
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 الدراسات السكانية انتساب -الدراسات السكانية  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

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

 أيٛرِ فرسٗ شساذّ يسًذ  ٦٨٥٨٥٨١ ١

 فارش ػثٛذ فارشاتإَب   ٦٨٥٨٥٥٢ ٢

 اتراو ػالء َصر لٛصر ثاتد  ٦٨٥٩١٦٤ ٣

 اتراو يالن خاب هللا يرزٔق  ٦٨٥٩٢٦٢ ٤

 ازًذ زطاو انذٍٚ يسًذ ػرفاخ  ٦٨٥٩٧١٤ ٥

 ازًذ يسًذ زطٍٛ يسًذ  ٦٨٥٩٧٩٢ ٦

 ازًذ يسًذ ضٛذ ػهٗ  ٦٢٦٨٩٥٨ ٥

 اضراء اشرف اتراْٛى زطٍ  ٦٣٤١٧٦٤ ٨

 يسًذاضراء شؼثاٌ يسًذ   ٦٨٥٩٢٥٤ ٩

 اضراء ػهٗ خهف ػثذانسهٛى  ٦٣٣٤٨٢٥ ١٧

 اضراء كايم زايذ رٚاض  ١٧٧٧٧٧٣٣١ ١١

 اضالو يسًذ يسًذ ازًذ  ٦٢٦٩١١٨ ١٢

 اضًاء أشرف فاٚس ػثذ انْٕاب  ٦٨٥٨٥٨٤ ١٣

 اضًاء يسًٕد يسًذ اتراْٛى ػهٗ  ٦٨٥٨٦٧٩ ١٤

 اضًاء ٔزٛذ شؼثاٌ ػثذانًٕخٕد  ٦٨٥٨٥٥٩ ١٥

 تٕٛيٗ يسًذ يسًذاالء   ٦٨٥٩١٤٧ ١٦

 االء يصطفٗ اتٕ انُصر يسًذ  ١٧٧٧٧٧١٥٥ ١٥

 انسطُٛٗ ػًراٌ يسًٕد كايم  ٦٨٥٩٧٨١ ١٨

 ايُّٛ يسًٕد ػهٙ ػثذ انسًٛذ  ٦٨٥٩٢٧٥ ١٩

 ايٛرج َاصر كايم ضٛذ  ٦٨٥٨٦١٩ ٢٧

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 السكانية انتسابالدراسات  -الدراسات السكانية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

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

 اَدٙ إَر ٕٚضف َارٔز  ١٧٧٧٧٧٤٣٩ ٢١

 اًٚاٌ ػثذانًُؼى ػثذج يسًذ  ١٧٧٧٧٧٤١٥ ٢٢

 اًٚاٌ يخرار ػثذ انطرار ػثذِ  ٦٨٥٩١٦٢ ٢٣

 اّٚ ضٛذ يسًذ يسًذ  ٦٤١٥٥٣٥ ٢٤

 تطًّ ٔزٛذ يسًذ خاد  ٦٨٥٩٣٢٥ ٢٥

 تطرش شهثٗ اتراْٛى زثٛة  ٦٨٥٩٢٦٣ ٢٦

 تهمٛص ضٛذ يصطفٗ ػًر  ٦٨٥٨٥٣٧ ٢٥

 تٛشٕٖ اٚٓاب يدذٖ شفٛك  ٦٣٧٦٩٣٦ ٢٨



 االضى انكٕد و

 تٛشٕٖ ػاطف رشذٖ غانٗ  ٦٨٥٩١٦٣ ٢٩

 ذمٗ زطٍ َٛاظٗ ػهٗ  ٦٨٥٩٢٤١ ٣٧

 صًٕئٛم أيٍٛخاكهٍٛ زْدر   ٦٨٥٨٨٦٤ ٣١

 زطاو ػالء كايم فٕنٗ  ٦٣٧٥٧٥٤ ٣٢

 زطاو يسًذ ػٛذ شؼثاٌ  ٦٤١٥٥٢٥ ٣٣

 زطٍ يسًٕد ػثذ انغفار يسًذ  ٦٨٥٨٩٨٦ ٣٤

 زطُاء ازًذ ضٛذ زطٍٛ  ١٧٧٧١٧٨٨٥ ٣٥

 زطُاء يسطٍ ضٛذ زًذ٘  ١٧٧٧٧٧٤٤١ ٣٦

 زطٍٛ لاضى ػثذ انفضٛم يسًذ  ٦٣٧٥٧٥٧ ٣٥

 ػهٗ زطٍٛخهٕد ػالء انطٛذ   ٦٣٧٥١٥٧ ٣٨

 خهٕد ٚسٛٗ ػثذانؼظٛى يصطفٗ  ١٧٧٧١١٤٧٦ ٣٩

 دانٛا يسًذ رتٛغ ػهٗ  ٦٨٥٨٥٨٧ ٤٧

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراسات السكانية انتساب -الدراسات السكانية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

