٦

 ش١ّاء ضؼذ ز٠ٓ اٌذ٠ٓ ٠ٛضف  ٦٣٨٩٦٦٦ ١٦

 صفاء ٔاصر دّاد دّاد  ٦٣٨٩٦٦٣ ١١

 غارق خٛرش١ذ شذاذٗ ػاتذ  ٦٣٨٩٦٦٨ ١٩

 غارق ِذّذ ػثذ اٌردّٓ ػٍٝ  ٦٤٦٦٦٨٨ ١٨

 ػا٠ذٖ فرج ِذّذ ػٍٟ  ٦٣٨٩٦١١ ٩٦

 ػصّد ػثذ اٌذى١ُ ػثذ اٌردّٓ ػالء  ٦٤٦٦١٦٣ ٩١

 ػثذاٌظا٘ر غٗ ػثذاٌظا٘ر ػثذاٌرد١ُ  ٦٩١٩٩٦٦ ٩٤

 ػجا٠ثٝ صاٌخ ٔادر أذراٚش  ٦٣٢٦٦٨٣ ٩٣

 غادج ػاغف ض١ذ أدّذ  ٦٩١٨٤٦٦ ٩٢

 فادٜ ٔج١ة لٍرٗ ٔج١ة  ٦٣٢٦١٦٣ ٩٦

 فاغّح ػثذ اٌؼاي لاضُ ػثذ اٌؼاي  ١٦٦٦٦٦٦١٦ ٩٦

 ورضر١ٓ ضؼذ غطاش ػثذاٌّالن  ٦٩١٩٨٢٢ ٩١

 ورضر١ٓ ٔط١ُ شخٍٛي دا١ٔاي  ٦٢٦٦٢٩٤ ٩٩

 و١ر٠ٗ صّٛئ١ً ػٛض اتاد٠ر  ٦٩١٩٦٦٢ ٩٨

 ١ٌشغ تثاٜٚ غطاش تثاٜٚ  ٦٢٦٦٦١٦ ٨٦

 ِار٠ا ِالن ٚ٘ثٗ صاٌخ  ٦٩١٨٦٢٨ ٨١

 ِار٠ٕا ِجذٞ تثاٚٞ فرج  ١٦٦٦٦٦٢١٨ ٨٤

 ِار٠ٕا ٔاجخ ذمٝ اضذاق  ٦٩١٨٦٢٣ ٨٣

 ِا٠ىً ١ِٕر أذراٚش ِجٍٝ  ٦٢٦٦٦٤١ ٨٢

 ِثارن اِاَ ضطٛدٝ ِذّٛد  ٦٤٦٦١٣١ ٨٦

 ِذّذ اترا١ُ٘ ػثذاٌٌّٛٝ ػثذاٌج١ذ  ٦٣٨٩٦٣٦ ٨٦

 ِذّذ جّاي ػثذ إٌاصر جّؼٗ  ٦٢٢٤٨٨٩ ٨١



 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ جّاي ِذّذ اضّاػ١ً  ٦٢٦٦٦٤٣ ٨٩

 ِذّذ شادٜ ِذّذ ػٍٝ  ٦٣٨٩٦٣٦ ٨٨

 ِذّذ ِذطٓ ز٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ ِذّذ  ٦٣٨٩٦٢٤ ١٦٦

 

