
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 آثار مصرية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٠١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 اتإَب ضعذ فرداٌ دثٛة  ١٣٣٣٠٠٠٠١ ١

 عٛاداترطاو صثذٙ غارنٙ   ١٣٣٣١٠٠٣٢ ٠

 ادًذ دطٍ عًر عهٙ  ١٣٣٣٠٠٠٣١ ٠

 ادًذ عثذانردٛى ادًذ اتٕضًرِ عثذانثالٙ  ١٣٣٣١٠٣١١ ١

 ادًذ عالء يصطفٙ عهٙ  ١٣٣٣٠٠١٣١ ٢

 اضراء اٚٓاب دطٍ ْاغى  ١٣٣٣٠٠٣٠٠ ٣

 اضراء عثذانعظٛى عهٙ يذًذ  ١٣٣٣٠٠٣٠٠ ٠

 اضراء فضم يذًذ عثذانردٛى  ١٣٣٣٠٠٢١١ ١

 يطاعذ فٕز٘ دطٍاضراء   ١٣٣٣٠٠٠١١ ٢

 اضًاء ريضاٌ صذلٙ عثذانثالٙ  ١٣٣٣٠١١١١ ١٣

 االء جًعّ عٕض عثًاٌ  ١٣٣٣١٠٢٢٠ ١١

 االء يذًذ عرفاٌ يذًذ  ١٣٣٣٠٠١٠١ ١٠

 االء َاصر عثذانغُٙ عالو  ١٣٣٣٠١٠٢٠ ١٠

 انسْراء ادًذ عهٗ ادًذ  ١٣٣٣١١١١٢ ١١

 انسْراء جًال عثذانعظٛى عثذانًانك  ١٣٣٣٠٠١١٣ ١٢

 انػًٛاء ضٛذ عثذانْٕاب ضعذهللا  ١٣٣٣٠٠٠٠٢ ١٣

 اٚفٌٕ عادل يٕرٚص يطعذ  ١٣٣٣٠٠٢١٠ ١٠

 اًٚاٌ خهف فهثص يرظ  ١٣٣٣١٠١١٠ ١١

 اُٚاش يذطٍ ضٛذ يذًذ  ١٣٣٣٠٠٠٠١ ١٢

 اّٚ دطٍ يذًذ دضٕلٙ  ١٣٣٣٠٠١٠٠ ٠٣

 اّٚ عصاو طّ دافع  ١٣٣٣٠٢٢٠١ ٠١

 اّٚ يذطٍ يذًذ رغذ٘ ضُٕضٙ  ١٣٣٣١٠٠٣٣ ٠٠

 تردٚص يذطٍ فرذٙ عثذانًعطٙ  ١٣٣٣٠٠٣١١ ٠٠

 تٛػٕ٘ يطعٕد عثذهللا ايٍٛ  ١٣٣٣٠٢٠٢١ ٠١

 تٛػٕ٘ َاجخ عثذهللا يُٛا  ١٣٣٣٠٠٢٠١ ٠٢

 دطاو اتراْٛى جالل انػًٛٙ  ١٣٣٣٠٠١٣١ ٠٣

 دطٍ ادًذ راضٙ عثذانعال  ١٣٣٣٠٠١١٠ ٠٠

 دُاٌ ريضاٌ عثذانكرٚى عثذانهطٛف  ١٣٣٣١١١٢٣ ٠١

 خهٕد يصطفٙ يذًذ يصطفٙ  ١٣٣٣٠٠٢١٢ ٠٢

 دعاء عثذانعظٛى عثذانثالٙ عطّٛ  ١٣٣٣٠٠٢١٠ ٠٣

 دٚفٛذ فؤاد َجٛة فؤاد  ٣١٠٢١٢٣ ٠١



 االضى انكٕد و

 دُٚا دًادِ يذًذ دطٍ  ١٣٣٣٠٠٣٢٣ ٠٠

 دُٚا يذًذ عثذانُظٛر عثذانردًٍ  ١٣٣٣١١١١٠ ٠٠

 رافد يُٛر تثأ٘ ٕٚضف  ١٣٣٣١٠١١٠ ٠١

 يذًذرداب يذًذ عثذانردًٍ   ١٣٣٣١٠٠١٠ ٠٢

 ردًّ يذًذ طّ تكر  ١٣٣٣٠٠٢١١ ٠٣

 رضِٕ عثذانفراح ادًذ عثذانفراح  ١٣٣٣١٠٢٠١ ٠٠

 رلّٛ عسخ دطٍ عثذانًجٛذ  ١٣٣٣١٠١٣٠ ٠١

 رَا اًٍٚ غذاذّ فًٓٙ  ١٣٣٣١٠٠١١ ٠٢

 رًَٕٚذا رضا فاٚس نثٛة  ١٣٣٣٠٠٣٢٠ ١٣

 ضارِ رتٛعٙ يراد اتراْٛى  ١٣٣٣١١١٢١ ١١

 يُٛر صادقضارِ عًاد   ١٣٣٣٠٠٢١١ ١٠

 ضارِ ْٔٛة َجٛة جرجص  ١٣٣٣١٠٠٢١ ١٠

 ضهفٛا ٚطر٘ ثرٔخ غفٛك  ١٣٣٣٠١٣٢٠ ١١

 ضًر عثذانُثٙ عثذانثالٙ يذًذ  ١٣٣٣٠٠٠٢٢ ١٢

 غًٛاء ريضاٌ اتراْٛى عهٙ  ١٣٣٣٠٠٣٢١ ١٣

 غًٛاء ٕٚضف يصطفٙ يذًٕد  ١٣٣٣١٠١٣٠ ١٠

 عثذانردًٍ يذًذ يذًذ دطاٍَٛ  ١٣٣٣٠٠٢٢١ ١١

 عثذهللا ادًذ دايذ يذًذ  ١٣٣٣٠٠٣١٠ ١٢

 عثٛر صالح غفٛك صانخ  ١٣٣٣٠٠١٣٠ ٢٣

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 آثار مصرية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ٠١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 فٛرَا اضايّ إٚب جٛذ  ١٣٣٣٠٠٠٢٠ ٢١