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

 دانٛا يسًذ طّ ازًذ  ٦٨٥٩٢١٣ ٤١

 دػاء يسًذ أزًذ ػثذ انسًٛذ  ٦٨٥٨٩٥٦ ٤٢

 دٚاَا اضايّ ػسٚس غانٗ  ٦٨٥٩١٧٩ ٤٣

 دُٚا ازًذ ػهٗ يسًذ  ٦٤٣٤٤١٩ ٤٤

 دُٚا ػهٗ يسًذ ػهٗ  ١٧٧٧٧٧٣٨٥ ٤٥

 اتٕزٚذراَٛا شؼثاٌ اتراْٛى   ٦٨٥٩٢٥٥ ٤٦

 رزاب يداْذ ضًاذ ثاتد  ٦٨٥٩٧٥٥ ٤٥

 رٚٓاو ازًذ شساذّ يسًذ  ٦٨٥٨٨١٤ ٤٨

 رٚٓاو فراج يسًذ ضؼذ  ٦٨٥٩٧٧٦ ٤٩

 زُٚة أزًذ فٛصم يسًذ  ٦٤١٥٥٣٣ ٥٧

 زُٚة صالذ انذٍٚ ذٕفثك ػثذ انرزٛى  ١٧٧٧٧٧٣٦٩ ٥١

 ضارِ يسطٍ فضم لاصذ  ٦٣٧٥٦١٣ ٥٢

 انؼسٚسضهٕٖ زطُٗ ٔفمٗ ػثذ   ١٧٧٧٧٧٤٧١ ٥٣

 ضًاذ اتراْٛى يسًذ اتراْٛى  ٦٣٤٦٦٦٥ ٥٤

 ضًر يسًذ زهٛى تخٛد  ٦٨٥٩٢٤٤ ٥٥

 ضًّٛ فرٚح يسًذ ػثذ انًطهة  ٦٨٥٨٦٥٦ ٥٦

 شادّٚ زطٍ ػهٗ يسًٕد  ٦٨٥٨٦٢٣ ٥٥

 شرٔق اتٕانؼٌٕٛ ػثذانثذٚغ يطأع  ١٧٧٧٧٧١٩٥ ٥٨

 شٛرٍٚ زًذٖ اتراْٛى تطرش  ٦٣٧٥٦٥٥ ٥٩



 االضى انكٕد و

 يسًٕد يسًذ ػثذانصانسٍٛشًٛاء   ٦٣٩٨٥٥٤ ٦٧

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراسات السكانية انتساب -الدراسات السكانية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

