
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 تاريخ انتساب موجة -التاريخ  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اترا١ُ٘ ع١ذ ِذّذ ِٛضٝ  ٦٦٦٦٦٢٦ ١

 ادّذ اضاَ ِخرار ادّذ  ٦٦٦٦٦٢١ ٦

 ادّذ اضاِٗ لطة عثذ اٌطالَ  ٦٦٦٦٣٢٢ ٣

 ادّذ دّذٜ ادّذ ِذّٛد  ٦٦٦٦٣١٦ ٢

 ادّذ رجة ِذّذ ِذّٛد  ٦٦٦٦٣٣٦ ٢

 ادّذ عثذهللا عثذاٌردّٓ عثذاٌرد١ُ  ٦٦٦٧٣٣٦ ٦

 ارضأٝ ثرٚخ فىرٜ فرٔط١ص  ٦٦٦٧٣٩٢ ٧

 ا١ِٕٗ اتٛ اٌعسائُ فرخ اٌثاب اترا١ُ٘  ٦٦٦٧٢٢٢ ٨

 عثذاٌرد١ُ ِذّذا١ِرٖ ِذّذ   ٦٨٧٨٧٧٨ ٩

 أجٝ دٕا ١ِخائ١ً ٔاشذ  ٦٦٦٨٣١٨ ١٢

 ا٠ّاْ عّر ا١ِٓ ِذّذ  ٦٨٧٨٦٦٦ ١١

 ا٠ّاْ فراج ض١ذ ِذّذ  ٦٦٢٩٧٩٢ ١٦

 ا٠ّاْ ل١اذٝ غ١ُٕ عثذ اٌطالَ  ٦٨٧٩١٩٢ ١٣

 ا٠ّٓ عثذ إٌثٝ عّر ِذّذ  ٦٦٦٧٦٧٢ ١٢

 ا٠ٗ رضا عٍٝ عثذإٌع١ُ  ٦٦٦٧٢٧٢ ١٢

 طٍةا٠ٗ ِذّذ عٍٝ   ٦٦٢٩٧٩١ ١٦

 تاضً رد١ُ دٍّٝ اتٛتىر  ٦٦٦٧٢٦٦ ١٧

 ذر٠سٖ ِىار٠ٛش خ١ّص د١ٕٓ  ٦٦٦٧٢٦٢ ١٨

 جرجص شاٚي واًِ ترضَٛ  ٦٦٦٧٢٢٦ ١٩

 خاٌذ عّر رشذٜ ِذّذ  ٦٦٦٧٢٢٦ ٦٢

 د١ِأٗ وّاي واًِ واًِ عس٠س  ٦٦٦٧٢٦٦ ٦١

 د٠ف١ذ ٘أٝ لاصذ تٌٛص  ٦٦٦٧٢٦٢ ٦٦

 ردّٗ ع١ذ ادّذ ٘ارْٚ  ٦٦٦٧٢١٢ ٦٣

 رفعد ِصطفٝ رفعد ِذّٛد  ٦٦٦٧٢٢٦ ٦٢

 رٚف١ذٖ ِذّذ ِصطفٝ صذ٠ك  ٦٦٦٧٢٢٦ ٦٢

 ضارٖ رت١ع طٗ ِذّذ  ٦٨٧٨٩٢٦ ٦٦

 ضارٖ رجاء لطة عساخ  ٦٦٢٩٨٢٩ ٦٧

 ضر١فٓ ٔجاح عثذ هللا ذاٚضرٚش  ٦٦٢٩٩٣١ ٦٨

 ش١ّاء اشرف ع١ذ ِذّذ  ١٢٢٢١٢٧٦٧ ٦٩

 ش١ّاء جّاي لاعٛد ِٙراْ  ٦٦٦٧٣٢٨ ٣٢

 طارق صالح خٍف هللا فراج  ٦٦٦٧٣٢٦ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 طارق عاشٛر عطا هللا ِرضٟ  ٦٦٦٧٣٢٢ ٣٦

