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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٩١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اضراء جّاي ِصطفً عثداٌردّٓ  ١٤٤٤٢٤٥١٣ ١

 ِٕٙى عًٍ اضالَ ٔصر فارٚق  ١٤٤٤٢٥٥٠٣ ٢

 اضّاء عثدإٌاصر ضٍٍّاْ عٍّر  ١٤٤٤٢٤١٠١ ٣

 إٍِٗ دطٍٓ ٔاجً ِرضً  ١٤٤٤٢٤٦٤٠ ٤

 اٍِرٖ اٍِٗ دطٓ عثداٌغًٕ  ١٤٤٤٢٤٥٤٠ ٥

 اٌّاْ ضٍٍّاْ اضذك عثدٖ  ١٤٤٤٢٤١٤٦ ٦

 ضارٖ ٌٛضف ضعد عثداٌغًٕ  ١٤٤٤٢٤٤٣٧ ٧

 ضا٘ر رافت صثري ٍِه  ١٤٤٤٢٤١٣٤ ٠

 ِذّد ِصطفً ضًٍّ اضاِٗ  ١٤٤٤٢٤٤٥٥ ٠

 ضٍاء عًٍ ِازْ عّر  ١٤٤٤٢٤١٠٠ ١٤

 عثداٌردّٓ ٘شاَ عثداٌعاي ِصطفً  ١٤٤٤٢٤٦٢٠ ١١

 عال ِذّٛد ِذّد ٘رْٚ  ١٤٤٤١٠٥٢١ ١٢

 ٌٌٛسا ضعٍد اتراٍُ٘ ضعٍد  ١٤٤٤٢٤٢١٠ ١٣

 ِرٌُ اشرف فٍُٙ اتراٍُ٘  ١٤٤٤٢٤٤٧٣ ١٤

 ٍِرٔا اضاِٗ ذوً ضٛلاير  ١٤٤٤٢٤٣٤١ ١٥

 ٘اجر عثداٌثاضظ ضٍد اٌصاٚي  ١٤٤٤١٠٧١٥ ١٦

 ٌٛضتٍٕا ٍِالد عثداٌّالن رٚفائًٍ  ١٤٤٤٢٤٣٦٧ ١٧

 

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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٩٠:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اشعٍاء شرٌف ثرٚت ذوً  ١٤٤٤٢٤٣٣١ ١

 أطٍٛٔٛش صٍاَ ٔاجخ ٔاشد  ١٤٤٤٢٣٠٧٣ ٢

 اٌٗ خٍف ِذّد رِضاْ  ١٤٤٤١٠٧٥٧ ٣

 تٍّٓ دطًٕ الفً تشاي  ١٤٤٤١٠٠٤٢ ٤

 راعٛث ٚجٍٗ شاور فرج  ١٤٤٤٢٤٢٢١ ٥

 ضٍفٍا اٌطٍدتٙاء فاٌس غثرٌاي  ١٤٤٤٢٤٢٢٠ ٦

 عثداٌردّٓ رتٍع دطٍٓ ِذّد  ١٤٤٤٢٤٣٠٤ ٧

 وارٌٍٚٓ ٚدٍد عسًِ عثد  ١٤٤٤٢٤٥٠٦ ٠

 ِارٌٕا آٌّ لدٌص عسٌس  ١٤٤٤٢٤٣٠٧ ٠



 االضُ اٌىٛد َ

 ِارٌٛ ضالِٗ ٚدٌع واًِ  ١٤٤٤٢٤٤٦٤ ١٤

 ِذّد عثّاْ عًٍ عثّاْ  ١٤٤٤١٠٥٧٢ ١١

 ِذّد فارش ِذّد عثد اٌٛ٘اب  ١٤٤٤٢٥٧٢٧ ١٢

 ِٙرائًٍ ٍِالد دٕا دثٍة  ١٤٤٤١٠٧٠٥ ١٣

 ٍِري ِجدي عثدٖ ِالن  ١٤٤٤٢٤٥٣٣ ١٤

 ٕ٘د صالح عثدهللا عثداٌعسٌس  ١٤٤٤٢٤٦٢٠ ١٥

 

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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٩٠:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ارٖٚ رافت فارش دردٌر  ١٤٤٤٢٤٤٠١ ١

 اضراء ِّدٚح عثداٌذٍٍُ ِذّٛد  ١٤٤٤٢٤٤٠٥ ٢

 إٍِٗ ضٍد ادّد عثٛد  ١٤٤٤٢٤٣٧٢ ٣

 اٌات عٕتر عثداٌذىٍُ فردات  ١٤٤٤٢٤٣٢٤ ٤

 جاضر عًٍ شعثاْ ِذّد  ١٤٤٤٢٤٥٠٠ ٥

 رأٍا ادّد واًِ عثدإٌعٍُ  ١٤٤٤١٠٦٠٠ ٦

 عثدهللا عًٍرٔدا رضا   ١٤٤٤٢٤٦٢٤ ٧

 ز٘رٖ عًٍ دطٍٓ خٍف هللا  ١٤٤٤١٠٦٠٦ ٠

 زٌٕة ِذّد ادّد عثداٌمادر  ١٤٤٤١٠٦٤٥ ٠

 ضّر ِذّد عثداٌعاطً عثداٌعسٌس  ١٤٤٤٢٤٤٤٢ ١٤

 ضٍٍٙٗ عادي ضراج اٌدٌٓ ِذّد  ١٤٤٤٢٤٣٤٥ ١١

 شٍّاء عًٍ عثداٌذٍّد ِذّد  ١٤٤٤٢٤٣٢٠ ١٢

 عثد هللا جّاي ِذرٚش جاد  ١٤٤٤٢٥٥٦٤ ١٣

 ورٌّاْ عًٍ دطٓ دطٍٓ  ١٤٤٤٢٤٤١٤ ١٤

 ِذّد ِذّد عٍد ِذّٛد  ١٤٤٤٢٤٢٠١ ١٥

 ٔجالء فتذً عثدهللا ِذّد  ١٤٤٤٢٤٤١٢ ١٦

 ٔٙاد اٌذطًٍٕ جّاي واًِ  ١٤٤٤٢٤٤٠٠ ١٧

 