 نًٛاء ادًذ عثذانغُٙ يذًذ  ١٣٣٣٠٠٠١٢ ٢٠

 ياركٕ َثٛم عازر عٛاد  ١٣٣٣٠٠٣٠١ ٢٠

 ياركٕش غايم دهًٙ عثذانالْٕخ  ١٣٣٣٠١١٢١ ٢١

 يار٘ صفٕخ ريس٘ فًٓٙ  ١٣٣٣١٠١٢٣ ٢٢

 يارٚا ثرٔخ غذاذّ دُا  ١٣٣٣٠٠٠٠٠ ٢٣

 يجذ٘ صالح رغذ٘يارُٚا   ١٣٣٣٠٠٠٣٠ ٢٠

 يذة ٔدٛذ ظرٚف يعٕض  ١٣٣٣٠٠٠٢٣ ٢١

 يذًذ اٚٓاب صانخ اتٕانهٛم  ٣١٠٢٣٢٠ ٢٢

 يذًذ رجة يذًٕد عهٗ  ١٣٣٣١١٣١٠ ٣٣

 يذًذ صفاء ادًذ رضٕاٌ  ١٣٣٣٠٠١٣٣ ٣١

 يذًذ عهٙ خهف عثذانذهٛى  ١٣٣٣٠٠٢١١ ٣٠



 االضى انكٕد و

 يذًذ عًر عثذهللا يذًٕد  ١٣٣٣٠١٣٠٢ ٣٠

 يذطٍ ريضاٌ عهٙيذًذ   ١٣٣٣٠١١٣١ ٣١

 يذًذ يذًٕد يذًذ دطٍٛ  ١٣٣٣١٠١٢٢ ٣٢

 يرِٔ جًعّ عهٙ َصر  ١٣٣٣٠٠٣٢٢ ٣٣

 يرٚى زكٙ نمٙ عسٚس  ١٣٣٣١٠١٣٠ ٣٠

 يرٚى صمر نطٛف ذأضرٔش  ١٣٣٣١٠٠١٠ ٣١

 يصطفٙ ٔدٛذ يذًذ طّ  ١٣٣٣٠٠٠٣٢ ٣٢

 يُار يذًذ نطفٙ عٛذ  ١٣٣٣١٠٢٢١ ٠٣

 عثذانردًٍيُار يصطفٙ كايم   ١٣٣٣٠٠٢٠١ ٠١

 يٛار يذًذ فرداخ دُفٙ  ١٣٣٣١٠١٠١ ٠٠

 يُٛا خهف دكٛى فٓٛى  ١٣٣٣٠٠١٠٠ ٠٠

 يُٛا عاطف عذنٙ ضعذ  ١٣٣٣٠٠١٣١ ٠١

 َارًٚاٌ يذًٕد يذًذ يذًٕد  ١٣٣٣١٠٢٠٣ ٠٢

 َذا رجة كايم ادًذ  ١٣٣٣١١١٠١ ٠٣

 َريٍٛ الالدٕٚش نًعٙ الالدٕٚش  ١٣٣٣٠٠١٢٠ ٠٠

 عثذانذافع تذٚر َعًّ يُصٕر  ١٣٣٣٠٠٢١٢ ٠١

 َٓاد يذًٕد ذٕفٛك ْٔاب  ١٣٣٣١١٣٣٠ ٠٢

 َٕرا يذطٍ اضًاعٛم عهٙ  ١٣٣٣٠٠٢١٠ ١٣

 َٕرْاٌ دطٍ عثذِ يذًذعهٙ  ١٣٣٣٠٠٢٣٠ ١١

 َٕرْاٌ ًَر يطايخ يذًذ  ١٣٣٣٠٠٠٣٠ ١٠

 ََّٕ تٕنص دُا جرجص  ١٣٣٣٠٢٠٠١ ١٠