 عثذاٌردّٓ أدّذ ض١ذاٌثذٜٚ ذٛٔٝ  ٦٨٧٩٢٨٢ ٣٣

 عالء ِذّذ عالق عٍٛأٝ  ١٢٢٢١١٦٩٩ ٣٢

 عالء ِذّذ ِذّٛد جٕٜٛ  ٦٦٦٦٩٢٣ ٣٢

 غادٖ عطا عّار عطمالٟٔ  ١٢٢٢٢٢٢٢٢ ٣٦

 فاذٓ ترواخ شٍماِٟ د٠اب  ٦٨٧٩٦٢٩ ٣٧

 ور٠ُ ادّذ رِضاْ ض١ذ  ٦٦٦٦٩١٢ ٣٨

 ور٠ّٗ ِذّذ فٛزٜ عثذ اٌٛ٘اب  ١٢٢٢٢٢٢٦٧ ٣٩

 و١رٌص صاتر عس٠س دفع هللا  ٦٨٧٨٦٢٢ ٢٢

 و١رٌص عادي جاتر تشرٞ  ٦٦٦٦٩٢٨ ٢١

 ِذّذ جّاي ِذّذ جّعٗ  ٦٦٦٦٨٧٧ ٢٦

 ِذّذ دّذٜ عثذ اٌغٕٝ ض١ٍّاْ  ٦٦٦٦٨٦٣ ٢٣

 اٌعظ١ُِذّذ رِضاْ صالح عثذ   ١٢٢٢١١٢٢٦ ٢٢

 ِذّذ عثذإٌاصر عثذاٌطرار شٍماِٝ  ٦٦٦٦٨٢٢ ٢٢

 ِذّذ عالء اٌذ٠ٓ عثذإٌّعُ عٍٟ  ٦٦٦٦٨٣٧ ٢٦

 ِذّٛد عثذاٌعظ١ُ ِذّذ ٠ٛضف  ٦٦٦٦٨٦٩ ٢٧

 ِرٚج رِضاْ ادّذ االٌفٝ عثذاٌثالٝ  ٦٨٧٨٩٦٢ ٢٨

 ِر٠ُ عثذاٌّط١خ ٔج١ة ٔصر  ٦٦٦٦٣٦٦ ٢٩

 عثذاٌذ١ٍُِر٠ُ ِّذٚح ِذّذ   ١٢٢٢١١٢٢٢ ٢٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 تاريخ انتساب موجة -التاريخ  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِصطفٝ ادّذ عثذاٌعاطٝ عثاش  ٦٦٦٦٧٢٨ ٢١

 ِصطفٝ ذٛف١ك عسخ ذٛف١ك  ٦٦٦٦٧٢٢ ٢٦

 ١ِٕا ا١ِٓ خ١ًٍ دا١ٔاي  ١٢٢٢٢٢٢٩٨ ٢٣

 ١ِٕا ١ِالد عسخ عثذ اٌّالن  ٦٦٦٦٦٧٦ ٢٢

 ٔجٜٛ عثذاٌرد١ُ اتٛا١ًٌٍ لٕاٜٚ  ٦٨٧٨٦٢٦ ٢٢

 ٔر١ِٓ عادي ٠طٝ ٠عمٛب  ٦٦٦٦٣٦٢ ٢٦

 ٔٛرا ِجذٜ ِذّٛد عٍٝ  ٦٨٧٨٢١٦ ٢٧

 ٔٛر٘اْ جّاي ذٛٔٝ ِذّذ  ١٢٢٢٢٢٦٢٧ ٢٨

 ٔٛر٘اْ خٍف ِصطفٝ عثذ اٌج١ًٍ  ١٢٢٢٢٢٢٢١ ٢٩

 ٘ا٠ذٜ رور٠ا عثذٖ دٕا  ٦٨٧٩٣١٢ ٦٢

 ٘شاَ عثذاٌردّٓ عثذاٌرازق عثذاٌرازق  ٦٦٦٢٢١١ ٦١

 ٠ارٖ دط١ٓ ِذّذ دط١ٓ  ١٢٢٢١٢٧٢٦ ٦٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ٠ٛدٕا عّاد لاعٛد ِرلص  ٦٦٦٦٢٧٨ ٦٣

 

