
  تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثالثة 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠٩:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 آ٠ٗ ِذّٛد ػثذ اٌتٛاب فشاج  ٦٤٣٤٣٤٦ ١

 اتٛ تىش اتتغاَ اتٛ تىش ِٕصٛس  ٦٣١٥٦٤٤ ٢

 اتتغاَ ست١غ ِذّذ ػثذ اٌثالٝ  ٦٣١٥٦١٦ ٣

 اتتغاَ ع١ذ ِذّٛد خاٌذ  ٦٣١٥٦٢٢ ٤

 اتٛ اٌماعُ ِٕتصش اتٛ اٌماعُ ساضٝ  ٦٣١٥٦٢٦ ٥

 ادالَ ؽؼثاْ ػثذ هللا جٛدٖ  ٦٣١٥٦٢٦ ٦

 ادّذ خٍف خ١ٍفٗ ِذّٛد  ٦٣١٥٦٣٦ ٦

 ادّذ ػادي ػثذ اٌذ١ّذ سضٛاْ  ٦٣١٥٦٥٢ ٦

 ِذّذ ص٠ذاْ ص٠ذاْادّذ   ٦٣١٥٦٦٢ ٤

 ادّذ ِذّٛد اتشا١ُ٘ عٕٝ  ٦٣١٥٦٦٦ ١١

 ادّذ ِذّٛد ػثذ اٌفتاح ػٍٝ  ٦٣١٥٦٤١ ١١

 ادّذ ِٕتصش ِذّذ جّاي دافظ  ٦٣١٥٦٤٤ ١٢

 اسٜٚ ٔصش فّٙٝ ع١ذ  ٦٣١٥٦٦٦ ١٣

 اعاِٗ اٌغ١ذ ػثذ اٌؼظ١ُ أدّذ  ٦٣١٦٤٣٣ ١٤

 اعشاء اتشا١ُ٘ ػثذ اٌؼظ١ُ اتشا١ُ٘  ٦٣١٥٦١١ ١٥

 اعشاء خ١شٜ ؽذاتٗ ػاتذ  ٦٣١٥٦٤٢ ١٦

 اعشاء ع١ذ ػثذ اٌشاصق ػٍٝ  ٦٣١٥٦١٢ ١٦

 اعشاء ع١ذ ِذّذ ػثذ اٌشدّٓ  ٦٣١٥٦١٦ ١٦

 اعشاء ػثذ اٌذافظ ادّذ ػثذ اٌذافظ  ٦٢٥٥٦١٤ ١٤

 اعشاء ػٍٝ ػ١ذ ِذّذ  ٦٤٦٦٦٤١ ٢١

 اعّاء اتشا١ُ٘ سصق اعّاػ١ً  ٦٣٤٤١٤٦ ٢١

 ػٍٝاعّاء ادّذ ِذّذ   ٦٣١٥٦٢١ ٢٢

 اعّاء اعٍّاْ دٍّٝ ػثذ اٌٛ٘اب  ٦٣١٥٦٢٤ ٢٣

 اعّاء جّاي سجة د١ّذ  ٦٣١٥٦١٤ ٢٤

 اعّاء خاٌذ فىشٜ ػثذ اٌغالَ  ٦٣١٥٦٣١ ٢٥

 اعّاء عؼذ اعّاػ١ً اتٛ وش٠ؾٗ  ٦٣١٥٦٣٢ ٢٦

 اعّاء صالح ػثذ اٌٍط١ف واًِ  ٦٣١٥٦٣٦ ٢٦

 اعّاء ػ١ذ عخٝ صاتش  ٦٣١٥٦٤١ ٢٦

 اٌذ٠ٓ ػٍٝ ػثذ اٌشد١ُاعّاء وّاي   ٦٣١٥٦٤٤ ٢٤

 اعّاء ٔٛس ِذّذ ادّذ  ٦٣١٥٤٤٥ ٣١

 اؽشف ػّاد أٛس خٍف  ٦٣١٥٦١٦ ٣١



 االعُ اٌىٛد م

 االء دغٕٝ اٌذذ٠ذٜ ػثذ اٌؼظ١ُ ادّذ  ٦٣١٥٤٤٤ ٣٢

 االء ع١ف دغ١ٓ ع١ف  ٦٣١٦١١٣ ٣٣

 االء ػضت دٍّٝ ِذّٛد  ٦٣١٦١١٦ ٣٤

 اٌؾ١ّاء ؽذاتٗ اٌغ١ذ ػثذ اٌؼ١ٍُ  ٦٣١٦١١٥ ٣٥

 اٌٙاَ اتٛ طاٌة ِذّذ صذلٝ  ٦٣١٦١١٦ ٣٦

 اٌُٙ ِصطفٝ عؼذ جاد  ٦٣٤٤١١١ ٣٦

 اِاي اتشا١ُ٘ ِذّذ اتشا١ُ٘  ٦٣١٦١٢٥ ٣٦

 اِاي فشج هللا صاٌخ صاٌخ  ٦١٤٦١٤٤ ٣٤

 اِأٝ ادّذ ػٍٝ ادّذ  ٦٣١٦١٣١ ٤١

 اِأٝ دّذٜ ػذٌٝ اتٛ عّشٖ  ٦٣٢٢٥٦٦ ٤١

 اِأٝ ساضٝ ػثذ اٌٙادٜ ػثذ اٌشدّٓ  ٦٣٢٢٥٦٦ ٤٢

 اِأٝ طٍؼت فتذٝ ػثذ اٌشد١ُ  ٦٣٢٢٥٦١ ٤٣

 اِأٝ فخشٜ دغٓ ػثٛدٖ  ٦٣٢٢٥٦٢ ٤٤

 اًِ ػٍٝ صاٌخ ٔاجٝ  ٦٣٢٢٥٦٦ ٤٥

 اًِ ػٍٝ ٘اؽُ فشاج  ٦٣١٥٦٤٢ ٤٦

 اًِ ِذّٛد ِذّذ دافظ  ٦٣٢٢٥٦٤ ٤٦

 ا١ِشٖ ساضٝ ِّذٚح ػثذ اٌغتاس  ٦٣٢٢٥٦٦ ٤٦

 ا١ِشٖ ست١غ دغٓ ِذّذ  ٦٣٢٢٥٦٦ ٤٤

 ا١ِشٖ سضا اعّاػ١ً ٠اع١ٓ  ٦٣٤٤١٤٤ ٥١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٠٩:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 اتشا١ُ٘ا١ِشٖ فشغٍٝ ِؼثذ   ٦٣٢٢٥٤٢ ٥١