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

 شًٛاء ٔزٛذ ػثذ انًُؼى رشاد  ٦٣١٥٧١٩ ٦١

 صاترٍٚ دٚاب زٚاٌ ػثذاندٕاد  ٦٨٥٨٥٦٥ ٦٢

 صانر زًذ٘ فًٓٙ فرج  ١٧٧٧٧٧٣٢٩ ٦٣

 صًٕئٛم راخٗ زكا زاخر  ٦٣١٥٢٤٥ ٦٤

 طّ يسًٕد ازًذ يسًذ  ٦٣١٥٢٤٩ ٦٥

 ػثذ انرزًٍ زغهٕل َصار ػثذ انصثٕر  ٦٤٧٧٩٢٥ ٦٦

 ػثذانرزًٍ فرسٗ يسًٕد ازًذ  ٦٣١٨٢٥١ ٦٥

 ػسِ ػادل شساذّ اضكُذر  ٦٨٥٩١٩٥ ٦٨

 ػسٚسج ْالل اتراْٛى يسًذ  ١٧٧٧٧٧٣٢٥ ٦٩

 ػصاو كرٚى كًال ػهٗ  ٦٨٥٩٣٧٢ ٥٧

 ػهٗ ضانى يسًذ ضانى  ٦٣١٥٣٢٥ ٥١

 ػًرٔ يسًذ خٕدِ يسًذ  ٦٨٥٩١٩٩ ٥٢

 غادِ يسًٕد ػثذ انسكى يسًذ  ٦٨٥٨٦٥٧ ٥٣

 غطاش كٛرنص راغة كٛرنص  ٦٣١٥٣٤٥ ٥٤

 فادٖ يدذٖ يكرو شفٛك  ٦٢٥٩٤٥٣ ٥٥

 فاطًح انسْراء يصطفٙ يرضٗ خهف  ١٧٧٧٧٧٢٤٥ ٥٦

 فاطًّ ػهٗ ػثذ انسكٛى ازًذ  ٦٣١٥٣٥٣ ٥٥

 فرزّ زطٍٛ يسًذ كايم  ١٧٧٧٧٧٤٢١ ٥٨

 كرٚى يسًذ صفٙ انذٍٚ خثر  ٦٨٥٨٥٤٥ ٥٩

 كٛرنص اتانٗ ٕٚالٛى راشذ  ٦٣١٥٤٢٩ ٨٧

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراسات السكانية انتساب -الدراسات السكانية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥  ) 

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

 كٛرنص ػادل ضهًٛاٌ ٚطٗ  ٦٨٥٩٢٩٥ ٨١

 يؤيٍ ػادل يسًذ ػسيٗ  ١٧٧٧٧٧٥٢٩ ٨٢

 يؤيٍ ػالء اضًاػٛم ػارف  ٦٣١٨٧٦٣ ٨٣

 يارنٍٛ ٔخّٛ ريسٖ اَذرأش  ٦٨٥٩٢٥٩ ٨٤

 يسًذ ازًذ ضايٗ رفاػٗ ػثذ اندهٛم  ٦١٥٦٦١٥ ٨٥

 يسًذ ضٛذ يسًذ ضٛذ  ٦١٥٦٦٤٣ ٨٦



 االضى انكٕد و

 يسًذ ػثذ انسفٛع ضهًٛاٌ ػثذ انسفٛع  ٦٣١٥٦٢٩ ٨٥

 يسًذ ػثذانًدٛذ ازًذ ػثذانًدٛذ  ٦٤١٥٥١٥ ٨٨

 يسطٍ يسًذ خهٛفحيسًذ   ١٧٧٧١٧٨٢١ ٨٩

 يسًذ َادٖ صانر ازًذ  ٦٣١٥٦٥٥ ٩٧

 يسًٕد اتراْٛى ػثذ انؼسٚس يسًذ  ٦٣١٥٩٨١ ٩١

 يسًٕد ضهًٛاٌ ضانى لطة  ٦٨٥٨٩٥٢ ٩٢

 يسًٕد يسًذ ػثًاٌ كرٚى  ١٧٧٧٧٧١٨٥ ٩٣

 يسًٕد َصر فراج ػثذ انؼال  ٦٣١٥٩٩٣ ٩٤

 يذزد خرخص فاٚس شساذّ  ٦٣١٥٩٩٥ ٩٥

 كًال خرخص َاشذيرثا   ٦٨٥٨٦٧٥ ٩٦

 يرفد يسًذ ايٍٛ يسًذ  ٦٣١٥٩٩٩ ٩٥

 يرٔاٌ طّ ػثذ انًدٛذ ػثذ انًدٛذ  ٦٣١٨٧٧١ ٩٨

 يرٚى ازًذ ػثذ هللا ػثذ انغُٗ  ١٧٧٧٧٧٢٤٩ ٩٩

 يرٚى خرخص نثٛة ترضٕو  ١٧٧٧٧٧٤٤٣ ١٧٧

 

  تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتسابالدراسات السكانية  -الدراسات السكانية  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٦  ) 