 َٛرِ كًال يذًذ ادًذ  ١٣٣٣١٠١١١ ١١

 اضًاعٛم يذًذ دافعْاجر   ١٣٣٣١١٠٣٢ ١٢

 ْاجر يذطٍ يذًذ صالح انذٍٚ عهٙ  ١٣٣٣٠٠٢٣٣ ١٣

 ْذٚر عاصى عهٙ ايٍٛ  ١٣٣٣١٠١٢٢ ١٠

 ُْذ ضًٛر عثذانغُٙ ضهطاٌ  ١٣٣٣٠٠٠٠٠ ١١

 ايٛرج ْاغى فاضم يذًذ  ٣١١١٢٠٣ ١٢

 ايٛرِ عػرٖ غذاذّ لُأٖ  ٣١١١٠٠٣ ٢٣

 تالل صذلٗ صثرِ يذًذ  ٣٠٠٠٠٢١ ٢١

 اغرف فٕزٖ صًٕئٛم جٕرج  ٣٠٠٠١٠١ ٢٠

 دأد ضهًٛاٌ خهف ضهًٛاٌ  ٣٠٠٠١٣١ ٢٠

 غٛرٍٚ زٚذاٌ إَر دكرٔرٖ  ٣١١١١١١ ٢١

 يذًذ اغرف يذًذ يذًذ  ٣٠٠٠١٢٢ ٢٢

 يذًذ َجاح ضٛذ يذًذ  ٣٠٠١١٠٢ ٢٣

 يصطفٗ ادًذ يذًذ عطا  ٣٠٠١٢١٣ ٢٠



 االضى انكٕد و

 يُٙ غٓاد َصٛة يهك  ٣١١١٣٠٠ ٢١

 َطًّ يذًذ عثذانجٛذ دطٍ  ٣١١١٠٠٢ ٢٢

 ْادٖ يذًذ غرتأٖ عثذ انعسٚس  ٣٠٠٢١٢١ ١٣٣

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 آثار مصرية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 ص ٠١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 اتراو عٛذ رغٛذ لُذٚم  ٣١٢١١١١ ١٣١

 اضراء عالء اضًاعٛم لاضى  ٣٠١١١٠٣ ١٣٠

 اٚاد عًادانذٍٚ فرذٗ اتراْٛى  ٣٠٠١٣٠١ ١٣٠

 عهٗ غًٛٗ يذًذ ايٍٛ  ٣٠٠٢٠٠٠ ١٣١

 يذًذ عصاو نطفٗ ادًذ  ٣٠٣٢٢١٠ ١٣٢

 

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 اآلثار اليونانية والرومانية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٠١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 اتراْٛى يذطٍ اتراْٛى ضٛذ  ١٣٣٣١٠٠٢٣ ١