 ا١ِشٖ ِذّذ اتٛ اٌغثاع ِذّذ  ٦٣٢٢٥٤٤ ٥٢

 ا٠ّاْ طٗ تٛف١ك ِذّٛد  ٦٣٢٢٦١٦ ٥٣

 ا٠ّاْ ػثذ اٌغالَ ع١ذ ػثذ هللا  ٦٣٢٢٦١٦ ٥٤

 ا٠ّاْ ػ١ذ ِٕؾاٜٚ ِذّٛد  ٦٣٢٢٦١٢ ٥٥

 ا٠ّاْ ِذّذ دغٓ فٌٛٝ  ٦٣٢٢٦١٤ ٥٦

 ا٠ّاْ ِفضً ػثذ اٌشؽ١ذ ػثذ اٌىش٠ُ  ٦٣٢٢٦١٦ ٥٦

 اتشا١ُ٘ سؽذٜ ادّذ ا٠ٗ  ٦٣٢٢٦٢١ ٥٦

 ا٠ٗ اٌغ١ذ ٌث١ة ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣١٥٤٤٦ ٥٤

 ا٠ٗ خاٌذ دفٕٝ اتشا١ُ٘  ٦٣٢٢٦٢٤ ٦١

 ا٠ٗ خاٌذ ػثذ اٌشدّٓ ِذّذ  ٦٣٢٢٦٢٦ ٦١

 ا٠ٗ خاٌذ ػثذاٌؼض٠ض ٔادٜ  ٦٤٦٤٦٥٣ ٦٢



 االعُ اٌىٛد م

 ا٠ٗ ػىٛػ ػّاس ِذّذ  ٦٣٤٦٤٦٤ ٦٣

 ا٠ٗ ِثشٚن صاٌخ ػٍٝ  ٦٣٤٦٤٦٤ ٦٤

 دٕفٝ ِذّذا٠ٗ ِذّذ   ٦٤٦١٤٦٢ ٦٥

 ا٠ٗ ِّذٚح ػثذ هللا ِذّذ  ٦٤٣٤٣٤٤ ٦٦

 ا٠ٗ ٘ؾاَ ؽذاتٗ ِذّذ  ٦٣٤٦٤٤٤ ٦٦

 ا٠ٗ ٠ذٝ ٠غ١ٓ ع١ذ  ٦٣٤٦٥١٥ ٦٦

 تغّٗ فاٌخ ػذٌٝ ػثذ اٌمٜٛ  ٦٣٤٦٥٢٤ ٦٤

 تغّٗ ِصطفٝ ثاتت ِذّٛد  ٦٣١٦١١٣ ٦١

 تغّٗ ّٔش ػثذ اٌّذغٓ ِذّذ  ٦٣٤٦٥٥١ ٦١

 اٌذ١ّذتغش٠ذ جّؼٗ جؼفش ػثذ   ٦٣٤٦٦٣١ ٦٢

 تغش٠ذ ِذّذ ػثّاْ اتشا١ُ٘  ٦٣٤٦٦٣٥ ٦٣

 جٙاد صالح سِضاْ ادّذ  ٦٣٤٦٦٤٥ ٦٤

 ج١ٙاْ سضا ػثذ إٌؼ١ُ ع١ٍّاْ  ٦٣٤٦٦٥١ ٦٥

 دغٓ ادّذ صادق ػثذ اٌؼض٠ض  ٦٣٤٦٦٤٦ ٦٦

 دغٕٗ ػٍٝ ٔصاس صاٌخ  ٦٣٤٦٤١١ ٦٦

 دغ١ٓ خاٌذ دغ١ٓ ِذّذ  ٦٣٤٦٤٥٤ ٦٦

 دّادٖ ػّش ِذّذ ِذّذ  ٦٢٥٥٤١٤ ٦٤

 دٕاْ ِا٘ش ػثذ اٌشاصق ػثذ اٌؼض٠ض  ٦٣٤٦٤٦٣ ٦١

 دٕاْ ٔٛس اٌذ٠ٓ ػ١ٍؼ ػّاس  ٦٣٤٦٤٤١ ٦١

 خاٌذ اؽشف ١ِٕغٝ ِذّذ  ٦٣٤٦٤٤٣ ٦٢

 خت١ّٗ ػثذ اٌغٕٝ ػثذ اٌجٛاد ؽٍماِٝ  ٦٣٤٤١١٥ ٦٣

 خذ٠جٗ وّاي ػثذ اٌّج١ذ فشج  ٦٣٤٤١١١ ٦٤

 دا١ٌا ِؤِٓ ِذّذ ػثذ إٌؼ١ُ  ٦٣٤٤١١٦ ٦٥

 دػاء ادّذ ػثذ اٌٛادذ ادّذ  ٦٣٤٤١٢٦ ٦٦

 دػاء سِضاْ اتشا١ُ٘ ػثذ اٌؼ١ٍُ  ٦٣٤٤١٣٣ ٦٦

