
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 علم النفس المدرسى -علم النفس انتظام  -علم النفس  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ح ِذّٛد تذرٞ أدّذ  ٦٦٩٨٨٨٦ ١

 آ٠ٗ خ١ّص ِذطة ػثذ هللا  ٦٦٦١٨١١ ٢

 آ٠ٗ ِذّذ خ١ٍفٗ ػثذاٌٍط١ف  ١٨٨٨١١٦٦٦ ٣

 آ٠ٗ ِصطفٝ دطٓ ػٍٝ  ٦٦٦١٦٨٨ ٤

 أضّاء صذ٠ك ِٛضٝ ػطا  ٦٦٦١٨٦٩ ٥

 أِأٝ ضؼذ ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌؼاي  ٦٦٦١٤١٢ ٦

 أًِ أٌُٙ ػثذاٌطالَ ِٕٟٙ  ٦٦٩٨٩٦٣ ٩

 اترطاَ ِذّذ ػثذإٌثٝ ِؼرٛق  ٦٦٩٨٨١٥ ٦

 ادالَ دطٓ ِذّذ ض١ذ  ٦٢٤٩٢٨٤ ٨

 ادّذ رِضاْ ػٍٝ ػثذ اٌرازق  ٦٦٩٨٨٣٥ ١٨

 ادّذ ضؼذ شؼثاْ ػثذاٌالٖ  ٦٢٦٦٣٣٦ ١١

 ادّذ ػط١ٗ ػثذاٌذ١ّذ ادّذ  ٦٢٢٨٢٦٩ ١٢

 ادّذ وّاي شذاذح ػثذاٌذ١ّذ  ١٨٨٨١٨٨٣٦ ١٣

 اضالَ صاٌخ دطٓ ِذّذ  ٦٢٤٦٤٩٦ ١٤

 اضّاء جّاي واًِ ػٍٝ  ٦٢٤٦٤٦٨ ١٥

 اضّاء ضؼذ ػثذ اٌصثٛر ضثاق  ٦٦٩٨٤٦٨ ١٦

 اضّاء ِجذٞ ػثذ اٌٛدٚد ِذّذ  ٦٦٦١٦٩٨ ١٩

 اضّاء ِذّذ ادّذ ضاٌُ  ٦٦٦٨٩٩٦ ١٦

 اضّاء ِذّذ دطٕٝ ِذّذ  ٦٦٦٨٣٨٢ ١٨

 اضّاء ِذّذ ػثذ اٌّذطٓ ػثذ اٌطالَ  ٦٦٩٨٦٨٥ ٢٨

 االء رضا ػٍٝ ػثّاْ  ١٨٨٨١١٨٩٤ ٢١

 اِأٝ ادّذ اترا١ُ٘ ػثّاْ  ٦٦٦٨٦٤٩ ٢٢

 اِأٝ داِذ ػثّاْ ػٍٝ  ٦٦٦١٤٨٢ ٢٣

 اِأٝ ٔاصر ػثذ اٌذك ادّذ  ٦٦٦٨١٣٣ ٢٤

 اًِ رؤف اضذك دث١ة  ٦٢٤٦٥٩٨ ٢٥

 ا١ِرج ػٍٝ دطٓ ِذّذ  ٦٦٩٨٥٤١ ٢٦

 ا١ِرج ػّر ػثذاٌٛ٘اب ِذّذ  ٦٦٦١١٢٥ ٢٩

 ا١ِرج ِذّٛد ِذّذ ِذّٛد  ٦٦٩٨٥٤٢ ٢٦

 ا١ِرٖ ادّذ ػثذ اٌٛ٘اب ادّذ اٌذذاد  ٦٤٨٨٦٨٥ ٢٨

 أغاَ شذاذٗ واًِ شذاذٗ  ٦٦٩٨٤٦٣ ٣٨

 ا٠ّاْ اتٛاٌذطٓ ادّذ دطٓ  ٦٦٦٨٩٥٨ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ّاْ ِذّذ ا١ِٓ ػّر  ٦٢٤٦٨٣٤ ٣٢

