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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 اتشاَ ِا٘ش لظ شذاجٗ  ٦٦٦١٦٣٦ ١

 اتشا١ُ٘ عضٚص اتشا١ُ٘ ِٛعٟ  ١٧٧٧١٠٤٥٦ ٢

 اتشا١ُ٘ ِذّذ صاتش ِصطفٟ  ١٧٧٧١٠٥٤٤ ٣

 ادالَ فحذٟ صٕٟ٘ ِذّذ  ١٧٧٧١٦٣٥٤ ٤

 ادّذ اتٛا١ًٌٍ طٍعث ٔج١ة  ١٧٧٧١٠٥٤٥ ٥

 ادّذ جالي دٍّٟ دغٓ  ١٧٧٧١٠٢٤٠ ٦

 ادّذ ع١ذ ِذّذ جاد  ١٧٧٧١٦٢١٤ ٠

 ادّذ صاتش خٍف عٍٟ  ١٧٧٧١٠٢٢٠ ٦

 ادّذ ضادٟ عثذاٌذ١ّذ عالَ  ١٧٧٧١٦٢٤٥ ٦

 ادّذ عّاد عطا اٌىش٠ُ عٍٟ  ١٧٧٧١٠٢٣١ ١٧

 ادّذ واًِ عثذاٌشد١ُ ِذّذ  ١٧٧٧٢٢٦٦٥ ١١

 ادّذ ِجذٞ تعضق جاتش  ١٧٧٧١٠٤٤٠ ١٢

 ادّذ ِذّذ ع١ذ عثذاٌّج١ذ  ١٧٧٧٢٣٦١٥ ١٣

 ادّذ ِذّٛد ِذّذ شارٌٟ  ١٧٧٧١٠١٣٧ ١٤

 اص٘اس أٛس سجة عثذاٌمٛٞ  ١٧٧٧١٦٧٥١ ١٥

 ٕ٘شٞ اعاِٗ ع١ّش عض٠ض  ١٧٧٧٢٣٥٣٢ ١٦

 اعذك ٔادٞ شف١ك دا١ٔاي  ١٧٧٧١٠٦٣٧ ١٠

 اعشاء ادّذ ِذّذ ادّذ  ١٧٧٧١٦٤٧٧ ١٦

 اعشاء عّاح ِذّذ عثذهللا  ١٧٧٧١٠٦١٥ ١٦

 اعالَ دّذاْ خ١ٍفٗ ٠ٛعف  ١٧٧٧١٦١٢٥ ٢٧

 اعالَ شعثاْ ِذّٛد ع١غٛٞ  ١٧٧٧٢٥٣٦٥ ٢١

 اعالَ عصاَ ِا٘ش عثذإٌع١ُ  ١٧٧٧٢٢٠٤١ ٢٢

 ِصطفٟ عّش خ١ًٍ اعالَ  ١٧٧٧٢٣٤٦٢ ٢٣

 اعّاء اٌٙأٟ تىش ِذّذ  ١٧٧٧١٠٦٧٧ ٢٤

 اعّاء دّادٖ عثذهللا دغٓ  ١٧٧٧١٠١٥٤ ٢٥

 اعّاء دّذٞ ِذّذ واًِ  ١٧٧٧١٠١٦٢ ٢٦

 اعّاء سضا عالِٗ اٌغ١ذ  ٦٦٦١٥٦٥ ٢٠

 اعّاء ع١ذ عم١ٍٗ عثذاٌشدّٓ  ١٧٧٧١٠٠٠١ ٢٦

 اعّاء صاتش ِذّذ ادّذ  ١٧٧٧٢٣٥٠٠ ٢٦

 اعّاء لاعُ ٠ذٟ ادّذ  ١٧٧٧٢٢٣٦٦ ٣٧

 اعّاء ِّذٚح فحخ اٌثاب ِذّٛد  ١٧٧٧٢٢٦٧٦ ٣١



 االعُ اٌىٛد م

 اششلث عٍٟ اتٛطاٌة ع١ذ  ١٧٧٧١٠١٦٣ ٣٢

 اصاٌٗ خاٌذ ادّذ ع١ٍاْ  ١٧٧٧١٦٣٢١ ٣٣

 االء اتٛغ١ّٕٗ جّعٗ اٌغ١ذ  ١٧٧٧١٦٧٥٣ ٣٤

 االء عّش ِذّذ عّش  ١٧٧٧١٠١٠٦ ٣٥

 اٌثذسٞ ِذّذ ِشعٟ ٔص١ش  ١٧٧٧١٦١١٦ ٣٦

 اٌفث ادّذ د١ّذٖ ادّذ  ١٧٧٧٢٢٤٧٦ ٣٠

 اِاي سجة ِٕذٞ ع١ذ  ١٧٧٧١٦٤٦٦ ٣٦

 اًِ دغ١ٓ ست١ع ادّذ  ١٧٧٧١٦٣٤٥ ٣٦

 ا١ِٕٗ عثذاٌشدّٓ فحذٟ عٍٟ  ١٧٧٧١٦١٢٦ ٤٧

 ا١ِٕٗ ِذّٛد ادّذ ع١ذ  ١٧٧٧٢٣٠٣٧ ٤١

 اِٛسٖ شش٠ف ساشذ عثذاٌّالن  ١٧٧٧٢٣٦١٦ ٤٢

 ا١ِشٖ دغٓ ِذّذ ِذّذ  ١٧٧٧١٦٢٤٢ ٤٣

 ا١ِشٖ دّذٞ عثذاٌّاٌه ِذّذ  ١٧٧٧١٠٣٢٧ ٤٤

 ا١ِشٖ عٍٟ طٍعث عٍٟ  ١٧٧٧١٠٦٥٤ ٤٥

 ا١ِشٖ ١ِخائ١ً دٍّٟ ١ِخائ١ً  ١٧٧٧١٠٦٥١ ٤٦

 ا٠ّاْ ادّذ ع١ذ عثادٖ  ١٧٧٧١٦٤٧٥ ٤٠

 ا٠ّاْ جثاٌٟ سِضاْ عثذستٗ  ١٧٧٧١٠٤٠٥ ٤٦

 ا٠ّاْ سجة ِذّذ واًِ  ١٧٧٧٢٣٥٢٧ ٤٦

 سفعث عثذهللاا٠ّاْ عثذهللا   ١٧٧٧١٦٧٥٦ ٥٧

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٨  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 ا٠ّاْ ٔادٞ عثذاٌشش١ذ ِذّذ  ١٧٧٧١٦٣٣٧ ٥١