 دػاء ِذّذ ػٍٝ ػثذ اٌؼ١ٍُ  ٦٣٤٤١٣٤ ٦٦

 دػاء ٠ذ١ٝ ِذّذ فؤاد  ٦٣٤٤١٤٣ ٦٤

 سا١ٔا عاٌُ ِذّذ اتشا١ُ٘ عاٌُ  ٦٣٤٤١٥١ ٤١

 سا١ٔا ػثذ اٌىش٠ُ ِذّذ ػثذ اٌّؼتّذ  ٦٣١٦١٢٣ ٤١

 اٌذ٠ٓ دغ١ٓ ػثذ هللاسا٠ٚٗ ٔٛس   ٦٣٤٤١٥٤ ٤٢

 سداب اتشا١ُ٘ ِذّٛد ػثذاٌؼ١ٍُ  ٦٢٦٤١٦٤ ٤٣

 سداب اؽشف ٠غشٜ خفاجٗ  ٦٣١٦١٣٢ ٤٤

 سداب فا٠ض دغٓ صادق  ٦٣٤٤١٦١ ٤٥

 سداب ِذشٚط ؽذاتٗ ِذّذ  ٦٣٤٤١٦٤ ٤٦

 سدّٗ ؽذاتٗ ػثذ اٌذ١ّذ ػثذ إٌّؼُ  ٦٣٤٤١١٤ ٤٦



 االعُ اٌىٛد م

 سدّٗ ِذّذ ػثذ اٌغالَ ٠غشٞ  ٦٤٣٤٤٢١ ٤٦

 سؽا اؽشف ػثذاٌىش٠ُ ػطا  ٦٣٤٤١١٣ ٤٤

 سؽا ع١ذ فش٠ض ػثذ اٌشدّٓ  ٦٣١٦٦٥٣ ١١١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 ص ٠٩:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 سضٜٛ جّاي ػثذ اٌصثٛس ِذّذ  ٦٣٤٤١١٤ ١١١

 سضٜٛ خاٌذ ِذّذ سضٛاْ  ٦٣٤٤١٢٥ ١١٢

 سغذٖ ػ١ذ اتشا١ُ٘ وا ًِ  ٦٤٣٤٤١٥ ١١٣

 س١ٔا ِذّذ ٔادٜ فّٙٝ دّذ  ٦٣٤٤١٦٢ ١١٤

 سٚل١ٗ ػاؽٛس سِضاْ ِذّذ  ٦٣٤٤١٤١ ١١٥

 س٠ٙاَ دّذٜ ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣٤٤١٤٤ ١١٦

 ست١ؼٝ ِذّذ ػثذ اٌجاتش ص٠ٕة  ٦٣٤٤٢١٦ ١١٦

 ص٠ٕة سجة ػثذ اٌؼض٠ض ػّش  ٦٣٤٤٢٢١ ١١٦

 ص٠ٕة صالح ػٍٛأٝ ػثذ اٌّتجٍٝ  ٦٣٤٤٢١٤ ١١٤

 ص٠ٕة ػثذ إٌاصش ػض٠ض ػثذ هللا  ٦٣٤٤١١٥ ١١١

 عاسٖ ػاطف ِذّذ ١ِٕظ  ٦٣٤٤١٢٦ ١١١

 عا١ِٗ ػٍٝ جّاي ا١ِٓ  ٦٣٤٤١٢٤ ١١٢

 ادّذعٍغث١ً ادّذ ادّذ اٌثىشٜ   ٦٣٤٤١٣٣ ١١٣

 عّاح ؽادٜ ِتٌٛٝ ِذّذ  ٦٣٤٤١٣٥ ١١٤

 عّش جّاي جاتش ػثذ اٌغٕٝ  ٦٣٤٤١٥٦ ١١٥

 ع١ّذٗ اتٛ اٌؼال ػٍٝ ػثذ اٌصاٌذ١ٓ  ٦٣٤٤١٦١ ١١٦

 عٛس٠ا ػثذ اٌذ١ّذ ادّذ ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣٤٤١٦٢ ١١٦

