
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 اإلذاعة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 م ١١:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ دطٓ عٍٝ عثذ اٌذى١ُ  ٤٠٤٨٦٦٦ ١

 ِذّذادّذ اشرف عثذ اٌثارٜ   ٤٠٤٤٦٦٤ ٠

 اضراء ِذّذ ادّذ عثذاٌثالٝ  ٤٠٤٤٤٨٦ ٣

 اضراء ِذّذ عثذ اٌغٕٝ عثذ اٌٛارخ  ٤٠٤٤٤٨٦ ٦

 اضراء ٘شاَ شعراٜٚ ٔاصخ  ٤٠٤٤٤٦٦ ٦

 اضّاء جّاي عثذ اٌّاٌه عٍٝ  ٤٠٤٤٦١٠ ٤

 االء ِذّذ فؤاد عثذ اٌردّٓ  ٤٠٤٤٨٦٦ ٦

 االء ٔاصر ضعذ ِصطفٝ  ٤٠٤٤٨٨١ ٨

 اٌذ١ّذ عثذ إٌّعُ اِأٝ جّعٗ عثذ  ٤٠٤٤٦٦٦ ٦

 اًِ ادّذ ض١ذ ّ٘اَ  ٤٠٤٤٦١٨ ١٦

 ا١ِٕٗ اشرف ادّذ ِذّذ  ٤٠٤٦٦٠٦ ١١

 ا١ِٕٗ رجة اتٛ ضّرٖ ضٍطاْ  ٤٠٤٤٦٠٦ ١٠

 ا١ِٕٗ ِذّذ واًِ واًِ  ٤٦٣٨٤٦٤ ١٣

 ا١ِٕٗ ِذدث ٌطفٝ عثذ اٌذى١ُ  ٤٠٤٤٦٦٦ ١٦

 ا١ِرٖ ادّذ رفمٝ ِذّذ  ٤٦٦٦١٨٦ ١٦

 رفاعٝ دط١ٓا١ِرٖ دط١ٓ   ٤٦٣٨٤٦٠ ١٤

 ا٠فْٛ ض١ّر تط١ظ د١ٕٓ  ٤٠٤٨٣٦٦ ١٦

 ا٠ٕاش تشرٜ ض١ّر عثذ هللا  ٤٠٤٨٣٦٤ ١٨

 ا٠ٗ ٔاصر عٍٝ عثّاْ  ٤٠٤٨٦٣٦ ١٦

 تطّٗ تذر دطٓ ض١ٍّاْ  ٤٠٤٨٦٣٨ ٠٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 اإلذاعة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 م ١١:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 تطّٗ شذاجٗ دطٓ عثذ اٌعس٠س  ٤٠٤٨٦٦٨ ٠١

