
             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

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

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 ٥من  0صفحة 
 

 

 ـــــةداريالمـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات اال
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

  

   
    

 
 

 ٥٥اجمالي عدد الطلبة 
 

 

 الفصل الدراسي األول
 

 

 انتساب موجه
 

 

 الفرقة الثالثة
 

 

 8102-8108الئحة اولى 
 

          

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

ة ب حال طال  ال
 

ة يد حال ق م ال لوس رق  ال 
 

ود ب ك طال  ال
 

ب ماس طال  م  ال

 ۳ أحمد رمضان علً محمد 1۱4٧۳11۳۱1۳1۱9٦2 ۱۳۳٧٦۳ مقٌــد تجدسم

 1 إسالم دمرداش عبد القادر عثمان 1۱4٧۳11۳11۳114۱٦ ۱۳۳٧4٦ مقٌــد باق

 ۱ ابتهال شازلى عبد الرحمن عبد الحكٌم 1۱4٧۳11۳91۳1122۳ ۱۳۳٧٧4 مقٌــد مستجد

 9 د اسماعٌلٌم اسماعٌل محمابراه 1۱4٧۳11۳91۳1۱٧11 ۱۳۳٧4٧ مقٌــد باق

 1 احمد  السٌد عبدهللا نصر 1۱4٧۳11۳۱1۳1۱911 ۱۳۳٧٦1 مقٌــد مستجد

 ٧ احمد عصام أحمد أحمد 1۱4٧۳11۳11۳11۳۱1 ۱۳۳٦۱9 مقٌــد ۳خارج 

 ٦ احمد عمران تونى خلف 1۱4٧۳11۳11۳1۳199 ۱۳۳٧٦1 مقٌــد مستجد

 2 حى محمود احمداحمد فت 1۱4٧۳11۳11۳1۳1۱2 ۱۳۳٧٦۱ مقٌــد مستجد

 4 احمد مصطفى احمد محمد 1۱4٧۳11۳91۳1142۱ ۱۳۳٧٦9 مقٌــد مستجد

 ۳1 اسماء فتحى احمد عبدالسالم 1۱4٧۳11۳11۳11۱۱٧ ۱۳۳٧٦1 مقٌــد مستجد

 ۳۳ اسماء ناصر احمد فٌومى 1۱4٧۳11۳91۳11٦٦9 ۱۳۳٧42 مقٌــد باق

 ۳1 ل صالحاشرف رأفت كام 1۱4٧۳11۳91۳1۱۳٧٧ ۱۳۳٧٦٧ مقٌــد مستجد

 ۳۱ االء محمد عبد البدٌع عبد الجواد 1۱4٧۳11۳91۳11٧٦٧ ۱۳۳٧٦٦ مقٌــد جدمست

 ۳9 امجد عبدالمسٌح رمزى مكسموس 1۱4٧۳11۳11۳11٦1٧ ۱۳۳٧44 مقٌــد باق

 ۳1 انتصار عرفه رمضان السٌد 1۱4٧۳11۳11۳11۱11 ۱۳۳٦11 مقٌــد باق

 ۳٧ ى زكرٌا حناانجى ناد 1۱4٧۳11۳91۳1۱111 ۱۳۳٦1۳ مقٌــد باق

 ۳٦ اٌناس جمال توفٌق حسان 1۱4٧۳11۳11۳1۳9٧۱ ۱۳۳٦11 مقٌــد باق

 ۳2 اٌناس نجاح نصر كامل 1۱4٧۳11۳11۳11222 ۱۳۳٧٦2 مقٌــد مستجد

 ۳4 بٌتر عبدالفتاح رزق مٌخائٌل 1۱4٧۳11۳۱1۳112٧۱ ۱۳۳٦1۱ مقٌــد باق

 11 د مٌخائٌلبٌشوي سعٌد ورٌ 1۱4٧۳11۳۱1۳11211 ۱۳۳٦۱1 مقٌــد ۳خارج 

 1۳ بٌشوى فوزى بشرى قلٌنى 1۱4٧۳11۳11۳11٦12 ۱۳۳٦99 مقٌــد  1خارج 

 11 بٌشوى منٌر ابراهٌم برسوم 1۱4٧۳11۳91۳11421 ۱۳۳٦19 مقٌــد باق

 1۱ تغرٌد زٌن العابدٌن عبدالتواب شلبى 1۱4٧۳11۳91۳114۱٦ ۱۳۳٦11 مقٌــد باق

 19 حمدم طارق محمود محاز 1۱4٧۳11۳11۳11٦1۱ ۱۳۳٧٦4 مقٌــد مستجد

 11 حازم نادى حسانٌن ابوحلٌقة 1۱4٧۳11۳91۳1۱٧٦4 ۱۳۳٦1٧ مقٌــد باق

 1٧ حسام محمد صابر فهمً 1۱4٧۳11۳11۳11٦22 ۱۳۳٧21 مقٌــد مستجد

 1٦ راوٌه ابو النصر  محمد مرسً 1۱4٧۳11۳91۳1۱19٦ ۱۳۳٦1٦ مقٌــد باق

 12 حمن رشوانبراهٌم عبد الررشوان ا 1۱4٧۳11۳11۳11۳41 ۱۳۳٦12 مقٌــد باق

 14 رضا امٌر جابر صهٌون 1۱4٧۳11۳91۳1۱٧1٦ ۱۳۳٧2۳ مقٌــد مستجد

 ۱1 ساره عبدمرٌم ودٌع فرج 1۱4٧۳11۳91۳11249 ۱۳۳٧21 مقٌــد مستجد

 ۱۳ ساندى سٌف ادٌب حنا 1۱4٧۳11۳11۳1۳211 ۱۳۳٧2۱ مقٌــد مستجد

 



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

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

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 ٥من  0صفحة 
 

 

 ـــــةداريالمـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات اال
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 ۱1 نابراهٌم سلٌما سعاد حمدى 1۱4٧۳11۳٧1۳19114 ۱۳۳٦14 مقٌــد باق

 ۱۱ سلوى فرغلى حسن احمد 1۱4٧۳11۳91۳1۱1٧1 ۱۳۳٦۱٧ مقٌــد ۳خارج 

 ۱9 سمر عصام عبده تونى 1۱4٧۳11۳11۳1۳1۱1 ۱۳۳٧29 مقٌــد مستجد

 ۱1 سهٌلة على حسن صادق 1۱4٧۳11۳91۳1۱٧21 ۱۳۳٦۳1 مقٌــد باق

 ۱٧ لٌلشادى محمد خلٌل محمد خ 1۱4٧۳11۳11۳114۱2 ۱۳۳٦۳۳ مقٌــد باق

 ۱٦ شٌماء عوض حسٌن عبد العزٌز 1۱4٧۳11۳91۳1۱1۳4 ۱۳۳٧21 مقٌــد مستجد

 ۱2 شٌماء نادى عبد هللا احمد 1۱4٧۳11۳91۳1۱۳4۱ ۱۳۳٦۱٦ مقٌــد ۳خارج 

 ۱4 عبد الرحمن حسن عٌدالاله علً 1۱4٧۳11۳11۳114۳٦ ۱۳۳٦۳1 مقٌــد باق

 91 ر سٌدعلى خالد صاب 1۱4٧۳11۳11۳11211 ۱۳۳٦۳۱ مقٌــد باق

 9۳ عمر مصطفى عمر عبدالرحٌم 1۱4٧۳11۳91۳1۱141 ۱۳۳٦۳9 مقٌــد باق

 91 عمرو جمال شعبان عبدالمحسن 1۱4٧۳11۳91۳1۱1٦2 ۱۳۳٦۱2 مقٌــد ۳خارج 

 9۱ فاطمة حسانٌن محمد حسانٌن 1۱4٧۳11۳91۳1141٧ ۱۳۳٦۱4 مقٌــد ۳خارج 

 99 ه ٌوسففٌبى سامى عبد 1۱4٧۳11۳11۳1۳29۳ ۱۳۳٦۳1 مقٌــد باق

 91 كاترٌن فوزى افرام ابو سٌف 1۱4٧۳11۳91۳1۱۳4٧ ۱۳۳٧2٧ مقٌــد جدمست

 9٧ كرٌستٌن بهاء شحاته ٌوسف 1۱4٧۳11۳۱1۳112٦1 ۱۳۳٦91 مقٌــد ۳خارج 

 9٦ كرٌم عصام الدٌن على عبد هللا 1۱4٧۳11۳91۳1۱۱11 ۱۳۳٦۳٧ مقٌــد باق

 92 شعبان على د زٌن العابدٌنلمٌاء محم 1۱4٧۳11۳91۳11٧٧2 ۱۳۳٦۳٦ مقٌــد باق

 94 لٌدٌا عبد المسٌح ناثان فلتس 1۱4٧۳11۳11۳11۳9٦ ۱۳۳٦۳2 مقٌــد باق

 11 لٌنه محمد عبدالرحمن محمد 1۱4٧۳11۳11۳114٧9 ۱۳۳٧2٦ مقٌــد مستجد

 1۳ مارٌنا مجدي شحاته ٌونان 1۱4٧۳11۳11۳11۳۳٦ ۱۳۳٦۳4 مقٌــد باق

 11 ودهمٌخائٌل شنماٌكل رزق  1۱4٧۳11۳91۳11499 ۱۳۳٦11 مقٌــد باق

 1۱ محمد احمد محمد عبد العزٌز 1۱4٧۳11۳11۳1۱144 ۱۳۳٦1۳ مقٌــد باق

 19 محمد زٌن محمد جمعه 1۱4٧۳11۳۱1۳1۱94٦ ۱۳۳٦11 مقٌــد باق

 11 محمود  قاسم محمد محمد 1۱4٧۳11۳91۳1۱9٧٦ ۱۳۳٦1۱ مقٌــد باق

 1٧ ٌففاروق محمدالشرود حمدى محمدالمحم 1۱4٧۳11۳91۳1۱٧11 ۱۳۳٧22 مقٌــد مستجد

 1٦ محمود سٌد ابراهٌم سٌد 1۱4٧۳11۳۱1۳1۱٦12 ۱۳۳٦9۳ مقٌــد ۳خارج 

 12 منار كمال كامل محمد 1۱4٧۳11۳91۳1121۱ ۱۳۳٦11 مقٌــد باق

 14 منال عٌاد جوهر غالً 1۱4٧۳11۳11۳114۱۱ ۱۳۳٦1٧ مقٌــد باق

 ٧1 الوهابمصطفى محمد عبدمنى  1۱4٧۳11۳91۳11٧٧4 ۱۳۳٦1٦ مقٌــد باق

 ٧۳ مى احمد انور عبده 1۱4٧۳11۳۱1۳1۱111 ۱۳۳٦12 مقٌــد باق

 ٧1 مى محمد ابو النور علً 1۱4٧۳11۳11۳111٧۳ ۱۳۳٧24 مقٌــد مستجد

 ٧۱ مى محمد محمود عبدالعال 1۱4٧۳11۳11۳11۳٧2 ۱۳۳٧41 مقٌــد مستجد

 ٧9 رائٌل عبد هللامى نبٌل جب 1۱4٧۳11۳91۳1۱۳19 ۱۳۳٧4۳ مقٌــد مستجد

 ٧1 مٌار محمد سٌد محمد جابر 1۱4٧۳11۳91۳1۱19۳ ۱۳۳٧41 مقٌــد مستجد

 ٧٧ مٌثاب سٌد محمد محمد 1۱4٧۳11۳91۳11٧٦1 ۱۳۳٦91 مقٌــد ۳خارج 
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 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 ٧٦ مٌرنا نشأت فهمى بباوى 1۱4٧۳11۳91۳11٦22 ۱۳۳٧4۱ مقٌــد مستجد

