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 ۳من  0صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

  

   
    

 
 

 0٧اجمالي عدد الطلبة 
 

 

 الفصل الدراسي األول
 

 

 انتظام
 

 

 الفرقة الثالثة
 

 

 810۳-8108الئحة اولى 
 

          

 اآلثار/ آثار مصرية -الشعبة:-القسم
  

ة ب حال طال  ال
 

ة يد حال ق م ال لوس رق  ال 
 

ود ب ك طال  ال
 

سم ب ا طال  م  ال

 3 ابانوب بهجت ابراهيم عبده 0۰0٦30۳36۳3۳۳٤40 ۰۳٤۳٦۳ مقيــد باق

 0 ابراهيم اشرف محمد على 0۰0٦30۳36۳3۳3۳40 ۰۳٤۳6۰ مقيــد مستجد

 ۰ اسالم اسماعيل فيض هللا محمد 0۰0٦30۳3٤۳3۳0066 ۰۳٤۳6٤ مقيــد مستجد

 ٤ امنية عمر فؤاد عبدالعال 0۰0٦30۳3۰۳3۳۳603 ۰۳٤۳٦٦ مقيــد 3خارج 

 6 حنان الجادورى عبدالحميد مهران 0۰0٦30۳3٤۳3۳0۳٦٦ ۰۳٤۳66 مقيــد مستجد

 ٦ دعاء عصام صالح عبد السالم 0۰0٦30۳3٤۳3۳064٦ ۰۳٤۳٦3 مقيــد باق

 ٦ شيماء خالد عيد محمد 0۰0٦30۳3٤۳3۳36۰6 ۰۳٤۳٦0 مقيــد باق

 4 فاطمه مصطفي كمال ثابت 0۰0٦30۳3٤۳3۳030۰ ۰۳٤۳٦4 مقيــد 3خارج 

 0 محمد صالح محمد يوسف 0۰0٦30۳36۳3۳۳٤٦۰ ۰۳٤۳6٦ مقيــد مستجد

 3۳ محمود احمد محمود عبد الكريم 0۰0٦30۳3٤۳3۳3606 ۰۳٤۳6٦ مقيــد مستجد

 33 مروه محمد اسماعيل محمد 0۰0٦30۳36۳3۳33۳0 ۰۳٤۳64 مقيــد مستجد

 30 منير احمد حسن متولي 0۰0٦30۳30۳3۳۰۰6٦ ۰۳٤۳٦0 مقيــد ۰خارج 

 3۰ مى حسين احمد محمود 0۰0٦30۳36۳3۳0340 ۰۳٤۳٦۰ مقيــد باق

 3٤ مينا حنا ابراهيم حنا 0۰0٦30۳36۳3۳00٦4 ۰۳٤۳٦٤ مقيــد باق

 36 مينا مجدى لبيب فهيم 0۰0٦30۳3٤۳3۳۳۰٦٦ ۰۳٤۳٦6 مقيــد باق

 3٦ ياسر عيسى صابر ابراهيم 0۰0٦30۳3٤۳3۳۳۰۰٤ ۰۳٤۳60 مقيــد مستجد

 3٦ ميسى ابراهييسرى عطا ع 0۰0٦30۳36۳3۳0603 ۰۳٤۳٦٦ مقيــد باق
 

 

            



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

شف طالب ك ن ال يدي ق م ية ال ل ك ال ب  ب  اب ديا   مرت
 

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 عة المنياجام
 

 

       

             

 

 

 ۳من  0صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 
     

 
 

 ۳اجمالي عدد الطلبة 
 

 

 الفصل الدراسي األول
 

 

 انتظام
 

 

 الفرقة الثالثة
 

 

 810۳-8108الئحة اولى 
 

          

 اآلثار/ اآلثار اليونانية والرومانية -الشعبة:-القسم
  

ة طال حال  بال

 