 ا٠ّاْ ٔٛر اٌذ٠ٓ ِذّذ ا١ِٓ  ١٨٨٨١٨٤٤٢ ٣٣

 ا٠ّٓ ا١ِر ٔاجٝ صادق  ٦٢٤٦٨٤٥ ٣٤

 ا٠ٗ فٌٟٛ خ١ٍفح ِٙذٞ  ٦٦٦١٥٨١ ٣٥

 جْٛ ضؼذ تثاٜٚ صادق  ٦٦٩٨٨٨٩ ٣٦

 دطاَ ػادي ػثذ اٌؼاي ػثذ اٌٍط١ف  ٦٢٤٩١٥٨ ٣٩

 دطٕاء خاٌذ رشاد ػثذ اٌؼظ١ُ  ٦٦٦١٩٩٤ ٣٦

 خص اٌٛرد خٍف ِذّذ ِٕٙٝ  ٦٦٦١٤٩٥ ٣٨

 خٍٛد ِذّٛد ِذرٚش فرداخ  ٦٢٤٩١٨٢ ٤٨

 دا١ٌا رت١غ دطٓ ػثذ اٌذ١ٍُ  ٦٢٤٩١٦٦ ٤١

 دػاء ضؼذ ػّر ِذّٛد  ٦٦٦١٣٤٨ ٤٢

 رأذا ػادي ػثذ اٌرش١ذ ِذّٛد  ٦٦٩٨٤٣٦ ٤٣

 را١ٔا رافد دافع ِذّذ  ٦٦٦١١٢٦ ٤٤

 رت١غ ِٕٙٝ ِذّذ ِٕٟٙ  ٦٤٨٨٤٨٤ ٤٥

 رضا خ١ٍفٗ ػٍٝ تذٜٚ  ٦٦٦١٢١٩ ٤٦

 رٚضٗ ِصطفٝ اضّاػ١ً در٠ٚش  ٦٢٤٩٨٨٨ ٤٩

 ر٠ٙاَ دّذٜ ادّذ ١ِٙٛب  ٦٦٦٨٨٤٣ ٤٦

 ز٠ٕة شؼثاْ ٔاجٝ ِذّٛد  ٦٦٦١١٣٢ ٤٨

 ضا١ِٗ ػثذ اٌىر٠ُ ِذّذ ػثذ اٌىر٠ُ  ٦٢٤٩٨٩٢ ٥٨

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 علم النفس المدرسى -علم النفس انتظام  -علم النفس  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ضٍّٝ دط١ٓ جاتر ِذّذ  ١٨٨٨١٨٨٤٥ ٥١

 ش١ّاء ادّذ خ١ًٍ ادّذ  ٦٦٦١٣٣١ ٥٢

 ش١ّاء ضٙرٞ ػس٠س أدّذ  ٦٦٦٨٢٦٨ ٥٣

 ش١ّاء ِذّذ ادّذ غأُ  ١٨٨٨١١١٤٥ ٥٤

 طارق ِذّذ شؼثاْ ػثذاٌذا٠ُ  ٦٢٤٩٨٨٢ ٥٥

 طح ادّذ ذٛف١ك ادّذ  ٦٦٦٨٩٦٨ ٥٦

 طٗ ٠ٛٔص ِذّذ ػطا  ٦١٥١٩٩٨ ٥٩

 ػائشح ِصطفٝ ادّذ ػثذاٌٛدٚد  ١٨٨٨١٨٨٣١ ٥٦

 ػثذاٌردّٓ رفؼد ِذّذ ػثذاٌردّٓ  ٦١٥٨٥٦١ ٥٨

 ػثذاٌٛ٘اب رت١غ ػثذاٌٛ٘اب خ١ٍفح  ٦٢٤٦٨٩٢ ٦٨

 ػث١ر ٔادٜ ِذّٛد ػا٠ذ  ١٨٨٨١١٨١٨ ٦١

 ػسج فرذٝ ِذّذ ِرزٚق  ١٨٨٨١٨٨٣٤ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ػال ادّذ شذاذٗ ِغرتٟ  ٦٦٦٨٨٩٤ ٦٣