 ٧2 فؤاد توفٌق مٌشٌل ادوارد 1۱4٧۳11۳۱1۳1۱111 ۱۳۳٦14 مقٌــد باق

 ٧4 مٌنا نادى رٌاض جونى 1۱4٧۳11۳11۳11٧12 ۱۳۳٦۱1 مقٌــد باق

 ٦1 ندا رضا جمعه عبد العظٌم 1۱4٧۳11۳91۳112۳1 ۱۳۳٦۱۳ مقٌــد باق

 ٦۳ نسمة خالد محمود عبدالرحٌم 1۱4٧۳11۳11۳11٦11 ۱۳۳٦۱1 مقٌــد باق

 ٦1 م صادقنسٌبه سٌد ابراهٌ 1۱4٧۳11۳91۳1۱٧۱2 ۱۳۳٧49 مقٌــد مستجد

 ٦۱ نفٌن ماهر محمد فرج 1۱4٧۳11۳91۳1۱14٦ ۱۳۳٦۱۱ مقٌــد باق

 ٦9 هند محمد احمد عرفان كامل 1۱4٧۳11۳11۳114٦1 ۱۳۳٧41 مقٌــد مستجد

 ٦1 ٌونان خلٌل ٌونان عٌاد 1۱4٧۳11۳11۳11421 ۱۳۳٦9۱ مقٌــد ۳خارج 
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 االجتماع/ اجتماع/ اجتماع تخصص علم االجتماع -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

 ۳ ي  سعدابانوب  ممدوح فكر 1۱4٧۳11۳۱1۳1۱9٧1 ۱1191٧ مقٌــد مستجد

 1 احمد محمد احمد رفاعى 1۱4٧۳11۳91۳11۱۱٦ ۱1191٦ مقٌــد مستجد

 ۱ امٌل رضا فخري اسحق 1۱4٧۳11۳11۳119۱9 ۱119۱9 مقٌــد باق

 9 اٌمان خلف محمود مهنى 1۱4٧۳11۳91۳1۳1٦٧ ۱11912 مقٌــد مستجد

 1 ممدوح سٌد اسماعٌلاٌه  1۱4٧۳11۳91۳1111۳ ۱119۱1 مقٌــد باق

 ٧ بسام خالد ٌونس سلٌم 1۱4٧۳11۳91۳11۳٦٧ ۱11914 ٌــدقم مستجد

 ٦ بسمة جمال محمد محمد 1۱4٧۳11۳11۳1۳۳۳٧ ۱119۱٧ مقٌــد باق

 2 تٌسٌر ناصر محمد النشار 1۱4٧۳11۳11۳1۳٧91 ۱11911 مقٌــد ۳خارج 

 4 سٌد ابوزٌدحسام الدٌن سٌد  1۱4٧۳11۳11۳1۱994 ۱1191۳ مقٌــد ۳خارج 

 ۳1 حسناء خالد فاروق راضً 1۱4٧۳11۳11۳1۳۳99 ۱119۱٦ مقٌــد باق

 ۳۳ رامز اٌوب جرجس لوندى 1۱4٧۳11۳۱1۳1۱٧۳۳ ۱119۱2 مقٌــد باق

 ۳1 رحاب رجب راشد عبد الوهاب 1۱4٧۳11۳11۳1۳٦11 ۱119۱4 مقٌــد باق

 ۳۱ حمدرضوى خالد عبدهللا م 1۱4٧۳11۳۱1۳11۱۳1 ۱11911 مقٌــد ۳خارج 

 ۳9 رومانى اسحق شوقى عازر 1۱4٧۳11۳۱1۳111٧1 ۱1191۱ مقٌــد ۳خارج 

 ۳1 زهوه خالد مصطفى محمد 1۱4٧۳11۳91۳1۱12٦ ۱11919 مقٌــد ۳خارج 

 ۳٧ زٌنب محمد عبد الحمٌد محمد 1۱4٧۳11۳11۳111۱1 ۱11911 مقٌــد ۳خارج 

 ۳٦ سندس امٌن محمد عطا 1۱4٧۳11۳11۳11٧14 ۱11991 مقٌــد باق

 ۳2 شٌماء عادل فتحً محمد 1۱4٧۳11۳11۳1۳19٦ ۱1199۳ مقٌــد باق

 ۳4 عمرو علً الرضا عالء الدٌن عٌسى 1۱4٧۳11۳11۳111۱1 ۱1191٧ مقٌــد ۳خارج 

 11 فاطمة رضا داود ابراهٌم 1۱4٧۳11۳۱1۳1۱۱12 ۱11991 مقٌــد باق

 1۳ لحمٌدفاطمه ربٌع محمود عبدا 1۱4٧۳11۳11۳11242 ۱1199۱ مقٌــد باق

 11 كٌرلس صدقى محروس بباوى 1۱4٧۳11۳91۳11۱٦۱ ۱119۱1 مقٌــد مستجد

 1۱ كٌرلس ناجى جابر فؤاد 1۱4٧۳11۳11۳112٦٦ ۱1191٦ مقٌــد ۳خارج 

 19 مارجو خلف بربري سدارى 1۱4٧۳11۳11۳1122۳ ۱11999 مقٌــد باق

 11 محمد جمعة جابر عٌسوى 1۱4٧۳11۳11۳112۳1 ۱11991 مقٌــد باق

 1٧ محمود جالل محمد محمود 1۱4٧۳11۳11۳11944 ۱119۱۳ مقٌــد مستجد

 1٦ محمود مجدي محمود زكً 1۱4٧۳11۳11۳11٦41 ۱11912 مقٌــد ۳خارج 

 12 محمود مختار سمٌح مهٌدي 1۱4٧۳11۳91۳1۳۳2۳ ۱1199٧ مقٌــد باق

 14 مدحت مورٌس نصحى عبد المسٌح 1۱4٧۳11۳11۳1۳44٧ ۱119۱1 مقٌــد مستجد

 ۱1 مصطفى احمد فرغلى سٌد 1۱4٧۳11۳91۳11٦4٦ ۱119۱۱ مقٌــد مستجد

 ۱۳ مٌنا ماهر اسحق خلٌل 1۱4٧۳11۳۳1۳1۳۳٧٧ ۱11914 مقٌــد ۳خارج 

 