 جط١ُٕ ِذّذطارق واًِ خ١ًٍ  ٤٠٤٨٦٨٣ ٠٠

 خٍٛد ٘أٝ ِذّذ عٍٝ  ٤٠٤٨٦٦٨ ٠٣

 دا١ٌا ادّذ ِذّذ ادّذ  ٤٠٤٨٦٦٦ ٠٦

 فا٠س عذٌٝ عثذ اٌّالند٠ٕا   ٤٠٤٨٤٦٦ ٠٦

 د٠ٕا ٠ذٝ عثذاٌٍط١ف دورٚرٞ  ٤٠٤٨٤٦٤ ٠٤

 ر٠ّْٛ عّاد ورَ اترا١ُ٘  ٤٠٤٨٤٦٦ ٠٦

 ضارٖ جاِر واًِ خ١ًٍ  ٤٦٦٦٦١٦ ٠٨



 االضُ اٌىٛد َ

 ضارٖ درتٝ عثذاٌّج١ذ عٍٝ  ٤٠٤٨٦٠٤ ٠٦

 ضارٖ عثذ اٌرازق ادّذ رزق  ٤٠٤٨٦٣٠ ٣٦

 ضارٖ ِذّٛد عثذ هللا ِذّذ  ٤٦٠٨٨٦٦ ٣١

 ضٍفأا ِالن ٌث١ة دٕا  ٤٠٤٨٦٦٤ ٣٠

 ضٍّٝ ِذّذ ِذّٛد طٗ  ٤٠٤٨٨٣٤ ٣٣

 شادٜ ٠ٌٛص ٚد٠ع تشاٜ  ٤٠٤٨٨٦٤ ٣٦

 ش١ّاء رجة ٠ذ١ٝ عثذ اٌذى١ُ  ٤٠٤٨٦٦٦ ٣٦

 صف١ٗ دط١ٓ اتٛ اٌعال دط١ٓ  ٤٠٤٨٦٦٦ ٣٤

 عثذاٌردّٓ عثذاٌرؤٚف عثذاٌذٝ عثذاٌذ١ّذ  ٤٦٦٦٦٤٦ ٣٦

 عس ِذّذ عٍٝ عثذ إٌّعُ  ٤٦٦٦٦٦٦ ٣٨

 عّرٚ عٍٝ ِذّذ عٍٝ  ٤٠٤٨٦٤٤ ٣٦

 غادٖ عٍٝ ِذّٛد عٍٝ فْٕٛ  ٤٠٤٨٦٦٤ ٦٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 اإلذاعة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 م ١١:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 فاطّٗ تٙاءاٌذ٠ٓ عاتذ خ١ًٍ  ٤٠٤٦٦٠٦ ٦١

 فجر ِذدث ِذّٛد دطا١ٔٓ ِذّذ  ٤٣٦٣٦٠٠ ٦٠

 فٍٛتاج١ر اٌمص ٠ططص فرج ١ِخائ١ً  ٤٣٦٣٦٣٨ ٦٣

 ور٠ُ ض١ذ ادّذ عثذ اٌردّٓ  ٤٣٦٣٦٦٦ ٦٦

 ور٠ُ ِذّذ رفعث د١ذر  ٤٣٦٣٦٦٣ ٦٦

 و١رٌص دٕا شذاجٗ ٠عمٛب  ٤٣٦٤٣٤١ ٦٤

 ِؤِٓ ِذّذ ِذّذ ِفحاح  ٤٣٨٦٦٠٨ ٦٦

 ِارج١ٕا رضا جرجص ٠ٛضف  ٤٣٦٤٦٦٦ ٦٨

 ِار٠ٕا اضاِٗ دٕا رِٚاْ  ٤٣٦٤٦٦٠ ٦٦

 ِار٠ٕا زور٠ا ١ِخائ١ً تاض١ٍٛش  ٤٣٦٤٦٦٦ ٦٦

 ِار٠ٕا صفٛت اترا١ُ٘ ا١ِٓ  ٤٣٦٤٦٦٦ ٦١

 ِار٠ٕا فىرٜ ٍِه خ١ًٍ  ٤٣٦٤٦١٦ ٦٠

 ِار٠ٕا ِا٘ر ٌّعٝ ٠ٛضف  ٤٣٦٤٦٠٦ ٦٣

 ِذّذ اتٛ إٌجا ض١ذ أدّذ  ٤٣٦٤٦٦٣ ٦٦

 ِذّذ اتٛاٌطعٛد رشاد دطٓ  ٤٠٤٦٦٦٦ ٦٦

 ِذّذ جّاي وّاي ِذّذ  ٤٠٤٦٦٦٤ ٦٤

 ِذّذ طٍعث ِذّذ رِضاْ  ٤٣٦٤٦٦٦ ٦٦

 ِذّذ ِذّٛد عثذ إٌّعُ ِذّذ  ٤٠٤٦٦٤٦ ٦٨

 ِذّٛد وّاي اٌط١ذ عثذاٌٛ٘اب  ٤٣٨٦١٦٣ ٦٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ِرٖٚ ٠طرٜ زور٠ا ِذّذ  ٤٣٨٦٠٠٣ ٤٦

 

  اآلدابكلية 
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 اإلذاعة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 م ١١:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِرٜٚ عثذاٌذىُ عٍٝ ِٛضٝ  ٤٣٨٦٠٠٦ ٤١

 ٔج١ةِر٠ُ رضا وّاي   ٤٣٨٦٠٣٣ ٤٠

 ِٕٗ هللا اشرف عثذ اٌعس٠س اترا١ُ٘  ٤٣٨٦٦٦٣ ٤٣

 ١ِادٖ عٍٝ عثذاٌردّٓ دطٓ  ٤٣٨٦٦٦٠ ٤٦

 ١ِرٔا ا١ِر عست عس٠س  ٤٣٨٦٦٦٨ ٤٦

 ١ٍِط١ا اضاِٗ رِسٜ اضىٕذر  ٤٣٨٦٦٦٨ ٤٤

 ٔر١ِٓ غا٠ص جاتر تٌٛص  ٤١٦٦١٣١ ٤٦

 ١ٔرٖ عطفث شا٘ر عثذ اٌعس٠س  ٤٣٨٦٦٨٦ ٤٨

 عثذ اٌردّٓ ِذّذ٘اٌٗ ِذّٛد   ٤٣٨٦٨١١ ٤٦

 ٘ثٗ هللا ِذّذ ِذّذ عثذ اٌٍط١ف  ٤٣٨٦٨١٦ ٦٦

 ٘ثٗ عّاد اٌذ٠ٓ ِذّٛد ِذّذ  ٤٣٨٦٨١٦ ٦١

 ٚالء ِذّذ اٌط٠ًٛ ِثرٚن جاب هللا  ٤٣٨٦٨٣٦ ٦٠

 ٠ارا شر٠ف اترا١ُ٘ جٛٔٝ  ٤٣٨٦٨٦٦ ٦٣

 ٠ٛضح١ٕٗ شاور عذٌٝ ورًِٚ  ٤٣٨٦٨٦٦ ٦٦

 