  كلية اآلداب
  سنة دراسيةتقرير عن طالب 

 انتساب موجة -االجتماع  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

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

 ِذّذ ِذدد شٕذٞ ِذّذ  ١٦٦٦١٦٦٨١ ١٦١

 ِذّذ ِصطفٝ ِذّذ اٌشٍماِٟ  ١٦٦٦١٦١١٨ ١٦٤

 ِذّذ ٘شاَ ػس اٌذ٠ٓ ػثذ اٌؼاي  ٦٣٨٩٦٢١ ١٦٣

 ِذّٛد ػّاد ِذّذ ِذرَ  ٦٣٨٨٣٦١ ١٦٢

 ِذّٛد فٌٛٝ خ١ّص ِمرب  ٦٤٦٦١١٩ ١٦٦

 ِر٠ُ اضذك ذٛف١ك شذاذٗ  ٦٩١٨٦٨٦ ١٦٦

 ِر٠ُ ضاِٝ ٔط١ُ غاٌٝ  ١٦٦٦٦٦٣٤٦ ١٦١

 ِر٠ُ شذاذح ٠ٛضف ٚاصف  ٦٩١٩٨١٩ ١٦٩

 ِر٠ُ ػّاد جرجص اترا١ُ٘  ١٦٦٦٦٦٢٩٦ ١٦٨

 ِر٠ٙاْ ِجذٜ ٍِه د١ٕٓ  ٦٩١٩٦٦٩ ١١٦

 ِصطفٝ لؼٛد ػس٠س ِذّذ  ٦٩١٩٨٩٢ ١١١

 ِٕٝ ِذّذ دطٓ ػثذ اٌفراح  ٦٩١٨٣١٨ ١١٤

 ِٙا ِذّذ واًِ أدّذ  ٦٩١٨٤٢١ ١١٣

 ١ِادٖ ػّاد اٌذ٠ٓ ِذّذ ػثذ اٌج١ًٍ  ٦٢٦٦١٦٩ ١١٢

 ١ِار غارق ػٍٝ ادّذ  ١٦٦٦٦٦٤١٣ ١١٦

 ١ِرٔا رظا جاد هللا تاخَٛ  ٦٢٦٦١٦٦ ١١٦

 ١ِٕا صفٛخ فؤاد ضؼ١ذ  ٦٢٦٦١٦٦ ١١١

 ١ِٕا ػس٠س ٘رات١ً ػٛض  ٦٩١٩٨٨٦ ١١٩

 ٔر١ِٓ ١ِالد ثاتد واًِ  ٦٩١٨٦٦٩ ١١٨

 ٔطر٠ٓ ِذطٓ ٌث١ة د١ٕٓ  ٦٩١٩٩٨٦ ١٤٦

 ٔف١ٓ ػّاد دٕا اد٠ة  ٦٩١٨١٦٩ ١٤١

 ٔٙاي ٕ٘ٝ ضاٌُ اتٛ اٌؼال  ٦٢٦٦١١٦ ١٤٤

 ٔٛراٌٙذٜ ِذرٚص ػّر ِذّذ  ٦٢٦٦١٨٢ ١٤٣

 ٔٛر٘اْ ض١ذ دطٓ ٠ٛٔص  ١٦٦٦١٦٩٩٨ ١٤٢

 ٔٛر٘اْ ػصاَ ض١ذ ػثذ اٌذى١ُ  ٦٢٦٦٤٦٢ ١٤٦

 ١ٔف١ٓ ِٕرصر ضرٚر ٌّؼٝ  ١٦٦٦٦٦٢٩٨ ١٤٦

 ٘اجر ادّذ ػطمالٔٝ ِذّذ  ٦٩١٨١٩٦ ١٤١

 ٘اجر جّاي ػ١ذ ادّذ  ٦٢٦٦٤٦٩ ١٤٩



 االضُ اٌىٛد َ

 ٘اجر دشّد خٍف دطا١ٔٓ  ٦٩١٨١٣٦ ١٤٨

 ٘اجر ٘أٝ فرغٍٝ ػثذ إٌؼ١ُ  ٦٢٦٦٤١٦ ١٣٦

 ٕ٘اء ٘أٝ ػٍٝ ػٍٝ  ٦٢٦٦٤٤٤ ١٣١

 ٕ٘ذ فرذٝ ػثذاٌرد١ُ ػثذاٌثالٝ  ٦٤٦٦٤٤٨ ١٣٤