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

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

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 ٥من  0صفحة 
 

 

 ـــــةداريالمـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات اال
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 ۱1 نرمٌن فاٌز ناصر منصور 1۱4٧۳11۳91۳1۳۱٧۳ ۱1199٦ مقٌــد باق

 ۱۱ نورهان عمر على حموده 1۱4٧۳11۳11۳11121 ۱11992 مقٌــد باق

 ۱9 ٌن رضا عبد المنعم عبد الغنًسمٌا 1۱4٧۳11۳11۳1۳۳۱۱ ۱11994 دمقٌــ باق
  

           



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

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

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 ٥من  0صفحة 
 

 

 ـــــةداريالمـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات اال
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 
   

    

 
 

 0اجمالي عدد الطلبة 
 

 

 الفصل الدراسي األول
 

 

 انتساب موجه
 

 

 الفرقة الثالثة
 

 

 الئحة داخلية
 

          

 االجتماع/ اجتماع انتساب موجة -الشعبة:-القسم
  

ة ب حال طال  ال
 

ة يد حال ق م ال لوسال رق   

 

ود ب ك طال  ال
 

سم ب ا طال  م  ال

 ۳ حاتم  عالءالدٌن  شحاتة  عبد اللطٌف 1۱4٧۳11121۳19۳٧٧ ۳11 مقٌــد ۱خارج 
 

 

   

            



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

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

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 ٥من  0صفحة 
 

 

 ـــــةداريالمـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات اال
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 
   

    

 
 

 8اجمالي عدد الطلبة 
 

 

 الفصل الدراسي األول
 

 

 انتظام
 

 

 ة الثالثةالفرق
 

 

 8100الئحة حديثة 
 

          

 االجتماع/ اجتماع/ اجتماع تخصص علم االجتماع -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

 ۳ زاٌد ٌعقوب اسكندر حنا 1۱4٧۳11۳۳1۳1۳1٧۳ ۱119٧1 مقٌــد  1خارج 

 1 منى طه صدٌق طاهر 1۱4٧۳11۳۳1۳11۳٦۳ ۱119٧۳ مقٌــد  1خارج 
 

 

            



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

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

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 ٥من  0صفحة 
 

 

 ـــــةداريالمـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات اال
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 
   

    

 
 

 0اجمالي عدد الطلبة 
 

 

 الفصل الدراسي األول
 

 

 انتظام
 

 

 الفرقة الثالثة
 

 

 8101الئحة جديدة
 

          

 ةاالجتماع/ اجتماع/ اجتماع تخصص الدراسات السكاني -الشعبة:-القسم
  

ة ب حال طال  ال
 

ة يد حال ق م ال لوس رق  ال 
 

ود ب ك طال  ال
 

ب مسا طال  م  ال

 ۳ صافٌه عبدالباسط عبدالغنً فرج 1۱4٧۳11۳11۳11۳4٦ 91۳ مقٌــد ۱خارج 
 

 

   

            

 

  تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتظام -االجتماع  -الفرقة ثالثة 

 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (0  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٩/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد م

 آ٠ٗ شعّاظ جٛف١ك عٍٝ  ٦٤٠٠٠٦٦ ١

 اتأٛب ِجذٜ ٠ٌٛص زوٝ  ٦٣٣٥٣٤٤ ٢

 اتحٙاي رِضاْ ِذّذ زغٍٛي  ٦٤٠٠٥٣٣ ٣

 اترار جّاي ِذّذ ادّذ  ٦٤٠٠٥٣٥ ٤

 ادالَ ر٠اض ٔثٛت ِٛضٝ  ٦٤٠٠٥٣٦ ٥

 ادالَ فراج عس٠س عثّاْ  ٦٣٤٩٢٦٢ ٦

 ادّذ عرتٝ ادّذ ادّذ  ٦٤٠٠٥٣٩ ٦

 اضراء اضّاع١ً ِذّذ اضّاع١ً  ٦٤٠٠٥٤٥ ٠

 اضراء اشرف ض١ذ ِذّذ  ٦٣٠٢٤٩٦ ٩

 اضراء دّادٖ ِخ١ّر عثذاٌعس٠س  ٦٤٠٠٥٤٦ ١٠

 اضراء صافٝ ِذّذ عشرٜ  ٦٣٠٢٥٠٠ ١١

 اضّاء اِاَ طٗ تذٜٚ  ٦٤٠٠٥٥١ ١٢

 ض١ذ فراجاضّاء دطٕٝ   ٦٤٠٠٥٥٥ ١٣

 اضّاء رجة ف١ُٙ خاٌذ  ٦٤٠٠٥٥٦ ١٤

 اضّاء صالح دفٕٝ ادّذ  ٦٤٠٠٥٥٩ ١٥

 اضّاء عست واًِ عثذ اٌعاطٟ  ٦٤٠٠٥٦١ ١٦

 اضّاء عٍٝ ض١ذ عٍٝ  ٦٤٠٠٥٦٣ ١٦

 اضّاء فا٠س عثذاٌعظ١ُ عثذاٌىر٠ُ  ٦٤٠٠٥٦٥ ١٠

 اضّاء ٔادٜ عثذاٌفحاح دطٓ  ٦٤٠٠٥٦٦ ١٩

 زوٝاشرف ِا٘ر ٠ٛضف   ٦٤٢٣١١٠ ٢٠

 اصاٌٗ رجة ِذّذ٠ٓ اتٛز٠ذ  ٦٤٠٠٥٦١ ٢١

 االء جّاي ٠ذٝ ِرضٝ  ٦٤٠٠٥٦٣ ٢٢

 اِأٝ لٕاٜٚ دط١ٓ اترا١ُ٘  ٦٤٠٠٥٠١ ٢٣

 اِث هللا اِاَ عثّاْ عٍٝ  ٦٤٠٠٥٠٣ ٢٤



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

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

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 ٥من  0صفحة 
 

 

 ـــــةداريالمـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات اال
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضُ اٌىٛد م

 إِٗ ِذّٛد ِذّذ ِذّذ  ٦٤٠٠٥٠٩ ٢٥

 ا١ِٕٗ جّعٗ خ١رٜ عٍٝ  ٦٣٠٢٥٦٣ ٢٦

 ا١ِرٖ عاِر خ١ٍفٗ ضٕٛضٟ  ٦٤٠٠٦٠٦ ٢٦

 أشراح دجاج ثاتث دّذاْ  ٦٤٠٠٠٦٥ ٢٠

 ا٠ّاْ لاضُ شىرٜ عثذاٌٛ٘اب  ٦٣٠٢٦١٢ ٢٩

 ا٠ّٓ ٔاصر عثذإٌّعُ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٢١ ٣٠

 ا٠ٗ ادّذ ِذّذرت١ع عثذاٌردّٓ  ٦٤٠٠٦٢٣ ٣١

 ا٠ٗ اشرف ادّذ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٢٥ ٣٢

 ا٠ٗ ضالِٗ شارٌٝ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٢٦ ٣٣

 ا٠ٗ صالح اترا١ُ٘ عٍٝ  ٦٤٠٠٦٢٩ ٣٤

 ا٠ٗ عثذ اٌٙادٜ ِذّذ عٍٝ  ٦٤٠٠٦٣١ ٣٥

 ا٠ٗ ِذّذ ِذّذ عٍٝ  ٦٤٠٠٦٣٣ ٣٦

 ا٠ٗ ِذّٛد ِذّذ ضىراْ  ٦٣٠٢٦٢٤ ٣٦

 تطّٗ ِرعٝ عثذاٌج١ًٍ دّذ  ٦٤٠٠٦٣٦ ٣٠

 جمٝ عاطف ادّذ عٍٝ  ٦٤٠٠٦٥١ ٣٩

 دطٓ ِّذٚح دطٓ عثذاٌجٛاد  ٦٤٠٠٦٥٣ ٤٠

 خاٌذ ادّذ جالي عٍٝ  ٦٤٠٠٦٥٥ ٤١

 ١ة عٍٝخاٌذ عٍٝ ٔج  ٦٣٠٢٦٩٢ ٤٢

 دا١ٌا ادّذ ضعذ عثذ اٌثذ٠ع  ٦٣٠٢٦٠٦ ٤٣

 دا١ٌا دطٕٝ دٍّٝ ت١ِٛٝ  ٦٣٠٢٦١١ ٤٤

 د١ِأٗ فحذٝ ٔج١ة جرجص  ٦٤٠٠٦٦١ ٤٥

 رأذا اٌطعذٜ ِذّذ اٌشافعٝ  ٦٤٠٠٦٦٣ ٤٦

 رتاب وطثاْ فحذٝ ِرضٝ  ٦٤٠٠٦٦٥ ٤٦

 رداب صالح أدّذ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٦٦ ٤٠

 ّذرداب ِذطٓ عرفٗ دطٓ اد  ٦٤٠٠٦٦١ ٤٩

 ردّٗ عادي ٠ٛضف عثذاٌٛ٘اب  ٦٤٠٠٦٠٦ ٥٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -االجتماع  -الفرقة ثالثة 
 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (8  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٩/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد م

 اش ِذّٛدرشا اشرف عث  ٦٤٠٠٦٠٩ ٥١

 رضٖٛ دطٓ ِٛضٝ ادّذ  ٦٤٠٠٦٩١ ٥٢

 رل١ٗ عثذهللا شذاجٗ عثذهللا  ٦٤٠٠٦٩٣ ٥٣



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

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

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 ٥من  0صفحة 
 

 

 ـــــةداريالمـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات اال
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضُ اٌىٛد م

