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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ١١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 أعًاء أدًذ ػثذانذًٛذ أدًذ  ٦٧٨٧٧١٦ ١

 انذًٛذ يذًٕدأعًاء ادًذ ػثذ   ٦٧٨٧٧٨٦ ٢

 ادًذ يذًذ عٛذ ػثذانشدًٍ  ١٠٠٠٠٠٣٥١ ٣

 اعشاء دًادِ ادًذ ػثذ انًرجهٗ  ١٠٠٠٠٠٢٧٨ ٤

 اعشاء شذاذّ عؼذ ػثذانؼاطٗ  ٦٧٨٧٦٨٧ ٥

 اعشاء طّ ػهٗ يٓشاٌ  ٦٣١٥٨٣٦ ٦

 اعشاء فضم يذًذ َاجٗ  ٦٧٨٣٠٢٠ ٨

 اعًاء جًال يذًذ ششٚف  ٦٧٨٧٧٠٧ ٧

 انؼظٛى ػثذ انًؼثٕداعًاء يذًذ ػثذ   ٦٣١٥٧١٤ ٣

 انشًٛاء اتشاْٛى كايم اعًاػٛم  ٦٣١٥٧٢٦ ١٠

 اُٚاط يذًذ صالح يذًذ  ١٠٠٠١٠٧٨٣ ١١

 اّٚ ػشفاٌ ػثذ انًُؼى يذًٕد  ٦٣١٦٠٠١ ١٢

 اّٚ ٚغش٘ يذًٕد ػثذ انذافظ  ٦٧٨٧٥٢٦ ١٣

 جٓاد يذًذ يشعٗ ػهٗ  ٦٧٨٣١٨٧ ١٤

 خهٕد يذًذ ادًذ ػثذانجٛذ  ٦٧٨٣٠٣٣ ١٥

 دػاء ػثذ انمادس اتشاْٛى ػثذانمادس  ١٠٠٠٠٠٢٣٣ ١٦

 سداب ػصاو جاب هللا ادًذ  ١٠٠٠٠٠٢٤٣ ١٨

 سلّٛ ػثذ انفراح يصطفٗ دغٍ  ١٠٠٠١٠٨١٧ ١٧

 سَا تكشٖ ػفٛفٗ فًٓٗ  ٦٧٨٣١٢٥ ١٣

 صُٚة ادًذ يذًذ ػًاس  ٦٢٥٥٣٨٠ ٢٠



 
  كلية اآلداب

تقرير 
عن 

طالب 
سنة 
  دراسية
الفرقة 
 -ثانية 

اللغة 
 -العربية 
عربى 
انتساب 
 موجة
للعام 

االكاديمي 
(٨١٠٢ 
- ٨١٠٢ 

) 

 (
٨ 
 ) 

 ص ١١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 صُٚة يذًذ شاٍْٛ ػثذ انمادس  ٦٣١٦٨٥٣ ٢١

 صُٚة يصطفٗ دافظ غشٚة  ٦٧٨٧٦٥٧ ٢٢

 عؼاد ياْش عٛذ ػثذ انشدًٍ  ٦٢٥٥٣٨٧ ٢٣

 عهًٗ ػصاو ركٗ يذًذ  ٦٣١٨٧٥٨ ٢٤

 عٓٛهح يذًذ ػثذ انُاصش تكش  ١٠٠٠٠٠٣٠٨ ٢٥

 ششٍٚ لشَٗ ػثذ انشدٛى لشَٗ  ٦٧٨٣١٢٤ ٢٦

 ػثذانشدًٍ دغٍٛ ػهٗ ػشفاٌ  ٦٧٨٧٥٦١ ٢٨



 االعى انكٕد و

 ػهٛاء يذًذ ػثذانؼظٛى يذًذ  ١٠٠٠١٠٧١٣ ٢٧

 فاطًّ انضْشاء اششف ادًذ ػثذانذًٛذ  ٦٧٨٣٢١٣ ٢٣

 ػشتٗ يذًذ ادًذ فرذٗ  ١٠٠٠٠٠٠٥٥ ٣٠

 كشٚى دغٍٛ دغٍ دغٍٛ  ٦٣١٨٣٣٣ ٣١

 يذًذ خهف ػثذانؼضٚض اتٕصٚذ  ٦٤٤٣٠٠٤ ٣٢

 يذًذ ششٚف َثّٛ ادًذ  ٦٣١٨٧٧١ ٣٣

 يذًذ يذًٕد شؼثاٌ ػهٗ  ٦٣١٨٧٧٣ ٣٤

 يشِٔ ػثًاٌ يذًذ يذًٕد  ٦٧٨٣٢٣٨ ٣٥

 يشٚى جًال يذًذ ػثذ انذفٛظ  ٦٣١٨٧٣٨ ٣٦

 يذًذ ػثذانذفٛظيصطفٗ اتشاْٛى   ٦٧٨٧٨٥٤ ٣٨

 يصطفٗ ػايش يذًذ ػضيٗ لشَٗ  ١٠٠٠٠٠٥٠٣ ٣٧

 يصطفٗ ٔائم ػٕٚظ يذًذ  ١٠٠٠٠٠٥٤١ ٣٣

 يؼرض اتشاْٛى يذًذ ػثاط  ١٠٠٠١٠٣٧٤ ٤٠



 
  كلية اآلداب

تقرير 
عن 

طالب 
سنة 
  دراسية
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 موجة
للعام 