 ٠ارٖ اضّاػ١ً ػثذإٌؼ١ُ ػثذاٌىر٠ُ  ٦٢٦٦٤٤٩ ١٣٣

 ٠اض١ّٓ ػرفاخ روٝ ػثّاْ  ١٦٦٦٦٦٤٢١ ١٣٢

 ٠ٛضر١ٕا ١ِالد اٌط١ذ جاب هللا  ٦٢٦٦٤٣٦ ١٣٦

 ٠ٛضف ِؼٛض ذٛٔٝ در٠ٚش  ٦٢٦٦٦٤٦ ١٣٦

 ٠ٛضف ٚ٘ثٗ دث١ة تطرش  ٦٢٦٦٤٣٦ ١٣١

 

 

اجمالي عدد 
 ٠٨الطلبة 

الفصل   
الدراسي 

 األول

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتساب موجه  
٨١٠٣-٨١٠٨ 

                  

                        
 االجتماع/ اجتماع/ اجتماع تخصص علم االجتماع -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب كود الطالب الجلوسرقم 

 1 احمد عبدالناصر عبدالعليم على ۳۲٩21۳211212۳٩22 ۳1۲۲۲٨ مقيــد 1خارج 
 ۳ اسماء مختار فاروق سنوسى ۳۲٩21۳211212۲۲22 ۳1۲۲۲٩ مقيــد 1خارج 
 ۲ اشرف محمد طارق محمد يونس ۳۲٩21۳211212۲۳۳٩ ۳1۲۲12 مقيــد 1خارج 
 1 بيتر سعد عبد المالك سالم ۳۲٩21۳211212۲112 ۳1۲۲11 مقيــد 1خارج 
 1 رضا غطاس دنيال فرج ۳۲٩21۳21121221٨2 ۳1۲۲1۳ مقيــد 1خارج 
 2 سارة ماجد كامل جرس ۳۲٩21۳2112122111 ۳1۲۲1۲ مقيــد 1خارج 
 ٧ شيماء احمد اسماعيل عيد ۳۲٩21۳2112122٨12 ۳1۲۲11 مقيــد 1خارج 
 ٨ فاطمه محمد عبده محمد ۳۲٩21۳211212۲1٩1 ۳1۲۲11 مقيــد 1خارج 
 ٩ مارينا جورج صموئيل عياد ۳۲٩21۳211212۳٧٨1 ۳1۲۲12 مقيــد 1خارج 
 12 مارينا يحيى انور زاخر ۳۲٩21۳211212۳٩2٨ ۳1۲۲1٧ مقيــد 1خارج 
 11 ميرنا محمد حمدي عبد العزيز ۳۲٩21۳211212۳2٧1 ۳1۲۲1٨ مقيــد 1خارج 
 1۳ نورهان نشأت عبد الرحيم ابراهيم ۳۲٩21۳2112122٨12 ۳1۲۲1٩ مقيــد 1خارج 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -االجتماع  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ ِذّذ فرذٝ ِذّذ  ٦٩٩٦١٦٢ ١