اجمالي عدد 
 ٦الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتظام

  
 الفرقة الثالثة

  
 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى 

                

  

                      
  

 اإلعالم/ اإلذاعة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 ابانوب فارس صادق بولس 6۰٤216۳1٩۳1۳69۳٩ ۰۳٩٧٧٤ مقيــد 1خارج 

 6 مالك عبده خليلاميره  6۰٤216۳19۳1۳۳2٤9 ۰۳٩٧٧2 مقيــد باق

 ۰ اندرو سامى حبيب بشاى 6۰٤216۳1٩۳1۳69٤۰ ۰۳٩٧٤۳ مقيــد 1خارج 

 ٩ سارة محمد احمد حسين 6۰٤216۳1٩۳1۳6٩2٩ ۰۳٩٧٧9 مقيــد مستجد

 9 سميه محمد احمد عبدالمولى 6۰٤216۳19۳1۳1216 ۰۳٩٧٧٧ مقيــد باق

 2 علىعمار محمود كامل  6۰٤216۳1٩۳1۳66۰٩ ۰۳٩٧٧٤ مقيــد باق

 

 

 

 

 



  تقرير عن طالب سنة دراسية
 الصحافة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اتأٛب اٌعثذ اضذك اٌعثذ  ٤٠٤٤٦٦٦ ١

 اتأٛب وّاي ر٠اض ِٛضٝ  ٤٠٤٤٦١٨ ٠

 اترا١ُ٘ ِصطفٝ خ١ًٍ إضّاع١ً  ٤٠٤٦٦٦٤ ٣

 ادّذ شذٛت صذ٠ك عثّاْ  ٤٠٤٤٦٦٤ ٦

 ادّذ عثذاٌمادر خ١ٍفٗ ِذّذ  ٤٠٤٤٦٦٠ ٦

 ادّذ ِذّذ ض١ٍّاْ دطٓ  ٤٠٤٤٤١٠ ٤

 ادّذ ِذّذ عثذ اٌرد١ُ ِذّذ ع١طٝ  ٤٠٤٤٤٣٠ ٦

 ادّذ ٠طرٜ عطٝ عثذ اٌّعطٝ  ٤٠٤٤٤٤٤ ٨

 اضراء اشرف فارٚق جٛف١ك  ٤٠٤٤٤٨٠ ٦

 اٌّعحس تاهلل ِصطفٝ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌثالٝ  ٤٠٤٤٨٨٨ ١٦

 اِأٝ ِذّذ ِذّٛد عرفاْ  ٤٠٤٤٦١٦ ١١

 ا١ِٕٗ عست صاتر عٍٝ  ٤٠٤٤٦٣٠ ١٠

 ا١ِرٖ رِضاْ دطٓ عٍٝ عثذ اٌرازق  ٤٠٤٤٦٦٦ ١٣

 ا١ِرٖ عّاد دط١ٓ عثذ اٌعظ١ُ  ٤٦٦٦١٨٤ ١٦

 ا٠ٗ عاطف عثذ اٌجٛاد ِذّذ  ٤٦٦٦١٦٦ ١٦

 ا٠ٗ عرفٗ عثذاٌذ١ّذ عثذاٌردّٓ  ٤٦٦٦١٦٠ ١٤

 تطٕث رفعث ضعذ عثذ اٌج١ذ  ٤٠٤٨٦٦٨ ١٦

 دا١ٌا ضاٌُ اترا١ُ٘ عثذ اٌذا٠ُ  ٤٠٤٨٦٦٨ ١٨

 د١ِأٗ ِجذٜ ٌث١ة ِٕمر٠ٛش  ٤٠٤٨٤١٨ ١٦

 د١ِأٗ ِخحار ِالن ض١ذُ٘  ٤٠٤٨٤٠٨ ٠٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 الصحافة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 رِٛز عالء عثذ اٌخاٌك ِذّذ  ٤٠٤٨٤٨٦ ٠١