 ػ١ٍاء اٌط١ذ ِذّٛد ِٛضٝ  ٦٣٤٦٥٤٩ ٦٤

 ػ١ٍاء صاتر فرغً ػثّاْ  ٦٦٦١٩٨٦ ٦٥

 ػ١ٍاء ِذّذ ضؼذ ِذّذ  ٦٦٦٨٣٥٨ ٦٦

 ػ١ذ ِطؼذ ػ١ذ ػثذإٌؼ١ُ  ٦٦٩٨٩٩٥ ٦٩

 فادٜ وّاي ٔاجٝ ضؼ١ذ  ٦٢٤٦٦٨٨ ٦٦

 فاطّٗ اٌس٘راء ِذّذ إترا١ُ٘ أدّذ  ٦٢٤٦٩٨٢ ٦٨

 فاطّٗ رت١غ ػّر ػٍٝ  ٦٦٦١١٣٥ ٩٨

 فاطّٗ ػثذ هللا ضادٝ اتٛ ا١ًٌٍ  ٦٦٦٨٩٥٨ ٩١

 فاطّٗ ِذّذ ػّر ػثذ اٌذ١ٍُ  ٦٦٦١٣٤٥ ٩٢

 واًِ صاتر واًِ ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٦٩٨٦٤٤ ٩٣

 ور٠ُ ِذّذ ػثذاٌٙادٜ ػثذاٌذى١ُ  ٦٣٣٩٨٦٨ ٩٤

 و١رٌص ٔادٜ ٌث١ة غثر٠اي  ٦٢٤٦٤٦٦ ٩٥

 و١رٌص ٔث١ً ف١ٍثص ضاِٟ  ٦٤٢٦٨١٦ ٩٦

 ِار٠ٕا ٘أٝ دٕا ٚ٘ثٗ ِؼٛض  ٦٢٤٦٩١٦ ٩٩

 ِذّذ اتٛاٌؼال ػثذاٌؼس٠س ِذّذ  ٦٦٦١١٦٨ ٩٦

 ِذّذ رت١غ واًِ ادّذ  ٦٦٦١٨٨٤ ٩٨

 ِذّذ ض١ّر ِذّذ اترا١ُ٘  ١٨٨٨١١٦٦٩ ٦٨

 ِذّذ وّاي ض١ّر ػثذ اٌىر٠ُ  ٦٦٦٨٩٤٥ ٦١

 ِذّذ ِذّذ جالي ِذّذ  ٦١٥٨٤٥٩ ٦٢

 ِذّذ ِخٍٛف راشذ ػثذ اٌطالَ  ٦١٥٨٤٣٩ ٦٣

 ِذّٛد زور٠ا ػثذإٌثٝ ػثذاٌجٛاد  ٦٦٩٦٥٥٢ ٦٤

 ِذّٛد ِذّذ اتٛ تىر ِذّذ  ١٨٨٨١٨٩٣٢ ٦٥

 ِذّٛد ِىٝ دطٓ ِذّذ  ٦٢٤٦٦٨٤ ٦٦

 ِرٖٚ ِذّٛد ِذّذ ػثذ اٌظا٘ر  ٦٦٩٨٨٢٢ ٦٩

 ِر٠ُ ٔط١ُ تشرٜ زوٟ  ٦٢٤٦٥١٦ ٦٦

 ِصطفٝ ِذّذ ِذّٛد ادّذ  ٦٢٢٨٣٣٦ ٦٨

 ِٕار ِذّذ شٍماِٝ ػثذ اٌّج١ذ  ٦٦٩٨٥٣٩ ٨٨

 ِٕار ِذّذ ػثذ هللا ػثذ اٌمادر  ٦٢٤٦٤٤٨ ٨١

 ِٕٝ ػثذاٌرٛاب ػثذاٌرش١ذ راشذ  ٦٦٦٨٩٦١ ٨٢

 ِٕٝ ػّاد داِذ ػثذ اٌذى١ُ  ٦٦٦٨١٥٣ ٨٣

 ِٕٝ ِذّذ جّاي واًِ  ٦٦٦١١٨٩ ٨٤

 ِٙا فرذٝ ِذّٛد ػثذاٌطالَ  ٦٦٦٨٨٤٩ ٨٥

 ِٙا ِذّذ ػٍٟ ِذّذ  ٦٦٩٨٦٦٩ ٨٦

 ٔاد٠ح ػٍٟ فىرٞ ػثذ اٌؼظ١ُ  ٦٦٦١٨١٦ ٨٩



 االضُ اٌىٛد َ

 ٔارٚز ػ١اد ٔارٚز دس٠ٓ  ٦٦٩٨٥٣٦ ٨٦

 ٔجٜٛ ٘أٝ ادّذ ػٍٝ  ٦٦٦١٣٨٢ ٨٨

 ٔذا ػثذ إٌّؼُ ِذّٛد اترا١ُ٘  ٦٢٤٦٣٩٢ ١٨٨

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 علم النفس المدرسى -علم النفس انتظام  -علم النفس  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢االكاديمي )للعام 

