
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثالثة 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 اتتطاو رتيع انطيذ عيذ  ٢١٣٧٤٦٦ ١

 اتٕتكر ادًذ يذًذ يذًذ  ٢١٣٧٤٣١ ٦

 ادالو فتذٗ ضهطاٌ اتٕ انهيم  ٢١٣٧٤٣٦ ٤

 ادًذ جالل ضيذ اضًاعيم  ٢١٣٧٤١٣ ٣

 ادًذ عهٗ ادًذ خهف  ٢١٣٧٤٧١ ١

 ادًذ عهٗ دردير اتراْيى  ٢١٣٧٤١٦ ٢

 اضايّ جًال فتذٗ دردير  ٢١٣٧٣١١ ٧

 اضراء فراج زيٍ انعاتذيٍ يتٕني  ٢١٣٧٣٦٦ ١

 اضراء يذًذ يطرٖ فرغم  ٢١٣٧٣٦٢ ٦

 اضراء يصطفٗ ادًذ عثذ انكافٗ  ٢١٣٧٣٤٦ ١٦

 اضراء َاصر ضعذ يذًٕد  ٢١٣٧٣٤٣ ١١

 اضًاء رتيع عثذ انًٕجٕد عثًاٌ  ٢١٣٧٣٣٦ ١٦

 افُاٌ تذٖٔ يذًذ شاكر  ٢١٣٧٣١٦ ١٤

 انشيًاء دطٍ يذًذ اتراْيى  ٢١٣٧٣٢٦ ١٣

 او ْاشى ريضاٌ عثذانذافع يذًذ  ٢١٣٧٣٢١ ١١

 يذًذايُيّ رتيع ْٔثٗ   ٢١٣٧٣٧٣ ١٢

 اييرِ جًال اتٕ انعال ظايظ  ٢١٣٧٣٧١ ١٧

 اييرِ رجة يذًذ عثذ انجٕاد  ٢١٣٧١٦٦ ١١

 اييرِ عادل شفيك كايم  ٢١٣٧٣١٣ ١٦

 اَذرٔ يٕضف فرَطيص كايم  ٢١٣٧١١٢ ٦٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢)للعام االكاديمي 

 (٨  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ايفهيٍ ضًير اضكُذر جرجص  ٢١١٦٤١٧ ٦١