 ادًذ اضايّ اتٕجثم ديرداظ  ١٣٣٣١٠١١١ ٠

 ادًذ رجة عثذانًهك صانخ  ١٣٣٣٠٠٢١٠ ٠

 يذًذ اتراْٛىادًذ فرغم   ١٣٣٣١١٣٣٢ ١

 ادًذ يصطفٗ فرذٗ دطٍ  ٣١١١٠٠٣ ٢

 اضذك رفعد عسٔز تٕنص  ١٣٣٣١١١٣١ ٣

 اضراء عًاد ٚذٛٙ ايٍٛ  ١٣٣٣٠٠١٢٠ ٠

 ايُّٛ جًال عثذانجاتر عثذانعسٚس  ١٣٣٣١٠٣٣٣ ١

 اَجٙ جًال َطٛى ٚعمٕب  ١٣٣٣٠٠٠٠٠ ٢

 اَطَٕٕٛش اكرو اريٛا ضهطاٌ  ١٣٣٣٠٠١٠٢ ١٣

 ضايخ فارٔق َاغذاٚرٍٚ   ١٣٣٣١٠٠٠٢ ١١

 اًٚاٌ صثذٙ عطّٛ دثٛة  ١٣٣٣٠١٠٣١ ١٠

 اًٚاٌ عهٗ يٓذٖ عثذانجاتر  ٣٠٠٠٠١٠ ١٠

 اّٚ تٓاء انذٍٚ عثذانطرار يذًذ  ١٣٣٣٠٠٣٣٠ ١١

 اّٚ خهٛفّ يصطفٙ خهٛفّ  ١٣٣٣٠٠٢٣٣ ١٢

 تذٚع عطا هللا تذٚع دسٍٚ  ١٣٣٣١٠٠٢١ ١٣

 تٛرر جاتر َٕٚاٌ ضٕلاير  ١٣٣٣٠٠١١٣ ١٠

 تٛػٕ٘ يجذ٘ رغذ٘ فٓٛى  ١٣٣٣١٠٠٣١ ١١



 االضى انكٕد و

 جًاالخ عٛطٙ اتراْٛى عٛطٙ  ١٣٣٣٠١٠٣١ ١٢

 جٕرج ٕٚضف خهٛم ٕٚضف  ١٣٣٣١٠٠٣٠ ٠٣

 جٛٓاٌ عاطف عٛاد عطّٛ  ١٣٣٣١٠٠١١ ٠١

 داَٛال ُْٗ عٛاد عسٚس  ٣١١٣٢٠٣ ٠٠

 دٚفذ رغذ٘ داَٛال عثذانُٕر  ١٣٣٣٠١١١١ ٠٠

 دُٚا اغرف يذًذ عهٙ  ١٣٣٣١١١١١ ٠١

 راَٛا ْاَٙ صًٕئٛم عثذانًهك  ١٣٣٣٠١٠٠١ ٠٢

 ردًّ عًر اضًاعٛم دطٍٛ  ١٣٣٣٠١٣١١ ٠٣

 رغذِ يطهى عثذانطالو عثذهللا  ١٣٣٣٠٠٠٢٠ ٠٠

 رًَٕٚذا عٕض ًَر فرج  ١٣٣٣٠١٢٣٣ ٠١

 زُٚة رجة عثذ انفراح جًعّ  ١٣٣٣٠٢٠٣١ ٠٢

 ضايّٛ جًال ادًذ غذاذّ  ١٣٣٣١١٠٠٠ ٠٣

 انذٍٚ عثذانذكٛى ادًذضهًٙ ضعذ   ١٣٣٣١١١٣٢ ٠١

 ضهٕ٘ عٛذ يكرو يُٓٙ  ١٣٣٣٠٠٠٢٠ ٠٠

 ضًر فرذٙ ضعذ اتراْٛى  ١٣٣٣٠٠٢١٠ ٠٠

 ضًٛرِ عهٙ يذًذ عثذانُاصر  ١٣٣٣٠٠٢٣٠ ٠١

 غٛرٍٚ دفُٙ ضانى عثذهللا  ١٣٣٣٠٠٣١٣ ٠٢

 غًٛاء عصاو دطٍٛ يذًذ  ٣١١١١٢٠ ٠٣

 غًٛاء فٛصم عثذانذكٛى عثذانعال  ١٣٣٣٠٠٢٣٣ ٠٠

 عثذ انردًٍ عالء انذٍٚ يذًذ أيٍٛ  ٣١٠٢٣١١ ٠١

 عثذهللا ريضاٌ عطا انكرٚى يذًذ  ٣١٠٢٢٠١ ٠٢

 عثذانًطٛخ ْاَٙ فرذٙ فُٛار  ١٣٣٣٠٠٢٣١ ١٣

 عهٙ َاصر عهٙ ادًذ  ١٣٣٣١١٠٠٢ ١١

 عًاد اٚهٛا عثذانجهٛم ضأٚرش  ١٣٣٣٠٠١١٢ ١٠

 عًار ٚاضر فارٔق طاْر  ٣٠٣٢٢٢٢ ١٠