اجمالي عدد 
 ٨الطلبة 

الفصل   
 الدراسي األول

الئحة اولى    الفرقة الثانية   انتساب موجه  
٨١٠-٨١٠٨2 

                  

                        
 التاريخ/ تاريخ -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

رقم  القيد حالة
 الجلوس

 م  اسم الطالب كود الطالب

 1 اسامه محمد مزارع محمد ۱۲3۵1۱61۴6166131 ۱1۱۲۵۳ مقيــد 1خارج 
 ۱ محمود جمال عبدالحميد عالم ۱۲3۵1۱61۴616193۵ ۱1۱۲۵۴ مقيــد 1خارج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تقرير عن طالب سنة دراسية
 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ح دطٓ زوٟ ِذّذ  ٦٨٧٩٧٢٢ ١

 آ٠ح ٔاصر عثاش اترا١ُ٘  ٦٨٨١٢٢٢ ٦

 آ٠ٗ صالح ِذّٛد ض١ذ  ٦٨٨١٢٢٩ ٣

 آ٠ٗ عثذ هللا عثذ اٌردّٓ لاضُ  ٦٨٨١٧٢٢ ٢

 أضراء ِذدد ِذّذ دطٓ  ٦٨٨١٨٢٣ ٢

 أفٕاْ أتٛ اٌفضً أتٛ اٌطعٛد جالي  ٦٨٨٢٢٢١ ٦

 أًِ ِذّذ أدّذ دط١ٓ  ٦٨٨١٨٦٢ ٧

 ِذّذ لاضُ عٍٝ إضراء  ٦٨٨٢٦٨٦ ٨

 إضالَ ع١ذ رت١ع ر٠اض  ٦٨٧٩٦٣٢ ٩

 إ٠ّاْ ٠ٛضف ٠عمٛب ٔاشذ  ٦٨٨٢٣٣١ ١٢

 ادّذ دطا١ٔٓ ضعذ ِذّٛد  ٦٨٨١٢٨٢ ١١

 ادّذ رجة ض١ذ ع١ذ  ٦٨٨١٣٧٧ ١٦

 ادّذ ض١ذ ضعذ عثذ اٌط١ّع  ٦٨٨١٦٦٨ ١٣

 ادّذ صاٌخ ِذّذ ادّذ  ٦٨٨١٦٣٨ ١٢

 ِذّذادّذ عثذهللا عثذإٌظ١ر   ٦٨٧٩٦٩٩ ١٢

 ادّذ عطا عثذ اٌعس٠س عثاش  ٦٨٨١١٢٧ ١٦

 ادّذ عٍٝ عثذاٌذا٠ُ عثذاٌذ١ّذ  ٦٨٨١٢٢٣ ١٧

 ادّذ فرٛح ِذّذ ادّذ  ٦٨٨١٢٣٣ ١٨

 ادّذ فرغٍٝ فٛزٜ عٍٝ  ٦٦٦٨٣٢٢ ١٩

 اضراء عثذ اٌطالَ ِذّذ طٗ  ٦٨٨٢٣٦٢ ٦٢

 اضالَ ض١ذ عثذ اٌّعرّذ ادّذ  ٦٨٨١٣٩٩ ٦١

 ِذّٛد عثذ اٌذى١ُاضالَ شر٠ف   ٦٨٨١٢٩١ ٦٦

 اضالَ ِذّذ اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٨٨١٢١٦ ٦٣

 اضالَ ِذّذ ادّذ ِذّذ  ٦٨٨١٨٢٦ ٦٢

 اضالَ ِذّٛد عثذ اٌمادر شٍماِٝ  ٦٨٨٢٢٣٧ ٦٢

 اضّاء صاتر عثذاٌعس٠س ِذّٛد  ٦٨٧٨٨٢٢ ٦٦

 اضّاء ضادٝ عثذاٌصثٛر ادّذ  ٦٨٨١٢٧٨ ٦٧

 اضّاء عاطف عٍٝ ِذّذ  ٦٨٨٢٢٢٧ ٦٨

 اضّاء عٍٝ ِذّٛد اٌرٛٔٝ  ٦٨٨٢٧٦٦ ٦٩

 اضّاء ِذّذ عثذهللا صادق  ٦٨٨٢٨٦٣ ٣٢

 اضّاء ِذّٛد عثذ اٌغفار ِذّٛد  ٦٨٨٢٣١٧ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 اشرف جرجص فرٔط١ص ٔاشذ  ٦٨٨٢٢٢٩ ٣٦