 ؽادٜ ِذّذ ادّذ ِذّذ اعّاػ١ً  ٦٣٤٤١٦٤ ١١٦

 ؽش٠فٗ ِذّذ ػم١ٍٗ ػثذ اٌشدّٓ  ٦٣٤٤١٦١ ١١٤

 ؽش٠ٓ ِذ١ٝ اٌذ٠ٓ فتذٝ ٔٛس  ٦٣٤٤١٦٤ ١٢١

 ؽ١ش٠ٓ ػصاَ ٠ذ١ٝ ػّش  ٦٣٤٤١٦٦ ١٢١

 ؽ١ش٠ٓ ِذّٛد ادّذ ِذّذ  ٦٣٤٤١٦٢ ١٢٢

 ؽ١ّاء اؽشف ِذّذ ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣٤٤١٦٤ ١٢٣

 ؽ١ّاء دغٓ ِصطفٝ ِذّٛد  ٦٣٤٤١٦٦ ١٢٤

 ؽ١ّاء وّاي سجة ادّذ  ٦٣٤٤١٤٢ ١٢٥

 ؽ١ّاء ِذّذ ِذّذ ادّذ  ٦٣٤٤١٤٦ ١٢٦

 صاتش٠ٓ خٍف ِذّذ ع١ذ  ٦٣٤٤١٤٦ ١٢٦

 صاتش٠ٓ ػثذ اٌغالَ ػثذ اٌذى١ُ ػثذ اٌغالَ  ٦٣٤٤٢١٤ ١٢٦



 االعُ اٌىٛد م

 صاتش٠ٓ ػٍٝ ِذّٛد ػثذ اٌؼاي  ٦٣٤٦٤٤٥ ١٢٤

 صثش٠ٓ ِصطفٝ اتٛ ض١ف لث١ص  ٦٣٤٦٤٤٣ ١٣١

 صفاء ص١اح ػٍٝ ِذّذ  ٦٣٤٦٥١١ ١٣١

 صفاء ٔاصش ػ١ذ ِذّذ  ٦٣٤٦٥١٤ ١٣٢

 ست١غ خاٌذ ع١فصفٕاص   ٦٣٤٦٥١١ ١٣٣

 ضذا ػثذ اٌتٛاب ػثذ اٌذٝ ػثذ اٌٛاسث  ٦٣٤٦٥١٣ ١٣٤

 ض١اء ادّذ ص٠ذاْ ػٍٝ  ٦٣٤٦٥١٦ ١٣٥

 ػثذ اٌذىُ ِذشٚط ػثذ اٌذىُ ِذّٛد  ٦٣١٦٦٦٣ ١٣٦

 ػثذ اٌشدّٓ دغٕٝ عٍطاْ ػٍٝ  ٦٣٤٦٥٢١ ١٣٦

 ػثذ اٌىش٠ُ ادّذ ِذّذ ؽشف اٌذ٠ٓ  ٦٣٤٦٥٢٣ ١٣٦

 اٌؼظ١ُ فشج ِذّذ ػا٠ذػث١ش ػثذ   ٦٤٣٤٤١٣ ١٣٤

 ػذٜ ع١ذ ع١ٍُ جّؼٗ  ٦٣١٦٦٦٦ ١٤١

 ػضٖ ٚج١ٗ فشج ػثذ اٌجٛاد  ٦٣١٦٦٦٤ ١٤١

 ػصاَ ػٍٝ ع١ذ دغٓ  ٦٣٤٦٥٣١ ١٤٢

 ػفاف ػ١اط ػثذ اٌٛ٘اب ػثذ اٌشد١ُ  ٦٣٤٦٥٣٥ ١٤٣

 غادٖ ادّذ ٔاجٝ ػٍٝ  ٦٣٤٦٥٥٣ ١٤٤

 غادٖ جّؼٗ ػثذ اٌؼ١ٍُ ع١ذ  ٦٣٤٦٥٦٣ ١٤٥

 غادٖ دجاصٜ ِذّذ ػثذاٌؼض٠ض  ٦٤٣٤٤١٥ ١٤٦

 غادٖ ِذشَ ادّذ ِذّذ  ٦٣١٦٦٦١ ١٤٦

 غادٖ ِصطفٝ جّاي صثشٖ  ٦٣٤٦٥٦١ ١٤٦

 غا١ٌٗ ػثذ اٌذ١ّذ ػثذ اٌؼاطٝ ادّذ  ٦٣٤٦٥٦٥ ١٤٤

 فاتٓ ِذّذ اتٛ ا١ًٌٍ ػٍٝ تىش  ٦٣٤٦٥٦١ ١٥١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 ص ٠٩:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 فاطّٗ اتشا١ُ٘ ػٍٝ ػثذ اٌغ١ذ  ٦٣٤٦٥٦٦ ١٥١

 فاطّٗ سجة فّٙٝ ادس٠ظ  ٦٣٤٦٦١٦ ١٥٢

 فاطّٗ ص٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ ػثذ هللا فؤاد  ٦٣٤٦٦١٥ ١٥٣