ة يد حال ق م ال لوس رق  ال 
 

و ب دك طال  ال
 

سم ب ا طال  م  ال

 3 امنيه جمال عبد الغنى محمد 0۰0٦30۳3٤۳3۳06٦3 ۰۳٤06٦ مقيــد باق

 0 باسم سامى ثابت وهبه 0۰0٦30۳36۳3۳۳٦۳0 ۰۳٤066 مقيــد مستجد

 ۰ مصطفى ابراهيم عبدالمقصود عبدالحاف 0۰0٦30۳3۰۳3۳۳60٤ ۰۳٤06٦ مقيــد  0خارج 
 

 

            



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

شف طالب ك ن ال يدي ق م ية ال ل ك ال ب  ب  اب ديا   مرت
 

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 عة المنياجام
 

 

       

             

 

 

 ۳من  0صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 
     

 
 

 81اجمالي عدد الطلبة 
 

 

 الفصل الدراسي األول
 

 

 انتظام
 

 

 الفرقة الثالثة
 

 

 810۳-8108الئحة اولى 
 

          

 اآلثار/ آثار إسالمية -الشعبة:-القسم
  

ة ب حال طال  ال
 

ة يد حال ق م ال لوس رق  ال 
 

ود ب ك طال  ال
 

سم طال ا  م  بال

 3 احمد جمال الدين عبدالمالك  صادق 0۰0٦30۳3۰۳3۳۳۳0۰ ۰۳٤٤30 مقيــد 3خارج 

 0 احمد محمود احمد علي 0۰0٦30۳3٤۳3۳۳٤۰6 ۰۳٤۰0٦ مقيــد مستجد

 ۰ اسماء اسماعيل محمد اسماعيل 0۰0٦30۳36۳3۳3346 ۰۳٤٤۳0 مقيــد باق

 ٤ مداالء على حسن مح 0۰0٦30۳36۳3۳3٦0٦ ۰۳٤۰0٦ مقيــد مستجد

 6 اميره رجب عبدالفتاح حسن 0۰0٦30۳36۳3۳3٦۰3 ۰۳٤۰04 مقيــد مستجد

 ٦ اية جمال حسين عبد الغنى 0۰0٦30۳3٤۳3۳۳0٤۰ ۰۳٤۰00 مقيــد مستجد

 ٦ ايهاب سعد عبدالرازق محمد 0۰0٦30۳36۳3۳۳33٤ ۰۳٤٤۳۳ مقيــد مستجد

 4 جيهان عوني محمد مهني 0۰0٦30۳36۳3۳3٤۰0 ۰۳٤٤۳3 مقيــد مستجد

 0 حسن على حسن ابو بكر 0۰0٦30۳30۳3۳36٦0 ۰۳٤٤3۰ مقيــد 3خارج 

 3۳ خالد عماد الدين محمد ربيع احمد 0۰0٦30۳3٤۳3۳0٤۰3 ۰۳٤٤۳0 مقيــد مستجد

 33 رباب جمال عبدهللا مهنى 0۰0٦30۳36۳3۳۳۰۳٦ ۰۳٤٤۳۰ مقيــد مستجد

 30 لحميدرباب طه محمد عبد ا 0۰0٦30۳3٤۳3۳۳343 ۰۳٤٤۳٤ مقيــد مستجد

 3۰ زينات مكرم عبدالعظيم احمد 0۰0٦30۳36۳3۳3۰٦۰ ۰۳٤٤۳6 مقيــد مستجد

 3٤ صابر سيد على عبد النعيم 0۰0٦30۳36۳3۳0٤0٤ ۰۳٤٤۳٦ مقيــد مستجد

 36 فاطمة رجب عباس عثمان 0۰0٦30۳36۳3۳0٤63 ۰۳٤٤۳٦ مقيــد مستجد

 3٦ دالحميدمحمد اشرف فولى عب 0۰0٦30۳3۰۳3۳۰٤0۰ ۰۳٤٤3۳ مقيــد باق

 3٦ محمد عمرو محمد سيد 0۰0٦30۳3٤۳3۳۳۰٤0 ۰۳٤٤33 مقيــد باق

 34 محمد هالل خالد درويش 0۰0٦30۳3۰۳3۳0٤٦۰ ۰۳٤٤3٤ مقيــد  0خارج 

 30 محمود ممدوح عبد الفضيل احمد 0۰0٦30۳36۳3۳۳٦4۰ ۰۳٤٤۳4 مقيــد مستجد

 0۳ حمد احمدهبة هللا جمال م 0۰0٦30۳30۳3۳0۳0۰ ۰۳٤٤36 مقيــد ۰خارج 
 

 