 رٚف١ذٖ زور٠ا فارٚق شٍماِٝ  ٦٤٦٣٢٩٦ ٥٤

 ر٠ُ جّاي ِذّذ فؤاد ِذّذ  ٦٤٠٠٦٩٥ ٥٥

 ر٠ّٛٔذا ٠ٛضف تثاٜٚ ٠ٛضف  ٦٤٠٠٦٩٦ ٥٦

 ر٠ٙاَ زغٍٛي ٠ذ١ٝ ِذّذ  ٦٣٠٢٦٦٤ ٥٦

 ِذّذ ر٠ٙاَ ٠طٓ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٩٩ ٥٠

 ز٠ٕة جّاي اترا١ُ٘ عثذ اٌذافظ  ٦٤٠٠٦٠١ ٥٩

 ز٠ٕة ضّاح دّٛدٖ درد٠ر  ٦٤٠٠٦٠٥ ٦٠

 ز٠ٕة صالح عثذاٌثذ٠ع عثذاٌردّٓ  ٦٤٠٠٦٠٦ ٦١

 ز٠ٕة ِذّذ عثذاٌعس٠س عٍٝ  ٦٣٠٢٦٩٥ ٦٢

 ضارٖ ادّذ ِذّٛد عثّاْ  ٦٤٠٠٦١١ ٦٣

 ضح١فٓ ضاِخ ٔث١ٗ صادق  ٦٤٠٠٦١٥ ٦٤

 ثذ اٌذى١ُ ادّذشرٚق ادّذ ع  ٦٤٠٠٦٢٥ ٦٥

 ش١ّاء شعثاْ صاٌخ أدّذ  ٦٤٠٠٦٢٦ ٦٦

 ش١ّاء صالح ادّذ عثذ اٌردّٓ  ٦٤٠٠٦٢٩ ٦٦

 ش١ّاء ِذّذ داِذ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٣١ ٦٠

 صفاء جّعٗ دطٓ عثذ اٌعظ١ُ  ٦٤٠٠٦٣٣ ٦٩

 عادي ٔاصف أٛر روٝ  ٦٢٦٥٠٩٥ ٦٠

 عثذ اٌردّٓ ادّذ ِخ١ّر ادّذ  ٦٣٩٠٥٦٤ ٦١

 ُ جّاي ِٛضٝ اتٛ اٌعالعثذ اٌعظ١  ٦٣٩٠٥٠٢ ٦٢

 عثذ هللا عادي فٛزٜ عثذاٌٍط١ف  ٦٢٦٥٦٤٤ ٦٣

 عجا٠ثٝ ِالن روٝ اضىٕذر  ٦٤٠٠٦٣٥ ٦٤

 ع١ٍاء فراج صاٌخ دّذ  ٦٤٠٠٦٣٩ ٦٥

 عّاد ١ِالد ١ِٕر ١٘ٚة  ٦٤٠٠٦٤١ ٦٦

 ع١طٝ عالءاٌذ٠ٓ ادّذ ٠ٛضف  ٦٤٠٠٦٤٥ ٦٦

 فاجٓ رجة واًِ دطٓ  ٦٤٠٠٦٤٦ ٦٠

 ذّذ صثذٝ ٠ٛضففاطّٗ ِ  ٦٤٠٠٦٤٩ ٦٩

 فاطّٗ ِذدث ِذّذ اٌصغ١ر عثذ اٌعاي  ٦٤٠٠٦٥٦ ٠٠

 فٍٗ ِذّذ راضٝ واًِ  ٦٤٠٠٦٦١ ٠١

 وارٌٛش ٔث١ً ٌطفٝ د١ِاْ  ٦٢٦٦١١١ ٠٢

 ورضح١ٕا تٌٛص عثذ اٌّط١خ اٌط١ذ  ٦٤٠٠٦٦٤ ٠٣

 ورضح١ٕا رضا ٔج١ة دٕا  ٦٤٠٠٦٦٦ ٠٤

 و١رٌص عازر ١ِخائ١ً صادق  ٦٤٠٠٤٩٠ ٠٥

 اجذ ِجذٜ فؤاد خ١ًٍِ  ٦٢٦٥٩٤٣ ٠٦



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

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

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 ٥من  0صفحة 
 

 

 ـــــةداريالمـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات اال
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضُ اٌىٛد م

 ِار٠ٕا ع١ذ شذاجٗ عمً  ٦٤٠٠٦٠٢ ٠٦

 ِار٠ٕا و١ًّ واًِ ع١اد  ٦٤٠٠٦٠٥ ٠٠

 ِذثٗ ٚد١ذ عٛض تطرش  ٦٤٠٠٦٠٦ ٠٩

 ِذّٛد عط١ٗ عثذاٌذىُ عط١ة  ٦٤٠٠٠٠٣ ٩٠

 ِذ١ٌٓ ٠اضر ادّذ عثذ اٌذ١ٍُ  ٦٤٠٠٠٠٣ ٩١

 ِرٖٚ اتٛ ١ٌٍٗ ادّذ اٌط١ذ  ٦٣٩٩٩٢٠ ٩٢

 ّرغٕٝ ِذّذ ادّذِرٖٚ اٌ  ٦٤٠٠٠٠٠ ٩٣

 ِرٖٚ راضٝ عثذاٌرازق عثذاٌرازق  ٦٤٠٠٠١٢ ٩٤

 ِرٖٚ ضعذ ِّذٚح عثذهللا  ٦٤٠٠٠١٦ ٩٥

 ِر٠اْ رضا فا٠س ٌث١ة  ٦٤٠٠٠٢٢ ٩٦

 ِر٠ُ تاشٕذٜ ضعذ ا٠ٛب  ٦٣٩٩٩٣١ ٩٦

 ِصطفٝ فٌٛٝ عثذ اٌّعطٝ عثذ اٌّٛجٛد  ٦٤٠٠٠٣٠ ٩٠

 ِٕٗ هللا عف١فٝ ادّذ خٍف هللا  ٦٣٩٩٩٤١ ٩٩

 ِٕٝ ِذّٛد عاتذ٠ٓ عثذاٌذى١ُ  ٦٤٠٠٠٤١ ١٠٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -االجتماع  -الفرقة ثالثة 
 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (2  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٩/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد م

