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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 إِٓٗ ِذّذ ِذّٛد ِٕٙٝ  ٦٨٧٨٧١٤ ١

 عثذاٌٙادٜ ادّذ ادّذآ٠ٗ   ٦٨٨٠٩٩٥ ٢

 أِأٟ ت١ِٟٛ عثذ اٌطرار ِذّذ  ٦٨٧٩١٤٨ ٣

 أِأٟ رت١ع اٌط١ذ عثذ اٌغٕٟ  ٦٨٨٠٢٥٨ ٤

 اتراَ عجا٠ثٝ دث١ة ِٕذٜ  ١٠٠٠١٠٩٤٠ ٥

 ادّذ رِضاْ ض١ذ ادّذ  ٦٨٨٠٢٩٩ ٦

 ادّذ عاطف ض١ٍّاْ ذٛٔٝ  ١٠٠٠١٠٦٤٢ ٧

 اضراء دّذٜ عثذ هللا عٍٝ  ٦٨٨١٠٠٩ ٨

 اضراء صالح عثذ اٌالٖ ض١ٍّاْ  ٦٨٨٠٧٤٦ ٩

 اضراء صالح فرذٟ ِذّذ  ٦٨٨١٥٩٧ ١٠

 اضراء عصاَ اترا١ُ٘ ادّذ  ٦٨٧٩٣٣٥ ١١

 اضراء ِذّذ جاد اٌرب ت١ِٛٝ  ٦٨٧٨٥٢٢ ١٢

 اضّاء اشرف فٛزٜ عثذ اٌذ١ّذ  ٦٨٨٠٦١٤ ١٣

 اضّاء ض١ّر دضٛلٝ ِذّذ  ٦٨٨٠٠٥٦ ١٤

 اضّاء صمر ِذّذ اترا١ُ٘  ٦٨٧٨٧٣٦ ١٥

 اضّاء عادي ِذّٛد عثذاٌردّٓ  ٦٨٨١٤٨٩ ١٦

 االء اشرف ٠ذ١ٝ ِذّذ  ٦٨٨١٤٩٠ ١٧

 اٌش١ّاء عثذإٌاصر اترا١ُ٘ ترٔص  ٦٨٨١٦٦٨ ١٨

 ا١ِرٖ ا٠ّٓ عثذإٌثٟ عثذ اٌذ١ّذ  ٦٨٨٠٣١٤ ١٩

 أجٝ ع١اد تخ١د ِمار  ٦٨٧٨٥٢٣ ٢٠

 ا٠ّاْ ذٙاِٟ ِذّذ ِذّذ  ٦٨٨١٥٦٨ ٢١

 جاب هللاا٠ّاْ رت١عٟ شٛلٟ   ٦٨٨١٥٦٩ ٢٢

 ا٠ّاْ ِذّذ فرذٟ إترا١ُ٘  ٦٨٧٩٢٣٥ ٢٣

 ا٠ّاْ ِذّٛد عثذ اٌمادر ِذّذ  ١٠٠٠٠٠٣٦٧ ٢٤

 ا٠ٕاش اترا١ُ٘ تر٠ه لر٠ٜٛ  ٦٢٦٩١٠٦ ٢٥

 ا٠ٗ اشرف عثاش ِذّٛد  ٦٨٨٠٦٠٦ ٢٦

 ا٠ٗ اشرف عثذ اٌرد١ُ عثذٖ  ١٠٠٠٠٠٥١٧ ٢٧

 ا٠ٗ عف١فٟ ِذّذ دطٓ  ٦٨٨١٣٥٥ ٢٨

 ِذّٛد عثذاٌفاضًا٠ٗ فرغً   ١٠٠٠١٠٩٧٠ ٢٩

 ا٠ٗ ِظٕٝ خٍف ١ٌطٝ  ١٠٠٠٠٠٥٣٥ ٣٠

 جالي ِذ٠ٓ عٍٟ عثذ اٌطالَ  ٦٨٨٠٢٢٢ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ج١ٍّٗ ِذطٓ ض١ذ ادّذ  ١٠٠٠١١٤٨٧ ٣٢