 رٔذا عٍٝ عثذ اٌذط١ة عثذ اٌظا٘ر  ٤٦٦٦٦٦٦ ٠٠

 صاتر ٔجاح خٍف اتٛ اٌفضً  ٤٦٦٤٣٤٠ ٠٣

 طٗ ٠ٛضف شاور عثذ اٌظا٘ر  ٤٠٤٨٦٦٦ ٠٦

 عادي اضاِٗ ٚد٠ع ِرزٚق  ٤٠٤٦٦٣٤ ٠٦

 عال ِذّذ عٍٝ ِذّذ  ٤٠٤٨٦٤٦ ٠٤

 غادٖ ِذّذ ِذّذ عثذ اٌرازق  ٤٠٤٨٦٦٦ ٠٦

 فاجٓ ع١ذ فرج هللا عٍٟ  ٤٦٦٦٦٨٦ ٠٨



 االضُ اٌىٛد َ

 فاطّٗ دّذٜ عثذاٌظا٘ر ادّذ  ٤٠٤٦٦٣٦ ٠٦

 و١رٌص عست اترا١ُ٘ ٕ٘ذٜ  ٤٣٦٤٣٦٠ ٣٦

 ِادٚٔا اشرف اضذك صّٛئ١ً  ٤٣٦٤٦٠٦ ٣١

 ِار٠ا صثذٝ تشرٜ ج١ذ  ٤٣٦٤٦٤٦ ٣٠

 ِار٠ٕا جٛرج ع١اد خ١ًٍ  ٤٣٦٤٦٦٨ ٣٣

 ِذّذ ض١ذ ِذّذ اٌط١ذ  ٤٣٦٤٦٤١ ٣٦

 ِذّذ ض١ذ ِذّذ داِذ  ٤٣٦٤٦٤٣ ٣٦

 ِذّذ عثذ إٌاصر ِذّذ ض١ذ  ٤٦٦٠٠٦٨ ٣٤

 ِذّذ عثذهللا عثذاٌّع١ٓ عثذاٌفض١ً  ٤٦٦٠٠٦٦ ٣٦

 ِذّذ ِصطفٝ عٍٝ عٍٝ  ٤٣٦٤٤١٦ ٣٨

 ِذّذ ٘شاَ عثذاٌرضٛي عٍٝ  ٤٣٦٤٤٠٦ ٣٦

 ِذّٛد عّراْ اتٛاٌذط١ٓ اترا١ُ٘  ٤٣٨٦١٨٦ ٦٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 الصحافة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّٛد ِذّذ عثذاٌعظ١ُ دطاْ  ٤٣٨٦١٦٤ ٦١

 ِذّٛد ِذّذ عّر اترا١ُ٘  ٤٣٨٦٠٦٦ ٦٠

 ِذّٛد ِّذٚح ِذّٛد ِاضٝ  ٤٠٤٦٦٦٦ ٦٣

 ِخحار ِذّذ ِخحار خالف  ٤٣٨٦٠١٠ ٦٦

 ِر٠ُ شذاجٗ ٔج١ة روٝ  ٤٣٨٦٠٣٨ ٦٦

 عٍٝ ِذّذ ِصطفٝ جّاي  ٤٣٨٦٦٠٦ ٦٤

 ِصطفٝ دّذٜ دٍّٝ عٍٝ  ٤٦٦٦٦٠٦ ٦٦

 ِصطفٝ ِذّذ ض١ذ واًِ  ٤٣٨٦٦٣٨ ٦٨

 ِصطفٝ ِذّذ عثذاٌرد١ُ ادّذ  ٤٣٨٦٦٦٠ ٦٦

 ِٕار رأفٗ جّاي عثذاٌع١ٍُ  ٤٣٨٦٦٦٣ ٦٦

 ِٕٝ ِذّٛد وّاي دط١ٓ  ٤٣٨٦٦٨٤ ٦١

 ١ِخائ١ً ٠ٛٔاْ روٝ واًِ  ٤٠٤٦٦٦٤ ٦٠

 خ١ًِ١ٍرٔا فرج هللا واًِ   ٤٣٨٦٦٦٠ ٦٣

 ١ِٕا ضاِخ صادق ِرزٚق  ٤٣٨٦٤٦٦ ٦٦

 ٔاد٠ٓ ١٘ثُ فّٙٝ ادّذ  ٤٣٨٦٤٦٣ ٦٦

 ٔٙٝ جّاي اتٛ اٌعسا٠ُ ت١ِٛٝ  ٤٦٣٨٤٨٣ ٦٤

 ٔٛر٘اْ عٍٝ خ١ٍفٗ عٍٝ  ٤٣٨٦٦٠٦ ٦٦

 ٘اجر ِذّذ ِذّذ تذٜٚ  ٤٣٨٦٨٦٦ ٦٨

 ٘ثٗ فحذٝ ع١طٝ ِذّذ  ٤٣٨٦٨٠١ ٦٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ٚالء جّاي ِذّذ عثذ اٌردّٓ  ٤٣٨٦٨٣٦ ٤٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 الصحافة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ٠اض١ّٓ ض١ذ شعثاْ رضّٝ  ٤٣٨٦٨٤٦ ٤١