 ١ٍُ ادّذِٝ ِذّذ عثذ اٌذ  ٦٤٠٠٠٤٣ ١٠١

 ١ِار ادّذ جّعٗ عثذاٌّذطٓ  ٦٤٠٠٠٤٦ ١٠٢

 ١ِرا ِجذٜ عثذٖ اضذك  ٦٤٠٠٠٤٩ ١٠٣

 ٔف١طٗ دطٓ عثذ اٌذٝ ِذّذ  ٦٤٠٠٠٠٥ ١٠٤

 ٍٔٙٗ ادّذ دط١ٓ ادّذ  ٦٤٠٠٠٦١ ١٠٥

 ٔٛر٘اْ رأفٗ جّاي عثذاٌع١ٍُ  ٦٤٠٠١٩٠ ١٠٦

 ٔٛر٘اْ ض١ذ جاتر ِذّذ  ٦٤٠٠٠٦٣ ١٠٦

 رج ١ِخائ١ًٔ١ف١ٓ عّاد ف  ٦٤٠٠٢٠٦ ١٠٠

 ٘ثٗ جّاي عثذاٌّمصٛد دط١ٓ  ٦٤٠٠٢١٠ ١٠٩

 ٘ذٜ ِّذٚح دطٕٝ دجازٞ  ٦٤٠٠٠٦١ ١١٠

 ٕ٘اء ضّٙاْ عٍٝ ِذّذ  ٦٤٠٠٦٠٣ ١١١

 ٕ٘ذ ادّذ ِذّذ ض١ٍُ  ٦٤٠٠٢٢٤ ١١٢

 ٠ٛ٘ذا رجة ِذّٛد عٍٝ  ٦٤٠٠٦٠٩ ١١٣

 ٠ٛ٘ذا عثذاٌذ١ّذ ضع١ذ لاضُ  ٦٤٠٠٦١٣ ١١٤

 ذّذ٠ٛ٘ذا ع١ذ رشذٜ ِ  ٦٤٠٠٦١٩ ١١٥



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

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

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 ٥من  0صفحة 
 

 

 ـــــةداريالمـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات اال
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضُ اٌىٛد م

 ٚفاء جاتر داِذ ِذّذ  ٦٤٠٠٠٠٥ ١١٦

 ٚالء ِذّذ أدّذ ِذّذ  ٦٤٠٠٢٢٦ ١١٦

 ٠اض١ّٓ اضاِٗ اترا١ُ٘ ادّذ  ٦٤٠٠٠١٠ ١١٠

 ٠اض١ّٓ جّعٗ عثّاْ ِذّذ  ٦٤٠٠٠١٥ ١١٩

 ٠اض١ّٓ عثذاٌحٛاب اضّاع١ً عثذاٌٙادٜ  ٦٤٠٠٠٢٠ ١٢٠

 ٠اض١ّٓ عثذهللا عثذاٌرؤف عٍٝ  ٦٤٠٠٠٢٥ ١٢١

 ض١ّٓ عّاد دٕا رٚفائ٠ً١ا  ٦٤٠٠٠٢٠ ١٢٢

 ٠اض١ّٓ ٔاصر جٛف١ك ِذّذ  ٦٤٠٠٠٣٩ ١٢٣

 ٠طر٠ٗ خٍف هللا ٔاجٝ اضّاع١ً  ٦٤٠٠٠٥٣ ١٢٤

 ٠ٛضف ادّذ ضعٛدٜ دطاْ  ٦٤٠٠٠٦٦ ١٢٥

 

 

  تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتساب موجة -االجتماع  -الفرقة ثالثة 

 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (0  ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٩/١٩/٠٠م إلدارة شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيث
 االضُ اٌىٛد م

 إِٓٗ ٔادر ادّذ عثذ ا١ٌّّٙٓ  ٦٣٠٢٥٦٩ ١

 اتٛ تىر ض١ذ أتٛتىر أدّذ  ٦٣٤٩٢٦٠ ٢

 ادّذ عثذاٌرازق ِذّذ عالَ  ٦٣٤٩٢٦٦ ٣

 ادّذ عالء ِذّٛد ِٙذٜ  ٦٣٤٩٢٦٠ ٤

 ادّذ ِذّذ ادّذ عٍٝ  ٦٣٠٠٤٠١ ٥

 ِذّذ ِذّذ عثذٖادّذ   ٦٣٠٢٤٩٥ ٦

 اضراء ِذطٓ ِذّذ ِذّذ  ٦١٦٠٠٠٥ ٦

 اضراء ِذّذ رشاد ض١ذ  ٦٣٠٢٥٠٩ ٠

 اضراء ٔادٜ ِذّٛد ضعذاٜٚ  ٦٣٠٢٥١٣ ٩

 اضّاء اتٛ تىر عثذ اٌّج١ذ ضاٌُ  ٦٣٠٢٥٢٢ ١٠

 اضّاء ادّذ فٌٛٝ ادّذ  ٦٣٠٢٥٢٦ ١١

 اشرف ِذّذ عثذاٌردّٓ ِذّذ  ٦٣٠٢٥٤٦ ١٢

 ًِ ِذّذاِأٝ ع١ذ وا  ٦٣٠٢٥٥٢ ١٣

 اًِ ضع١ذ ِذّذ ِرضٝ  ٦٣٠٢٥٦٤ ١٤

 ا١ِرٖ عٍٝ ِذّذ عٍٟ  ٦٣٩٠٥٤٦ ١٥

 أذرٚ ض١ّر فؤاد دٕا  ٦٢٦٦٠٦٦ ١٦

 ا٠ٗ رِضاْ أدّذ عثذ اٌٛ٘اب  ٦٣٠٢٦١٠ ١٦

 ا٠ٗ عٍٝ ِذّذ عٍٝ  ٦٣٠٢٦٢٢ ١٠



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

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

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 ٥من  0صفحة 
 

 

 ـــــةداريالمـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات اال
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضُ اٌىٛد م

 تطّٗ جّاي رِضاْ عثذ اٌطالَ  ٦٣٩٠٥٤٠ ١٩

 تطٕث ِجذٜ خٍف ِذّذ  ٦٣٠٢٦٣١ ٢٠

 جر٠فا١ٔا فرح ثاتث ِطعذ  ٦٣٠٢٦٦٣ ٢١

 جمٜٛ صالح عثذاٌظا٘ر ِذّذ  ٦٣٠٢٦٦٦ ٢٢

 دطٕاء ض١ّر عثذ اٌعس٠س عثذ اٌّعثٛد  ٦٣٠٢٦٠٣ ٢٣

 رضٖٛ عثذاٌرد١ُ عثذاٌفحاح عثذاٌذى١ُ  ٦٣٠٢٦٥٦ ٢٤

 رل١ٗ ِجا٘ذ ِذّذ ضع١ذ  ٦٣٠٢٦٦٦ ٢٥

 ر٠جاْ جرجص ٚ٘ثٗ ل١ٍٕٟ  ٦٣٠٢٦٦٠ ٢٦

 عثذاٌفحاح عثذاٌذى١ُ ر٠ٙاَ عثذاٌرد١ُ  ٦٣٠٢٦٦٦ ٢٦

 ز٠ٕة ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ ادّذ ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ  ٦٣٠٢٦٩١ ٢٠