 ا٠ٗ خٍف ِذّذ ٠ّٕٟ  ١٧٧٧٢٣٢٦٦ ٥٢

 ا٠ٗ صالح عثذاٌذف١ع خ١ًٍ  ١٧٧٧٢٣٣٢٦ ٥٣

 ا٠ٗ عٍٟ دعٛلٟ دغٓ  ١٧٧٧١٦١٠٦ ٥٤

 ا٠ٗ ِذّذ جّاي ِذّذ  ١٧٧٧١٦٧٥٠ ٥٥

 ا٠ٗ ٔاصش خٍف عٕٛعٟ  ١٧٧٧١٦٣٦٣ ٥٦

 ا٠ٙاب ِّذٚح عثذاٌعض٠ض ادّذ  ١٧٧٧٢٣٠٦٦ ٥٠

 تغّٗ خاٌذ ِذّذ عٍٟ  ١٧٧٧١٠٤١٦ ٥٦

 تٛال جشجظ اعىٕذس جشجظ  ١٧٧٧٢٢٥٦٢ ٥٦

 جٙأٟ أظ ِذّذ أظ  ١٧٧٧١٦٣٢٢ ٦٧

 دغاَ دغٓ اتشا١ُ٘ ِٛعٟ  ١٧٧٧١٠٦٠٣ ٦١

 دغاَ دّذاْ عٍٟ ِذّذ  ١٧٧٧١٦٣٦٦ ٦٢



 االعُ اٌىٛد م

 دغاَ عثذاٌذ١ّذ ِٛعٝ اتٛاٌذغ١ٓ  ٦٦٦١٤٠٦ ٦٣

 دغٓ عثذهللا ِذّذ ِذّذ  ١٧٧٧١٦٧٢٢ ٦٤

 اٌحجأٝ ِذّذدغٕاء صالح ادّذ   ١٧٧٧٢٥٠٦٢ ٦٥

 خ١ٍفٗ صاتش خ١ٍفٗ عثذاٌّحجٍٟ  ١٧٧٧١٠٣٣٠ ٦٦

 دا١ٌا ِذّذ ِذّذ ٠ٛعف عط١ٗ  ١٧٧٧١٠٣١٢ ٦٠

 داٚد عالِٗ فؤاد تشعَٛ  ٦٦٦٧٣٢٦ ٦٦

 دعاء جّاي صالح ا١ِٓ  ١٧٧٧٢٢٤١٧ ٦٦

 دعاء ِذّذ ادّذ ادّذ  ١٧٧٧٢٣٦١٦ ٠٧

 دعاء ٔادٜ عثذاٌذ١ّذ اتشا١ُ٘  ٦٦٦١٢٢٦ ٠١

 د١ِأٗ ا٠ّٓ وّاي دٕا  ١٧٧٧١٠٦٦٢ ٠٢

 د١ِأٗ خ١شٞ ٠ٕٟ عذسان  ١٧٧٧١٠٠٢٤ ٠٣

 د٠أا ع١ذ دى١ُ عض٠ض  ١٧٧٧١٠٠١٤ ٠٤

 سأذا سضا ا١ِٓ عثذاٌش١ٙذ  ١٧٧٧٢٢٠٥٦ ٠٥

 سا١ٔا خ١ٍفٗ ِذّذ ٠ٛعف  ١٧٧٧١٠٤٠٦ ٠٦

 سا١ٔا ع١ٍّاْ ٔاشذ اعىٕذس  ١٧٧٧٢٢٦٦٥ ٠٠

 سجة صفاءاٌذ٠ٓ ساضٟ دغٓ  ١٧٧٧١٠٦٢٥ ٠٦