 (٣ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ٔر١ِٓ ػادي ٔادٜ ػذٌٝ  ٦٦٩٨٦٨٦ ١٨١

 ٔٛارج اشرف ِذّذ طٍة  ٦٦٦١٥٦١ ١٨٢

 ٘اجر رضا ِذّذ ػثذاٌٛ٘اب  ١٨٨٨١٨٦٨٣ ١٨٣

 ٘اجر ػساٌؼرب ػط١ٗ ِذّذ  ٦٦٦٨٣١٥ ١٨٤

 ٘اٌٗ ضادٝ ػثذ اٌذ١ّذ ِذّٛد  ٦٢٢٥٢٦٦ ١٨٥

 ٘ذٜ ػثذ اٌذىُ اتٛ اٌؼال ادّذ  ٦٢٢٢٦٨٨ ١٨٦

 ٕ٘اء جّؼح ػثذ اٌذى١ُ ػثذ اٌؼس٠س  ٦٦٩٨٥٥٥ ١٨٩

 ٚالء رأفد اٌصادق ِذّذ  ٦٦٦٨٢٨٦ ١٨٦

 ٠طرا رت١غ ػثذ اٌذ١ّذ ػثذ اٌذى١ُ  ٦٦٩٨٩٤٣ ١٨٨

 ٠ٛضف ػثذاٌرش١ذ ِذّذ اترا١ُ٘  ٦٢٢٨٤٢٨ ١١٨

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 علم النفس/ علم النفس/ علم النفس المدرسى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 امال عثمان عبدالرازق عبدالغنى 3447231251213554   مقيــد  3خارج 

 3 احمد هاشم عبدالفتاحاميره  3447231261211722   مقيــد باق

 4 مؤمن محمد عبدالحميد عبدالغني 3447231241211354   مقيــد باق

 

 

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 علم النفس اإلكلينيكى -علم النفس انتظام  -علم النفس  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 إِٓٗ ضؼذ ٠ٛضف ِذّذ  ٦٦٦٨٦٢١ ١