 دأد ريس٘ غكرهللافٕٛال   ١٣٣٣١٠١١١ ١١

 كرضرٍٛ اغرف عادل َاغذ  ١٣٣٣١٠١٣٠ ١٢

 كرٚى ضر٘ جالل ادًذ  ١٣٣٣١١١١١ ١٣

 كرٚى لٛاذٙ انطٛذ عثذانذًٛذ  ١٣٣٣٠٠٢٠٠ ١٠

 كٛرنص عٕض كًال عثذِ  ١٣٣٣٠٠٣٣١ ١١

 كٛرنص َثٛم فاٚك اتراْٛى  ١٣٣٣١٠١٢٢ ١٢

 يارنٍٛ يفذ٘ يٕرٚص اضعذ  ١٣٣٣١٠٠٢٠ ٢٣

 

 اآلدابكلية 
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 اآلثار اليونانية والرومانية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 



 ص ٠١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 يارُٚا اضايّ زاْٙ اضكُذر  ١٣٣٣٠٠٠٠٢ ٢١

 يارُٚا يذدد غانٙ دأد  ١٣٣٣٠١٠٣١ ٢٠

 يذًذ ادًذ عهٗ عهٗ  ١٣٣٣٠٣١١٣ ٢٠

 يذًذ رضا ادًذ يذًذ  ١٣٣٣١١٠١١ ٢١

 يذًذ كًال خهف عثذانهطٛف  ١٣٣٣٠٠٢٢٠ ٢٢

 يرلص يذطٍ دُا يرزٔق  ١٣٣٣٠٠١١٣ ٢٣

 يرٚى اضعذ فًٓٙ غريٕر  ١٣٣٣٠٠٣١٣ ٢٠

 يرٚى دػًد فرداٌ نٕلا  ١٣٣٣١٠١٢٠ ٢١

 يرٚى دُا دثٛة ْٔثّ  ١٣٣٣٠٠٢١٠ ٢٢

 يرٚى ضعذ دهًٙ غذاذّ  ١٣٣٣١٠٠٢٠ ٣٣

 يرٚى يًذٔح نثٛة عٛاد  ١٣٣٣٠٠٠٣١ ٣١

 يصطفٗ عهٗ ذٕفٛك يٓراٌ  ٣١١١١٢١ ٣٠

 يُار خانذ يذًذ َجاذٙ دكرٔر٘  ١٣٣٣١١١١١ ٣٠

 يُال ضًٛر دػًد ضٛذ  ١٣٣٣٠٠١١٢ ٣١

 يُٛا عٛذ ذٕفٛك جرجص  ١٣٣٣٠٠٣٣١ ٣٢

 َاردٍٚ عادل اضذك ضاليّ  ١٣٣٣٠٠٣٠٠ ٣٣

 َجاِ عهٙ اتراْٛى دطٍٛ  ١٣٣٣٠٠٠١٢ ٣٠

 َريٍٛ اضطص عػى هللا درز هللا  ١٣٣٣٠٠١٢١ ٣١

 ْذٚر عثذانمادر ْاغى ادًذ  ١٣٣٣٠١٠١٣ ٣٢

 ْػاو ٔدٛذ ضٛذ درٔٚع  ٣١٠٢١٢١ ٠٣

 ٔفاء يذطٍ عثذانرٕاب عثذانكرٚى  ١٣٣٣٠١٣٣٣ ٠١

 عًاد عثذانذًٛذ جاد انربٔالء   ١٣٣٣٠٢٠١٢ ٠٠

 ٚارا يذًذ ْػاو عهٙ يذًذ  ١٣٣٣٠٠١٠١ ٠٠

 ٚاضر يذًذ عثذهللا عهِٕٛ  ١٣٣٣٠٠١٠٢ ٠١

 ٕٚضف صًٕئٛم عثذانًهك ْارٌٔ  ١٣٣٣٠٠٠٠٠ ٠٢

 

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 آثار إسالمية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٠٠:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 إدطاٌ عثذانطُذ عثذاالياو عثًاٌ  ٣١٠٢٣٢١ ١