 سداب ست١ع فشغٍٟ عثذاٌذف١ع  ١٧٧٧٢٣٥٥٣ ٠٦

 سداب عادي ٌث١ة تمطش  ١٧٧٧١٠٦٤٦ ٦٧

 سدّٗ عع١ذ عٍٟ ِذّذ  ١٧٧٧١٦٤٦٤ ٦١

 سدّٗ ٔادٞ دجاصٞ دغاْ  ١٧٧٧١٠٥٣٠ ٦٢

 سف١ك ٔصش فٍٕٝ ف١ٍثظ  ١٧٧٧١٧٦٦٦ ٦٣

 سِضاْ ادّذ سعّٝ ادّذ  ٦٦٦١٣٣٦ ٦٤

 سِضاْ عادي ِذّذ عشفات  ١٧٧٧٢٣٦٤٦ ٦٥

 س٠ٚذا جّاي عثذإٌاصش عثذاٌشدّٓ  ١٧٧٧١٦٤١٦ ٦٦

 س٠ٙاَ دغ١ٓ عثذاٌّمصٛد ساتٟ  ١٧٧٧١٦٣٦٦ ٦٠

 س٠ٙاَ عّاد شٛلٝ عمً  ٦٦٠٦٥٦٢ ٦٦

 ص٘شاء اتٛغ١ّٕٗ ِذّذ ِذّذ  ١٧٧٧١٦١٤٦ ٦٦

 ص٠اد عثٛدٖ ت١ِٟٛ ِذّذ  ١٧٧٧١٦١١٦ ٦٧

 ص٠ٕة دغ١ٓ شعثاْ دغ١ٓ  ١٧٧٧١٠٣٦٢ ٦١

 ٔصش اٌذ٠ٓ ِذّذص٠ٕة عاطف   ١٧٧٧١٠٦٦٢ ٦٢

 ص٠ٕة ِذّذ عطا ِذّذ  ٦٦٠٦٠٦٦ ٦٣

 عاسٖ ِغعٛد فاسط ١ِٕا  ١٧٧٧٢٣٧٣٢ ٦٤

 عا١ِٗ ِّذٚح جاعش ِذّذ  ١٧٧٧١٠١٦٦ ٦٥

 عح١فٓ عصاَ ٌطف هللا ٚد٠ع  ٦٦٠٦٦٤٣ ٦٦

 عٍف١ا ٔصش فؤاد ٔصش  ١٧٧٧٢٣٦٣٥ ٦٠



 االعُ اٌىٛد م

 عّاح عثذإٌاصش عثذاٌذ١ّذ عثذاٌٍط١ف  ١٧٧٧٢٣٣٦٠ ٦٦

 ع١ّٗ ادّذ عطا جٟٛٔ  ١٧٧٧١٠٦١٧ ٦٦

 عٕاء ِخحاس اعّاع١ً ِذّذ  ١٧٧٧١٠٢٦٤ ١٧٧

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٣  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 عٛعٓ اتشا١ُ٘ ادّذ اتشا١ُ٘  ٦٦٦١٤١٧ ١٧١