 إضراء ػثذاٌؼس٠س ض١ذ اضّاػ١ً  ٦٦٩٨٤٣٨ ٢

 إ٠ّاْ ػثذاٌؼس٠س ػٍٟ ادّذ  ٦٦٩٨٥٦٨ ٣

 ادّذ اضاِٗ ػٍٜٛ لّصاْ  ٦٦٦٨٨١٢ ٤

 ادّذ رِضاْ ػثّاْ ادّذ  ٦٢٦٦٣٣٤ ٥



 االضُ اٌىٛد َ

 ادّذ صفٛخ طٗ فّٙٝ  ٦٦٦١٨٩٥ ٦

 ادّذ صالح ػثذاٌٙادٜ ض١ٍّاْ  ٦٦٦١٢٦٤ ٩

 ادّذ ػرفاخ شذاذٗ ادّذ  ٦٦٩٨٤٦٨ ٦

 ادّذ ػٍٝ ػثذاٌثذ٠غ ِذّذ  ٦٢٢٨٢٩٤ ٨

 ادّذ ٘شاَ ِذّذ اٌصغ١ر ػثذ اٌجٛاد  ٦٦٦٨٨٢٣ ١٨

 اضراء رجة ِذّذ شٍماِٝ  ٦٦٦٨٦٤٤ ١١

 اضراء ػّر رشذٜ ِذّذ  ٦٦٦٨٥٦٦ ١٢

 اضالَ رت١غ ػثذاٌج١ًٍ ذٛٔٝ  ٦٦٩٨٦٣٣ ١٣

 اضّاء ػثذ اٌّطٍة ض١ذ ادّذ  ٦٦٦٨٥٣٩ ١٤

 اضّاء ٔث١ً ِذّذ رضا  ٦٢٤٩٢٤٨ ١٥

 اشرف ػّاد ػثذاٌٌّٛٝ ػٍٝ  ١٨٨٨١٨٦٦٩ ١٦

 االء ٘اشُ ػثذاٌؼظ١ُ دطٓ  ٦٦٦١١٥٥ ١٩

 اًِ ادّذ روٝ فراج  ٦٦٦٨٨٦٨ ١٦

 اًِ ػٍٝ ػثذاٌجٛاد ػثذاٌرد١ُ  ٦٢٤٦٥٣٢ ١٨

 ا١ِٕٗ ػرتٝ ٠ٛضف واًِ  ٦٦٦٨٦٤٨ ٢٨

 ا١ِرج ٌطفٟ ػثذ إٌثٟ ِذّذ  ٦٦٦٨٦٥٥ ٢١

 ا١ِرٖ شؼثاْ ادّذ ِذّذ  ٦٦٦٨٦٥٤ ٢٢

 ا١ِرٖ ِىرَ ػ١اد جرجص  ٦٦٦١٨١٨ ٢٣

 أجٝ ١ِالد روٝ ١ِٕا  ١٨٨٨١٨٨١٥ ٢٤

 ا٠اخ ِذّٛد ػٍٝ ػّر  ١٨٨٨١١٨٤٥ ٢٥

 ا٠ح ػاطف ثرٚخ تشر  ٦٦٦٨١٨٦ ٢٦

 ا٠ّاْ اشرف ػثذاٌّذطٓ ٠ٛضف  ٦٢٤٦٩١٦ ٢٩

 ا٠ّاْ دطٓ ِذّذ ػ١اد  ٦٦٩٨٩٦٥ ٢٦

 ا٠ّاْ خاٌذ رِضاْ ػٍٝ  ٦٦٩٨٦٨٦ ٢٨

 ا٠ّاْ فرذٝ أٛر ػثذاٌرد١ُ  ٦٦٦١١٢٨ ٣٨

 ا٠ٗ ػالء اٌذ٠ٓ ِذّذ ػٍٝ  ٦٦٦١٢٢١ ٣١

 ا٠ٗ ػالء فرذٝ واًِ  ٦٢٤٩٤٨٨ ٣٢

 ا٠ٗ ِذّذ اٌصغ١ر ػثذهللا دٕطٛر  ٦٦٦١٢٢٣ ٣٣

 تطّح صاٌخ اضذك ض١ٍّاْ  ٦٦٦٨١١٦ ٣٤

 تالي ادّذ رِضاْ ادّذ  ٦٢٦٦٤٢٨ ٣٥

 ت١رر ِىرَ ػسخ ِى١رَ  ٦٦٦٨٥٦٦ ٣٦

 ت١شٜٛ ػط١ٗ تشرٜ ٚا١ٔص  ٦٦٦١٢١٣ ٣٩

 ذط١ُٕ ِذّذ ِذّذ ادّذ  ١٨٨٨١٨٦٣٦ ٣٦

 ج١ٍّٗ ادّذ ػثذ اٌثاضظ ِذّٛد  ٦٦٦٨١٣٦ ٣٨

 جٙاد ِخرار ػٍٟ ادّذ اتٛ ا١ًٌٍ  ٦٦٩٨٩٦٩ ٤٨



 االضُ اٌىٛد َ

 دّادج ادّذ ػٍٝ تىر  ٦٦٦١٦٤٢ ٤١

 دٕاْ جّاي ادّذ ػثذاٌظا٘ر  ٦٦٩٨٥٦٤ ٤٢

 دا١ٌا ادّذ ض١ذ دط١ٓ  ٦٦٩٨٣٢٦ ٤٣

 دػاء ػثذ اٌردّٓ ػثذ اٌذ١ّذ ػثذ اٌردّٓ  ٦٢٤٩١٩٦ ٤٤

 د١ِأح صادق ِٛر٠ص صادق  ٦٦٦٨٤٨٥ ٤٥

 د٠ف١ذ ض١ّر خ١ًٍ ٠ٛضف  ٦٢١٢٨٨١ ٤٦

 د٠ٕا خاٌذ ػثذ اٌؼظ١ُ ػثذ اٌذ١ّذ  ٦١٥٨٢٩٣ ٤٩

 راِٝ ػادي اد٠ة شذاذٗ  ١٨٨٨١١٥٣٨ ٤٦

 را١ٔا ػصاَ ػثّاْ ِٙذٜ  ٦٦٦١١٨٨ ٤٨

 رداب ِذّذ ػٍٝ دطٓ  ٦٦٩٨٣٦٦ ٥٨

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية
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 (٩ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 رداب ٠اضر فرذٝ ادّذ  ٦٢٢٨٢٦٦ ٥١