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

 يرٚى يسًذ ػهٗ يسًذ  ٦٣١٨٧١١ ١٧١

 يصطفٗ اضًاػٛم ريضاٌ اضًاػٛم  ٦٣١٨٧١٩ ١٧٢

 يُار ازًذ زهًٗ يسًذ  ١٧٧٧٧٧٣٥٣ ١٧٣

 يصطفٗ ػثذانفراذ َاخٗيُار   ٦٨٥٨٦٣٧ ١٧٤

 يٓا يُصٕر إَر فدر  ٦٨٥٩٧٣٨ ١٧٥

 يٛرا يسة ٕٚضف ادٚة  ٦٨٥٩٢٤٦ ١٧٦

 يٛرَا خٕرج ٔنٛى اضكُذر  ٦٣١٨١٧١ ١٧٥

 يٛرَا َاصف ػثذ هللا ذأضرٔش  ٦٣١٨١٧٥ ١٧٨

 يٛشٛم اضسك َاخر زُا  ٦٣١٨١٧٩ ١٧٩

 يُٛا خرخص زغهٕل خهٛم  ٦٣١٨١٢١ ١١٧

 ضايٗ فرسٗ يسًذَذا   ٦٨٥٩٢٨١ ١١١

 َذا ػثذانرازق ريضاٌ يسًذ  ٦٨٥٩١٢٨ ١١٢

 َذٖ ػثذانْٕاب ػهٗ اتٕانهٛم  ٦٨٥٨٩٤٧ ١١٣

 َؼًّ اتراْٛى يسًذ اتٕزٚذ  ٦٨٥٨٦٣١ ١١٤

 َٕراٌ يسطٍ يدذٖ ػثذ انؼهٛى  ٦٣١٨١٥٣ ١١٥

 َٕرِ رضا يسًذ ػثذانؼسٚس  ٦٨٥٨٨٩٢ ١١٦



 االضى انكٕد و

 َٛفٍٛ ايٛر زُا زكٗ  ٦٨٥٩٢٣٨ ١١٥

 َٛفٍٛ يفراذ َٕٚاٌ اضسك  ٦٨٥٩٧٥٣ ١١٨

 ْاخر ازًذ خاتر يسًٕد  ٦٨٥٨٥٦٤ ١١٩

 ْاخر يسًذ انطٛة يسًذ  ١٧٧٧٧٧٣٢٣ ١٢٧

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراسات السكانية انتساب -الدراسات السكانية  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٧  ) 

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

 ْثّ ػهٗ زطٍ يسًذ  ٦٨٥٨٦٢٥ ١٢١

 ْثّ فضم يسًذ يٓذٖ  ١٧٧٧٧٧٥٥٩ ١٢٢

 ْذاء يسًذ ٕٚضف يسًذ  ٦٨٥٨٦٩٨ ١٢٣

 ْذٖ انطٛذ ْاشى فارٔق ػهٗ  ٦٣١٨٢٥٥ ١٢٤

 ْذٖ ػاكف ياْر رخة  ٦٨٥٩٢٨٣ ١٢٥

 ْذٚر زطٍ فارٔق ضٛذ  ١٧٧٧٧٧٥١٩ ١٢٦

 ُْذ يخرار ازًذ ػهٗ  ٦٣١٨٤٣٨ ١٢٥

 ْٛاو طّ زطٍٛ ضؼذ  ٦٨٥٨٥٦٢ ١٢٨

 ٔالء ازًذ ػرفح يسًٕد  ٦٨٥٩٢٨٤ ١٢٩

 ٔنٛذ رتٛغ يسًذ خاب هللا  ٦٣١٨٤٥٤ ١٣٧

 ٚارا يسًذ ػهٗ ضهطاٌ  ١٧٧٧٧٧٤٨٥ ١٣١

 ٚاضًٍٛ زدازٖ ػثذيُاف يسًذ  ٦٨٥٨٥٩٧ ١٣٢

 يسٛٗ انذٍٚ يسًذ فرجٚاضًٍٛ   ٦٨٥٩١٤١ ١٣٣

 

اجمالي عدد 
 ٥الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتساب موجه

  
 الفرقة الثانية

  
 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى 

                

  

                      
  

 الدراسات السكانيه -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 أحمد مخلوف عمر قطب ۲۳٩۶1۲11۵111۲9٩۲ ۲1۲٩۳۶ مقيــد 1خارج 

 ۲ محمد احمد مجلىاحمد  ۲۳٩۶1۲11۴111۲2۴2 ۲1۲٩۳۵ مقيــد 1خارج 

 ۳ مارتينا مدحت حكيم يونان ۲۳٩۶1۲11۵111۲2۵2 ۲1۲٩۳2 مقيــد 1خارج 

 ۴ مهند خلف عبدهللا محمد ۲۳٩۶1۲11۴111۲9۶1 ۲1۲٩۳9 مقيــد 1خارج 

 ۵ مينا خليل ابراهيم ناعوم ۲۳٩۶1۲11۵11111۴٩ ۲1۲٩۳٩ مقيــد 1خارج 

 