 ايفٌٕ ادية فٓيى دثية  ٢١١٦٤٤١ ٦٦

 ايًاٌ َثيم اضذك عياد  ٢١١٦٤٧٦ ٦٤

 ايّ اشرف عثذ انغُٗ خهف  ٢١١٦٣٦٤ ٦٣

 ايّ عثذانفتاح يذًذ عثذهللا  ٢١١٦٦٦٦ ٦١

 تركطاو عثذ انًطيخ ٔنيى عثذ انًطيخ  ٢١١٦٣٦٦ ٦٢

 تغريذ دًذٖ يذًذ دياب  ٢١١٦٣٤٦ ٦٧

 ثريا يذًذ اضًاعيم عهي  ٢١١٦١٦١ ٦١



 االضى انكٕد و

 جيٓاد ادًذ يذًذ رياض  ٢١١٦١١١ ٦٦

 دُاٌ يذًذ رتيع يذًذ عثًاٌ  ٢١١٦١٧٢ ٤٦

 خهٕد خانذ يذًٕد رضٕاٌ  ٢١١٦١٦٧ ٤١

 دعاء يذًذ شذاتّ يذًذ  ٢١١٦٦١٦ ٤٦

 ديياَّ جرجص شذاتّ لهيُٗ  ٢١١٦٦٦١ ٤٤

 راَيا يذًذ َجية تٓهٕل  ٢١١٦٦٦٦ ٤٣

 رتاب عثذ انْٕاب يذًذ عثذ انْٕاب  ٢١١٦٦٤١ ٤١

 زيُة عثًاٌ شذاتّ عثذانردًٍ  ٢١١٦٦٤٧ ٤٢

 ضارِ إتراْيى يطعٕد إتراْيى  ٢١١٦٦٣١ ٤٧

 عثذ انذافعضذر دجازٖ يذًٕد   ٢١١٦٦٣١ ٤١

 ضعذيّ كطثاٌ عثذانذٗ يُٓٗ  ٢١١٦٦٣٧ ٤٦

 ضهٕٖ يُصف يذًذ عيطٗ  ٢١١٦٦١١ ٣٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ضًر دياب خيرٖ عثذ انعسيس  ٢١١٦٦١٧ ٣١

 ضًر يصطفٗ يذًذ ادًذ  ٢١١١٢٣٦ ٣٦

 ضًيّ ضيذ عثذ انفتاح عثذ انذًيذ  ٢١١١٢١١ ٣٤

 ضٓيهّ يذًٕد يخيًر صانخ  ٢١١١٢٢٧ ٣٣

 ضيذ ادًذ خهف دطٍ  ٢١١١٧٦٦ ٣١

 شيًاء خفاجٗ عثذانرديى ضانى  ٢١١١٧١٦ ٣٢

 شيًاء يخهٕف عثذ هللا يذًذ  ٢١١١٧٦٢ ٣٧

 صاتريٍ يذًٕد غانة يذًذ  ٢١١١٧٣٧ ٣١

 صًٕئيم غطاش تشرٖ عثذهللا  ٢١١١٧٧١ ٣٦

 عائشّ ادًذ شذاتّ دطاَيٍ  ٢١١١٧١٤ ١٦

 عايذِ دًذٖ يذًذ يخيًر  ٢١١١٧٦٦ ١١

 عثذانًُعى يذًذ يذًذ يذًذ عطا  ٢٦١٣١٤٣ ١٦

 يذًذعال عادل دافع   ٢١١١١١١ ١٤

 عًر ظريف ظريف يذًذ  ٢١١١١٦٣ ١٣

 غادِ خًيص يذًذ ادًذ  ٢١١١١٤٤ ١١

 فاطًّ ادًذ دطٍ يذًذ  ٢١١١١٤٧ ١٢

 فاطًّ عًر عثذانٓادٖ يذًذ  ٢١١١١٢٣ ١٧

 فاطًّ َثيم عثذانرازق عثذانعسيس  ٢١١١١٣١ ١١

 كرضتيُا دثية دشًت اتراْيى  ٢١١١١٢٦ ١٦



 االضى انكٕد و

 فرتيُّكريطتيٍ عصاو عاطف   ٢١١١١٧١ ٢٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 كيرنص زٔضر دهًٗ نثية  ٢١١١١١٤ ٢١