 ع١ذ ِجذٞ عثذاٌج١ًٍ ع١ذ  ١٧٧٧٢٣٥٧٥ ١٧٢

 ع١ذ ِذّذ ع١ذ تىش  ١٧٧٧١٠١٤٦ ١٧٣

 ششتات غطاط صاخش خٍف  ١٧٧٧٢٣٧٠٦ ١٧٤

 ششٚق طٗ عٍٟ عثذاٌعظ١ُ  ١٧٧٧١٠٥٢١ ١٧٥

 ششٚق وّاي صاٌخ عثذ اٌغٕٝ  ٦٦٦١٦٢٧ ١٧٦

 عثذاٌعظ١ُ عٍٟشش٠فٗ شذاجٗ   ١٧٧٧١٦٤٦٢ ١٧٠

 شٙاب ٔاصش عثذاٌشؤف فحذٟ  ١٧٧٧٢٢٥٦٣ ١٧٦

 ش١ش٠ٓ ِذّذ ع١ذ ِذّذ  ١٧٧٧١٦١٤٠ ١٧٦

 ش١ّاء صالح ست١ع عطا  ١٧٧٧١٦٣٣٥ ١١٧

 صثشٞ دغٕٟ عثذاٌثص١ش ِٕصٛس  ١٧٧٧٢٣١٦٢ ١١١

 صفاء ِذّذ دغٓ عثذاٌعظ١ُ  ١٧٧٧١٦٧٦٣ ١١٢

 ضذٟ ا٠ّٓ ِغٍُ ِذّذ  ١٧٧٧٢٣٤٥٤ ١١٣

 عائشٗ ادّذ اتشا١ُ٘ ادّذ  ١٧٧٧٢٢٥١١ ١١٤

 عا٠ذٖ ِىشَ سِضٞ ٠ٛٔاْ  ١٧٧٧٢٣٠٦٧ ١١٥

 عثذاٌشاصق ِذّٛد عثذاٌشاصق ِذّذ  ١٧٧٧١٦١٠٢ ١١٦

 عثذاٌشدّٓ ِذّذ صالح سضٛاْ  ١٧٧٧٢٢٤٧٦ ١١٠

 عثذهللا صالح عثذاٌعاي اٌغ١ذ  ١٧٧٧١٦١٧٧ ١١٦

 عثذهللا ِذّذ اتشا١ُ٘ ادّذ  ١٧٧٧٢٢٣٦٣ ١١٦

 عثذهللا ِذّذ دّاد صاٌخ  ١٧٧٧١٠٦٦٠ ١٢٧

 عثذهللا ِخحاس عثذهللا عثذاٌغالَ  ٦٦٦١٢١٥ ١٢١

 عثذاٌّغ١خ اتشا١ُ٘ ععذ صوٟ  ١٧٧٧١٠٠٦٠ ١٢٢

 عالء ادّذ اتٛاٌغعٛد اعّاع١ً  ١٧٧٧١٠٦٢٢ ١٢٣

 عٍٟ شعثاْ ادّذ عثذ اٌغ١ّع  ١٧٧٧٢٥٦٦٣ ١٢٤

 ع١ٍاء سجة ِذّٛد سصق  ١٧٧٧١٠٤٣٣ ١٢٥

 ع١ٍاء سِضاْ طٍعث عثّاْ  ١٧٧٧١٠٥٠٧ ١٢٦

 ع١ٍاء ِذّٛد ٍِحجٟ ِذّذ  ١٧٧٧٢٢٦٦٦ ١٢٠

 عّشٚ ٔث١ً ِّذٚح ع١غٟ  ١٧٧٧١٠٥٢٥ ١٢٦



 االعُ اٌىٛد م

 غادٖ عادي عالَ ِذّذ  ١٧٧٧١٦٧٣٣ ١٢٦

 فادٞ اعذك ٌث١ة اتشا١ُ٘  ١٧٧٧١٠٠٠٧ ١٣٧

 فادٞ جاتش جاد غثش٠اي  ١٧٧٧٢٢٠٦٦ ١٣١

 فادٞ دٕا جشجظ دٕا  ١٧٧٧٢٢٥٢٥ ١٣٢

 فاسٚق شادٞ فاسٚق دافع  ١٧٧٧١٠٦٥١ ١٣٣

 فاسٚق ِذّذ فاسٚق عثذاٌذ١ّذ  ١٧٧٧٢٥٥٧٢ ١٣٤

 فاطّٗ ادفاٚٞ سِضاْ عٍٟ  ١٧٧٧٢٢٦٤٧ ١٣٥

 فاطّٗ صالح ِذّذ اٌغ١ذ عثذاٌشاصق  ١٧٧٧١٦٣٣٦ ١٣٦

 فاطّٗ ِذّذ خ١ّظ ِصٍٛح  ١٧٧٧١٠٤٣٤ ١٣٠

 فاطّٗ ِصطفٟ اعّاع١ً ادّذ  ١٧٧٧١٦١٠٥ ١٣٦