            

  رير عن طالب سنة دراسيةقت
 آثار مصرية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثالثة 

 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (0  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٩/١٩/٠٩نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد م

 اترا٘يُ أشرف فردات واًِ  ٣١٢١٩١٦ ١

 ادّذ طٗ واًِ عثذ اٌعظيُ  ٣١٢١٩١٩ ٩

 اضّاء اضحفحخ عثذاٌٛ٘اب عٍٝ  ٣٦١٨٩٢٩ ٦

 اِيرٖ فٛزٜ عثذ اٌثذيع عثذ هللا  ٣٦٩٨٩٦٨ ٩

 ايّاْ دطٓ اتٛغٕيّٗ دطٓ  ٣٦٩٩٩٣١ ٥

 ايّاْ ٘الي ٔذير لٍحٗ  ٣٦٩٩٦١٩ ٣

 ايٗ صالح خٍف هللا ادّذ  ٣٦٩٩٦٩٨ ٣



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

شف طالب ك ن ال يدي ق م ية ال ل ك ال ب  ب  اب ديا   مرت
 

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 عة المنياجام
 

 

       

             

 

 

 ۳من  0صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضُ اٌىٛد م

 تثيٕٗ خضر عثذ اٌذّيذ ادّذ  ٣٦٩٩٦٨٩ ٨

 ُتطٗ ٔثيً جّعٗ اترا٘ي  ٣٦٩٩٦٢٩ ٢

 دطأيٓ ِذّذ دطأيٓ ِذّذ  ٣٦٩٩٩٩٩ ١١

 رداب خاٌذ دٍّٝ عيطٜٛ  ٣٦٦٩٣٥١ ١١

 رداب عاطف دّسٖ عثذ اٌرديُ  ٣٦٦٩٣٥٣ ١٩

 رضا رتيع فضً ضٍيُ  ٣٦٦٩٣٣١ ١٦

 ريٙاَ اِاٌٝ ٚ٘ثٗ ِمار  ٣١٥١٢٦٥ ١٩

 ضارٖ ادّذ ادّذ عثذ اٌّمصٛد  ٣٦٦٩٨١٩ ١٥

 ضّارٜ خاٌذ ِذّٛد ِذّذ  ٣٦٦٩٨٩٩ ١٣

 شإ٘ذٖ ٔثيً ادّذ اضّاعيً  ٣٦٦٩٨٢٣ ١٣

 عاطف ٔصذٝ جٛفيك جٕذٜ  ٣٩٣٥٢٩٣ ١٨

 عثذ اٌردّٓ ِصطفٝ عثذ اٌرازق عثذ اٌردّٓ  ٣٦٦٩٨٩١ ١٢

 عثذ هللا زغثٝ عثذ هللا ضيذ  ٣٦٦٩٨٩٣ ٩١

 عثذاٌذّيذ رجة عثذاٌذّيذ عراتٝ  ٣٦٦٩٨١٥ ٩١

 عرفٗ صاٌخ يٛضف صذلٝ  ٣٦٦٩٢٢٢ ٩٩

 اتٛغٕيّٗ عثذاٌفحاحترا٘يُ عفاف ا  ٣٦٦٥٦٩٨ ٩٦

 عالء فرغٍٝ ِخحار ادّذ  ٣٦٦٥٦٦٣ ٩٩

 عٍٝ عثذ االٌٗ ٚردأٝ ِذّٛد  ٣٦٦٥٦٣٣ ٩٥

 وريّٗ ضيذ طٗ ٔجار  ٣٦٦٣١٨٩ ٩٣

 ٌثٕٝ ز٘يرٜ دطيٓ عيذ  ٣٦٦٣١٩٩ ٩٣

 ِاريْٛ رفعث رياض ِعٛض  ٣٦٦٣١٣٢ ٩٨

 ِذّذ رضا صالح اترا٘يُ  ٣٦٦٣٩١١ ٩٢

 ذ اٌذىيًُ ِذّذ عثِذّذ ٔثي  ٣٩٣٣١١٢ ٦١