االكاديمي 
(٨١٠٢ 
- ٨١٠٢ 

) 

 (
٣ 
 ) 

 ص ١١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 يُّ ادًذ دغٍ كٛالَٗ  ١٠٠٠٠٠٥٥٣ ٤١

 يٙ يجذ٘ يذًذ انغٛذ  ٦٧٨٧٣٣٦ ٤٢

 َجٕٖ يذًذ يذًٕد يشعٗ  ٦٢٥٦٠٤٣ ٤٣

 َذٖ عٛذ دايذ َٕٚظ  ٦٣١٨٣٠٣ ٤٤

 انْٕابَغشٍٚ اتٕصٚذ ػهٙ ػثذ   ٦٧٨٣٢٢٣ ٤٥

 َغًّ لزافٗ اتشاْٛى دعٕلٗ  ٦٤٤٣٠٠٠ ٤٦

 َٕسْاٌ خانذ فاسٔق يذًذ  ٦٣١٨٣١٨ ٤٨



 االعى انكٕد و

 َٕسْاٌ يذًذ ساضٗ ػثذ انغُٗ  ٦٧٨٣٣٣٠ ٤٧

 َٕسْاٌ ٚاعش جالل يذًٕد  ٦٧٨٧٣١٢ ٤٣

 ْاجش عؼذ ػثذ انشاصق يذًٕد  ٦٣١٨٣٢١ ٥٠

 ْاجش يذًذ ادًذ صانخ  ٦٢٦٠٢٤٧ ٥١

 ػثذانذكٛى دغٍْٛثّ دغٍٛ   ١٠٠٠٠٠٢٣١ ٥٢

 ْذٖ داػٗ يذًذ يذًٕد  ٦٧٨٣٢٣١ ٥٣

 ٚغشا يذًذ شؼثاٌ عٛذ  ١٠٠٠٠٠٢٣٨ ٥٤

 

اجمالي عدد 
 ٣الطلبة 

الفصل   
 الدراسي األول

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتساب موجه  
٨١٠٣-٨١٠٨ 

                  

                        
 ٨١٠2العربية/ لغة عربية الئحة جديدة اللغة  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

رقم  القيد حالة
 الجلوس

 م  اسم الطالب كود الطالب

 1 ايه ابوبكرالصديق محمود محمد 1۱۲1:۲1۲۱:22;۱85 ۱1۱۲:٥ مقيــد 1خارج 
 ۱ مصطفى عبدهللا توفيق محمد 1۱۲1:۲1۲1515;۱85 ۱1۱۲:2 مقيــد 1خارج 
 8 والء ناصر محمد على :1۱۲19۲1۲89۱;۱85 ۱1۱۲:5 مقيــد 1خارج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تقرير عن طالب سنة دراسية
 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٩٠:١٢ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 كايم كًال كايم أدالو  ٦٧٧١٥١٥ ١