 األء خاٌذ عّر ِذّذ  ٦٨٨٢٢٢٨ ٣٣

 االء رجة زغٍٛي ِذرٚش  ٦٨٧٩٨٢٧ ٣٢

 اٌش١ّاء رت١ع ذٛف١ك ِذّذ  ٦٨٨١٢٦٢ ٣٢

 اِأٝ اترا١ُ٘ ز٠ذاْ عثذاٌرد١ُ  ٦٨٨١٨٢٨ ٣٦

 اِأٝ ٕ٘ٝ اضذك جٛرجٝ  ٦٨٨٢٣٣٢ ٣٧

 اًِ صالح عثذإٌّعُ عثذاٌصاٌذ١ٓ  ٦٦٦٨٣٧٦ ٣٨

 اًِ عطا ِذّٛد دطٓ  ٦٨٨١٢٢٩ ٣٩

 اًِ ِا٘ر صثرٖ عثذ اٌغٕٝ  ٦٨٨١٨٢٩ ٢٢

 اًِ ِذّذ ِاضٟ عثذ اٌثالٟ  ٦٨٨٢٦٢٩ ٢١

 ا١ِر ٕ٘ٝ صثرٜ فّٙٝ  ٦٨٨١٦٢٣ ٢٦

 ا١ِرج جّاي ِذّذ عثذ اٌرد١ُ  ٦٨٨٢١٣٢ ٢٣

 ا١ِرج خاٌذ عٍٝ ِذّذ  ٦٨٨٢١١٣ ٢٢

 ا١ِرج ٠ذ١ا طٗ عثذ اٌعس٠س  ١٢٢٢٢٢٣٣٢ ٢٢

 ا١ِرٖ عٍٝ صذ٠ك ِذّذ  ٦٨٨٢١٦١ ٢٦

 ا١ِرٖ ِذّذ عثذاٌّج١ذ ادّذ  ١٢٢٢١١٢٢٧ ٢٧

 أجٟ ضع١ذ رِسٞ ٠ٛضف  ١٢٢٢١١٢٦٢ ٢٨

 ِذّذأشراح ِذّذ عثذ اٌىر٠ُ   ٦٨٧٩٢٧٢ ٢٩

 ا٠ح ِذّذ عثذ اٌرازق ِذّذ  ٦٨٨٢٦٣٢ ٢٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ر٠ٕٝ ٘ارْٚ شذاذٗ ِطعٛد  ٦٨٧٩٧٨٢ ٢١