 ِذّٛد عثذاٌرديُ زٔاجٝ عثذاٌرديُ  ٣٦٦٨٨٦٢ ٦١

 ِصطفٝ ِجذٜ عثذاٌشافٝ ِذّذ  ٣٦٦٨٢٥٩ ٦٩

 ِٕار ٔاصر عثذ اٌرازق ِذّذ  ٣٦٦٨٢٨٨ ٦٦

 ِٕاي ٌٌٛٝ عاطف عثذ هللا  ٣٦٦٨٢٢٩ ٦٩

 ِٕٗ هللا ِصطفٝ عثذ اٌعسيس ادّذ  ٣٦٦٢١١٩ ٦٥

 ِيٕا ٘أٝ فّٙٝ ترضَٛ  ٣٩٣٣١٦٥ ٦٣

 ٔاديٗ ِذّذ عيذ عٍي  ٣٦٦٢١٣٣ ٦٣

 ٔثيٍٗ ِذّذ صذيك ِصطفي  ٣٦٦٢١٣٣ ٦٨

 ٔرِيٓ شعثاْ ِذّٛد ادّذ  ٣٩٣٣١٩٦ ٦٢

 ٔطّٗ ٔاثاْ جٛ٘ر فٍيحٗ  ٣٦٦٢٩٩٨ ٩١



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

شف طالب ك ن ال يدي ق م ية ال ل ك ال ب  ب  اب ديا   مرت
 

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 عة المنياجام
 

 

       

             

 

 

 ۳من  0صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضُ اٌىٛد م

 ٔعّٗ ِذّذ ِخحار طٗ عثذ اٌذىيُ  ٣٦٦٢٩٦٩ ٩١

 ٔٙا ادّذ ضيذ ادّذ  ٣٦٦٢٩٩٦ ٩٩

 ٍٔٙٗ طٗ عثذهللا طٗ  ٣٦٦٢٩٩٢ ٩٦

 ٔٛرا راضٝ جٛٔٝ عثذاٌىريُ  ٣٦٦٢٩٣٥ ٩٩

 ٔٛراٌٙذٜ ِخحار ِذّذ ِذّذ  ٣٦٦٢٩٥٢ ٩٥

 ٘اجر ٔثيً ِذّٛد ِذّذ  ٣٦٦٢٩٨٣ ٩٣

 ٚالء اشرف فحذٝ ِذّذ  ٣٦٩١٨١٨ ٩٣

 ٌٚيذ عصاَ عثذاٌعظيُ عٍي  ٣٦٩١٨٩٩ ٩٨

 ياضّيٓ عيذ رشذٜ ِذّذ  ٣٦٩١٨٩٩ ٩٢

 ياضّيٓ عيذ ِذّذ رِضاْ  ٣٦٩١٨٩٨ ٥١

 

  كلية اآلداب
  ير عن طالب سنة دراسيةتقر

 آثار مصرية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثالثة 
 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (8  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٩/١٩/٠٩نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد م

 ياضّيٓ ِذّذ عثذ اٌصثٛر ِذّذ  ٣٦٩١٨٦١ ٥١

 ّذ واًِ ِرزٚقياضّيٓ ِذّذ ِذطٓ ِذ  ٣٦٩١٨٦٩ ٥٩

  تقرير عن طالب سنة دراسية
 اآلثار اليونانية والرومانية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثالثة 

 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (0  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٩/١٩/٠٩نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد م