 رٚضٗ ادّذ ِذّذ ِذّذ  ٦٦٦٨٦٩٤ ٥٢

 ز٠ٕة دّذٜ رت١غ ػثذهللا  ٦٦٦١١٣١ ٥٣

 ضارٖ رضا ِذّذ ػثذ اٌٛ٘اب  ١٨٨٨١٨٦٥٨ ٥٤

 ضارٖ ِذّذ ػثذ اٌذ١ّذ ِذّٛد  ٦٢٤٩٤٢٦ ٥٥

 ضذر صالح ػثذ اٌؼظ١ُ راذة  ٦٦٦٨٢٢٩ ٥٦

 ضؼاد ػٍٝ ض١ذ ِذّٛد  ٦٦٦٨٤٤٣ ٥٩

 ضؼاد ِذّٛد ػثذ اٌجاتر ج١ًّ  ٦٦٩٨٨١٨ ٥٦

 ضّر ِذّذ ػثذاٌط١ّغ ادّذ  ١٨٨٨١٨٦٦٨ ٥٨

 ض١ذٖ ض١ذ ػٍٝ دطٓ  ٦٦٦١٣٩٤ ٦٨

 شادٞ ضؼذ ضٕادٖ جرجص  ٦٦٦١٦١٨ ٦١

 شرٚق اٌط١ذ ِذّذ اٌثىرٜ  ٦٦٦٨٩٣٨ ٦٢

 ش١ّاء ػّاد د١ذر ادّذ  ٦٦٦٨٤٤٦ ٦٣

 صاتر٠ٓ دطٓ إترا١ُ٘ أدّذ  ٦٦٩٨٨٨٨ ٦٤

 ػالء اٌذ٠ٓ ِذّذ رِضاْ ِٕصٛر  ٦٦٦١٦٥٨ ٦٥

 ػ١ٍاء خاٌذ ػثذإٌّؼُ تىر  ٦٦٩٦٥٢٨ ٦٦

 ػ١ٍاء رضا دطٓ ػٍٝ  ٦٢٤٦٨٥٢ ٦٩

 غادج خالف ادّذ جثٍٝ  ٦٦٦١٢٨١ ٦٦

 فاطّٗ ٠اضر ػثذاٌىافٝ خفاجٝ  ٦٦٦١٢٨٣ ٦٨

 فا٠سج ِذّذ ػثّاْ ػثذ اٌٛ٘اب  ٦٦٦١٦٦٨ ٩٨

 ورَ ِذّٛد خٍف دطاْ  ٦٦٦٨٦٢٢ ٩١



 االضُ اٌىٛد َ

 ور٠ّٗ اضّاػ١ً ِذرٚش اضّاػ١ً  ٦٦٦٨٢٣٨ ٩٢

 و١رضر١ٕا ٠ٛضف ِالن د١ٕٓ  ٦٦٦١٢٨٥ ٩٣

 ِادٚٔا ضاِخ شاور صادق  ٦٦٩٨٩٢٥ ٩٤

 ِارذ١ٕا ٔادٜ ػثذ اٌّذفٛظ ا١ِٓ  ٦٦٩٨٩٢٩ ٩٥

 ِار٠ٕا واًِ ػثذإٌٛر ػٛض  ١٨٨٨١١٨٨٨ ٩٦

 ِا٠ىً ػ١اد ٔج١ة صٍثاْ  ٦٦٦٨٥٨٨ ٩٩

 ِذّذ ػثذ اٌصثٛر ِذّذ ػثذ اٌصثٛر  ٦٣٤٦٦٨٥ ٩٦

 ِذّذ ػثذهللا ِذّذ ض١ٍّاْ  ١٨٨٨١٨٨٤١ ٩٨

 ِذّذ ػّر اتٛ اٌذّا٠ذ ػثذ إٌاصر  ٦٦٩٨٥٣٦ ٦٨

 ِذّٛد تىر ادّذ ػثذهللا  ١٨٨٨١٨٦٣٣ ٦١

 ِذّٛد رضا ِذّذ اترا١ُ٘  ٦٦٦٨٨٨٩ ٦٢

 ِر٠اْ ضاِٟ فر٠ذ ٔص١ف  ١٨٨٨١١٤٦٥ ٦٣

 ِر٠ُ ػادي رِٚاْ ػ١اد  ٦٦٦١٣٦٦ ٦٤

 ِر٠ُ ٠ذ١ٝ ػذٌٝ فّٙٝ  ٦٢٤٦٥٨٦ ٦٥

 ِر٠ٙاْ خٍف فارش ػثذ اٌّالن  ٦٦٦٨٣١١ ٦٦

 ِٕاي ض١ٍّاْ ػٍٝ ض١ٍّاْ  ٦٦٦٨٥١٦ ٦٩

 ِٕٗ هللا ِصطفٝ ِذّذ افٕذٜ ػثذ اٌؼ١ٍُ  ٦٢٤٦٤٢٦ ٦٦