 أعًاء اعًاػٛم خهف َٕٚظ  ٦٧٧٠٢٨٦ ٢

 أعًاء ػثًاٌ ػثًاٌ يذًذ  ٦٧٨٣٤٣١ ٣

 أياَٗ ػضاو دًذٖ ػثذ انؼاطٗ  ٦٧٧٠٥٤٧ ٤

 أيٛشج َجذ٘ أدًذ يذًذ  ٦٧٧٠٣٦٣ ٥

 أًٚاٌ ػادل يذٗ ػثذانذًٛذ  ٦٧٧١٥٢١ ٦

 اترغاو جًال سجة ػثذ انشاصق  ٦٧٧٠٨٣٨ ٨

 دغاٌ يذًذ دغاٌاترغاو   ٦٧٨٣٥٠٢ ٧

 اترغاو َثٛم ػثذ هللا عانى  ٦٧٨٧٨٣٠ ٣

 اتشاْٛى ػاطف عهٛى ػثذانذًٛذ  ٦٧٧١٤١١ ١٠

 ادًذ دغٍ ػهٗ لُذٚم  ٦٧٧١٣٣٨ ١١

 ادًذ دغٍ يذًذ ػثذ انذافظ  ٦٧٨٧٧١٠ ١٢

 ادًذ دغٍ يذًٕد يذًذ  ٦٣١٥٨٣٣ ١٣

 ادًذ خٛشٖ يذًٕد يذًذ  ٦٤٣٤٣٣٥ ١٤

 ادًذ انغٛذ يصطفٗادًذ سأفد   ٦٧٧٠٨٤٣ ١٥

 ادًذ ستٛؼٙ يذًذ ػثذ انصانذٍٛ  ٦٧٧٠٦١٨ ١٦

 ادًذ سفاػٙ ػثذ انْٕاب يذًذ  ٦٧٧٠٣٢١ ١٨

 ادًذ عٛذ ادًذ دغٍ  ٦٣١٥٨٤٣ ١٧

 ادًذ ػادل ػهٗ اتشاْٛى  ٦٧٧٠٣٧٧ ١٣

 ادًذ ػهٗ دعٕلٗ دغٍٛ  ٦٣١٥٨٥٦ ٢٠

 ادًذ ػًش ػثذانًؼرًذ ػهٕاٌ  ٦٧٧١٨١٨ ٢١

 فٕصٖ يذًذ دغٍٛادًذ   ٦٣١٥٨٦٢ ٢٢

 ادًذ يذًذ ادًذ ػثذ انُؼٛى  ٦٧٧١٢٥٥ ٢٣

 ادًذ يذًذ دهًٗ ػثذ انثالٗ  ٦٣١٥٨٦٧ ٢٤

 ادًذ يذًذ يخراس ػثذ انؼضٚض  ٦٣١٥٨٨٦ ٢٥

 اعشاء ادًذ ػثذانغُٗ ػثذانؼضٚض  ٦٧٧١٦١٢ ٢٦

 اعشاء فشج عٛذ تٕٛيٗ  ٦٧٧٠٦٤٥ ٢٨

 اعشاء يذًذ خهف ادًذ يذًذ  ٦٧٧١٢٨٤ ٢٧

 اعًاء تٕشٗ َظٛى تٕشٗ  ٦٣١٥٧٢٧ ٢٣

 اعًاء جًال ػثذانٕاسز عٛف  ٦٧٧١٧٥٦ ٣٠

 اعًاء ستٛغ يؼثذ انغٛذ  ٦٧٧٠٨٤٠ ٣١



 االعى انكٕد و

 اعًاء عؼٛذ يذًذ انغٛذ  ٦٧٧٠٢٤٨ ٣٢

 اعًاء طّ يذًذ طّ  ٦٧٨٣٤٨٠ ٣٣

 اعًاء ػهٗ اتشاْٛى شهمايٗ  ٦٧٧٠٢٤٣ ٣٤

 اعًاء ػهٗ اتشاْٛى ػثذ انجٕاد  ٦٧٧٠٧٠٠ ٣٥

 اعًاء يذشٔص يذًذ يطأع  ٦٧٧١٠٧٧ ٣٦

 اعًاء يصطفٗ صادق يصطفٗ  ٦٣١٥٣٧٥ ٣٨

 اعًاء يصطفٗ ػثذ انُؼٛى ػثذ انًطهة  ٦٣١٥٣٣١ ٣٧

 اعًاء ٚاعش صالح ػثذ انذكٛى  ٦٧٧٠٥٨٨ ٣٣

 اعٛا دفظٙ شؼشأ٘ دافظ  ٦٧٨٧٦١٠ ٤٠

 انضْشاء أدًذ كايم يذًذ  ٦٧٧٠٤٦٦ ٤١

 ػًش انضْشاء خطاب يٕعٗ  ٦٧٧٠٧٣٢ ٤٢

 انضْشاء يصطفٗ ادًذ دسدٚش  ٦٧٧١٨٣٤ ٤٣

 انشًٛاء أدًذ ػثذانذفٛظ يذًذ  ٦٧٧١٣٠٣ ٤٤

 انٓاو أدًذ سجة يذًذ  ٦٧٧٠٥٢٥ ٤٥

 انٓاو سضا عٛذ يذًذ  ٦٧٧٠٨٠١ ٤٦

 انٓاو عايٗ ادًذ ػثذ انشدًٍ  ٦٣١٦٠٢١ ٤٨

 اياَٗ ػثذانغُٗ يذًذ شؼثاٌ  ٦٧٧١٢٨٥ ٤٧

 انذهٛى يذًذ اياَٗ يذًٕد ػثذ  ٦٧٨٣٤٧١ ٤٣

 ايم ادًذ فٕنٙ ادًذ  ٦٧٧٠٨٧٥ ٥٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٩٠:١٢ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 ايم ػهٗ يذًذ يذًذ  ٦٧٧١٣٠٤ ٥١