 إضراء ػثذإٌاصر ػثذاٌرٛاب ِذّذ  ٦٩٩١٦٩٦ ٤

 اتأٛب ػسخ تشرٜ ٠ٛٔاْ  ٦٣٣٨٢٩٣ ٣

 ادّذ ػثذ اٌؼظ١ُ ِذّٛد ػّار  ٦٤٦٦٩١٦ ٢

 ادّذ ػٍٝ ػثذ اٌّؼس ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣١٦١٦٦ ٦

 ادّذ ػ١ذ ػثذ اٌطالَ ِذّذ  ٦٩٩١٦٢٦ ٦

 ادّذ فرذٝ خٍف ِذّذ  ٦٢٦٦٦٢١ ١

 ادّذ ِخرار واًِ ا١ِٓ  ١٦٦٦١١٦٦٦ ٩

 ادّذ ِىادٜ ادّذ ِؼثذ  ٦٩٩١٤٢٦ ٨

 ادُ٘ ادّذ ِذّذ ػثذاٌغٕٝ  ٦٢٦٦٦٢٣ ١٦

 ادُ٘ ػٍٝ ِذّذ فرداخ  ٦٩٩٦٨١٦ ١١

 ارضأٝ اٌمص تططص فرج ١ِخائ١ً  ٦٩١٨٨٢٦ ١٤

 ارٖٚ ػّاداٌذ٠ٓ ِذّذ د٠اب  ٦٩١٨٤١٦ ١٣

 اٌردّٓاضراء جّاي ػثذ اٌذ١ٍُ ػثذ   ٦٩٩٦٤٦٩ ١٢

 اضراء ِذّذ ضؼذ صاٌخ  ٦٩٩٦٨٢١ ١٦

 اضراء ٔصر ػثذهللا أدّذ  ٦٩١٩٦٨٢ ١٦

 اضّاء اشرف ف١ُٙ ِذّذ  ٦٢٦٦٦٢٨ ١١

 اضّاء جّاي خٍف ادَ  ٦٢٦٦٦٦٣ ١٩

 اضّاء ض١ذ ِٕٙٝ ض١ذ  ٦٩٩١٣٩٦ ١٨

 اًِ رِعاْ ادّذ ػثذ هللا  ٦٢٦٦٦٩١ ٤٦

 ا١ِر فا٠ك داٚد ض١ٍّاْ  ٦٢٦٦٦٦١ ٤١

 ا١ِرج ػٍٝ ِٕصٛر ِذّذ  ٦٩٩١٦٤٦ ٤٤

 ا١ِرٖ شؼثاْ ِذّذ ِرٌٛٝ  ٦٩٩٦١٣٦ ٤٣

 ا١ِرٖ صذلٝ ِذّذ ػثذاٌؼ١ٍُ  ٦٩٩١٩٦١ ٤٢

 ا١ِرٖ ػٍٝ ِذّذ ِذّذ  ٦٩٩٦١٤٦ ٤٦

 ا١ِرٖ ػٕرر ض١ذ ػثذاٌغٕٝ  ٦٣٢٦٦٢١ ٤٦

 أجٝ اِجذ ػذٌٟ ا١ٌاش  ٦٩٩٦٦٦١ ٤١

 أجٝ خاٌذ ٘اشُ اِاَ  ٦٩٩٦٦٦٩ ٤٩

 أط١ٔٛٛش ثثاخ زوٝ ػثذاٌّالن  ٦٢٦٦٦١١ ٤٨

 ا٠ر٠ٓ ضاِٝ صادق ػ١اد  ٦٩٩٦٦١٦ ٣٦

 ا٠ّاْ فعً ٔجاح ػثذ اٌٛ٘اب  ٦٩١٨٦٢٦ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ّٓ ِصطفٝ خ١ٍفٗ ػثذ اٌثالٝ  ٦٩٩١٤٢٦ ٣٤