 زغٍٛي ِذّذ ٠اض١ّٓ ِذّذ  ٤٣٨٦٨٤٣ ٤٠

 ٠ٛضح١ٕا ٔاجخ عثذ اٌٍـٗ ج١ذ  ٤٣٨٦٨٦٦ ٤٣

 

اجمالي عدد 
 ٣٤الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتظام

  
 الفرقة الثالثة

  
 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى 

                

  

                      
  

 اإلعالم/ الصحافة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 إسراء إسماعيل عبد الحميد نمر 6۰٤216۳19۳1۳۳92٤ ۰۳٩92٩ مقيــد مستجد

 6 ابانوب ابراهيم يعقوب عبدهللا 6۰٤216۳19۳1۳6٤۳9 ۰۳٩9٤1 مقيــد باق

 ۰ اسراء محمد محمد عرابى 6۰٤216۳19۳1۳6۳۰6 ۰۳٩929 مقيــد مستجد

 ٩ اسالم اسماعيل قطب اسماعيل 6۰٤216۳19۳1۳۳٩٤1 ۰۳٩922 مقيــد مستجد

 9 اسماء عمار محمد نادي حسين 6۰٤216۳19۳1۳۳2٧٩ ۰۳٩92٧ مقيــد مستجد

 2 اسماعيل خالد اسماعيل سعد 6۰٤216۳19۳1۳۳٩٤6 ۰۳٩92٤ مقيــد مستجد

 ٧ اشواق عاطف عباس احمد 6۰٤216۳1٩۳1۳11٩۳ ۰۳٩9٤6 مقيــد باق

 ٤ اميرة رضا عبد العزيز حسن 6۰٤216۳1٩۳1۳۳٩۳1 ۰۳٩92٤ مقيــد مستجد

 ٤ بسمه على زغلول على 6۰٤216۳19۳1۳16۳٤ ۰۳٩9٤۰ مقيــد باق

 1۳ جهاد سيد محمد جالل 6۰٤216۳19۳1۳1٧۰۰ ۰۳٩9٤٩ مقيــد باق

 11 جهاد شكرى محمد محمد 6۰٤216۳19۳1۳126۰ ۰۳٩9٤9 مقيــد باق

 16 جهاد عبد المنعم عبد السالم عبد هللا 6۰٤216۳19۳1۳۳9٧2 ۰۳٩9٤2 مقيــد باق

 1۰ حازم صالح احمد مبارك 6۰٤216۳1٩۳1۳۳۰٩1 ۰۳٩9٧۳ مقيــد مستجد

 1٩ خالد على محمد على 6۰٤216۳19۳1۳6٤٩۳ ۰۳٩9٧1 مقيــد مستجد

 19 رائد كمال السيد السيد 6۰٤216۳1٩۳1۳۳۰2۰ ۰۳٩9٧6 مقيــد مستجد

 12 سارة عبد الرازق كريم عبد الرازق 6۰٤216۳19۳1۳۳۳۰۳ ۰۳٩9٧۰ مقيــد مستجد

 1٧ سنوسى حامد محمد سنوسى 6۰٤216۳1٩۳1۳66۰1 ۰۳٩9٧٩ مقيــد مستجد

 1٤ شروق محمد محمد جالل 6۰٤216۳19۳1۳6۰٤۳ ۰۳٩9٤٧ مقيــد باق

 1٤ شيرين احمد عبد المحسن عبد هللا 6۰٤216۳19۳1۳12٤9 ۰۳٩9٤٤ مقيــد باق

 6۳ طارق احمد عبد الستار احمد 6۰٤216۳19۳1۳1٩۳٤ ۰۳٩9٤٤ مقيــد باق

 61 طارق زينهم طلب مهنى 6۰٤216۳1٩۳1۳۳1٤٧ ۰۳٩9٧9 مقيــد مستجد

 66 على ضاحى حسن عبدالحميد 6۰٤216۳19۳1۳۳٧٩٩ ۰۳٩9٧2 مقيــد مستجد

 6۰ غادة اسماعيل رجب صالح 6۰٤216۳1٩۳1۳6٩۳٩ ۰۳٩9٤۳ مقيــد باق

 6٩ فادى سمير بسطا حنا 6۰٤216۳1٩۳1۳۳66۳ ۰۳٩9٤1 مقيــد باق

 69 فاطمه جمال محمود حسن 6۰٤216۳19۳1۳۳۰٤2 ۰۳٩9٧٧ مقيــد مستجد