 ايُح يصطفٗ خٛشٖ ذٕفٛك  ٦٧٨٣٤٥٦ ٥٢

 ايُّٛ دٛذس يذًذ دٛذس  ٦٧٧٠٤٦٨ ٥٣

 ايٛشج اششف دغٍٛ دغٍ  ٦٧٧٠٢٨٣ ٥٤

 ايٛشج ػهٗ ػثذ انٕنٗ ػثذ انؼضٚض  ٦٧٧١٠٠٣ ٥٥

 ايٛشِ انٓٛشٗ ػثذ انجٕاد ػثذ انشدًٍ  ٦٧٧٠٧٣٦ ٥٦

 ايًٛح ستٛغ سيضاٌ يذشٔص  ٦٧٧١١٠٠ ٥٨

 ايًّٛ يذًٕد شكٕكٕ صذلٗ دغاٌ  ٦٧٧١٣٠٦ ٥٧

 اَجٗ خًٛظ عهطاٌ تخٛد دسٔٚش  ٦١٦٠٣٢٣ ٥٣

 اٚح اششف اتشاْٛى يذًذ  ٦٧٨٣٥٠٣ ٦٠

 اٚح ششف يذًذ اعًاػٛم  ٦٧٨٧٣٣٤ ٦١

 اٚح يذًذ عٛذ ػثذهللا  ٦٧٧١٧٣٧ ٦٢



 االعى انكٕد و

 اٚح يذًذ ػثذانغُٗ يذًذ  ٦٧٧٠٣٤٢ ٦٣

 اًٚاٌ سيضاٌ يصطفٗ يذًذ  ٦٧٧٠٧٠٣ ٦٤

 اًٚاٌ ػايش ادًذ دغٍٛ  ٦٧٧١٧٠٨ ٦٥

 اًٚاٌ فٕص٘ فاسٔق ػثذ انمادس  ٦٧٨٣٥٢٢ ٦٦

 اًٚاٌ يذًذ سشٛذ٘ ادًذ  ٦٧٧٠٣٦٠ ٦٨

 اًٚاٌ يذدد ػثذ انْٕاب يذًذ  ٦٧٧١٣٢٤ ٦٧

 اُٚاط ػًاد يذًذ انًجاْذ ػثذانذكٛى  ٦٧٧١٨٣٧ ٦٣

 اّٚ ادًذ يذًذ يفراح  ٦٧٧٠٧٥٠ ٨٠

 انرٕاب ػثذ انذكى ػثذ انٕادذاّٚ ػثذ   ٦٧٧١١٢٢ ٨١

 اّٚ ػهٗ دهًٗ يشذضٗ  ٦٣٤٧٤٧٦ ٨٢

 اّٚ كايم يذًذ ػثذانذافظ  ٦٧٨٣٥٠٧ ٨٣

 اّٚ يذًذ ػثذانجٕاد يذًذ  ٦٧٨٣٣٥٣ ٨٤

 اّٚ يذًٕد يذًذ ػهٗ  ٦٧٧٠٨٨٥ ٨٥

 اّٚ يصطفٗ يُٓٗ يذًذ  ٦٣٤٧٤٣١ ٨٦

 اّٚ ْاَٗ ادًذ اتشاْٛى  ٦٤٣٤٤٠١ ٨٨

 ادًذ ػثذ انغًٛغ تذٔس يذًذ  ٦٣٤٧٥١٣ ٨٧

 تش يصطفٗ ادًذ يذًذ  ٦٧٧٠٢٠٢ ٨٣

 تغًّ كًال ساضٗ ػثذ انًؼثٕد  ٦٧٧٠٥٢٧ ٧٠

 تطّ سجة ػثذهللا ػثذ انْٕاب  ٦٧٧٠٥٥٥ ٧١

 ذغُٛى نطفٗ اياو دًاد  ٦٧٧١٣١٣ ٧٢

 ثشٚا نًهٕو ركٗ انًصشٖ  ٦٢٥٥٧٧٦ ٧٣

 دشو صالح خهف ادًذ  ٦٧٨٣٦١٣ ٧٤

 يصطفٗ ػثذ انشدٛى ذٕفٛكدغاو انذٍٚ   ٦٧٨٣٨٥٥ ٧٥

 دغاو يذًذ دجاصٖ خهف هللا  ٦٣٤٧٧٦٥ ٧٦

 دغاو يذًذ ػهٗ دغٍ  ٦٧٧٠٦٠١ ٧٨

 دغٍ عؼٕدٖ لطة ػثذ هللا  ٦٣٤٧٣٠٥ ٧٧

 دغُاء جًال ػثذ انؼهٛى ػثذ انْٕاب  ٦٧٧١٣٦٨ ٧٣

 دغُاء ستٛغ ػهٙ يذًذ  ٦٧٧١٠٦٦ ٣٠

 دفصّ ػثذ انًذغٍ عًٛش اتٕ صٚذ  ٦٧٧١٦١٤ ٣١

 دًادِ ادًذ عؼذ دغٍ  ٦٧٧١٤٣٥ ٣٢

 دًضج دغٍ لطة ػًش  ٦٧٨٣٤٣٥ ٣٣

 دُاٌ دجاصٖ دغٍ ػثذ انثالٗ  ٦٧٨٣٦١٤ ٣٤

 خانذ جًال تذٚغ ػثذ انًانك  ٦٧٨٣٥٠٦ ٣٥

 خهٕد جاد انًٕنٙ ساضٙ ػثذ انمادس  ٦٧٨٧٥٥٨ ٣٦

 دانٛا يٕعٗ دغٍ عٛذ  ٦٧٧٠٠٦٣ ٣٨



 االعى انكٕد و

 دػاء عهًٛاٌ يذًذ عهًٛاٌ  ٦٧٨٣٦١٥ ٣٧

 دػاء عًٛش ػثذانشاصق يذًذ  ٦٧٧١٤٣٠ ٣٣

 دػاء ػالء يذًذ ػثذ انؼضٚض  ٦٧٨٣٢٤٢ ١٠٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 ص ٩٠:١٢ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 دػاء ػهٗ ػثذانهطٛف عٛذ  ١٠٠٠٠٠٣١٣ ١٠١

