
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 عربى انتساب موجة -اللغة العربية  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 أطًاء ادًد عثد انذًٛد يذًٕد  ٦٧٨٧٧٨٦ ١

 عثدانزدٛى عثدهللاادًد عثدهللا   ١٤٤٤٢٤٤٥٤ ٢

 اطزاء دًادِ ادًد عثد انًتجهٗ  ١٤٤٤٤٤٢٧٨ ٣

 اطزاء طّ عهٗ يٓزاٌ  ٦٣١٥٨٣٦ ٤

 اطزاء عٛد يذًد دظٍ  ١٤٤٤٢٤٣٣١ ٥

 اطزاء يذًد خٛز٘ طهة  ١٤٤٤٢٤١١٥ ٦

 اطًاء دظٍٛ ادًد يذًد  ١٤٤٤٢٤٥٢٨ ٨

 اطًاء يذًد عثد انعظٛى عثد انًعثٕد  ٦٣١٥٧١٤ ٧

 انشًٛاء طًٛز جًال جاد انزب  ١٤٤٤٤٤٢٣٣ ٣

 انشًٛاء عثدانتٕاب صانذٍٛ عثدِ  ١٤٤٤١٧٨٢٤ ١٤

 ايال عاطف دظٍ يذًد  ٦٧٨٧٨٤٢ ١١

 اياَٙ جًعّ طُٕطٙ عهٙ  ١٤٤٤٢٤٥٤٧ ١٢

 اًٚاٌ طٛد يزاد يذًد  ١٤٤٤١٧٦٦١ ١٣

 اًٚاٌ يذًد انظٛد فًٓٙ  ١٤٤٤١٧٥٤١ ١٤

 اُٚاص يذًد صالح يذًد  ١٤٤٤١٤٧٨٣ ١٥

 اّٚ شعثاٌ عثدانعظٛى دًداٌ  ١٤٤٤٢٤١١٣ ١٦

 اّٚ عادل عثدانُثٙ فًٓٙ  ١٤٤٤١٧٦٤٧ ١٨

 اّٚ عاشٕر عثدانذكٛى خهٛفة  ١٤٤٤١٤٥٣٢ ١٧

 اّٚ فتذٙ عثدانثدٚع طهٛى  ١٤٤٤٢٤٣٣٨ ١٣

 اّٚ يزعٙ عشات عهٙ  ١٤٤٤٢٤٦٢٣ ٢٤

 جٓاد يذًد اتزاْٛى يذًد  ١٤٤٤١٧٦٣٢ ٢١

 عهٙ دظُاء جًعّ يذًد  ١٤٤٤١٧٦٣٢ ٢٢

 خهٕد َاجخ اتزاْٛى فتخ انثاب  ١٤٤٤٢٤٥٣٦ ٢٣

 دعاء صانخ صدلٙ فتخ انثاب  ١٤٤٤٢٤٣٨٣ ٢٤

 دُٚا دهًٙ عثدانزدًٍ عثدانهطٛف  ١٤٤٤٢٤٢٦٢ ٢٥

 رضٕ٘ يذًد دظٍٛ يذًد  ١٤٤٤٢٤٢١٣ ٢٦

 رَا تكزٖ عفٛفٗ فًٓٗ  ٦٧٨٣١٢٥ ٢٨

 رٚٓاو فتذٗ عهٗ خهٛم  ٦٧٨٣٢٨٤ ٢٧

 خاند يذًد عًزاٌسيشو   ١٤٤٤٢٤٣٨٤ ٢٣

 سُٚة دًد٘ عثدانمادر عثدانعظٛى  ١٤٤٤٢٤٤٨٣ ٣٤

 سُٚة دًد٘ يذًد طٛد  ١٤٤٤٢٤٣٣٤ ٣١



 االطى انكٕد و

 سُٚة يذًد شاٍْٛ عثد انمادر  ٦٣١٦٨٥٣ ٣٢

 طعاد ياْز طٛد عثد انزدًٍ  ٦٢٥٥٣٨٧ ٣٣

 طعاد يذًد دظٍ يزاد  ١٤٤٤٢٣٣٨٣ ٣٤