 ِٙا جّاي ِذّذ فرغً  ٦٦٩٨٦٨٢ ٦٨

 ِٙا ٌطفٝ فؤاد اٌط١ذ لاضُ  ٦٢٤٦٤١٤ ٨٨

 ِٙا ِا٘ر ِذّذ ِذّذ  ٦٦٦١١٨٦ ٨١

 ١ِرٞ رِسٞ ٔط١ُ ِٛضٟ  ٦٦٦٨٤٥٥ ٨٢

 ٔار٠ّاْ ِذّذ ِذّٛد ِذّذ  ٦٦٦١٢٨١ ٨٣

 ٔر١ِٓ فا٠س دّذاْ ِذّٛد  ٦٦٩٨٨٥٨ ٨٤

 ٔر١ِٓ ِصطفٝ ػّر ػثذاٌثالٝ  ٦٦٦١١٣٦ ٨٥

 ٔؼ١ّح ػاِر جرِْٛ ػاِر  ٦٦٩٨٥٥١ ٨٦

 ٍٔٙح ِصطفٟ دطٓ ػاشٛر  ٦٦٦١٦٩٢ ٨٩

 ٔٛرٖ ػٍٝ ِذّذ ػثذاٌٛادذ  ٦٦٦١١٣٩ ٨٦

 ٔٛر٘اْ ِذّذ خٍف ػثذ اٌذى١ُ  ٦٦٦٨٤٥٨ ٨٨

 ٔٛر٘اْ ِذّٛد ػثذ اٌذ١ّذ ِذّٛد  ٦٤٨٨٨٣٤ ١٨٨

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية
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 (٣ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ٔٛر٘اْ ٔصر اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٦٦٨٦٣٦ ١٨١

 ١ٔف١ٓ ػّاد ػجا٠ثٝ واًِ  ٦٦٦١٢٩٢ ١٨٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ٘اجر جّاي ػثذ إٌؼ١ُ اٌّصرٜ  ٦٦٦٨٥١٦ ١٨٣

 ٘ثٗ ِخرار اترا١ُ٘ ِٕازع  ١٨٨٨١٨٦٨٢ ١٨٤

 ٘ذٜ ػٍٝ ػثذاٌٍط١ف ػّر  ٦٦٦١١٣٦ ١٨٥

 ٘ذ٠ر ادّذ اترا١ُ٘ ِذّذ  ١٨٨٨١٨٨١٩ ١٨٦

 ٘شاَ ادّذ ِرضٝ ضٕٛضٝ  ٦٦٦١٢١٨ ١٨٩

 ٘شاَ اضاِٗ ػثذاٌصثٛر دٛاذىٝ  ٦٦٩٨٩٥٨ ١٨٦

 ٕ٘ا ِذّذ ضادٝ ػثذ اٌؼس٠س  ٦٦٦٨٤٦٣ ١٨٨

 ٕ٘ذاَ ادّذ ػثذاٌّج١ذ ػّر  ١٨٨٨١٨٩٣٨ ١١٨

 ٚفاء ِذّٛد اضّاػ١ً ِذّٛد  ٦٦٩٨٦١٨ ١١١

 ٚالء ػطا ػثذ اٌطالَ شّص اٌذ٠ٓ  ٦٦٦٨١٥٦ ١١٢

 ٚالء ػّر ػثذاٌؼس٠س ػثّاْ  ٦٦٦١١٣٨ ١١٣

 ٚالء ػ١طٝ ػثّاْ ػثذ اٌردّٓ  ٦٦٦١٨٣٩ ١١٤

 ٠اضر ػ١ْٛ رت١غ ِذّذ  ٦٦٩٨٤٢٦ ١١٥

 ٠اض١ّٓ أدّذ طٗ ػثذ اٌّاٌه  ٦٦٩٨٥٢٨ ١١٦

 ٠ٛضف ج١ًّ ض١ذُ٘ خ١ًٍ  ٦٦٦١١٩٥ ١١٩
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