 دػاء يذًٕد نطفٗ أتٕ انؼال  ٦٧٨٣٨١٠ ١٠٢

 دُٚا ادًذ ػثذ انشدٛى ػهٗ  ٦٧٧١٧٦٨ ١٠٣

 دُٚا ػاطف دغٍ يذًذ  ٦٧٧١٦٦١ ١٠٤

 ساَا يذًذ تذاس صكٗ  ٦٧٧١٠٦١ ١٠٥

 ساَٛا اعًاػٛم صغهٕل فشج  ٦٧٧١٧٤٥ ١٠٦

 ساَٛا ستٛؼٗ خضشأٖ ستٛؼٗ  ٦٧٧١٧٧٣ ١٠٨

 ساَٛا شادنٙ ػثذانظاْش عٛذ  ٦٧٧١٦٣٢ ١٠٧

 ساَٛا يذًذ ػثذ انرٕاب ػثذ انششٛذ  ٦٧٧١٣٧٣ ١٠٣

 ساَٛا يصطفٗ خهف دسغاو  ٦٧٧٠٠٦٥ ١١٠

 ستاب إتشاْٛى افٛذ عٛذ  ٦٧٨٣٨١٤ ١١١

 ستاب ػهٗ يذًذ ادًذ  ٦٧٧٠٥١٠ ١١٢

 سداب دغٍ ػثذانذًٛذ يذًذ  ٦٧٨٣٥١٠ ١١٣

 سداب صثشِ عٛذ ػثذ هللا  ٦٧٧١٧٣٣ ١١٤

 سداب ػهٗ شذاذح يذًذ  ٦٧٧١٥٥٣ ١١٥

 سدًح جًال ػثذ انؼضٚض يذًذ انغٛذ  ٦٧٧١٠٢٨ ١١٦

 سدًح فرذٙ يذًذ ػثذ انًرؼال  ٦٧٧٠٨٥٤ ١١٨

 سدًّ ادًذ يخهٕف دغٍ  ٦٧٧٠٣٧٤ ١١٧

 سشا يذًذ ادًذ ايثاتٗ  ٦٧٧٠٤٣٠ ١١٣

 ػثذ انًُؼىسضٕٖ ششٚف ادًذ   ٦٧٧١٨٨٧ ١٢٠

 سغذِ ستٛغ اتشاْٛى دغٍ  ٦٣٤٣١٥٤ ١٢١

 سفٛذِ دًادِ يذًذ عُٕعٗ  ٦٧٧١٢٠٧ ١٢٢

 سٚٓاو اششف يؼٕض ػهٗ  ٦٧٧٠٥١١ ١٢٣

 سٚٓاو صالح يشػٗ صلهف  ٦٧٧١٠٣٧ ١٢٤

 سٚٓاو ياْش سجة ػثذ انًؼثٕد  ٦٣٤٣٢٠٢ ١٢٥

 صٚاد يذًذ فرذٗ يذًذ  ١٠٠٠١١٠٠٥ ١٢٦

 فرذٗ داخهٗصُٚة تذس   ٦٧٧٠٣٠٣ ١٢٨

 صُٚة يذًذ ذايش يٕعٗ  ٦٧٨٣٤٦٥ ١٢٧



 االعى انكٕد و

 صُٚة يصطفٗ ػثذ انؼهٛى يصطفٗ  ٦٣٤٣١٢١ ١٢٣

 عاسج دغٍٛ دغُٗ عانى  ٦٧٧١٠٥٢ ١٣٠

 عاسج ستٛغ انغٛذ اتٕصٚذ  ٦٧٧٠٧٦٣ ١٣١

 عاسج ػًاس ػثذ انشدًٍ سيضاٌ  ٦٧٧٠٨١١ ١٣٢

 عاسج ػًش ػثذ انصثٕس ػثذ انؼضٚض  ٦٧٧١١٥٦ ١٣٣

 عاسِ ششٚف تٓجاخ فاٚذ  ٦٧٧١٠٦٨ ١٣٤

 عايٛح ػثذانٓادٖ ػثذانؼضٚض يؼٕض  ٦٧٧١٦٧٥ ١٣٥

 عذش ػٕض عٛذ ػشفاخ  ٦٧٧١٨٣٨ ١٣٦

 عذش يذًذ اتشاْٛى يذًذ  ٦٧٧٠٧٥٥ ١٣٨

 عذش ْذٚح ػٛغٗ ػثاط  ٦٧٨٣٥٤٦ ١٣٧

 عؼذٚح َاجٙ دًادج ػثذ انهطٛف  ٦٧٧٠٢٥٤ ١٣٣

 عًش ػاشٕس يذًذ ػهٗ  ١٠٠٠١٠٦٣٧ ١٤٠

 عًش ػهٗ تخٛد ادًذ  ٦٧٧٠٤٤٤ ١٤١

 عًش ْالل دغٍ يذًذ  ٦٧٧١٧٨٠ ١٤٢

 عٓا يشعٗ يذًذ عهٛى  ٦٧٧١٣٣٦ ١٤٣

 عٓاو يخراس ػثذ انذًٛذ يذًذ  ٦٧٧٠٧٨٣ ١٤٤

 عٕيّٛ فرذٗ انغٛذ يذًذ  ٦٧٧٠٧٨٢ ١٤٥

 شاُْٛاص جًال يشعٗ يذًذ  ٦٧٧٠٤٤٥ ١٤٦

 ششٍٚ َثٛم يذًذ يٓذٖ  ٦٧٧٠٣٣٧ ١٤٨

 شًٛاء اتشاْٛى ادًذ ذَٕٗ  ٦٧٨٣٥١٢ ١٤٧

 شًٛاء شؼثاٌ يذًذ َصش انذٍٚ  ٦٧٧٠٠٥٠ ١٤٣

 شًٛاء صالح كًال فشج  ٦٧٨٣٠٦٣ ١٥٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (2  ) 

 ص ٩٠:١٢ ٩١٠٢/١٩/٠٠الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون 
 االعى انكٕد و