 ادًذ تٓاء انذٍٚ يذًذ كًال دطاٍَٛ  ٣١١١٠٠٠ ٠

 ادًذ جًعّ عثذهللا لاضى  ١٣٣٣٠٠٠٠١ ٠

 ادًذ دطٍ ريضاٌ يذًذ  ١٣٣٣١٠٣١٣ ١



 االضى انكٕد و

 دًذٖ ادًذ ٕٚضفادًذ   ١٣٣٣١٣٠٠١ ٢

 ادًذ خهٛفّ يذًذ عثذانردًٍ  ١٣٣٣٠٠١٢٢ ٣

 ارٔ٘ صفٕخ يذًذ يذًذ  ١٣٣٣٠٠١١٠ ٠

 اضراء اتٕتكر عثذانًذٙ عثذانردًٍ  ١٣٣٣٠٠٢٠٠ ١

 اضراء جًال عثذ انذكٛى ادًذ  ١٣٣٣٠٢٣٣١ ٢

 اضراء فاٚس يخرار يذًٕد  ١٣٣٣١٠٢١٢ ١٣

 اضراء يذًذ عثذانٓاد٘ يذًذ  ١٣٣٣٠٠٠٣٢ ١١

 اضراء يصطفٙ ضثع ادًذ  ١٣٣٣٠٠٢٢١ ١٠

 اضراء َاجٙ عثذانعسٚس ْٔٛة  ١٣٣٣٠٠٢١٠ ١٠

 اضًاء رضا خٛر٘ عثذهللا  ١٣٣٣٠٠٠٣٠ ١١

 اضًاء غعثاٌ يذًذ خفاجٙ  ١٣٣٣١٠٠٣٠ ١٢

 اضًاء عثًاٌ عثاش صذٚك  ٣١١١٢٣٠ ١٣

 اغرلد طارق يذًذ ضٛذ  ١٣٣٣١١٠٢٢ ١٠

 انٕادذ اتراْٛىاالء دطٍٛ عثذ   ١٣٣٣٠٢٠٠٣ ١١

 او كهثٕو يذًذ عطّٛ ادًذ  ١٣٣٣٠٠٣١٢ ١٢

 ايم يصطفٙ عهٙ عثذانفراح  ١٣٣٣١١٠٠٢ ٠٣

 ايٛرِ عثذانذكٛى يذًٕد عثذانذكى  ١٣٣٣٠٠١١٣ ٠١

 ايٛرِ يذًذ عثذانردًٍ عثذانعسٚس  ١٣٣٣١١١٠٣ ٠٠

 ايًّٛ اتراْٛى يذًذ انصغٛر عثذانهطٛف  ١٣٣٣١١١٠١ ٠٠

 عهٙ انطٛذ عثذانغُٙ ايًّٛ  ١٣٣٣١١١٢٢ ٠١

 اًٚاٌ عصاو تذر٘ ادًذ  ١٣٣٣٠٠١٢٠ ٠٢

 اّٚ يذًذ ادًذ يذًذ  ١٣٣٣٠٢٢٠٢ ٠٣

 اّٚ يذًذ ضًٛر عثذانكرٚى  ١٣٣٣٠٠٣٠٣ ٠٠

 اّٚ َصر اضًاعٛم يذًذ  ١٣٣٣٠٠٠٠١ ٠١

 تطّ رضا اتراْٛى عثاش  ١٣٣٣١١١١٢ ٠٢

 ذطُٛى يذًذ عثذانمادر عثذانعسٚس  ١٣٣٣٠٠١١١ ٠٣

 ذغرٚذ خانذ يذًذ عثذانذكٛى  ١٣٣٣٠٠٠١١ ٠١

 جالل خهف عثذانطالو عثذهللا  ١٣٣٣٠٠٣٣٢ ٠٠

 جًعّ غعرأ٘ دثٛة يرزٔق  ١٣٣٣١١١١٢ ٠٠

 جٓاد ْاَئ اتٕانطعٕد دافع  ١٣٣٣١٠٢٢٣ ٠١

 دثٛثح خانذ ضٛذ زكٗ  ١٣٣٣١١٣٣٢ ٠٢

 دكًد دطٍ ضٛف دطٍ  ١٣٣٣٠٠١٢٠ ٠٣

 صانخخانذ ادًذ دكرٔر٘   ١٣٣٣١٠٢١٠ ٠٠

 خانذ ضعٛذ عثاش عثذانذًٛذ  ١٣٣٣٠١١٣٠ ٠١

 خهٕد جًال انذٍٚ ضعذ صادق  ١٣٣٣١٠١٣٠ ٠٢



 االضى انكٕد و

 دعاء خانذ يذًٕد خهف  ٣١٠٢١٠٢ ١٣

 دعاء ضٛذ عهٙ عهٙ  ١٣٣٣١١١٢١ ١١

 دُٚا عًاد طهعد اتراْٛى  ١٣٣٣٠١٢٣٢ ١٠

 دُٚا عًر ادًذ عهٙ  ١٣٣٣١٠١٢١ ١٠

 ردًّ ْػاو دُفٙ يذًٕد  ١٣٣٣١١١٠٣ ١١

 رغذِ جًال يذًذ دًاد  ١٣٣٣١٠٢٢٠ ١٢

 رغذِ ضعٛذ يذًذ يذًذ  ١٣٣٣١٠٢٢٠ ١٣

 زُٚة ضٛذ عثذ انذًٛذ عهٙ  ١٣٣٣٠٢٢١١ ١٠

 زُٚة غعثاٌ اتراْٛى عثاش  ١٣٣٣٠١٠١١ ١١

 زُٚة فرذٙ يراد يذًذ  ١٣٣٣٠٠١٠٣ ١٢

 زُٚة يذًٕد عثذانذكٛى عثذانردًٍ  ١٣٣٣٠٠١٣٠ ٢٣

 

 كلية اآلداب
 طالب سنة دراسيةتقرير عن 

 آثار إسالمية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ٠٠:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ضًذّ فاْذ ادًذ ادًذ  ١٣٣٣٠٠١١٣ ٢١