 اتأٛب روٝ فّٙٝ عثذاٌّالن  ٣١٣٥٨٢١ ١

 اتٛاٌماضُ طٍثٗ عٍٝ دطيٓ  ٣١٢١٦١٨ ٩

 اضذك اترا٘يُ اضذك ضيذُ٘  ٣٦١٨٩٣١ ٦

 اضّاء واًِ ِذّٛد عٍٝ  ٣٦١٨٥١٣ ٩

 اٌشيّاء دّذٜ داِذ ِذٝ اٌذيٓ  ٣٦٩١٥٣٣ ٥

 اِاي ِجذٜ دطيٓ عثذ اٌطالَ  ٣٩٣٥٣٣٣ ٣

 اٚديث ِٕير عياد جرجص  ٣٦٩١٣١٦ ٣

 ايّاْ رفعث أدّذ دافع  ٣٦٩٩٩٣٣ ٨

 ايٗ دّادٖ ِٙراْ عياد  ٣٦٩٩٦٦٣ ٢

 ايٗ خٍف عاِر ادّذ  ٣٩٣٥٣٨١ ١١

 تٙاء ضّٙاْ ِا٘ر ِٛضٝ  ٣٦٩٩٩١٩ ١١

 جرجص ظريف جرجص ِٕطٝ  ٣٦٩٩٩١٩ ١٩

 دطاَ ِذّٛد ِصرٜ ِذّذ  ٣٦٩٩٩٦٩ ١٦



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
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 ۳من  0صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضُ اٌىٛد م