 طًز سكزٚا عهٙ عثدانظٛد  ١٤٤٤١٧٦٣٤ ٣٥

 طٛف االطالو طٛد يذًد عظزاٌ  ١٤٤٤٢٤٥٣٥ ٣٦

 شًٛاء عهٙ رتٛع عًز  ١٤٤٤٢٤٤٤٤ ٣٨

 شًٛاء يصطفٙ ٔاصم يصطفٙ  ١٤٤٤٢٤١٨٨ ٣٧

 طارق يصطفٙ عثًاٌ عثدانذفٛظ  ١٤٤٤٢٤٦١٥ ٣٣

 عائشّ صالح فٕنٙ اطًاعٛم  ١٤٤٤١٧٨٣٢ ٤٤

 عهٙ يذًد ادًد يذًٕد  ١٤٤٤٢٤٢٤٤ ٤١

 عثدانزاسقغادِ يذًد رتٛع   ١٤٤٤٢٤٣٣٥ ٤٢

 فزدّ عثد انذًٛد عثد انكزٚى يذًد  ١٤٤٤٤٤٤١٣ ٤٣

 نًٛاء جًال ادًد يذًد  ١٤٤٤٢٤٤٦٦ ٤٤

 يذًد خهف عثدانعشٚش اتٕسٚد  ٦٤٤٣٤٤٤ ٤٥

 يذًد طاليّ يذًد طعٛد  ١٤٤٤٢٤٥٣٨ ٤٦

 يذًد شزٚف َثّٛ ادًد  ٦٣١٨٧٧١ ٤٨

 يذًد يؤيٍ يذًد ادًد  ١٤٤٤١٤٨١٥ ٤٧

 عثد انثز نٛض عثد انذهٛىيذًٕد   ٦٧٨٧٨٤٤ ٤٣

 يشٛزِ يذًد فًٓٙ يذًد  ١٤٤٤١٧٥٤٥ ٥٤

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية
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 (٩ ) 

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

 يصطفٗ اتزاْٛى يذًد عثدانذفٛظ  ٦٧٨٧٨٥٤ ٥١

 يصطفٗ ادًد شٕلٙ يذًد خهف  ١٤٤٤٢٥٥٣٤ ٥٢

 يصطفٙ ادًد دًاد اتزاْٛى  ١٤٤٤١٧٨٤٤ ٥٣

 يفٛدِ جًال صدٚك يذًد  ١٤٤٤٢٤٦٥٢ ٥٤

 يُال عًاد دجاس٘ كًال  ١٤٤٤٢٤١٣٤ ٥٥

 يٛادِ دًادِ خهف ادًد عهٙ  ١٤٤٤٢٤٥٦٥ ٥٦

 ٔدٛد يذًد ًَز َدا  ٦٧٨٣٤٨٢ ٥٨

 َدٖ طٛد دايد َٕٚض  ٦٣١٨٣٤٣ ٥٧

 َظًّ لذافٗ اتزاْٛى دطٕلٗ  ٦٤٤٣٤٤٤ ٥٣

 َعًّ اتزاْٛى عهٙ خهٛفّ  ١٤٤٤٢٤٤٦٣ ٦٤

 َعًّ عثدانًعطٙ ادًد عثدانعهٛى  ١٤٤٤٢٤١٣٥ ٦١

 َٕرْاٌ خاند َجاح عثدانْٕاب  ٦٧٨٣٣١٢ ٦٢



 االطى انكٕد و

 َٛزِ يذًد رشد٘ صادق  ١٤٤٤٢٤٥٣١ ٦٣

 ْاجز عٛظٙ كٛالَٙ عثدانغُٙ  ١٤٤٤٢٤٣١٢ ٦٤

 ْثّ هللا طانى عثدانًُعى يذًد  ١٤٤٤١٧٦٥٥ ٦٥

 ْشاو طّ عثد انكزٚى دظٍ  ١٤٤٤١١٢٨٣ ٦٦

 ٔالء طٛد ادًد عثدانْٕاب  ١٤٤٤٢٤٢٧٨ ٦٨

 