 شًٛاء ػاشٕس يذًذ اتٕ غًُٛح  ٦٧٧٠٥٥٧ ١٥١

 شًٛاء ػثذ انجهٛم ػٕض جاد هللا  ٦٧٧٠٨١٤ ١٥٢

 شًٛاء َاصش خٛشٖ ادًذ  ١٠٠٠١٠٣٤٨ ١٥٣

 شًٛاءرْجش ػثاط دغٍ  ٦٧٨٣٥١٣ ١٥٤

 صاتشٍٚ يصطفٗ ػثذ انًذغٍ ػثذ انغُٙ  ١٠٠٠١١٤٣٤ ١٥٥

 ضذٗ صفٕخ ػثذهللا تذٖٔ  ٦٧٧٠٥٧٢ ١٥٦

 طاسق ػثذ انذًٛذ ػثذ انهطٛف ػثذ انذًٛذ  ٦٧٧١٧٣١ ١٥٨

 طّ ػثذ انرٕاب يذٗ انذٍٚ دغٍ  ٦٧٧١٤٦٢ ١٥٧

 ػاطف جالل طّ ادًذ  ٦٧٨٣٣٢٤ ١٥٣



 االعى انكٕد و

 ػثذ انشدًٍ فشغهٗ عؼٛذ صذٚك  ٦٧٧١٠٦٣ ١٦٠

 ػثذ انشدًٍ َاصش َٕٚظ ادًذ  ٦٧٧٠٠١٣ ١٦١

 ػثذ هللا فشاج يذًذ يذًذ  ٦٧٨٣٦٥٦ ١٦٢

 ػثذانشدًٍ ػثذانمادس خهف ػثذانمادس  ٦٧٧٠٨٦٤ ١٦٣

 ػثذانشدًٍ ػمٛهّ عٛذ يُصٕس  ٦٧٧٠٣٦٤ ١٦٤

 ػثٛش ششتجٗ اتٕ صٚذ ادًذ  ٦٧٧٠٣٣٧ ١٦٥

 ػشاتٙ ذغٛاٌ ػشاتٙ ذغٛاٌ  ٦٧٨٣١٧٣ ١٦٦

 ػضِ يذًذ ادًذ يذًذ  ٦٧٨٣١٠٤ ١٦٨

 اتٕطانةػال سيضاٌ ػهٗ   ٦٧٧٠٥١٥ ١٦٧

 ػهٗ اعؼذ ػثذ انذًٛذ ػهٗ  ٦٣٤٧٥٣٣ ١٦٣

 ػهٗ ػششٖ دغٍ خهٛم  ٦٣٤٧٥٤١ ١٨٠

 ػهٗ ػًش ػهٗ ػثذانًمصٕد  ٦٧٧١٤٧٤ ١٨١

 ػهٗ فرذٗ صُْٗ يذًذ  ٦٣٤٧٥٤٣ ١٨٢

 ػهٗ يصطفٗ يخًٛش خهف  ٦٧٧٠٢٠٣ ١٨٣

 ػٛغٗ يذًذ ػثذانؼضٚض ػثذانشدٛى  ١٠٠٠١١٢٦٨ ١٨٤

 انغٛذ ػثذانمادس ػٛشّ ػثذانؼاطٗ  ٦٧٨٣٦٠٤ ١٨٥

 غادج خهف فرخ هللا ادًذ  ٦٧٧٠٤٥١ ١٨٦

 غادِ فشاج دايذ يذًذ  ٦٧٧٠٥٣٠ ١٨٨

 فاسٔق ادًذ طّ ادًذ  ٦٧٧١٧٣٦ ١٨٧

 فاطًح صأٖ فشج ػهٗ  ٦٧٨٣٥٥٧ ١٨٣

 فاطًح ٚذٗ يذًذ ػهٗ  ٦٧٧١٢٣٤ ١٧٠

 فاطًّ اعًاػٛم جًال ػهٗ  ٦٧٧٠٧٧٧ ١٧١

 ادًذ ػثذ انذكٛى فاطًّ انضْشاء يذًذ  ٦٧٧١٨٠٨ ١٧٢

 فاطًّ دًذٖ يذشٔط يذًذ  ٦٣٤٧٥٣٣ ١٧٣

 فاطًّ ػٛذ ػهٗ عهًٛاٌ  ٦٧٨٣٨٢١ ١٧٤

 فاطًّ يذًذ يذًذ اعًاػٛم  ٦٧٧١٢٣٢ ١٧٥

 فاٚضج ػهٗ يذًذ يذًٕد  ٦٧٧٠٦٨٧ ١٧٦

 فذٖٔ ػثذ انؼضٚض كايم يذًذ  ٦٧٧٠٥٤٠ ١٧٨

 فشدح عٛذ ػمم يذًذ  ٦٧٧٠٠٨١ ١٧٧

 دغٍ جًؼّ فشدّ يذًذ  ٦٧٧٠٧٢١ ١٧٣

 كشًّٚ ػثذ هللا اتشاْٛى ػثًاٌ  ٦٣٤٧٦٨١ ١٣٠

 كشًّٚ َاصش يذًذ عؼٛذ  ٦٧٨٣٥٣٨ ١٣١

 نثُٗ خهف يذًذ ػثذ انهطٛف  ٦٧٧١٧١٦ ١٣٢

 نًٛاء ػثذ انذكٛى ػثذ انًُؼى ػثذ انذفٛظ  ٦٧٧٠٣٤٧ ١٣٣

 نٛهٗ فشغهٗ عٛذ دُٛش  ٦٧٧٠٠٣٤ ١٣٤



 االعى انكٕد و

 يؤيٍ دغٍ يشذضٗ يذًذ  ٦٧٨٣٠٥٣ ١٣٥

 يذًذ خانذ يذًذ فًٓٗ دغٍ  ٦٧٧٠٣٠٦ ١٣٦

 يذًذ عٛذ ػايش خهف  ٦٧٧٠٣٥١ ١٣٨

 يذًذ صانخ يذًذ عٛذ  ٦٧٧١٨٢٤ ١٣٧

 يذًذ صانخ َصش صانخ  ٦٧٨٣٣٢٥ ١٣٣

 يذًذ ػثذ انٓادٖ دًٛذ يٛالد  ٦٧٧٠٦٣٨ ٢٠٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥  ) 

 ص ٩٠:١٢ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 يذًذ ػثذانشدًٍ يذًذ يذًٕد  ٦٧٧٠٥٦٤ ٢٠١

 يذًذ ػهٗ ادًذ سٚاض  ٦٣٤٧٦٣٣ ٢٠٢

 يذًذ ػهٗ عٛذ يذًٕد  ٦٧٨٣٧١٥ ٢٠٣

 ادًذيذًذ ػًش يذًذ   ١٠٠٠١٠٣٠٣ ٢٠٤

 يذًذ كًال يذًذ ػثذانمادس  ٦٧٧١٤٤٤ ٢٠٥

 يذًذ يذًذ يُاع ػثذ انؼظٛى  ٦٣٤٧٨٠٥ ٢٠٦

 يذًٕد ادًذ ػٛذ يذًذ  ٦٧٧٠٣٢٦ ٢٠٨

 يذًٕد دهًٗ خهف عهًٛاٌ  ٦٧٧١١١٢ ٢٠٧

 يذًٕد سجة فًٓٗ دافظ  ٦٧٧٠٧٥٨ ٢٠٣

 يذًٕد ػصاو ػشفاٌ جاد  ٦٧٧١٨٢٢ ٢١٠

 يذًٕديذًٕد يشذضٙ دغٍ   ٦٧٨٣٦٥٢ ٢١١

 يذًٕد يصطفٙ ػثًاٌ يذًذ  ٦٧٧١٣٢٢ ٢١٢

 يشفد ٔجّٛ كايم ػًش  ٦٧٧١٧٨٣ ٢١٣

 يشٔج َاصش دغٍ شذاذح  ٦٧٧٠٤٥٢ ٢١٤

 يشِٔ جًال فاٚض دثشٗ  ٦٣٤٧٧٤١ ٢١٥

 يشِٔ جًال يصطفٗ ػًشٔ  ٦٧٧٠٠٣١ ٢١٦

 يشِٔ خاطش طهؼد ػثذِ  ٦٧٧١٠٣٢ ٢١٨

 يشِٔ ػثذ هللا خهٛم جاتش  ٦٧٧٠٦٧٣ ٢١٧

 يشِٔ يذًذ ادًذ يذًذ ػهٗ  ٦٧٧٠٣٧٨ ٢١٣

 يشٖٔ عٛف دغٍٛ دغٍٛ  ٦٣٤٧٧٨١ ٢٢٠

 يشٚى ػهٗ ادًذ صانخ  ٦٧٧١١٠٥ ٢٢١

 يشٚى يؤيٍ يذًٕد ايٍٛ  ٦٧٨٣٣٨٨ ٢٢٢

 يشٛشج اتٕ طانة يذًذ سضا يذًذ  ٦٧٨٣٣٣٠ ٢٢٣

 يصشّٚ ػهٗ ػًش ػهٗ  ٦٧٧١١٨١ ٢٢٤

 يصطفٗ داذى ػهٙ ػثذ انؼظٛى  ٦٧٧٠٧٠٢ ٢٢٥



 االعى انكٕد و

 يصطفٗ دغٍ ػثذ انذًٛذ ػثذ انغالو  ٦٣٤٧٧٣٣ ٢٢٦

 يصطفٗ ػاطٗ ادًذ ػثذ هللا  ٦٧٧١٣٠٠ ٢٢٨

 يصطفٗ ػثذانجٕاد يذًذ سٚاض  ٦٧٧٠٤٤٣ ٢٢٧

 يصطفٗ يرٕكم ػثذِ دٚاب  ٦٣٤٧٣٠١ ٢٢٣

 يصطفٗ يذًذ ستٛغ ػثذ انشدٛى  ٦٧٧١٦٦٦ ٢٣٠

 يصطفٗ يذًذ يذًذ يذًذ ػثذانؼال  ١٠٠٠١١٠٣٣ ٢٣١

 يُٗ جًال ػثذ انًطهة يذًذ  ٦٧٧٠٨٥٧ ٢٣٢

 يُٙ يذًٕد يذًذ ػثذ انغُٙ  ٦٧٧٠٢٥٨ ٢٣٣

 يٓا تذسٖ ػثذ انذكٛى اتشاْٛى  ٦٧٧١٥٧٣ ٢٣٤

 يٓا دكشٔسٖ ٚذٗ يذًذ  ٦٧٧١٣٠٦ ٢٣٥

 يٓا سجة فؤاد يذًذ  ٦٧٧٠٠١٣ ٢٣٦

 يٓا يصطفٗ يذًذ عًٛخ  ٦٧٧١٣٠٨ ٢٣٨

 يٗ صالح ػثذ انؼظٛى فشداٌ  ٦٧٧٠٠٠٣ ٢٣٧

 يٗ ػالء انذٍٚ صذٚك يذًذ  ٦٣٤٧٣٣٥ ٢٣٣

 يٛادِ يصطفٗ ادًذ يذًذ  ٦٧٧٠٣٥٤ ٢٤٠

 يٛاس ػٛذ ػطّٛ يذًذ  ٦٧٧١٧٢٠ ٢٤١

 َادّٚ ػصاو صَاذٗ ػثذانؼال  ١٠٠٠١١٠٨٣ ٢٤٢

 َاْذ دغُٗ شرٕٖٛ ػثذانُؼٛى  ٦٧٧٠٤٦٤ ٢٤٣