 ديٕا رتيع اترا٘يُ عثذ اٌٛ٘اب  ٣٦٩٩٩٨٨ ١٩

 ديٕا ِجذٜ فٛزٜ ٔارٚز  ٣٦٩٩٩٢٩ ١٥

 اضذك ترضَٛ ديٕا ٔادٜ  ٣٦٦١٨١٩ ١٣

 رأا ٔثيً فىرٜ فرج  ٣٦٦١٨١٦ ١٣

 رجة جّاي ِذّذ دطٓ  ٣٩٣٥٣٢١ ١٨

 رِٚأٝ اشرف ِا٘ر جٛفيك  ٣٦٦٩٣٣٣ ١٢

 رِٕٚذٖ ثرٚت ضعيذ يٛضف  ٣٦٦٩٣٣١ ٩١

 ريٓ ِيالد اضطفأٛش جٛرجٝ  ٣٦٦٩٣٣٨ ٩١

 ريٙاَ فخرٜ ٌّعٝ جرجص  ٣٦٦٩٣٨٨ ٩٩

 ضارٖ افرايُ ٔصذٝ تمطر  ٣٦٦٩٨١٩ ٩٦

 ضاِخ خٍف ضيذُ٘ عسيس  ٣٦٦٩٨٩٨ ٩٩

 ضاِخ ٔاصر عجايثٝ عسيس  ٣٩٣٥٨٩١ ٩٥

 ضاِٝ عيطٝ شفيك عثذ اٌٍّه  ٣٦٦٩٨٦٣ ٩٣

 شٕٛدٖ جّاي ِيخائيً جٛرجٝ  ٣٩٣٥٨٣٥ ٩٣

 شٕٛدٖ يٛضف دٕا اضىارٚش  ٣٩٣٥٨٣١ ٩٨

 صاتريٓ اترا٘يُ ِذّذ عثذاٌجٛاد  ٣٦٦٩٢١١ ٩٢

 حار ِذّذعثذ اٌفضيً ِذّذ عثذ اٌط  ٣٩٣٥٢٥٦ ٦١

 فحذٝ شعثاْ فحذٝ عثذ إٌظير  ٣٦٦٥٩١١ ٦١

 فيثٝ ِؤٔص دٚش ضعيذ  ٣٦٦٣١٣٢ ٦٩

 وارٌٚيٓ جرجص يٛضف ِٛضٝ  ٣٦٦٣١٣٣ ٦٦

 ويرٌص عادي جمٝ ضٍيّاْ  ٣١٥٢٥٩١ ٦٩

 ويرٌص ٘أٝ تشرٜ جٛرجي  ٣٩٣٥٢٣٦ ٦٥

 ِادٚٔا عست دٍّٝ عثذ اٌال٘ٛت  ٣٦٦٣١٩٣ ٦٣

 ت ِحرِٜادٚٔا ِاجذ صفٛ  ٣٩٣٥٢٣٢ ٦٣

 ِارٜ وّاي اترا٘يُ دٕا  ٣٦٦٣١٥٣ ٦٨

 ِارياَ فارٚق فضً لاصذ  ٣٦٦٣١٣٣ ٦٢

 ِجذٜ ٔجُ ٔجية غاٌٝ  ٣٦٦٣١٨٣ ٩١

 ِذّذ خٍف ِذّذ خٍف  ٣٦٦٣٩١٢ ٩١

 ِريُ ضاِٝ داٚد ِيٕا  ٣٦٦٨٢٩٣ ٩٩

 ِريُ عادي دٍّٝ صغير  ٣٦٦٨٢٦١ ٩٦

 ِريُ عاطف ترضَٛ تثاٜٚ  ٣٩١٩١١٣ ٩٩

 يُ عٕحر عثذاٌذايُ عيادِر  ٣٦٦٨٢٦٩ ٩٥

 ِصطفٝ ٚديذ شذاجٗ ِذّذ  ٣٦٦٨٢٣١ ٩٣
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 ۳من  0صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضُ اٌىٛد م

 ِيرٔا تطرش ِيخائيً جرجص  ٣٦٦٢١٩١ ٩٣

 ِيٕا ٔاجٝ عثذ هللا صادق  ٣٦٦٢١٥٨ ٩٨

 ِيٝ ادّذ ِذّذ دطيٓ  ٣٦٦٢١٣٩ ٩٢

 ٔارِيٓ عطيٗ دٍّٝ تطرش  ٣٦٦٢١٣٩ ٥١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 اآلثار اليونانية والرومانية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثالثة 
 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (8  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٩/١٩/٠٩نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد م

 ٘اجر رِضاْ واًِ تذٜٚ  ٣٦٦٢٩٣٣ ٥١

 ٘ايذٜ ٔثيً عياد روي  ٣٦٦٢٩٢٨ ٥٩

 ِذّٛد جّعة ٕ٘اء عثذاٌجٛاد  ٣٦٦٢٥١١ ٥٦

 يٛضحيٕا فايس ادية دٕا  ٣٦٩١٨٦٣ ٥٩

  تقرير عن طالب سنة دراسية
 آثار إسالمية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثالثة 

 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (0  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٩/١٩/٠٩نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد م

 ٝ عثذاٌعسيس ِذّذاضراء يذ  ٣٦١٨٩٨٩ ١

 اضالَ ادّذ فٌٛٝ رجة  ٣٦١٨٩٨٨ ٩

 اضّاء دّادٖ ِذّذ اترا٘يُ  ٣٦١٨٩٢٣ ٦

 اضّاء ِّذٚح ادّذ ٌطفٝ  ٣٦١٨٣٣٨ ٩

 اضّاء ٘شاَ صافٝ عميٍٗ  ٣٦٩١٦٦٣ ٥

 االء ايّٓ فحذٝ عثذاٌعظيُ  ٣٦٩١٥١٥ ٣

 اٌشيّاء اترا٘يُ عٍٝ عثذاٌجٛاد  ٣٦٩١٥٩٦ ٣

 ذ ضيذ تيِٛٝاٌشيّاء ادّ  ٣٦٩١٥٥١ ٨

 اٌشيّاء أٛر صفٛت ضيذ  ٣٦٩١٥٥٢ ٢

 اٌٙاَ ضيذ فّٙٝ دافع  ٣٦٩١٥٣٢ ١١

 اٌٙاَ عٍٝ ضريع ادّذ  ٣٦٩١٥٨٥ ١١

 ايٗ ادّذ رجة اضّاعيً  ٣٦٩٩٦١٣ ١٩

 ايٗ اٌطيذ عثذ اٌذّيذ فرغٍٝ  ٣٦٩٩٦٩٩ ١٦

 ايٗ تىر ادّذ ِذّذ  ٣٦٩٩٦٦٩ ١٩

 ايٗ دّسٖ ِذّذ واًِ  ٣٦٩٩٦٩٩ ١٥

 ايٗ عثذ اٌىافٝ ِذّٛد ضيذ  ٣٦٩٩٦٣١ ١٣

 ايٗ ِذّذ جٛفيك ِٛضٝ  ٣٩٣٥٣٣٩ ١٣
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 ۳من  0صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضُ اٌىٛد م