 فاطّٗ طٗ ِذّذ ع١ٍُ  ٦٣٤٦٦٢١ ١٥٤

 فاطّٗ ػثذ إٌّؼُ دغ١ٓ ِذّذ  ٦٣٤٦٦٢٦ ١٥٥

 فاطّٗ ػثّاْ ٠ٛعف ِذّذ  ٦٣٤٦٦٣٣ ١٥٦

 فاطّٗ ػ١ذ ِصطفٝ اتشا١ُ٘  ٦٣٤٦٦٣٦ ١٥٦

 فاطّٗ فٛصٜ ِذّذ ٘اؽُ  ٦٢٥٦١١٤ ١٥٦

 فاطّٗ ِذّذ ادّذ ػثذ اٌّاٌه  ٦٣٤٦٦٤١ ١٥٤



 االعُ اٌىٛد م

 إٌؼ١ُ خاٌذفاطّٗ ِذّذ ػثذ   ٦٤٣٤٤١٦ ١٦١

 فاطّٗ ِٛعٝ فؤاد ِٛعٟ  ٦٤٣٤٤١٤ ١٦١

 فاطّٗ ٔاجخ ػثذ اٌذف١ظ ِذّذ  ٦٣٤٦٦٥١ ١٦٢

 فاطّٗ ٠ٚضس فا٠ض صادق  ٦٣٤٦٦٥٦ ١٦٣

 فا٠ضٖ ػادي ع١ذ ػٍٝ  ٦٣٤٦٦٦١ ١٦٤

 فتذ١ٗ ساضٝ ػثذ اٌذ١ّذ ػثذ هللا  ٦٣٤٦٦٦٥ ١٦٥

 فّٙٝ ١٘ٚذٜ ثاتت ١٘ٚذٜ  ٦٣٤٦٦٦٦ ١٦٦

 ػثذ إٌاصش ِذّذ ادّذٌثٕٝ   ٦٣٤٦٦٦٥ ١٦٦

 ِذّذ ادّذ واًِ ػثذ اٌّذغٓ  ٦٣٤٦٦٦١ ١٦٦

 ِذّذ اعّاػ١ً ِذشٚط اعّاػ١ً  ٦٣٤٦٦٦٣ ١٦٤

 ِذّذ جاتش اٌصاٜٚ صوٝ  ٦٣٤٦٦٦٥ ١٦١

 ِذّذ خٍف عاٌُ لطة  ٦٣٤٦٦٦٤ ١٦١

 ِذّذ سصق ػثذاٌؼاي سصق  ٦٤٣٤٤١١ ١٦٢

 ِذّذ سِضاْ تٛف١ك داٚد  ٦٣٤٦٦٤١ ١٦٣

 ِذّذ ؽؼثاْ تٛٔٝ ِاٌه  ٦٣٤٦٦٤٣ ١٦٤

 ِذّذ ػثاط ١ٌُٚ ٌٍَّٛ  ٦٣١٦٦٦٣ ١٦٥

 ِذّذ ػٍٝ دغٓ ِذّذ  ٦٣٤٦٦١٣ ١٦٦

 ِذّذ ػ١غٝ ِذّذ خ١ًٍ  ٦٣١٦٦٦٥ ١٦٦

 ِذّٛد سجة ِذّذ ػثذ اٌٍط١ف  ٦٣٤٦٦٢٣ ١٦٦

 ِذّٛد ع١ذ خ١شٜ ِذّذ  ٦٣٤٦٦٢٥ ١٦٤

 ِذّٛد ِذّذ ِٛعٝ ادّذ  ٦٣٤٦٦٣٣ ١٦١

 ِذّذ طٗ ِشفت سِضاْ  ٦٣٤٦٦٣٤ ١٦١

 ِشٖٚ خٍف ِذّذ ِذّذ  ٦٣٤٦٦٤٦ ١٦٢

 ِشٖٚ سؽذٜ جّاي ػثذ اٌغٕٝ  ٦٣٤٦٦٥٣ ١٦٣

 ِشٖٚ ع١ذ واًِ اتٛ عّشٖ  ٦٣٤٦٦٥٥ ١٦٤

 ِشٖٚ ػثذ اٌجٛاد ػثذ اٌثاعظ ِذّذ  ٦٣٤٦٦٦١ ١٦٥

 ِشٖٚ ِذّٛد ػثذ اٌشدّٓ ػثذ اٌجاتش  ٦٣٤٦٦٦٦ ١٦٦

 ِصطفٝ اٌمزافٝ ٔجاح ِا٘ش  ٦٣٤٦٦٦٣ ١٦٦

 ِصطفٝ أٛس د٠اب ٘اؽُ  ٦٣٤٦٦٤١ ١٦٦

 ِصطفٝ دؾّت ِا٘ش واًِ  ٦٣٤٦٦٤٥ ١٦٤

 ِٕاس ِذغٓ ػٍٝ ِثاسن  ٦٣٤٦٤١٤ ١٤١

 ِٕاي ِؼتٛق ِذّذ ِؼتٛق  ٦٣٤٦٤١٥ ١٤١

 ِٕٗ اؽشف ػ١غٝ ِٛعٝ  ٦٣٤٦٤١٦ ١٤٢

 ِٕٗ هللا اؽشف ِذّذ ػٍٝ  ٦٣١٦٦٤٤ ١٤٣

 ِٕٝ جّاي ػثذ هللا ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣١٦٤١٣ ١٤٤



 االعُ اٌىٛد م

 ِٕٝ ص٠ٓ خ١ّظ ِٙشاْ  ٦٣١٦٤١٥ ١٤٥

 ِٕٝ ِذّذ ػثذ اٌشدّٓ ػثذ اٌٛادذ  ٦٣٤٦٤١٤ ١٤٦

 ِٙا ػادي د٠اب ادّذ  ٦٣٤٦٤٢٣ ١٤٦

 ِٛ٘اب اٌمزافٝ ٔجاح ِا٘ش  ٦٣٤٦٤٢٦ ١٤٦

 ِٝ ادّذ سجة ع١ذ  ٦٣٤٦٤٢٤ ١٤٤

 ِٝ سِضاْ ػثاط خٍف  ٦٣٤٦٤٣٣ ٢١١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -ثالثة الفرقة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥  ) 

 ص ٠٩:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 ٔجٜٛ ؽجشأٝ ع١ذ ِذّذ  ٦٣٤٦٤٤١ ٢١١