 ا٠ّاْ ِؤِٓ عثذ اٌٍط١ف ِذّذ  ٦٨٨٢٦٢٢ ٢٦

 ا٠ٗ رجة دٍّٝ ِذّٛد  ٦٨٨٢٦٦٦ ٢٣

 ا٠ٗ عثذاٌرضٛي فؤاد اترا١ُ٘  ١٢٢٢١١٢٢٣ ٢٢

 ا٠ٗ ٔاجخ خ١رٜ فّٙٝ  ٦٨٨١٨٦٦ ٢٢

 تطّح ِذّذ ٠ٛضف ِذّذ  ٦٨٨٢٢٢٦ ٢٦

 تطّٗ ضاٌُ فّٟٙ ز٠ادج  ٦٨٨١٨٦٣ ٢٧

 جّاي ادّذ عثذاٌثالٝ تالي  ٦٨٨١٢٩٣ ٢٨

 تٛال ٠ٛضف شف١ك عثذاٌّط١خ  ٦٦٦٨٢٦٢ ٢٩

 جاو١ٍٓ ضع١ذ ٔج١ة ذٛف١ك  ٦٨٨٢٧٣٧ ٦٢

 جٙاد ضع١ذ ِذّٛد اتٛغ١ّٕح  ٦٨٨١٢٢٨ ٦١

 جٙاد ِذطٓ اٌط١ذ عثذ اٌرازق  ٦٣٧٦٢٧٩ ٦٦



 االضُ اٌىٛد َ

 جٙاد ِذّذ ع١ذ دجازٜ  ٦٨٧٩٣٨٨ ٦٣

 جْٛ ضاِٟ ِذثٛب خ١ًٍ  ٦٨٨١٦٩٦ ٦٢

 دطٕاء ِذّذ واًِ ِذّذ  ٦٨٨١١٦٢ ٦٢

 دط١ٓ ِذّٛد عثذاٌّاٌه عثذاٌطرار  ٦٨٨١٨٨٩ ٦٦

 دّادج اترا١ُ٘ أدّذ عثذ اٌذافع  ٦٨٧٩٢٦٢ ٦٧

 دّادٖ ِذّذ اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٦٦٨٢٢٦ ٦٨

 دٕاْ ض١ذ ضع١ذ جّعٗ  ٦٨٨١٦١٢ ٦٩

 دٕاْ فرذٝ فٛزٜ اترا١ُ٘  ٦٨٨١٢١٦ ٧٢

 خاٌذ صالح ض١ٍُ عثذاٌذى١ُ  ٦٨٨١٦١٢ ٧١

 خاٌذ ِذّذ ادّذ اتٛ ز٠ذ  ٦٦٦٨٢٦٢ ٧٦

 خٍف ِذّذ ا١ِٓ خٍف  ٦٨٧٩٢٦١ ٧٣

 دا١ٌا ِشٙٛر ٔاجٝ عثذهللا  ٦٨٨١٢٢٢ ٧٢

 دعاء دطٓ ٔٛر ِذّذ  ٦٨٧٩٢٢٧ ٧٢

 دعاء رت١عٝ عثذاٌرضٛي ِرعٝ  ٦٨٨٢١١٩ ٧٦

 دعاء عٍٝ عٍٝ غ١ث  ٦٨٨٢٦٦٨ ٧٧

 د٠ف١ذ ض١ذ تٕذٞ ١ِخائ١ً  ٦٨٨١٦٩٧ ٧٨

 طارق عٍٝ ِذّذد٠ٕا   ٦٨٨١٢٦٢ ٧٩

 د٠ٕا ِذّذ خاٌذ عثذ اٌعس٠س  ٦٦٦٨٢٨٨ ٨٢

 را١ٔا جّاي رت١ع تىرٜ  ٦٨٨١٧٣٢ ٨١

 را١ٔا جّاي ِعذٚي عثذ اٌذ١ّذ  ٦٨٨١٨٦٨ ٨٦

 را١ٔا ِّذٚح صثذٝ خ١ٍفٗ  ٦٨٨٢٢١٧ ٨٣

 را٠مٗ ادّذ ِذّٛد عراتٝ  ٦٨٧٩٢٣٩ ٨٢

 رجة عاطف ضعذ اترا١ُ٘  ١٢٢٢٢٢١٩٧ ٨٢

 ِٕصٛر لاضُ ِٕصٛررداب   ١٢٢٢٢٢٣٩٢ ٨٦

 ردـــاب طـــٗ أدّذ صاٌخ  ٦٨٨٢٨١٦ ٨٧

 رضا ٔصر شذاذح خ١ًٍ  ٦٨٧٩٩٦٣ ٨٨

 رضٝ ض١ذ خٍف ِفراح  ٦٨٧٩٢٢٢ ٨٩

 رل١ٗ عثذاٌثاضظ داِذ ِذّٛد  ٦٨٨١٢٢٢ ٩٢

 ر٠رٜ ف١صً ض١ذ خٍف  ٦٨٧٩٩٧٢ ٩١

 ر٠ٙاَ ِذّذ عثذ اٌّعس صاٌخ  ٦٣٢٩٦١٦ ٩٦

 ِذّٛد ادّذزِسَ عثذ إٌّعُ   ٦٨٨٢٢٢٨ ٩٣

 زٚزٚ ع١ذ عثذاٌعظ١ُ عثذهللا  ٦٦٦٨٢٦٢ ٩٢

 ز٠ٕة دطٓ رشذٜ ِذّذ  ٦٨٨٢١٢١ ٩٢

 ز٠ٕة ضعذ ض١ذ عثذ هللا  ٦٨٧٩٣٩٢ ٩٦

 ز٠ٕة ِذّٛد عثاش ِذّذ  ٦٨٨٢٦٢٣ ٩٧



 االضُ اٌىٛد َ

 ضارٖ جٙاد ِذّذ اٌذاخٍٝ  ٦٨٨١١١٢ ٩٨

 ضاٌّٗ صاٌخ دطٓ عثذاٌذى١ُ  ٦٨٨٢٢٩٦ ٩٩

 ِذّذضعاد خٍف راشذ   ٦٨٨٢٢٢٦ ١٢٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (2  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ضّاح ِّذٚح رجة ادّذ  ٦٨٨٢٢١١ ١٢١