 َثٕٚح ػثذ انشدًٍ يذًٕد ػثذ انشدًٍ  ٦٧٨٧٨٣٤ ٢٤٤

 ْاشى صذٚك َجالء ياْش  ٦٧٧١٧٢١ ٢٤٥

 َجٕ٘ دغُٗ ػثذانششٛذ ػثذانكشٚى  ٦٧٨٣٥١٣ ٢٤٦

 َذا جًال نثٛة نٛغٗ  ٦٧٧٠٢٣٤ ٢٤٨

 َذٖ ػثذانًُؼى دغٍ ػثذانًُؼى  ٦٧٧١٥٧٦ ٢٤٧

 َذٖ ٚذٗ دغٍ يذًذ  ٦٧٨٣٧٤٣ ٢٤٣

 َذٖ ٚذٗ سفؼد طّ  ٦٣٤٧٣٤٨ ٢٥٠

 

  تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظامعربى  -اللغة العربية  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٦  ) 

 ص ٩٠:١٢ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعى انكٕد و

 َٓال َصش ٕٚعف ػٛغٗ  ٦٧٨٣٥٨١ ٢٥١

 َٕسا يفراح ػٛغٗ يذًذ  ٦٧٨٣٤٤٢ ٢٥٢

 َٕسِ دُفٗ يذًٕد تشٚمغ  ٦٧٧١١٠١ ٢٥٣

 ػثذانؼظٛى ػثذانجٕادَٕسِ ػهٗ   ٦٧٧٠٣٣٠ ٢٥٤

 َٕسْاٌ صٍٚ انؼاتذٍٚ شؼثاٌ فًٓٗ  ١٠٠٠١١٠٨٧ ٢٥٥



 االعى انكٕد و

 َٕسْاٌ ػثذانًذغٍ لاعى ادًذ  ٦٧٧٠٢٦٢ ٢٥٦

 ْاجش يذًذ سجة سعالٌ  ٦٧٧٠٥٢٠ ٢٥٨

 ْاٚذٖ سيضاٌ اتشاْٛى ػثذ انذًٛذ  ٦٧٧٠٦٧٨ ٢٥٧

 ْاٚذٖ صكٗ ػثذ انْٕاب يذًذ  ٦٧٧١٠٠١ ٢٥٣

 ػثذ انؼظٛىْاٚذٖ عؼذ َصش   ٦٧٧٠٨١٨ ٢٦٠

 ْثّ سضا سيضاٌ ادًذ  ٦٧٧١٠٨٤ ٢٦١

 ْثّ يذًٕد ادًذ ػثذ انششٛذ  ٦٧٧٠٢٢٤ ٢٦٢

 ْذٚش طاسق جًال فًٓٗ  ٦٧٨٣٣٣٨ ٢٦٣

 ْذٚش ػضخ يذًٕد ػهٗ  ٦٧٧١١٠٢ ٢٦٤

 ْذٚش ػًش ػثذانغُٗ ػثذهللا  ٦٧٧٠٢٦٣ ٢٦٥

 ُْاء عؼٛذ صٚذ انؼاصيٗ  ٦٤٤٢٣٧٠ ٢٦٦

 سيــضــــاٌ اتشاْٛى يذًذُْــــذٖ   ٦٧٧٠٨١٧ ٢٦٨

 ٔفاء ٚاعش يذًذ كٛالَٙ  ٦٧٧٠٣٧٤ ٢٦٧

 ٔالء دًذاٌ يذًذ ػثذانكشٚى  ٦٧٧٠٧٨٧ ٢٦٣

 ٔالء يذشٔط سجة صأٖ  ٦٧٧١٢٦١ ٢٨٠

 ٔالء يشصٔق دًٕدِ يذًذ  ٦٧٧٠١٣٨ ٢٨١

 ٔنٛذ ػثذ انؼهٛى شذاذح ػثذانؼهٛى  ٦٧٨٣٣٧٢ ٢٨٢

 ٔنٛذ يذًذ صغٛش اتشاْٛى  ٦٣٤٣٠٦١ ٢٨٣

 ٚاعًٍٛ اتٕدغٛثّ دفظٗ كايم  ٦٧٨٣٦٣٤ ٢٨٤

 ٚاعًٍٛ ادًذ سشاد يذًذ  ٦٧٧٠١٥٨ ٢٨٥

 ٚاعًٍٛ ادًذ ياْش يذًذ  ٦٧٧٠٥٥٣ ٢٨٦

 ٚاعًٍٛ عٛذ فرخ انثاب ػثذ انشدًٍ  ٦٧٧٠٧٠٤ ٢٨٨

 ٚاعًٍٛ فشج ػهٗ يذًذ  ٦٧٧٠٣٨٢ ٢٨٧

 ٕٚعف يذًذ صكشٚا يذًذ  ٦٧٨٣٧٧٣ ٢٨٣
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