 62 محمد حمدى حسانين سيد 6۰٤216۳1۰۳1۳۳2٧6 ۰۳٩9٤٤ مقيــد  6خارج 

 6٧ محمد مجدي محمد عصمت عبد الواحد 6۰٤216۳1٩۳1۳۳٩۰٤ ۰۳٩9٧٤ مقيــد مستجد

 6٤ محمود احمد عبد الرحمن احمد 6۰٤216۳1٩۳1۳۳۰2٧ ۰۳٩9٤6 مقيــد باق

 6٤ محمود زغلول تونى نادى 6۰٤216۳1٩۳1۳۳۳6٤ ۰۳٩9٧٤ مقيــد مستجد

 ۰۳ مريان مكرم تقى شحاته 6۰٤216۳1۰۳1۳۳611 ۰۳٩9٤٤ مقيــد  6خارج 

 ۰1 مصطفى جمال نصار خضراوى 6۰٤216۳19۳1۳۰۳1۰ ۰۳٩9٤۳ مقيــد مستجد



 ۰6 ندى مجدى محمد عصمت عبد الواحد 6۰٤216۳1٩۳1۳۳91٤ ۰۳٩9٤۰ مقيــد باق

 ۰۰ هاجر محمد عبد الرازق محمد 6۰٤216۳19۳1۳۳9٤٧ ۰۳٩9٤٩ مقيــد باق

 ۰٩ هدى خالد فهمى مرسى 6۰٤216۳19۳1۳۳96٤ ۰۳٩9٤9 مقيــد باق

 

اجمالي عدد 
 ٨الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتظام

  
 الفرقة الثالثة

  
 الئحة داخلية

                

  

                      
  

 اإلعالم/ الصحافة -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 ابانوب فؤاد رمزى فؤاد 6۰٤216۳1۳۳1۳۳۳٤1 ۰۳٩9٤2 مقيــد  6خارج 

 6 محسن فتحى عبد الباقى حازم 6۰٤216۳1۳۳1۳۳۳٤٧ ۰۳٩9٤٧ مقيــد  6خارج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تقرير عن طالب سنة دراسية
 العالقات العامة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ صالح عٍٝ ادّذ  ٤٠٤٨٦١٠ ١

 ِذّذاترا١ُ٘ فحذٝ اترا١ُ٘   ٤٠٤٤٦٠٨ ٠

 ادّذ عٍٝ فحذٝ ِطٍُ  ٤٠٤٤٦٨٦ ٣

 ادّذ عٍٝ ٠ٛضف عثذاٌٍط١ف  ٤٠٤٤٤٦٤ ٦

 ادّذ ِؤِٓ ادّذ دطٓ  ٤٠٤٤٤٦٤ ٦

 ادّذ ِذّذ ض١ذ د١ّذٖ  ٤٠٤٤٤٠٦ ٤

 ادّذ ِذّذ صثرٜ عثذ اٌّثذٜ  ٤٠٤٤٤٠٦ ٦

 اضراء ادّذ ِذّذ ١ِصر  ٤٠٤٤٤٦٨ ٨

 اضّاء شعثاْ صذلٝ اترا١ُ٘  ٤٦٦٦١٨٠ ٦

 اشرلث عاطف شعثاْ ِذّذ  ٤٠٤٤٨٦٦ ١٦

 االء ا٠ٙاب دط١ٓ ِذّذ  ٤٠٤٤٨٦٦ ١١

 االء ِذّذ جّاي ِذّذ  ٤٠٤٤٨٤٦ ١٠

 االء ِذّذ عثذ اٌفحاح ِذّذ  ٤٠٤٤٨٦١ ١٣

 ا١ِٕٗ ادّذ ِذّذ ِثرٜ  ٤٠٤٨٦٦٠ ١٦

 ا٠س٠ص اشرف فؤاد غثر٠اي  ٤٠٤٨٣٨٦ ١٦

 ا٠ٗ خاٌذ فٛزٜ عطا  ٤٠٤٨٣٦٨ ١٤

 ادّذ ا٠ٗ عادي دٍّٝ  ٤٦٦٦٦٠٦ ١٦

 ا٠ٗ ِذّذ ِذّذ عثذ اٌّمصٛد  ٤٦٦٦١٦٤ ١٨

 تطّٗ رأفث ادّذ واًِ  ٤٠٤٨٦٦٦ ١٦

 تطٕث ِّذٚح عثذ اٌعس٠س رضٛاْ  ٤٠٤٨٦٤٦ ٠٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 العالقات العامة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ نظبم 
 االضُ اٌىٛد َ