 ا٠ٗ ادّذ صذلٝ ػثذاٌذى١ُ  ٦٣٤٩٢٢٤ ٣٣

 ا٠ٗ خ١ٍفٗ ظر٠ف خ١ٍفح  ٦٩١٨٨٦٢ ٣٢

 ا٠ٗ ضؼ١ذ ادّذ صادق  ٦٩٩٦٦٦٣ ٣٦

 ا٠ٗ ػالء فارٚق ػثذاٌطالَ  ٦٩٩١٣١٣ ٣٦

 ا٠ٗ ِذّذ ضؼذ ػثذاٌؼس٠س  ١٦٦٦١٦٨٤٨ ٣١

 ا٠ٗ ِذّذ ػثذ اٌذى١ُ اترا١ُ٘  ٦٩٩٦٤٦١ ٣٩

 تروطاَ ػسخ ١ٔٚص دث١ة  ٦٢٦٦٦٣٦ ٣٨

 تطّح ػثذ اٌذا٠ُ ادّذ ػثذ اٌذا٠ُ  ٦٩٩١٤١٣ ٢٦

 تٙاء شر٠ف ثرٚخ ػ١اد  ٦٢٦٦٦٢١ ٢١

 ٔاشذت١شٜٛ رِٚأٝ ٔج١ة   ٦٢٦٦٦٢٨ ٢٤

 ت١شٜٛ ٔجاح ١ٌُٚ ف١ُٙ  ٦٩١٨١٦٣ ٢٣

 جرجص صاٌخ صاتر ف١ُٙ  ٦٩٩٦٣٤١ ٢٢

 جرجص فرح ١ٌُٚ جاب هللا  ٦١٦٨١١٦ ٢٦

 خٍٛد ادّذ ػثذإٌّؼُ ادّذ  ٦٩٩٦٦٦٤ ٢٦

 خٍٛد شؼثاْ ػ١طٝ ض١ٍّاْ  ٦٩٩١٢١٣ ٢١

 دا١ٌا ِذّذ ا٠راْ ػثذ اٌطالَ ػثذ ااٌذف١ع  ١٦٦٦٦٦٢٤٣ ٢٩

 ادّذ ػثذ اٌؼظ١ُ ػّردػاء   ٦٩٩٦٩١١ ٢٨

 دػاء ا١ٌٌٛذ ِذّذ ٔج١ة  ٦٩٩١٦٦٨ ٦٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٨  ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 دػاء جّاي ػٍٝ ػثذ اٌذى١ُ  ٦٩٩٦٨٣٤ ٦١