 ضارٖ عّاد عازر ٔاشذ  ٦٣٠٢٠٠٥ ٢٩

 ضارٖ فرج عثذاٌذ١ّذ دذاد  ٦٣٠٢٠١٦ ٣٠

 ضا١ٌّٓ اضاِٗ دطٓ ادّذ  ٦٣٠٢٠٢٥ ٣١

 ضاٌٝ ٔٙاد ٔث١ً شذاجٗ  ٦٣٠٢٠٢٩ ٣٢

 ضأذٜ ١ِخائ١ً وّاي ٚاصف  ٦٣٠٢٠٣٦ ٣٣

 ضّر عثذاٌثاضظ فٌٛٝ عس٠س  ٦٣٠٢٠٦٠ ٣٤

 ض١ذ دط١ٓ ِذّذ ِذّذ  ٦٢٦٦٠٠٩ ٣٥

 شرٚق دّذٜ عثذ اٌفحاح ِذّذ  ٦٣٠٢٠٦٠ ٣٦

 ش١ّاء خ١ّص اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٣٠٢٠٦٤ ٣٦

 ش١ّاء عثذاٌرؤف ِذّذ ٠ٛضف  ٦٣٩٠٥٥٢ ٣٠

 غادٖ ِذّذ دطٓ ِاٌه  ٦٣٩٠٦٠١ ٣٩

 فادٜ عاطف ١ِٕر درز  ٦٣٩٠٦٠٥ ٤٠

 اٌس٘راء عثذ اٌردّٓ ِذّذ صاٌخفاطّٗ   ٦٣٩٠٦٠٩ ٤١

 فاطّٗ ِذّذ عثذ اٌثالٝ ِذّذ  ٦٣٩٠٦١١ ٤٢

 ف١رٚز ٔث١ً ٔصذٝ دٕا  ٦٣٩٠٦١٥ ٤٣

 واجر٠ٓ ا١ِر رِسٜ ض١ٍّاْ  ٦٢٦٦١٠٥ ٤٤

 ور٠ُ عثذاٌذى١ُ عثذاٌىر٠ُ صاٌخ  ٦٣٩٠٦٢٠ ٤٥

 ور٠ُ عٍٝ ِذّذ اترا١ُ٘ عٍٝ  ٦٤٤٢٠٥٢ ٤٦

 ِاجذ ِراد ِف١ذ عازر  ٦٢٦٦١١٦ ٤٦

 ِارج١ٕا ١ِخائ١ً زور٠ا ٚ٘ثٗ  ٦٣٩٠٦٢٢ ٤٠

 ِارٜ ثاتث ع١ذ زا٘ٝ  ٦٣٩٠٦٢٤ ٤٩

 ِارٜ ٠ٛضف اضذك عثذ هللا  ٦٣٩٠٦٢٠ ٥٠

 (  8)   تقرير عن طالب سنة دراسية 



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

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

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 ٥من  0صفحة 
 

 

 ـــــةداريالمـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات اال
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 انتساب موجة -االجتماع  -الفرقة ثالثة   كلية اآلداب
 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 م ١٠:١٠ ٩١٠٩/١٩/٠٠طالة بتبريخ بن الهيثم إلدارة شئون النظبم ا
 االضُ اٌىٛد م

 ِذّٛد جّعٗ ِذّذ ِذّذ  ٦٣٩٠٦٠٩ ٥١

 ِذ٠ذٗ دّذٜ عٍٝ اتٛاٌعال  ٦٢٦٦١٦١ ٥٢

 ِصطفٝ عٍٝ ِذّذ ِذّذ  ٦٢٦٦١٦٣ ٥٣

 ِٕار عالء ِذّذ روٟ  ٦٣٩٩٩٣٥ ٥٤

 ِٕاي طارق دطٓ ِذّذ  ٦٣٩٩٩٣٦ ٥٥

 ِٕةهللا ِذّذ ا١ِٓ عثذاٌٍط١ف  ٦٢٦٦١٠١ ٥٦

 ِٕحصر تطرش ١٘ٚة تطرش  ٦٣٩٩٩٣٩ ٥٦

 ِٕٝ صاتر عثذ اٌخاٌك عرفاْ  ٦٣٩٩٩٤٣ ٥٠

 ِٝ ضعذ رِضاْ ِذّذ  ٦٤٠٠١٥٤ ٥٩

 ِٝ ٠اضر ِذّذ زا٠ذ  ٦٤٠٠١٥٦ ٦٠

 ١ِرٔا ِذّذ جّاي اٌذ٠ٓ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ  ٦٤٠٠١٦٣ ٦١

 ٔذٜ ِذّذ رضّٝ ض١ذ  ٦٤٠٠١٦٢ ٦٢

 ٔطر٠ٓ ِذّذ ضعذ ٔج١ة  ٦٤٠٠١٦٤ ٦٣

 ٔٛاي عٍٝ ِذّذ عثذاٌرزاق  ٦٤٠٠١٦٠ ٦٤

 ٔٛر٘اْ عثذاٌعس٠س اتٛاٌطعٛد عثٛد  ٦٤٠٠٢٠١ ٦٥

 ٘اجر رضا ض١ذ عثذاٌعس٠س  ٦٤٠٠٢١٠ ٦٦

 ٘اجر ِصطفٝ عثذ اٌظا٘ر ص١ّذٖ  ٦٤٠٠٢١٤ ٦٦

 ٘ذٜ ادّذ ِذّذ عثذ اٌعس٠س  ٦٤٠٠٢٢٠ ٦٠

 