 ٔذٜ صالح ِذّٛد ادّذ  ٦٣٤٦٤٤٥ ٢١٢

 ادّذٔغّٗ ِذّذ إعّاػ١ً   ٦٥١٥١٢٢ ٢١٣

 ّٔش ِفتاح ػثذ اٌغفاس تؼ١ٍة  ٦٣٤٦٤٤٤ ٢١٤

 ٔٙا ص٘جش صالح واًِ  ٦٣٤٦٤٥١ ٢١٥

 ٔٙا عاٌُ ػثذ اٌذ١ٍُ ػٍٝ  ٦٣٤٤١١٣ ٢١٦

 ٔٙا ِذّذ عؼذ ػّش  ٦٣٤٦٤٥٥ ٢١٦

 ٔٙاي ؽذاتٗ ادّذ ٘اسْٚ  ٦٣٤٦٤٦٣ ٢١٦

 ٍٔٙٗ سأفت ِذّذ ػثذ اٌالٖ  ٦٤٤٢٤٦٢ ٢١٤

 ِغؼٛدٔٛاسٖ دغٓ ِؾاضٝ   ٦٣١٦٤٤٥ ٢١١

 ٔٛسا جّاي ؽذاتٗ صاٌخ  ٦٤٤٢٤٦٤ ٢١١

 ٔٛسا ِثاسن ٔص١ش عالِٗ  ٦٣٤٦٤٦٦ ٢١٢

 ٔٛسٖ ِٕٙٝ ػثذ اٌٛ٘اب خ١ٍفٗ  ٦٣٤٦٤٦١ ٢١٣

 ٔٛس٘اْ اعّاػ١ً ادّذ ػٍٝ  ٦٣١٦٤١٣ ٢١٤

 ٔٛس٘اْ دغٓ ِذّذ ِذّذ اتشا١ُ٘  ٦٣١٦٤١٥ ٢١٥

 ٔٛس٘اْ ػٍٝ ػثذ اٌظا٘ش ػٍٝ  ٦٣٤٦٤٦١ ٢١٦

 ٔٛعٗ ِذّذ ػثذ اٌؼض٠ض دافظ  ٦٣٤٦٤٦٣ ٢١٦

 ١ٔف١ٓ ػثذ اٌؼض٠ض ع١ٍُ ِشعٝ  ٦٣٤٦٤٦٦ ٢١٦

 ٘اجش عؼذاٜٚ فشغً ِذّذ  ٦٣٤٦٤٦٤ ٢١٤

 ٘اجش ِذّذ جّؼٗ ػثذ هللا  ٦٣١٦٤٢٣ ٢٢١

 ٘اجش ِذّذ ِذّذ ِغٍُ  ٦٤٣٤٤١٣ ٢٢١

 ٘اجش ِذّٛد ادّذ ِذّذ  ٦٣١٦٤٢٥ ٢٢٢

 ٘اجش ٠ذٝ اٌغؼذٜ ِذّذ  ٦٣٤٦٤٤٦ ٢٢٣

 ٘اٌٗ ع١ذ ِذّذ ِذّذ  ٦٣٤٤١١١ ٢٢٤

 ٘اٌٗ فٛصٜ جا١٘ٓ ػثذ اٌصادق  ٦٣٤٤١١٣ ٢٢٥



 االعُ اٌىٛد م

 ٘ثٗ تٙاء تذش ػثذ اٌجٛاد  ٦٣٤٤١١٤ ٢٢٦

 ٘ثٗ ػثذ اٌشد١ُ ٘اؽُ ػثذ اٌشد١ُ  ٦٣١٦٤٢٦ ٢٢٦

 ٘ذ٠ش ِخٍٛف ِذّذ دغٓ  ٦٣٤٤١١٥ ٢٢٦

 ٕ٘اء ادّذ دغٓ ػٍٝ  ٦٣٤٤١١٤ ٢٢٤

 ٕ٘اء سفاػٝ ٔجذٜ سؽذاْ  ٦٣٤٤١٢٥ ٢٣١

 ٕ٘اء ؽش٠ف ِذّذ ػثذ اٌمادس  ٦٣٤٤١٢٤ ٢٣١

 ٕ٘اء ؽؼثاْ ِذّذ ػثذ اٌذ١ٍُ  ٦٣٤٤١٣٥ ٢٣٢

 ٕ٘اء ػّاد اٌذ٠ٓ ادّذ ػثذ اٌذى١ُ  ٦٣٤٤١٣٦ ٢٣٣

 ٕ٘ذ ادّذ دغٕٝ ِذّذ ِذّذ  ٦٣٤٤١٤١ ٢٣٤

 ٕ٘ذ ع١ذ ػثذ اٌٙادٜ ػثذ اٌغتاس  ٦٣٤٤١٤٥ ٢٣٥

 اٌذى١ُٚفاء ػثذ اٌذى١ُ اتٛ اٌذغ١ٓ ػثذ   ٦٣٤٤١٤٤ ٢٣٦

 ٚالء ِذّذ دغٓ دغٓ  ٦٣٤٤١٥٣ ٢٣٦

 ٚالء ٔاجٝ ٠ذ١ٝ اٌذ٠ٓ ِذّذ  ٦٣٤٤١٥٥ ٢٣٦

 ٠اع١ّٓ اتٛ تىش دغ١ٓ ِذّذ  ٦٣١٦٤٣١ ٢٣٤

 ٠اع١ّٓ ادّذ ػٍٝ ػثذ اٌّٛجٛد  ٦٣٤٤١٦٣ ٢٤١

 ٠اع١ّٓ دغ١ٓ فشغً طٗ  ٦٣٤٤١٦٤ ٢٤١

 ٠اع١ّٓ ؽشلاٜٚ ِاضٝ ِذّذ  ٦٣٤٤١٦٥ ٢٤٢

 دغٓ ػثذ اٌشدّٓ ٠اع١ّٓ ػٍٝ  ٦٣٤٤١٦٦ ٢٤٣

 ٠اع١ّٓ ػٍٝ ؽٛلٝ ػٍٝ  ٦٣٤٤١٦١ ٢٤٤

 ٠اع١ّٓ ِذّذ اتشا١ُ٘ دغٓ  ٦٣٤٤١٦٥ ٢٤٥

 ٠غشا دغ١ٓ ػاِش دغ١ٓ  ٦٣٤٤١٤١ ٢٤٦

 

  تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 عربى انتساب موجة -اللغة العربية  -الفرقة ثالثة 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