 د١ِأٗ ٔصار شٍثٟ ٔخٍٗ  ١٦٦٦١١٢٩٣ ٦٤

 د٠ٕا جاتر ػثذ هللا ِذّذ  ٦٩٩١٩١٣ ٦٣

 راػٛز تشرٜ ٠ٛضف تأٛب  ١٦٦٦٦٦٤١١ ٦٢

 رأذا تٙاء صذلٝ ضؼ١ذ  ٦٩١٨٦٩١ ٦٦

 رأذا ػاغف خٍف ػثذ  ٦٩٩١٦٦٦ ٦٦

 را١ٔا رت١غ ض١ذ غر٠ة  ٦٩١٨٣٦٦ ٦١

 رداب أٛر ور٠ُ ػثذاٌرد١ُ  ٦٩١٨٦٢٢ ٦٩

 رداب ػّر واًِ ض١ذ  ٦٢٦٦٦٦٨ ٦٨

 رداب ِرزٚق ػٛض دطٓ  ٦٢٦٦٦١٣ ٦٦

 ردّٗ دطٓ رجة ِخٍٛف  ٦٢٦٦٦١٦ ٦١

 رظٜٛ ر٠اض ػثذ اٌطرار دطٓ  ٦٩٩٦٤١١ ٦٤



 االضُ اٌىٛد َ

 رف١ذٖ ػاِر ػرفٗ ضؼ١ذ  ٦٩١٨١١١ ٦٣

 رِعاْ ِذّذ وّاي ػثذاٌىافٝ  ٦٩٩١٣٨٢ ٦٢

 اترا١ُ٘ ِذّذرٔذا ِٛضٟ   ٦٩٩١٦٩٣ ٦٦

 رٚتا ػثذإٌاصر شذاذٗ ِذّذ  ٦٩٩١٤٩٦ ٦٦

 ر٠ُ غارق ػثذإٌّؼُ فّٙٝ  ٦٩٩١٤١٦ ٦١

 ضارٖ ا١ِٓ ضؼذ ا١ِٓ  ٦٩٩٦٩٨٢ ٦٩

 ضارٖ ِذّذ شذاذٗ ِذّذ  ٦٩٩٦١٢٤ ٦٨

 ضارٖ ِذّٛد غٗ ادّذ  ٦٩٩٦١٢٣ ١٦

 ضذر ػٍٟ دٍّٟ ػٍٟ  ٦٩٩١٦١٤ ١١

 ضؼ١ذٖ فرذٝ ػٍٝ ِصطفٝ  ٦٩٩٦٣١٨ ١٤

 ضّاح ػثذ اٌؼس٠س ِذّذ ادّذ  ٦٢٦٦١١١ ١٣

 ضّر اضاِٗ ضؼذ ٠ٛضف  ٦٢٦٦١٤١ ١٢

 ضٛزاْ ج١ًّ فا٠س ارِا١ٔٛش  ٦٢٦٦١٤٣ ١٦

 ض١ِٛٗ ػثذإٌاصر ض١ٍّاْ ػٍٝ  ٦٩٩٦١٦٣ ١٦

 شٙذ ٔاصر ادّذ ػٍٟ  ٦٩٩٦٩١٢ ١١

 ش١رٜ جرجص ػ١اد ١ِٕا  ٦٩٩١٦٦٨ ١٩

 ش١ّاء ادّذ ضاِٝ ػسخ خاٌذ  ٦٩١٨٦٨١ ١٨

 ش١ّاء ادّذ ػثذ اٌؼس٠س اضّاػ١ً  ٦٩١٩٦٤٤ ٩٦

 صاتر٠ٓ جّاي فرذٝ غٛضْٛ  ٦٩٩٦٦٢١ ٩١

 صّٛئ١ً ف١ُٙ رورٜ ف١ُٙ  ٦٩١٨٤٨٦ ٩٤

 ظذٝ ِجذٜ ضؼذ ِذّذ  ٦٩٩٦٩١٩ ٩٣

 غارق أدّذ ػثذاٌٛدٚد ػثذاٌفع١ً  ٦٩٩١٩٨٦ ٩٢

 ػثذهللا ػّر ػٍٝ ِذّذ  ٦٩٩١٢٩٣ ٩٦

 ػثّاْػال اتٛ تىر ػثذ اٌمادر   ٦٢٦٦١٣١ ٩٦

 ػ١ٍاء ػثذ إٌاصر ػثذ اٌج١ًٍ ادّذ  ٦٩٩٦١١٣ ٩١

 ػّر صالح ِذّذ زا٠ذ ػثذاٌطالَ  ٦٣٣٦٣٩٢ ٩٩

 ػّر فرداخ ِذّذ خٍف  ٦٩٩١٤٦١ ٩٨

 ػّر ِّذٚح فرذٝ ض١ذ  ٦٩٩١١٢٤ ٨٦

 ػّرٚ ادّذ ِذّذ ذٛف١ك  ٦٢٤٨٣٩٨ ٨١

 فاغّح دط١ٓ ػٍٟ ػثذاٌذى١ُ  ٦٩١٨١٦٦ ٨٤

 ػثذاٌّذطٓ ػاوف ِذّٛدفاغّح   ٦٩٩٦١٢٨ ٨٣

 فثر١ٔٚا ا١ِر غاٌٝ تشارج  ٦٢٦٦١٦٨ ٨٢

 وارَ ادّذ ض١ذ ذٛف١ك  ١٦٦٦١٦٨٣٨ ٨٦

 ور٠ُ ِذّذ تٙاءاٌذ٠ٓ ػٍٝ ػثذاٌٛ٘اب  ٦٢٩١١٨١ ٨٦

 ور٠ّٗ ٔجاح فؤاد ػثذ اٌثالٝ  ٦٢٦٦١٦٩ ٨١



 االضُ اٌىٛد َ

 و١رٌص ػطا ػادي ذمٟ  ٦٢٦٦١١٦ ٨٩

 ِاجذج ورَ ٠ٛضف ػثذ اٌّالن  ٦٩١٨١٤٢ ٨٨

 ِارذ١ٓ ػالءاٌذ٠ٓ ِمثً ثاتد  ٦٢٦٦١١٣ ١٦٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٣  ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 جرجصِارٜ ػذٌٝ ١٘ٚة   ٦٩٩١٦٦٨ ١٦١