 دطاَ ادّذ دطٓ ِذّذ  ٣٦٩٩٩٩٣ ١٨

 دطيٓ خٍيفٗ دطٓ اضّاعيً  ٣٦٩٩٩٥٩ ١٢

 دٕاْ ٔاجٝ ِذّذ اترا٘يُ  ٣٦٩٩٩٥٨ ٩١

 دعاء تذر واًِ ِذّذ  ٣٦٩٩٩٣١ ٩١

 دعاء خٍف رشاد ِذّذ  ٣٦٩٩٩٣٩ ٩٩

 يذ دطيٓدعاء صالح ض  ٣٦٩٩٩٨٩ ٩٦

 رأيا جّاي ِذّذ ِٕٙٝ  ٣٦٦١٨١٣ ٩٩

 رتاب ٔجاح عثذ اٌجاتر ِذّذ  ٣٦٦٩٣٩٣ ٩٥

 رجة رضا دطٓ عّر  ٣٩٣٥٨١٩ ٩٣

 ريُ رضا عادي ِذّذ  ٣٩٣٥٨١٣ ٩٣

 زيٕة دطيٓ خٍف عّراْ  ٣٦٦٩٣٢٣ ٩٨

 زيٕة فحذٝ ِذّذ رِضاْ  ٣٦٦٩٨١٩ ٩٢

 ضٙيٍٗ صاٌخ ِذّذ فٛزٜ فخرٜ  ٣٦٦٩٨٢٩ ٦١

 صذيمٗ ِذّذ عثذاٌّاٌه عثذاٌعاي  ٣٦٦٩٢١٣ ٦١

 عاصُ عصاَ اتٛاٌعيْٛ عثذاٌثالٝ  ٣٩٣٥٢٦٥ ٦٩

 عثير عثذ اٌّاٌه عثذ اٌثذيع عثذ اٌّاٌه  ٣٦٦٩٨٥١ ٦٦

 ٌّياء ِذّذ دّسٖ ِذّذ  ٣٦٦٣١٩٣ ٦٩

 ِذّذ شعثاْ صاتر عثذاٌعاي  ٣٦٦٨٨١٨ ٦٥

 ِذّذ صالح ِذّذ لذرٜ زوي  ٣٦٦٨٨٦١ ٦٣

 عصاَ اٌذيٓ ِذّذ صادقِذّٛد   ٣٦٦٨٨٩١ ٦٣

 ِرٖٚ دطيٓ أدّذ اتٛ اٌذطيٓ  ٣٦٦٨٢٩٩ ٦٨

 ِٕار عثذ اٌذّيذ ادّذ ِذّذ  ٣٦٦٨٢٣٢ ٦٢

 ِٕٝ ِذّذ دطٓ عثذاٌٍطيف  ٣٦٦٢١١٣ ٩١

 ٔجٜٛ اترا٘يُ عثّاْ ِذّذ  ٣٦٦٢٩١٢ ٩١

 ٔٛر٘اْ دطٓ صاتر عثذ اٌعظيُ  ٣٦٦٢٩٣٦ ٩٩

 ٘اجر ِذّذ ِذّذ ِذّٛد  ٣٦٦٢٩٣٢ ٩٦

 ٘ثٗ ِذّذ عثذ اٌعاي عٍيٖٛ  ٣٦٦٢٥١٣ ٩٩

 ٘ذير جالي فاٜٚ ِصطفٝ  ٣٦٦٢٥١٨ ٩٥

 