 جٙاد عصاَ دط١ٓ ِذّٛد  ٦٨٧٩٧٠٩ ٣٣

 جٛا٘ر ِذّذ ضٕٛضٝ ِذّذ  ٦٨٨٠٣٠٦ ٣٤

 جٛٔاثاْ عّاد تطرش ٠ٛٔاْ  ١٠٠٠١١١١٨ ٣٥

 صالح شعثاْدطاَ عصاَ   ٦٨٨٠٠٠٥ ٣٦

 دطاَ ِجذٜ عثذ اٌردّٓ ِذّذ  ٦٨٧٩٤٧٧ ٣٧

 دطٕاء ض١ذ عثذاٌذى١ُ خ١ًٍ  ٦٨٧٨٩٠٠ ٣٨

 دٕاْ اضّاع١ً جّعٗ عٍٝ  ٦٨٧٨٥٧٩ ٣٩

 خٍٛد ٚج١ٗ ِذّذفرذٝ ادّذ  ٦٨٨١٥٢٣ ٤٠

 دعاء ضادٝ عثذاٌذ١ّذ عالَ  ١٠٠٠٠٠٥٢٣ ٤١

 دعاء ٔاصر شٛته عٍٝ  ٦٨٨١٢٨١ ٤٢

 فّٙٝ عٛضد١ِأٗ عٛض   ٦٨٨٠٣٧٠ ٤٣

 را١ٔا ا٠ّٓ تطرش ذا٠ٗ  ٦٨٨١٧٠٤ ٤٤

 را١ٔا ض١ذ ادّذ ِذّذ  ٦٢٥٦٨٠٩ ٤٥

 رداب ادّذ واًِ ِذّٛد  ٦٨٨١٥١١ ٤٦

 رداب جّاي ِذّذ عثذإٌع١ُ  ٦٨٨٠٧٥٣ ٤٧

 رداب ض١ذ طٗ عثذاٌع١ٍُ  ١٠٠٠١٠٩٦٨ ٤٨

 رغذٖ عثذاٌردّٓ فاضً دطٓ  ٦٨٨١١٣٣ ٤٩

 ع١ادرٚز١ٌٓ شارٌٝ فّٙٝ   ٦٨٧٨٥٨٦ ٥٠
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 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اٌذط١ة عثذ إٌع١ُرٚف١ذا فٌٛٝ عثذ   ٦٨٧٨٩٥٨ ٥١