 عثذاٌثاضظ خ١ًٍ ِذّذضٛضٓ   ٦٨٧٩٩٢٢ ١٢٦

 شر٠ٓ ِذّذ ادّذ ز٠ذاْ  ٦٨٨٢٢٣٦ ١٢٣

 ش١ر٠ٓ دطٓ ِذّذ عٍٝ  ٦٨٨١٣٩٧ ١٢٢

 ش١ّاء اج١ذ اترا١ُ٘ ذٛف١ك  ٦٨٨٢١٢٦ ١٢٢

 ش١ّاء عثذ اٌع١ٍُ اضّاع١ً عٍٝ  ٦٨٨١٨٧١ ١٢٦

 ش١ّاء عصاَ ِذّذ خٍف  ٦٨٨٢٢٦٦ ١٢٧

 ش١ّاء ٠ذ١ا رفعد ِرٌٟٛ  ٦٨٧٩٣٣٨ ١٢٨

 ش١ّاء ٠طرٜ ِذّذ عثذاٌرازق  ٦٨٨١٢٣٩ ١٢٩

 صف١ٗ جّعٗ عثذ اٌعظ١ُ ادّذ  ٦٨٨٢٨١٧ ١١٢

 صّٛئ١ً تٌٛص فرج درز  ٦٦٦٨٦٦٢ ١١١

 ض١اء ِرعٝ عثذ اٌرازق اٌصاتر  ٦٦٦٨٦٦٢ ١١٦

 عثذ اٌردّٓ دّذٜ ادّذ عثذ اٌردّٓ  ٦٨٨٢٢٢٢ ١١٣

 عثذ هللا ٠ٛٔص ِذّٛد عثّاْ  ٦٨٨٢٩٦١ ١١٢

 ِذّذ عف١فٝ فّٙٝعثذاٌردّٓ   ٦٨٨١٦٢٩ ١١٢

 عث١ر عاِر فرج ذٛف١ك  ٦٨٨١٧٣٨ ١١٦

 عث١ر ٔاصر ظر٠ف طٗ  ٦٣٨٦٢٩٦ ١١٧

 ع١ٍاء ادّذ فرداخ اترا١ُ٘  ٦٨٧٩٣٣٧ ١١٨

 فاذٓ دطٓ ضثاق اتٛ اٌفرخ  ٦٨٨١٢٢٢ ١١٩

 فاطّح رضا فراج عٍٝ  ٦٨٨٢٦٣٦ ١٦٢

 فاطّٗ ِذّذ ِذّٛد إترا١ُ٘  ٦٨٧٩٢٢٣ ١٦١

 عّر ِذّٛدلّر ِذّذ   ٦٨٨١٢٧٢ ١٦٦

 ورضر١ٓ ض١ّر ٠ٛضف ِجٍٟ  ٦٨٨٢٦٣٨ ١٦٣

 ورضر١ٕا صثذٟ ٠ٛٔاْ عثذٖ  ١٢٢٢٦٦٦٢٢ ١٦٢

 ور٠ُ رضا غٕذر در٠ٚش  ٦٦٦٨٧٢٢ ١٦٢

 ور٠ّٗ ِذّذ ادّذ ض١ذ  ٦٨٧٩٢٢٢ ١٦٦

 و١رٌص اخٕٛر ف١ٍثص اخٕٛر  ٦٦٦٨٧٦٢ ١٦٧