 يؤيٍ عهٗ يذًذ عثذانًذطٍ  ٢٦١٣١١٧ ٢٦

 ياجذِ أتٕ غُيًّ تٕفيك دضٕلٗ  ٢١١١٦٦٢ ٢٤

 يارياٌ اشرف عذنٗ يٕضف  ٢١١١٦١١ ٢٣

 ياريُا عيطٗ َاجٗ زكريا  ٢١١١٦٦٣ ٢١

 ياريُا يطرٖ َصر رزيك  ٢١١٦٦٦٣ ٢٢

 يذًذ اتراْيى شفيك يذًذ  ٢١١٦٦١٦ ٢٧

 يذًذ اشرف عهٗ اتٕتكر  ٢١١٦٦٧١ ٢١

 يذًذ اشرف يذًٕد خهيم  ٢١١٦٦١٦ ٢٦

 يذًذ ريضاٌ عًر عثذ انردًٍ  ٢١١٦١١٦ ٧٦

 يذًذ عًر عثذ انفتاح يذًذ  ٢١١٦١٤٦ ٧١

 يذًذ يصطفٗ يذًذ عثذهللا  ٢١١٦١٣١ ٧٦

 يذًذ ييٕٓب صانخ ييٕٓب  ٢١١٦١٧٦ ٧٤

 يذًذ ٔصفٗ دًسِ اتٕزيذ  ٢١١٦١٧٢ ٧٣

 يذًذ ياضر رشاد اتراْيى  ٢١١٦١٦١ ٧١

 يذًٕد عثذ هللا عثذ انعال عثذ انالِ  ٢٦١٣١١٦ ٧٢

 يرِٔ خهف يذًذ عثًاٌ  ٢١١٦٦٦٣ ٧٧

 يرِٔ رفعت عثًاٌ ادًذ  ٢١١٦٦١١ ٧١

 يريى عادل ضيذ ضعذ  ٢١١٦٦٦١ ٧٦

 يريى فارٔق عسيس فرج  ٢١١٦٦٤١ ١٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 يريى يذطٍ خالف زخارٖ  ٢١١٦٦٣٣ ١١

 يُار عًاد انذيٍ يذًذ زكٗ  ٢١١٦٦٢٢ ١٦

 ييادِ خانذ يذًذ انطيذ  ٢١١٦٤٤٦ ١٤

 ييادِ رجة يذًذ لاضى  ٢١١٦٤٤٢ ١٣

 َاديٍ ٔجذٖ ٔنطٍ يُٗ  ٢١٦٦٣١١ ١١

 َارديٍ تُياييٍ اتراْيى عثذانطيذ  ٢١١٦٤٧٣ ١٢



 االضى انكٕد و

 َرييٍ عثذ انًطيخ َارٔز فٓيى  ٢١١٦٣١٢ ١٧

 َطًّ صالح عثذانثذيع دطاٌ  ٢١١٦٣٦٦ ١١

 َطًّ عثذ يريى َجية تادرش  ٢١١٦٣٦٣ ١٦

 َٓال يذًذ عس انذيٍ دًاد عثذانعسيس  ٢١١٦٣٤٣ ٦٦

 َٕرِ دًذٖ يذًذ يذًذ  ٢١١٦٣٣٢ ٦١

 ْاجر عادل تذرٖ يتٕنٗ  ٢١١٦٣٢٦ ٦٦

 ْاجر فٕنٗ يذًذ دطٍ  ٢١١٦٣٢١ ٦٤

 ْذير أدًذ عهٗ أدًذ  ٢١١٦٣٦٢ ٦٣

 ُْاء يميذو يذًذ يميذو  ٢١١٦١٦١ ٦١

 ٔالء جًال يذًذ يرضٗ  ٢١١٦١١٦ ٦٢

 ٔالء عاطف عهٗ اييٍ  ٢١١٦١٣٣ ٦٧

 عثذانجاترياضًيٍ كايم خهف   ٢١١٦١٢٦ ٦١

 يٕضتيُا عجايثٗ دهًٗ نثية  ٢١١٦١١٣ ٦٦

 

اجمالي عدد 
 ٨٥الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتظام

  
 الفرقة الثالثة

  
 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى 

                

  

                      
  

 المكتبات والمعلومات -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 9 احمد عبد النبى احمد محمد ۰۰409۰۳91۳9۳۳9۳۳ ۰۳٥۰۳۳ مقيــد مستجد