 ر٠را ِالن دٕا عسب  ٦٨٨١٧٣٦ ٥٢

 ر٠ٙاَ فٛلٝ ِس٠ذ ١ٍِىٗ  ٦٨٧٩١٦٩ ٥٣

 ز٠ٕة ِذّذ زٕ٘ٝ ر٠اض  ٦٨٨٠٧٥٦ ٥٤

 ضارج اٌذط١ٕٝ راشذ عٍٝ  ١٠٠٠١٠٩٦٠ ٥٥

 ضارج خاٌذ راضٝ اترا١ُ٘  ٦٨٧٩٠٣٦ ٥٦

 ضارج ع١ذ دضٛلٟ دط١ٓ  ٦٨٨٠٧٩٠ ٥٧



 االضُ اٌىٛد َ

 ضارٖ ٠اضر ض١ذ ِرعٝ  ٦٨٧٨٩٣٠ ٥٨

 ضاٌّح عثّاْ اٌط١ذ عثّاْ  ٦٨٨٠٧٠٦ ٥٩

 ضذر صالح ِذّذ اٌطا٘ر  ٦٨٨١٩١٩ ٦٠

 ضٍّٟ ِذّٛد رِضاْ ض١ذ  ٦٨٧٩٩٠٥ ٦١

 ضّر عثذ هللا ِذّذ عثذ هللا  ٦٨٧٩٩٢٠ ٦٢

 ض١ٙر رت١ع ِذّذ عثذ اٌذى١ُ  ١٠٠٠٠٠٥٥٥ ٦٣

 شاور دّذٜ شاور ِذّذ  ٦٢٦٩١٩٧ ٦٤

 شرٚق ِطاِخ ض١ذ ِعثذ  ٦٨٨١٨٠١ ٦٥

 شرٚق ٔث١ً جاتر خاٌذ  ٦٨٨١٢٨٨ ٦٦

 ش١ّاء فٛزٞ عثذاٌرٛاب ِذّذ  ٦٨٨١٠٣٩ ٦٧

 صاتر٠ٓ جّاي صذ٠ك ِذّذ  ٦٨٨١١٩٣ ٦٨

 صفاء دّذٜ اضّاع١ً عم١ٍٝ  ٦٨٧٩٣٣٩ ٦٩

 صفاء رِضاْ ِذّٛد دط١ٓ  ٦٨٧٩٢٧٨ ٧٠

 صفاء عثذاٌجٛاد صاٌخ عٍٝ  ٦٨٨٠٩٨٦ ٧١

 صفاء ِذّذ عثذهللا ِذّذ  ٦٨٧٨٧٥٨ ٧٢

 عثذاٌردّٓ ع١ذ عثذاٌٛ٘اب ادَ  ١٠٠٠١١٠٣٩ ٧٣

 عثذاٌردّٓ ِذّذ عثذ اٌردّٓ ِذّذ  ٦٨٧٩٩٧٣ ٧٤

 عث١ر خ١ٍفح عٍٝ عثذ هللا  ٦٨٧٩٢٣٣ ٧٥

 عٍٝ دطٓ عٍٝ ِذّذ  ٦٢٦٨٦٩٢ ٧٦

 ع١ٍاء ِذّذ عثّاْ دطٓ  ٦٨٨٠٧٩١ ٧٧

 عّر خ١رٜ عثذ اٌرازق ادّذ  ٦٢٦٩٢٢٠ ٧٨

 غادٖ ِذّذ رت١ع طٍثٗ  ٦٨٧٩٦٤٨ ٧٩

 فاطّح ض١ذ رجة عثذهللا  ١٠٠٠١٠٩٢٦ ٨٠

 ١ٌّاء دطٓ ِذّٛد اترا١ُ٘  ٦٣١٥٤٤٥ ٨١

 ِؤِٓ عثذ اٌرد١ُ ِخٍٛف عثذ اٌعاي  ٦٢٦٨٩٨٠ ٨٢

 ِار٠ٕا ِا٘ر ٠ٛضف عطا هللا  ٦٨٨١٥٨١ ٨٣

 ِذّذ أشرف أدّذ غٕذٚر  ٦١٥٢٠١٦ ٨٤

 ِذّذ دطٓ ض١ذ ِذّذ  ٦٨٨١١٤٨ ٨٥

 ِذّذ صثرٜ دضٛلٝ ادّذ  ٦٢٦٩٢٨٢ ٨٦

 ِذّذ عثذاٌرازق ِذّذ ض١ذ  ٦٨٨١٤٣٧ ٨٧

 ِذّذ عٍٝ دطٓ اتٛتىر  ٦٨٨٠٧٤٤ ٨٨

 ِذّذ ِخرار عساخ ا١ِٓ  ٦٨٨٠٣٠١ ٨٩

 ِراَ عّر ِذّذ ض١ذ  ٦٣١٧٩٩٧ ٩٠

 ِرٚج ِذّذ عٍٝ عثذ اٌعس٠س  ٦٨٨٠٣٥٣ ٩١

 ِرٖٚ ض١ّر عٍٝ ادّذ  ٦٨٧٩٢٦٠ ٩٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ِرٖٚ ِذّذ رضا ادّذ عثذ اٌرازق  ٦٨٨٠٧٥٧ ٩٣