 جاو١ٍٓ ع١ذ ضعذ اضعذ  ٤٠٤٨٦٦٦ ٠١

 دطٕاء ِصطفٝ ض١ذ خ١ًٍ  ٤٠٤٨٦٦٨ ٠٠

 دٕاْ ا١ٍ٠ا ٘ارْٚ اضذك  ٤٠٤٨٦١٦ ٠٣

 دٕٗ ٔص١ف فّٙٝ دٕا  ٤٦٦٦٦٨٤ ٠٦

 خٍٛد أدّذ ِصطفٝ دافظ  ٤٠٤٨٦٠٨ ٠٦

 ا٠ٙاب ٔصر اٌذ٠ٓ ض١ذ خٍٛد  ٤٠٤٨٦٣٨ ٠٤

 دا١ٌا عادي عثذ اٌعس٠س ِذّذ ادّذ  ٤٠٤٨٦٤٤ ٠٦

 دعاء عٍٝ اضّاع١ً عٍٝ  ٤٠٤٨٦٦٤ ٠٨



 االضُ اٌىٛد َ

 دعاء ِذّٛد ضرٜ واًِ ِذّذ  ٤٦٦٦٦٨٨ ٠٦

 د١ِأٗ رِٚأٝ تثاٜٚ اتر١ُ٘  ٤٠٤٨٤٦٠ ٣٦

 د١ِأٗ عادي شف١ك لرلار  ٤٠٤٨٦٦٦ ٣١

 د٠ٕا دّذٜ ِذّذ عٍٝ ر٠اض  ٤٠٤٨٤٣٠ ٣٠

 رضٜٛ دّذٜ ض١ذ عثذاٌع١ٍُ  ٤٦٦٦٦٦٤ ٣٣

 رغذٖ رؤف رفاعٝ صاٌخ  ٤٠٤٨٤٤٨ ٣٦

 ر٠ٙاَ عاِر شٍثٝ دطٓ  ٤٠٤٨٤٦٨ ٣٦

 ز٠ٕة صالح أدَ ع١ٍٖٛ  ٤٠٤٨٦٦٠ ٣٤

 ز٠ٕة عثذاٌج١ذ عثذاٌذا٠ُ جالي  ٤٠٤٨٦٦٤ ٣٦

 ضارٖ ج١ًّ داٚد ِجٍٝ  ٤٠٤٨٦١٨ ٣٨

 ضارٖ ضع١ذ ضثاق اترا١ُ٘  ٤٦٦٦٦١٦ ٣٦

 ضٍّٝ ادّذ عط١ٗ عثذ اٌمادر  ٤٠٤٨٨٦٦ ٦٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 العالقات العامة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ وّاي اترا١ُ٘ضٍّٝ   ٤٠٤٨٨٠٨ ٦١