 ضًر دًذ٘ عًر عهٙ  ١٣٣٣١٠٢٣٠ ٢٠

 ضُذش ادًذ دطٍٛ عثذانطالو  ١٣٣٣٠٠٠٠٠ ٢٠

 ضٓاو صانخ يٕضٙ ادًذ  ١٣٣٣٠٠١٢٠ ٢١

 ضٓاو عطّٛ يذًذ ضٓٛم  ١٣٣٣٠٠٠٢٠ ٢٢

 ضًٌٕٛ خهٛم دًذ٘ خهٛم  ١٣٣٣١٠١٣٢ ٢٣

 غرٚف فارٔق ادًذ ضانى  ١٣٣٣٠٠١٠١ ٢٠

 غًٛاء رافد صالح ادًذ  ١٣٣٣١٠١٢٢ ٢١

 غًٛاء يذًذ عثذانردًٍ ادًذ  ١٣٣٣١٠٠١٢ ٢٢

 ضٛاء انذٍٚ ادًذ صالح َصر انذٍٚ  ١٣٣٣١٠٢١٠ ٣٣

 طارق عثذانثالٙ يذًذ يذًذ  ١٣٣٣٠٠١١١ ٣١

 عثذانٓاد٘ يذطٍ عثذانٓاد٘ عثذانطرار  ١٣٣٣١٠١١٢ ٣٠

 عهٙ يذًذ فخر٘ عثذ هللا  ٣١١٣٢١٠ ٣٠

 عًرٔ اتٕانذًاٚذ صانخ دًْاَٙ  ١٣٣٣١١٠٠٠ ٣١

 فاطًّ ريضاٌ فاٚس دطٍٛ  ١٣٣٣٠٠٠٠٢ ٣٢

 فاطًّ يذًذ ضٛذ يذًذ  ١٣٣٣١٠٢١١ ٣٣

 فاطًّ يذًذ عٛذ دطاٍَٛ  ١٣٣٣١٠١٢٢ ٣٠

 فاطًّ يذًذ يذًذ ادًذ  ١٣٣٣١١٣٣١ ٣١

 فاطًّ َاجخ تذر عهٙ  ١٣٣٣١١١١٢ ٣٢

 فردّ يذًذ ادًذ ْراش  ١٣٣٣٠٠٠٣٠ ٠٣



 االضى انكٕد و

 كرٚى يذًذ عثذ انًًٍٓٛ عثذ انهطٛف  ٣١١١٠١١ ٠١

 نًٛاء رضا يذًذ يذًٕد  ١٣٣٣١١٣١١ ٠٠

 يؤيٍ عثذانردًٍ يذًذ عثذانردًٍ  ١٣٣٣١١٣٣٠ ٠٠

 يذًذ ادًذ عثذانهطٛف يذًذ  ١٣٣٣١٠٢٢٠ ٠١

 يذًذ خهف هللا صمر اتراْٛى  ١٣٣٣١٠٠١٠ ٠٢

 يذًذ خهف فرذٗ ايٍٛ  ٣٠٠٠٠٣٢ ٠٣

 يذًذ خهف لاضى يذًذ  ١٣٣٣١٠٣٠٠ ٠٠

 يذًذ غعثاٌ جاد صانخ  ٣٠٠١١١١ ٠١

 صالح انذٍٚ اتراْٛى يذًذ عثذانثر يذًذ  ١٣٣٣٠٠٢٢١ ٠٢

 يذًٕد يصطفٙ غاكر ضهًٛاٌ عهٙ  ١٣٣٣١٠١٣١ ١٣

 يرِٔ تذر زكرٚا ادًذ  ١٣٣٣١٠٢٣٣ ١١

 يرِٔ عثذانكرٚى فرذٙ عثذانكرٚى  ١٣٣٣٠٠١٣٣ ١٠