 ِار٠ٕا اضذك ِىرَ غٛضٗ  ٦٢٦٦١١٨ ١٦٤

 ِار٠ٛ رفؼد شف١ك ذادرش  ١٦٦٦١٦٦٩٢ ١٦٣

 ِا٠ىً ضاِخ ٔاجخ اضذك  ٦٤٦٩١٩٤ ١٦٢

 ِذّذ ادّذ اترا١ُ٘ ِذّٛد  ٦٩٩٦٦٤٢ ١٦٦

 ِذّذ ادّذ فرٛح ِذّٛد  ٦٤٦٨٤١٤ ١٦٦

 ِذّذ ادّذ ِذّذ لّصاْ  ١٦٦٦١٦٨٣٣ ١٦١

 ػثاشِذّذ جّاي دط١ٓ   ٦٢٦٦١٨٦ ١٦٩

 ِذّذ ض١ّر شٛلٝ ػثذ إٌّؼُ  ٦٢٦٦١٨٤ ١٦٨

 ِذّذ ػادي ٠ٛضف ػثذ اٌٛ٘اب  ٦٣١٦٦٦١ ١١٦

 ِذّذ ػصاَ اضّاػ١ً ػثذ اٌذف١ع  ٦٢٦٦١٨٢ ١١١

 ِذّذ فرذٝ ز٠ذاْ ِذّٛد  ٦٢٦٦٩٩١ ١١٤

 ِذّذ ِذطٓ ِذّذ ذٛف١ك  ٦٩٩٦٣٦٦ ١١٣

 ِذّٛد رت١غ ػثذإٌظ١ر ػثذاٌٙادٞ  ٦٩٩١٦٢١ ١١٢

 ِذّٛد شؼثاْ ػثذاٌطرار ِذفٛظ  ٦٩١٨١١٩ ١١٦

 ِرفد صذ٠ك جادهللا ضالِح  ٦٩١٨٨٤٩ ١١٦

 ِرٚج ِذّذ صاٌخ ِذّذ  ٦٩٩٦٩٤١ ١١١

 ِرٖٚ خٍف دطٓ ػٍٝ  ٦٩٩١٩١٩ ١١٩

 ِر٠ُ جٛرجٝ تشرٜ جٛرجٝ  ٦٩٩٦١١٦ ١١٨

 ِٕار ِذّٛد وّاي ِذّٛد  ١٦٦٦١١٦٦١ ١٤٦

 ِٕٝ خٍف جاد ِرزٚق  ٦٩١٨٦٦٦ ١٤١

 روٝ ِذّذ٠ٓ تٍٙٛي ِٕٝ  ٦٩٩٦٢٦٣ ١٤٤

 ِٕٝ رظا ادّذ ػثذاٌط١ّغ  ٦٩٩٦١٦٦ ١٤٣

 ١ِٙراب ِذرٚش صالح اضّاػ١ً  ٦٩٩١٦٤٦ ١٤٢

 ١ِٔٛىا ٔادٜ زوٝ د١ٕٓ  ٦٩١٨٣١٩ ١٤٦

 ١ِرٜ ِالن وّاي شذاذٗ  ٦٩٩٦٦٦٢ ١٤٦

 ٔأطٝ صثذٝ شف١ك ِٛضٝ  ٦٩١٨٦٩٦ ١٤١

 ٔجالء رِعاْ ادّذ ِثرٚن  ٦٩٩٦٦٩٦ ١٤٩



 االضُ اٌىٛد َ

 ػادي ػثذ اٌذىُ ِذّذٔذا   ٦٩١٨٢٢١ ١٤٨

 ٔذٜ ضالِٗ ِذّذ ػثذ اٌردّٓ  ١٦٦٦٦٦٣٦٣ ١٣٦

 ٔطّٗ دّذٜ ِذّذ ادّذ  ٦٩٩١٣٦٩ ١٣١

 ٔشٜٛ ػثذاٌرش١ذ دطٓ اترا١ُ٘  ٦٢٦٦٩٦١ ١٣٤

 ٔشٜٛ ِذّذ ػثذ اٌّج١ذ ػٍٝ  ٦٢٦٦٩٦٨ ١٣٣

 ٔٛر٘اْ أشرف ف١ط ػثذ اٌذ١ٍُ  ٦٩٩١٦٨٦ ١٣٢

 ٔٛر٘اْ دطٕٝ ادّذ ِذّذ  ٦٩٩٦٦١١ ١٣٦