 ٌط١فح عثذاٌجٛاد شٛلٝ در٠ٚش  ٦٨٧٩٢٢٢ ١٦٨



 االضُ اٌىٛد َ

 عٕرر غساٌٝ ض١ف١ٌّاء   ٦٨٧٩٢٢٩ ١٦٩

 ١ٌٍٝ عٍٝ ِذّذ عٍٝ  ٦٢٢٢٩٦٣ ١٣٢

 ِؤِٓ ٠ذ١ٝ عثذ اٌعظ١ُ عثذ اٌغٕٟ  ٦٦٦٨٩١٦ ١٣١

 ِارض١ً اضذك ثاتد عثذ اٌّط١خ  ٦٨٨٢٨٦٣ ١٣٦

 ِارٜ جرجص عثذ رتح ٠ٛضف  ٦٨٨٢٦١٧ ١٣٣

 ِار٠ا ِارض١ٍٕٛ ِىرَ عث١ذ  ٦٦٦٨٧٧٢ ١٣٢

 ِار٠اْ ِا٘ر عس٠س أذراٚش  ٦٨٨٢٦٨٢ ١٣٢

 ِار٠ٕا تثاٜٚ ِىرَ ٔصر  ١٢٢٢١١٢٢٧ ١٣٦

 ِذّذ ادّذ جالي عٍٝ  ٦٨٨٢٢٨٦ ١٣٧

 ِذّذ جّاي زوٝ عٍٟ  ٦٦٦٨٧٩٦ ١٣٨

 ِذّذ خٍف هللا خٍف اترا١ُ٘  ١٢٢٢١١٢٦٣ ١٣٩

 ِذّذ صالح ِذّذ ٔجاح ٔٛر  ١٢٢٢١٢٦٣٧ ١٢٢

 ِذّذ طٗ عثذ اٌذ١ّذ ِٕٟٙ دطٓ  ١٢٢٢١٢٦٢٢ ١٢١

 ادّذ اتٛاٌطعٛدِذّذ عثذإٌاصر   ٦٨٨١٦٦٦ ١٢٦

 ِذّذ عّاد ِذّذ ادّذ  ٦٨٨١٦٢٢ ١٢٣

 ِذّذ فرغٍٝ عثذ اٌىر٠ُ عٍٝ  ٦٦٦٨٨١٢ ١٢٢

 ِذّذ ِا٘ر ض١ذ عثذاٌرازق  ٦٨٨٢٣٦٦ ١٢٢

 ِذّذ ِذطٓ خٍف عثذاٌٛادذ  ١٢٢٢١١٢٣٨ ١٢٦

 ِذّذ ِذدد عثذ اٌعس٠س ِذّذ  ٦٦٦٨٨٦٦ ١٢٧

 ِرٖٚ ِذّٛد عثذ اٌردّٓ عثّاْ  ٦٨٧٩٣٧٢ ١٢٨

 ِر٠أٗ خذاٜٚ ض١ّر ٠ٛضف  ٦٨٨١٢٣٢ ١٢٩

 ِر٠ُ تىطاٜٚ ٠طٝ ضا٠ٚرش  ٦٨٨١٦٩٧ ١٢٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِر٠ُ ١ِالد صّٛئ١ً اضذك  ٦٨٨٢٧٩٨ ١٢١