 ضٍٜٛ صاتر ِذّذ ض١ذ  ٤٠٤٨٨٤٦ ٦٠

 ضّر اترا١ُ٘ عٍٝ ِذّذ  ٤٠٤٨٨٤٤ ٦٣

 ضٙر عادي عثذ إٌّعُ طرفاٜٚ  ٤٠٤٨٨٦٦ ٦٦

 شرٚق رجة ِذّذ ِذّذ  ٤٠٤٨٦١٦ ٦٦

 شرٚق ِذّذ صالح اٌذ٠ٓ فضً ادّذ  ٤٠٤٨٦٠١ ٦٤

 ش١ر٠ٓ فضً خٍف عثذ اٌٍط١ف  ٤٠٤٨٦٣٦ ٦٦

 اٌردّٓ عثذ هللا ادّذ عثذ اٌعايعثذ   ٤٦٣٨٤٦٦ ٦٨

 عّرٚ ادّذ عثذاٌذ١ّذ عثذاٌٛ٘اب  ٤٦٦٦٦٦٦ ٦٦

 فاطّٗ اٌس٘راء ض١ذ عثذ إٌّعُ عثذ اٌعاي  ٤٦٦٦٦٦١ ٦٦

 فاطّٗ ِذّذ ِذّذ ِصٍٛح  ٤٠٤٦٦٣٠ ٦١

 و١رٌص وفا٠ٗ روٝ غاٌٝ  ٤٣٦٤٦١٠ ٦٠

 ِؤِٓ عثذ اٌثالٝ عثذ إٌع١ُ عٍٝ  ٤٣٨٦٦٦٤ ٦٣

 ِاجذٖ ١٘ٚة زوٝ جٛرجٟ  ٤٣٦٤٦١٦ ٦٦

 ِار٠ٕا رضا وّاي واًِ  ٤٣٦٤٦٨٦ ٦٦

 ِار٠ٕا صفٛت جرجص دٕا  ٤٣٦٤٦١٦ ٦٤

 ِار٠ٕا ٔادٜ ٔث١ٗ ع١اد  ٤٣٦٤٦٣٦ ٦٦

 ِذّذ اٌط١ذ لرٔٝ ادّذ  ٤٣٦٤٦٦٦ ٦٨

 ِذّذ صالح ِذّذ عثذاٌّعثٛد  ٤٣٦٤٦٦١ ٦٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّٛد اتٛ ا١ًٌٍ ِذّٛد عٍٝ  ٤٣٦٤٤٠٦ ٤٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 العالقات العامة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّٛد عٍٝ فحذٝ ِطٍُ  ٤٣٨٦١٨٣ ٤١

 عثذ اٌعايِرٖٚ صاترٜ ِذّذ   ٤٣٨٦٠١٦ ٤٠

 ِر٠اْ ادٚر فرج دٕص  ٤٣٨٦٠٠٨ ٤٣

 ِر٠ُ عست عذٌٝ عثذ إٌٛر  ٤٣٨٦٠٦٤ ٤٦

 ِر٠ُ ف١ٍثص ِٛر٠ص غٛي  ٤٣٨٦٠٦٣ ٤٦

 ِصطفٝ عثذ اٌردّٓ عثذ اٌّذطٓ عط١ٗ  ٤٣٨٦٦٠٨ ٤٤

 ِٕاي ِذّذ ض١ٍّاْ ِذّذ  ٤٣٨٦٦٦٤ ٤٦

 ١ِٔٛىا ض١ّر ِالن جِٛا  ٤٣٨٦٦٦٦ ٤٨

 اٌطالَ ادّذِٝ تٙاء عثذ   ٤٣٨٦٦٣٦ ٤٦

 ِٝ ِذّذ ِذّذ اتٛ اٌعال  ٤٣٨٦٦٣٤ ٦٦

 ٔاد٠ٓ اشرف دطٓ صثرٜ دط١ٓ  ٤٣٨٦٤٤٦ ٦١

 ٔجالء ِذّذ عثذاٌردّٓ ِذّذ  ٤٣٨٦٤٨١ ٦٠

 ٔذٜ ِذّٛد ِصطفٝ ِذّٛد  ٤٣٨٦٤٨٦ ٦٣

 ٔذٜ ٔاصف شىرٜ شاور  ٤٣٨٦٤٦١ ٦٦

 ٍٔٙٗ ٠اضر عثذ هللا ٠ذٟ  ٤٣٨٦٦٦٦ ٦٦

 ضالِة ٔٛرا شٕٛدٖ ٠ٛضف  ٤٦٣٨٤٨١ ٦٤

 ٔٛرا ِذّذ عّر ِذّٛد  ٤٣٦٤٦٤٦ ٦٦

 ٔٛرٖ اضّاع١ً دطٓ اضّاع١ً  ٤٣٨٦٦١٣ ٦٨

 ٔٛر٘اْ ضعذ ِذّذ جٛٔٝ  ٤٣٨٦٦٠١ ٦٦

 ٔٛر٘اْ ِذطٓ ض١ذ دٕفٝ  ٤٣٨٦٦٣١ ٨٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 العالقات العامة -انتظام  -اإلعالم  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢)للعام االكاديمي 

 (٥  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ٔٛر٘اْ ٠ذٝ عثذ اٌذ١ّذ اترا١ُ٘  ٤٣٨٦٦٨٦ ٨١

 ٘ذ٠ر صالح ع٠ٛص ِذّذ  ٤٣٨٦٨٠٦ ٨٠

 ٘شاَ خاٌذ جٛف١ك عثذاٌعاي  ٤٠٤٦٦٨٠ ٨٣

 ٚالء ِذّٛد ِذّذ اترا١ُ٘  ٤٣٨٦٨٦٦ ٨٦

 ٠ارٖ عّاد دط١ٓ رجائٝ عٍٝ  ٤٣٨٦٨٦٦ ٨٦

 ٠اض١ّٓ ِذدث صالح فّٙٝ  ٤٣٨٦٨٤٦ ٨٤



 االضُ اٌىٛد َ

 ٠طرا ادّذ فخرٜ ِذّذ ضع١ذ  ٤٣٨٦٨٤٦ ٨٦

 

 

 

 

 