 ۰ اسراء عبدالمنعم مصطفى سيد ۰۰409۰۳9٥۳9۳۳۳۰۰ ۰۳٥۰۳9 مقيــد مستجد

 ۰ اسماء اشرف عبد الفتاح عبد المنعم ۰۰409۰۳91۳9۳۳442 ۰۳٥۰9۳ مقيــد باق

 1 امير عادل شفيق اسعد ۰۰409۰۳9٥۳9۳۳۳۳۰ ۰۳٥۰۳۰ مقيــد مستجد

 ٥ اميرة حمدي محمد ابراهيم ۰۰409۰۳9۰۳9۳9931 ۰۳٥۰۰٥ مقيــد  ۰خارج 

 0 انعام سمير على ابوالعال ۰۰409۰۳9۰۳9۳۳۳19 ۰۳٥۰۰9 مقيــد 9خارج 

 2 ايه احمد محمد الشلقامى مرسى ۰۰409۰۳9۰۳9۳۳930 ۰۳٥۰99 مقيــد باق

 3 بيشوى عماد يعقوب غالى ۰۰409۰۳9٥۳9۳۰349 ۰۳٥۰۳۰ مقيــد مستجد

 4 رانيا فوزى حسن عبد الرشيد ۰۰409۰۳91۳9۳۰۰۳1 ۰۳٥۰9۰ مقيــد باق

 9۳ سيد صديق محمد على ۰۰409۰۳9٥۳9۳91۳2 ۰۳٥۰۳1 مقيــد مستجد

 99 سيد محمد سيد محمد ۰۰409۰۳91۳9۳۳۰29 ۰۳٥۰۳٥ مقيــد مستجد

 9۰ طارق محمد عطا محمد ۰۰409۰۳9٥۳9۳۳011 ۰۳٥۰۳0 مقيــد مستجد

 9۰ عبد الرحمن محمد البدرى ابراهيم محمد ۰۰409۰۳91۳9۳۳9٥۳ ۰۳٥۰9۰ مقيــد باق

 91 محمد جمال سنوسى عثمان ۰۰409۰۳91۳9۳۳۳۰3 ۰۳٥۰۳2 مقيــد مستجد

 9٥ محمد خالد محمد فتحى محمد كامل ۰۰409۰۳91۳9۳۳911 ۰۳٥۰۳3 مقيــد مستجد

 90 محمد سمير محمد هاشم ۰۰409۰۳9٥۳9۳9٥۰۰ ۰۳٥۰91 مقيــد باق

 92 محمد سيد صادق عثمان ۰۰409۰۳91۳9۳۰1٥3 ۰۳٥۰9٥ مقيــد باق

 93 محمد فؤاد محمود سرى ۰۰409۰۳9٥۳9۳۳1۰4 ۰۳٥۰90 مقيــد باق

 94 مصطفى محمود محمد عبدالرحيم ۰۰409۰۳9۰۳9۳۰۰٥۰ ۰۳٥۰۰۰ مقيــد 9خارج 

 ۰۳ مى جمال شوقى عبدالوهاب ۰۰409۰۳9۰۳9۳۳919 ۰۳٥۰92 مقيــد باق

 ۰9 مينا سليمان يوسف اسحق ۰۰409۰۳9۰۳9۳90۳۰ ۰۳٥۰۰۰ مقيــد 9خارج 

 ۰۰ نسمه محمد محمود عيسى ۰۰409۰۳91۳9۳913٥ ۰۳٥۰۳4 مقيــد مستجد

 ۰۰ نعمه محمد عبد الكريم على ۰۰409۰۳91۳9۳۰930 ۰۳٥۰۰1 مقيــد 9خارج 



 ۰1 هاجر على محمد محمود ۰۰409۰۳9٥۳9۳۰4٥2 ۰۳٥۰93 مقيــد باق

 ۰٥ هانى ماهر تقى فرج اللة ۰۰409۰۳91۳9۳9٥49 ۰۳٥۰94 مقيــد باق

 

اجمالي عدد 
 ٨الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتظام

  
 الفرقة الثالثة

  
 ٨١٠٠الئحة حديثة 

                

  

                      
  

 المكتبات والمعلومات -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 9 اسالم محمد عالء الدين عبد هللا ۰۰409۰۳99۳9۳۳۰۰0 ۰۳٥۰۰۳ مقيــد 9خارج 

 ۰ رحاب شعبان على عبد الرحمن ۰۰409۰۳99۳9۳۳۰22 ۰۳٥۰۰0 مقيــد  ۰خارج 

 