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

 اعشاء ػٍٝ ادّذ طٗ  ٦٢٥٥٤٢٦ ١

 اعّاء ست١غ ؽذاتٗ فّٙٝ  ٦٣١٦٦٥٣ ٢

 اعّاء عؼذ روٝ دغٓ  ٦٣١٥٦١٦ ٣

 اعّاء ػٍٝ جٛدٖ اٌغ١ذ  ٦٣١٥٦١١ ٤

 افٕاْ ادّذ خٍف ػثذ هللا  ٦٣١٥٦٢٢ ٥

 ِصطفٝ اِأٝ ؽذاتٗ خٍف هللا  ٦٣١٥٦٣٦ ٦

 ا١ِشٖ ست١ؼٝ ِذّذ دغٓ  ٦٣١٥٦٤٦ ٦

 تغّٗ ِخ١ّش ادّذ دغٓ  ٦٣١٦١١٤ ٦

 ج١ٙاد ػثذ اٌؼض٠ض ِذّذ ػثذ اٌؼض٠ض  ٦٤٤٣١١١ ٤



 االعُ اٌىٛد م

 سف١ذٖ دغاَ دغٓ ػٍٝ  ٦٣١٦٦٥٥ ١١

 س٠ٙاَ ست١غ ع١ذ ِذّذ  ٦٣١٦٦٥٦ ١١

 عاسٖ اٌغ١ذ دغا١ٔٓ ِذّذ  ٦٣١٦٦٦١ ١٢

 عاسٖ ِصطفٝ ادّذ ِذّذ  ٦٢٥٥٤٦٣ ١٣

 عاسٖ ٠ٛعف ِصطفٝ ػٍٝ  ٦٣١٦٦٥٥ ١٤

 ضذٝ تٛف١ك تٛف١ك ػثذ اٌشدّٓ  ٦٣١٦٦٦١ ١٥

 فاطّٗ ػٍٝ ِذّذ ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٣١٦٦٦٣ ١٦

 فاطّٗ ِذّذ تمٝ ِغؼذ  ٦٣١٦٦٦٥ ١٦

 فاطّٗ ِذدت لطة ادّذ  ٦٣١٦٦٦٦ ١٦

 فا٠ضٖ تذس ػٍٝ ػثذ اٌثالٝ  ٦٣١٦٦٦٤ ١٤

 ِذّذ ػٍٝ ِذّذ ػّش  ٦٢٥٦١٣٥ ٢١

 ِذّذ ٠اعش ِذّذ دغٓ  ٦٣١٦٦٤٣ ٢١

 ِشٖٚ خ١ّظ ِذّذ ػٍٝ  ٦٣١٦٦٤٥ ٢٢

 ِش٠ُ ػثذ اٌثالٝ ػثذ اٌّذغٓ ادّذ  ٦٢٥٦١٤٣ ٢٣

 ٔغّٗ جّاي ػثذ اٌذ١ّذ ػٍٝ  ٦٣١٦٤١١ ٢٤

 ٘اجش ادّذ اتشا١ُ٘ ادّذ  ٦٣١٦٤١٤ ٢٥

 ٘ذٜ ػٍٝ ِذّذ ػثّاْ  ٦٣١٦٤٢٤ ٢٦

 ٕ٘ذ ست١غ جّؼٗ ِذّذ  ٦٤٤٣١١٤ ٢٦

 جاد ِذّذ ادّذ ٠ٛعف ػٍٝ  ٦٢٥٦١٥١ ٢٦

 
  

   
    

 
 

 ٠اجمالي عدد الطلبة 
 

 

الفصل الدراسي 

 األول
 

 

 انتساب موجه
 

 

 الفرقة الثالثة
 

 

 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى 
 

          

 اللغة العربية/ عربى -الشعبة:-القسم
  

 حالة

 الطالب

 

 الجلوس رقم القيد حالة

 

 الطالب كود

 

 م  الطالب اسم

هشام عبدالحمٌد عبدالحكٌم  ۲58٦1۲۰1۲۰1۰۲93۲ ۲٦۰ مقٌــد 1خارج 

 عبدالحمٌد

1 

 

 

   

            

  



     

 
 

اجمالي عدد الطلبة 

٨٥ 
 

 

الفصل الدراسي 

 األول
 

 

 انتساب موجه
 

 

 الفرقة الثالثة
 

 

 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى 
 

          

 ٨١٠٤عربية الئحة جديدة اللغة العربية/ لغة  -الشعبة:-القسم
  

 حالة

 الطالب

 

 الجلوس رقم القيد حالة

 

 الطالب كود

 

 م  الطالب اسم

 1 آٌه نبٌل محمد عبدالعال ۲58٦1۲۰13۰1۰1988 511۰٧٤ مقٌــد باق

 ۲ احمد سٌد خلف سٌد ۲58٦1۲۰13۰1۰۲٦95 511۰5۰ مقٌــد مستجد

 5 مصطفى محمد احمداحمد  ۲58٦1۲۰15۰1۰۲88۰ 511۰3٧ مقٌــد  ۲خارج 

 ٧ اسالم  سلٌمان  خلٌفه احمد ۲58٦1۲۰1٧۰1۰555٤ 511۰51 مقٌــد مستجد

 3 اشرف عبد الرحمن سالم حسن ۲58٦1۲۰13۰1۰۰5٦٤ 511۰5۲ مقٌــد مستجد

 ٦ امانى ابوبكر محمود محمد ۲58٦1۲۰13۰1۰1938 511۰55 مقٌــد مستجد

 ٤ حسٌن رمضان حسٌناٌمان  ۲58٦1۲۰13۰1۰۲93٤ 511۰٧٦ مقٌــد باق

 9 اٌه تال احمد علً ۲58٦1۲۰13۰1۰۰5٧5 511۰5٧ مقٌــد مستجد

 8 اٌه دروٌش مصطفى حسن ۲58٦1۲۰1٧۰1۰5٦٦٦ 511۰3۲ مقٌــد 1خارج 

 1۰ اٌه سٌد علً احمد ۲58٦1۲۰13۰1۰1۲91 511۰53 مقٌــد مستجد

 11 تقى اشرف امام ابراهٌم ۲58٦1۲۰13۰1۰15۰3 511۰٧9 مقٌــد باق

 1۲ ثناء احمد محمد عبد التواب ۲58٦1۲۰13۰1۰۲5۰3 511۰5٦ مقٌــد مستجد

 15 جهاد أشرف شوقى عبد الحمٌد ۲58٦1۲۰13۰1۰1۲81 511۰5٤ مقٌــد مستجد

خالد رجب عبد الرحمن عبد  ۲58٦1۲۰13۰1۰5۰٧8 511۰59 مقٌــد مستجد

 العزٌز

1٧ 

 13 القادر على دعاء احمد عبد ۲58٦1۲۰13۰1۰۲٦٧5 511۰58 مقٌــد مستجد

 1٦ دعاء عادل رشدى محمد ۲58٦1۲۰13۰1۰۰1۲۲ 511۰٧8 مقٌــد باق

 1٤ دعاء عبد الهادي سالم عبد الهادي ۲58٦1۲۰13۰1۰۲۰95 511۰٧۰ مقٌــد مستجد

 19 دٌنا عادل على محمد ۲58٦1۲۰13۰1۰۰۲۲1 511۰٧1 مقٌــد مستجد

 18 محمد كاملروان احمد  ۲58٦1۲۰13۰1۰۰513 511۰٧۲ مقٌــد مستجد

 ۲۰ على عبدالنعٌم عبدالرازق احمد ۲58٦1۲۰15۰1۰5٧59 511۰35 مقٌــد 1خارج 

 