 ِر٠ُ ٔاجخ عث١ذ دث١ة  ١٢٢٢١١٢٢٨ ١٢٦

 ِر٠ُ ٔاصف ٔاجٝ ز٠ادٖ  ٦٨٧٩٧٨١ ١٢٣

 ِصطفٝ جّاي عثذاٌردّٓ عثذاٌّج١ذ  ٦٨٨١٢٣٦ ١٢٢

 ِصطفٝ جّعح ٠ٛضف عثذ اٌج١ًٍ  ٦٨٨١٢٩٩ ١٢٢

 ِصطفٝ دطٓ عٍٝ ِذّذ  ١٢٢٢١١٢٩٢ ١٢٦

 ِصطفٝ ض١ذ ِذّذ ٔاجٝ ِذّٛد  ٦٨٨١٢٢٨ ١٢٧

 ِصطفٝ عاطف فرذٝ عثذاٌّذطٓ  ٦٨٨١٣٣٣ ١٢٨

 ِصطفٝ ِجذٞ ِذّذ٠ٓ ِذّذ  ١٢٢٢١١٢٦١ ١٢٩



 االضُ اٌىٛد َ

 ِصطفٝ ٠ذٝ دطٓ عثذاٌصثٛر  ٦٦٦٨٩٢٦ ١٦٢

 ِٕٝ ضعذ اٌصغ١ر عٍٝ  ٦١٢٦٣٦٦ ١٦١

 ِٕٝ و١الٔٝ عثّاْ دطٓ  ٦٨٨١٢٦٢ ١٦٦

 ِٕٝ ِذّذ أٛر عثذ اٌطالَ  ٦٨٧٩٢١٨ ١٦٣

 ١ِادج شذاذٗ فر٠ذ ادّذ  ٦٨٨١٢٣٦ ١٦٢

 ١ِٕا ض١ّر عثذ اٌّالن واًِ  ٦٨٨٢٢٦٨ ١٦٢

 ١ِٕا ِثارن اترا١ُ٘ ع١اد  ٦٨٨٢٩٩٦ ١٦٦

 ٔجٜٛ عثذ هللا ض١ذ عثذ اٌذى١ُ  ٦٨٨١٢٢٨ ١٦٧

 ٔذا فٛاز ادّذ فٛاز  ٦٦٦٨٨٧٦ ١٦٨

 ٔذٜ دطٓ ض١ذ عثذ اٌردّٓ  ٦٨٨١٣٩٣ ١٦٩

 عثذاٌذ١ّذ صاٌخٔٙاي صاٌخ   ١٢٢٢١٢٦٢١ ١٧٢

 ٔٛرا ادّذ ِذ١ٝ اٌذ٠ٓ ادّذ  ٦٨٨١٢٨٨ ١٧١

 ٔٛر٘اْ ِذّذ جالي ِذّذ  ٦٨٧٩٧٣٦ ١٧٦

 ١ٔف١ٓ ع١اد ٔط١ُ فّٙٝ  ٦٨٨١٦٢٩ ١٧٣

 ٘اجر ِذّذ عثذاٌذ١ّذ عثذرتٗ  ٦٨٨١٢٢٦ ١٧٢

 ٘اٌح عٍٟ ض١ذ عٍٟ  ٦٨٨٢٨٣٨ ١٧٢

 ٘ثٗ عثذاٌذ١ّذ ض١ذ عثذاٌذ١ّذ  ٦٨٨١٢٢٢ ١٧٦

 ٘ثٗ ٔادٜ ض١ذ عثذ اٌّطٍة  ٦٨٧٩٨٧٧ ١٧٧

 ٘شاَ صاٌخ عساخ عثذاٌّمصٛد  ٦٨٨١٦٦٢ ١٧٨

 ١٘اَ ِٕرصر عٕرر ِذّذ  ٦٨٨١٢٧٢ ١٧٩

 ١٘ثُ عادي دطٕٟ ِذّذ  ٦٨٨٢٢٢٢ ١٨٢

 ٚالء خ١ٍفٗ عثذهللا عثذاٌطالَ  ٦٨٨١٢٦٢ ١٨١

 ٚالء ض١ذ ِذّذ صذ٠ك  ٦٨٧٩٢٨٩ ١٨٦

 ٠اضر ِذرٚش اتٛ اٌعسَ اضّاع١ً  ٦٦٦٨٦٨٦ ١٨٣

 ٠اض١ّٓ ادّذ عٍٝ ِذّذ  ٦٨٨٢١٦٧ ١٨٢

 ٠اض١ّٓ خاٌذ ض١ذ عثذ إٌع١ُ  ٦٨٧٩٨٢٢ ١٨٢

 ٠اض١ّٓ ٔاجٝ ف١صً عثذاٌمادر  ٦٨٨٢٦١٢ ١٨٦

 ٠ٛضف اضّاع١ً عط١ح ادّذ  ٦٨٨٢٩٢٦ ١٨٧
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