 ِر٠اْ ضاِخ رؤٚف تطرش  ٦٨٨٠٨٢٨ ٩٤

 ِر٠ُ صثذٝ ضعذ هللا اضذك  ٦٨٨١٠٥٣ ٩٥

 ِر٠ُ عساٌعرب ِذّذ ادّذ  ٦٨٨٠٨٨١ ٩٦

 ِالن خ١ًٍ عس٠س خ١ًٍ  ٦٨٧٩١٨٥ ٩٧

 ِٕٝ صالح عثذ اٌٛارز عٍٝ  ٦٨٨٠٨٣٢ ٩٨

 ِٕٝ ٔاجخ ضعذ ز٠ذاْ  ٦٨٧٩٥٩٣ ٩٩

 ِٙا ِجذٜ عٍٝ ِذّذ  ٦٨٨٠٩٤٣ ١٠٠
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  كلية اآلداب

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ١ِادٖ عثذ اٌٙادٜ ٠ٛضف ادّذ  ٦٨٨١٢٩٨ ١٠١

 ١ِرٔا عالء دطٓ ِٙراْ  ٦٨٨١٥٨٥ ١٠٢

 ٔا٘ذ زغٍٛي دطاْ دط١ٓ  ٦٨٧٩٣٢١ ١٠٣

 ٔجالء رفاعٝ ادّذ جاد  ٦٨٨٠٧٦٢ ١٠٤

 ٔذا عسخ ِذّذ ِرضٟ  ٦٨٧٩١٠١ ١٠٥

 ٔذٜ شذاذٗ روٝ دورٚرٜ  ٦٨٨١٥٧٣ ١٠٦

 ٔصرٖ عثذاٌردّٓ جاتر عثذاٌرد١ُ  ٦٨٨١٦٠٠ ١٠٧

 ٔٛر اٌٙذٜ عٍٝ لطة دطٓ  ٦٨٨٠٤٥٨ ١٠٨

 ٔٛر٘اْ د١ذر ادّذ ز٘رٜ  ٦٨٨١٧٨٦ ١٠٩

 ٔٛر٘اْ ٘اشُ صاٌخ عٍٟ  ١٠٠٠٠٠٤٨١ ١١٠

 ٘اجر ادّذ خ١ًٍ اٌط١ذ  ١٠٠٠١١٠٥٧ ١١١

 ٘اجر خاٌذ عٍٟ دط١ٓ  ٦٨٨١٥٩١ ١١٢

 ٘اجر صاٌخ عٍٛأٟ ض١ٍّاْ  ٦٨٧٨٧٨٨ ١١٣

 ٘اٌٗ عسِٝ ف١ُٙ ِٕصٛر  ١٠٠٠٠٠٠٥٧ ١١٤

 ٘أُ ِذّذ فرذٟ لاضُ  ٦٨٧٩٢٨٧ ١١٥

 اضّاع١ً خٍف ِذّذ ٘ثٗ  ٦٨٨٠٨٣٩ ١١٦

 ٘ذٜ عثذ اٌط١ّع عثذ اٌع١ٍُ اتٛ ضذ٠رٖ  ٦٨٨١٢٦٧ ١١٧

 ٘ذ٠ر فاٌخ ِذّذ عثذاٌٍط١ف  ٦٨٨٠٤٦٢ ١١٨

 ٕ٘ذ ِذّٛد ١٘ٚذٜ عثذ ااٌطالَ  ٦٨٧٩٩٠٩ ١١٩

 ٚفاء ِخرار اٌصغ١ر ِٙذٜ  ٦٨٨٠٠٧٧ ١٢٠

 ٠ارٖ طٍعد ِذّذ ١ِٕر  ٦٢٦٦٥٨٦ ١٢١

 عثذإٌث٠ٝارٖ ِثرٚن فضً   ٦٨٧٩٢٨٥ ١٢٢

 ٠طرا ِذّذ شاور ِصطفٟ عثذ اٌآل  ٦٨٨١٢٧٨ ١٢٣

 ٠ٛضر١ٕا ٔافع ١٘ٚة ضرتأٗ  ٦٨٨٠٦٣٦ ١٢٤

 ٠ٛضف دجاج رشاد راشذ  ٦٨٨٠٩١٠ ١٢٥
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