 ۲1 عمر طلعت شعبان احمد ۲58٦1۲۰1٧۰1۰5٦٦5 511۰٧5 مقٌــد مستجد

 ۲۲ عمرو محمد باهى على محمد ۲58٦1۲۰13۰1۰۰83۰ 511۰٧٧ مقٌــد مستجد

 ۲5 حماده محمد حلمى عبدهللامحمد  ۲58٦1۲۰15۰1۰5٧۰5 511۰٧3 مقٌــد مستجد

 ۲٧ محمود جمال على عز الدٌن ۲58٦1۲۰13۰1۰181۲ 511۰3۰ مقٌــد باق

 ۲3 نهال محمود أحمد حسن ۲58٦1۲۰13۰1۰۰۲18 511۰31 مقٌــد باق

  

           

 
     

 
 

 ٠اجمالي عدد الطلبة 
 

 

الفصل الدراسي 

 األول
 

 

 انتظام
 

 

 الفرقة الثالثة
 

 

 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى 
 

          

 اللغة العربية/ عربى -الشعبة:-القسم
  

 الطالب حالة

 

 الجلوس رقم القيد حالة

 

 الطالب كود

 

 م  الطالب اسم

 1 اٌه حمادة علً عبد الجواد ۲58٦1۲۰1۲۰1۰۰٦1٤ ۲91 مقٌــد  ۲خارج 

 

 

   

            

  



     

 
 

عدد الطلبة اجمالي 

٨٤ 
 

 

الفصل الدراسي 

 األول
 

 

 انتظام
 

 

 الفرقة الثالثة
 

 

 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى 
 

          

 ٨١٠٤اللغة العربية/ لغة عربية الئحة جديدة  -الشعبة:-القسم
  

 حالة

 الطالب

 

 الجلوس رقم القيد حالة

 

 الطالب كود

 

 م  الطالب اسم

 1 احمد حماد حسن محمد ۲58٦1۲۰1۲۰1۰۲۲3۰ 5۰1۲31 مقٌــد باق

 ۲ احمد محمد حبشى محمد ۲58٦1۲۰15۰1۰553٧ 5۰1۲3۲ مقٌــد باق

 5 اسراء عبد الفتاح احمد حبشى ۲58٦1۲۰13۰1۰1٤٦٦ 5۰1۲35 مقٌــد باق

 ٧ اشراق محمد عادل احمد محمد ۲58٦1۲۰1٧۰1۰559٦ 5۰1۲3٧ مقٌــد باق

 3 اشرف سٌد هدٌه رمضان ۲58٦1۲۰13۰1۰۲315 5۰1۲33 مقٌــد باق

 ٦ الزهراء ناصر محمد حسن ۲58٦1۲۰15۰1۰559۰ 5۰1۲٦٦ مقٌــد 1خارج 

 ٤ الشٌماء سمٌر ابوالمجد خلٌل ۲58٦1۲۰15۰1۰5٦38 5۰1۲3٦ مقٌــد باق

 9 امٌره عادل حسٌن رضوان ۲58٦1۲۰15۰1۰1۲3٦ 5۰1۲3٤ مقٌــد باق

 8 اٌه فولى رسمى محمود ۲58٦1۲۰13۰1۰۰818 5۰1۲٧٦ مقٌــد مستجد

 1۰ جهاد محمد عبدالحمٌد صبره ۲58٦1۲۰1۲۰1۰1٦٦3 5۰1۲٦٤ مقٌــد 1خارج 

 11 حسن لطفى موسى على ۲58٦1۲۰15۰1۰5٧٦٤ 5۰1۲39 مقٌــد باق

 1۲ رحمه صالح محمود خلٌل ۲58٦1۲۰1٧۰1۰5٧53 5۰1۲٧٤ مقٌــد مستجد

 15 ساره احمد محمد سلٌمان ۲58٦1۲۰13۰1۰۲158 5۰1۲38 مقٌــد باق

 1٧ سماح عبد المنعم محمود محمد ۲58٦1۲۰13۰1۰۲19٦ 5۰1۲٦۰ مقٌــد باق

 13 علٌاء محى الدٌن الصاوى محمد ۲58٦1۲۰15۰1۰55٦٦ 5۰1۲٦1 مقٌــد باق

 1٦ عمر فؤاد حسن عبدالاله ۲58٦1۲۰1٧۰1۰5٧11 5۰1۲٧9 مقٌــد مستجد

 1٤ فاطمه الشافعً علً حسن ۲58٦1۲۰1٧۰1۰۰٧1۰ 5۰1۲٦۲ مقٌــد باق

 19 محمد خلٌفه عمر خلٌفه ۲58٦1۲۰13۰1۰۲89۰ 5۰1۲٦5 مقٌــد باق

 18 محمد على ابو غنٌمه عبد الرحٌم ۲58٦1۲۰1٧۰1۰1۰۲9 5۰1۲٧8 مقٌــد مستجد

 ۲۰ ندا على عبد هللا محمد ۲58٦1۲۰1٧۰1۰۲391 5۰1۲٦8 مقٌــد 1خارج 

 ۲1 هاجر حسن عبد العزٌز محمد ۲58٦1۲۰13۰1۰15٤9 5۰1۲٦٧ مقٌــد باق

 



 ۲۲ هاجر عالءالدٌن محمد فارس ۲58٦1۲۰15۰1۰5٧53 5۰1۲3۰ مقٌــد مستجد

 ۲5 هاجر ناصر زكى على ۲58٦1۲۰15۰1۰5٦٦9 5۰1۲٦9 مقٌــد  ۲خارج 

 ۲٧ ٌاسر ناصر جالل عثمان ۲58٦1۲۰1٧۰1۰119٧ 5۰1۲٦3 مقٌــد باق

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