 يرٚى دًذ٘ دطٍ اضًاعٛم  ١٣٣٣٠٠١٠٢ ١٠

 يُار عثذانُاصر كًال زكٙ  ١٣٣٣٠٠٣١٠ ١١

 دطاٍَٛيُح هللا دطاٍَٛ اتراْٛى   ٣١١٣٣١١ ١٢

 يُّ هللا دطٍٛ ادًذ عثذانُعٛى انطٛذ  ١٣٣٣٠٠١٢١ ١٣

 يٓا غذاذّ عثذهللا ادًذ  ١٣٣٣٠٠٠٠٢ ١٠

 َادّٚ عهٙ ادًذ ضهًٛاٌ  ١٣٣٣١١٠١١ ١١

 َجالء فرذٙ عثذانعاطٙ يذًٕد  ١٣٣٣١١٠٣١ ١٢

 َٓهّ تٓاء يذًذ عثذانردًٍ  ١٣٣٣٠٠٠٠٣ ٢٣

 َٓهّ صالح يٓذ٘ يذًذ  ١٣٣٣٠٠١٣٣ ٢١

 َٕر فراج عثذانجهٛم انطٛذ  ١٣٣٣٠١٣٠٠ ٢٠

 َٕرا جًعّ عهٙ ادًذ  ١٣٣٣٠٠١١٠ ٢٠

 َٕرْاٌ زكرٚا لطة ادًذ  ١٣٣٣٠٠٢٢٣ ٢١

 َٕرْاٌ ضٛذ يذًذ ادًذ  ١٣٣٣١١٠١٠ ٢٢

 َٕرْاٌ يذًذ اتراْٛى لاضى  ١٣٣٣١٠١١٣ ٢٣

 َٕرْاٌ َثّٛ عثذانذًٛذ تهٛغ  ١٣٣٣٠١١٣٠ ٢٠

 خانذْاجر ادًذ يذًٕد   ١٣٣٣١٠١١٠ ٢١

 ْاجر عثذانعظٛى يذًذ دطٍ  ١٣٣٣١١٣١١ ٢٢

 ْاجر عٛطٕ٘ يذًذ خهف  ١٣٣٣١٠٢٣٠ ١٣٣

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 آثار إسالمية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 ص ٠٠:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ْثّ جًعّ عطا عثذانُعٛى  ١٣٣٣٠٠٢٣٠ ١٣١



 االضى انكٕد و

 ْثّ دطٍ انطٛذ عثذانفراح  ٣١١١٠٣٠ ١٣٠

 ْػاو يذًذ عثذ انعهٛى كايم  ٣١١٣١١٠ ١٣٠

 ُْذ رجة يذًذ عثذ انعظٛى  ١٣٣٣١٠٠٢١ ١٣١

 ْٛاو طارق يذًذ زغهٕل يذًذ انًٓذٖ  ٣١١١١١٣ ١٣٢

 يذًذ يذًذٔالء َادر   ١٣٣٣٠٠٢٣١ ١٣٣

 ٚاضر ريضاٌ عٛذ دطٍ  ١٣٣٣٠١٣١٣ ١٣٠

 ٚاضًٍٛ فرداخ عرفاخ يٕضٙ  ١٣٣٣١١١٠٠ ١٣١

 