 ٔٛر٘اْ ٔاصر تىر دطٓ  ٦٩١٩٨٢٩ ١٣٦

 ٘اجر رظا اترا١ُ٘ ِٙذٜ  ٦٩٩١١٨٦ ١٣١

 ٘ا٠ذٜ دى١ُ ِجذٜ دى١ُ  ٦٩٩١٤٦٦ ١٣٩

 ٘ثح دطٓ ادّذ ػثذ اٌؼظ١ُ  ٦٩٩١٦٦٤ ١٣٨

 ٘ثٗ ادّذ ِذّذ ػثذاٌّٛجٛد  ٦٤٦٦٨٦٣ ١٢٦

 ٘ذ٠ر خاٌذ ػثذ اٌذ١ّذ جاد اٌرب  ٦٢٦٦٩١٣ ١٢١

 داِذ٘ذ٠ر ِذّذ و١الٔٝ   ٦٩١٨٦٦٢ ١٢٤

 ٕ٘اء ػثذ اٌرجاي ِذّذ اترا١ُ٘  ٦٩٩١٣٨٦ ١٢٣

 ٕ٘ذ ض١ّر رشذٞ دٍّٟ  ٦٩٩٦٨٨١ ١٢٢

 ١٘اَ ػّر ػثذاٌطالَ ادّذ  ٦٩١٩٩٤٢ ١٢٦

 ٚالء ِذدد اضّاػ١ً فرغً  ٦٩١٩١٢٢ ١٢٦

 ٠اض١ّٓ ِجذٜ ِا٘ر ػثذاٌىر٠ُ  ٦٢٦٦٩٣٦ ١٢١

 ٠طرا دطٕٝ لطة ِذّذ  ٦٢٦٦٩٢٦ ١٢٩

 ِذّذ شىرٜ ػثذاٌذافع٠طرا ػصاَ   ٦٢٦٦٩٦١ ١٢٨

 ٠ٛضر١ٕا ثاتد ٚ٘ثح ا٠ٛب  ٦٩٩٦٨٦١ ١٦٦

 

اجمالي عدد 
 ٧الطلبة 

الفصل   
 الدراسي األول

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتظام  
٨١٠٣-٨١٠٨ 

                  

                        
 االجتماع/ اجتماع/ اجتماع تخصص علم االجتماع -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 دعاء محمد ناصر السيد ۳۲٩21۳2112121111 ۳2121۳ مقيــد 1خارج 
 ۳ شيماء رمضان زغلول محمد ۳۲٩21۳2112122۳٩۳ ۳2121۲ مقيــد 1خارج 
 ۲ كيرلس سامى عيد إسحق ۳۲٩21۳211212۳٩22 ۳21211 مقيــد 1خارج 
 1 ماريو مجدى عياد خليل ۳۲٩21۳2112122۳2۳ ۳21211 مقيــد 1خارج 
 1 محمد عادل بكرى حسين ۳۲٩21۳211212۲1۲1 ۳21212 مقيــد 1خارج 
 2 مدحت صالح نصر صالح ۳۲٩21۳2112122۳۳٩ ۳2121٧ مقيــد 1خارج 
 ٧ مصطفى محمد عوض مرسى ۳۲٩21۳2112122٧۲1 ۳2121٨ مقيــد 1خارج 

 

 