 فا٠ضٖ صالح اتشا١ُ٘ عثذاٌىافٟ  ١٧٧٧١٦٧٣٤ ١٣٦

 فحذٟ ِذّذ فحذٟ عثذاٌشاصق  ١٧٧٧١٠٥٥٧ ١٤٧

 فشدٗ ادّذ فشغٍٟ عثذاٌجاتش  ١٧٧٧٢٣٤٧٧ ١٤١

 فشدٗ صاتش ِذّذ ِذّذ  ١٧٧٧٢٢٦٧١ ١٤٢

 فشدٗ غاٌٟ دٕا اتشا١ُ٘  ١٧٧٧١٠٦٣٢ ١٤٣

 فضً ع١غٟ عثذ اٌعض٠ض ٠ٛعف  ٦٦٠٦٥٣٤ ١٤٤

 ع١ذ ِحٌٟٛ اتٛاٌّجذلّش   ١٧٧٧١٦٧٦٥ ١٤٥

 لّش صاٌخ تٌٛظ ع١ٍّاْ  ١٧٧٧١٠٠٢٧ ١٤٦

 وش٠ُ تىش شٛلٟ ِذّذ  ١٧٧٧١٠٤١٤ ١٤٠

 وش٠ُ ٔادٞ فحذٟ عثّاْ  ١٧٧٧٢٣٥١٣ ١٤٦

 و١شٌظ ع١ّش عاِٟ ٠عمٛب  ١٧٧٧٢٢٦٧٤ ١٤٦

 و١شٌظ ١ِالد شذاجٗ خ١ًٍ  ١٧٧٧٢٣٦٥٧ ١٥٧

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٤  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 ١ٌّاء ادّذ اتشا١ُ٘ ادّذ  ١٧٧٧١٦١٤٢ ١٥١

 ِادٚٔا صّؤئ١ً ع١ذ عٛض  ١٧٧٧١٠٦٤١ ١٥٢

 ١ٔاظ ِٛعِٟاسج١ٕا عّاد   ١٧٧٧٢٢٠٦٠ ١٥٣

 ِاس٠اْ تثاٚٞ ع١غٟ عا٠ٚشط  ١٧٧٧٢٣٤٥٦ ١٥٤

 ِاس٠اْ غا٠ظ ِشاد جشجظ  ١٧٧٧١٠٦٣٤ ١٥٥

 ِاس٠ٕا اتشا١ُ٘ شاوش اتشا١ُ٘  ١٧٧٧١٠٦١٦ ١٥٦

 ِا٠ا ِذّذ سضا ِذّذ  ١٧٧٧١٦٧٦٦ ١٥٠

 ِا٠ىً صالح دى١ُ عثذاٌش١ٙذ  ٦٦٦٧٧٦٣ ١٥٦

 ِذّذ ادّذ عثذاٌصثٛس ادّذ  ١٧٧٧١٦٣٧٢ ١٥٦



 االعُ اٌىٛد م

 ِذّذ ادّذ ِذّذ ِذّٛد  ١٧٧٧٢٣٦١٢ ١٦٧

 ِذّذ اششف اتٛتىش ٔصاس  ١٧٧٧٢٥٣٢٥ ١٦١

 ِذّذ أٛس اتٛ٘اشُ اٌغ١ذ اتٛ٘اشُ  ١٧٧٧١٦١٧٤ ١٦٢

 ِذّذ سضا عثذاٌعض٠ض ادّذ  ١٧٧٧١٦٢٦٤ ١٦٣

 ِذّذ ع١ذ عثذهللا عٍٝ  ١٧٧٧٢٣٤٦٤ ١٦٤

 ِذّذ عثذاٌٛ٘اب عثذاٌذ١ّذ عثذاٌٛ٘اب  ١٧٧٧٢٢٤٢٣ ١٦٥

 ِذّذ عٍٝ عثذ اٌعظ١ُ عثذٖ  ١٧٧٧١٧٦٥٤ ١٦٦

 ِذّذ عّشٚ ِذّذ دّذٞ ِذّذ  ١٧٧٧١٠٦٣٥ ١٦٠

 ِذّذ واًِ خ١ًٍ ِذّذ  ١٧٧٧٢٥٥٢٤ ١٦٦

 ِذّذ ِجذٞ ٔاجٟ عثّاْ  ١٧٧٧٢٣٣٥٢ ١٦٦

 ِذّذ ِذّٛد ادّذ ِذّذ  ١٧٧٧١٦١٧٢ ١٠٧

 ِذّذ ِذّٛد عٍٟ ادّذ  ١٧٧٧٢٢٦٦٦ ١٠١

 ِذّذِذّذ ِشعٟ دغ١ٓ   ١٧٧٧٢٣٦٦٣ ١٠٢

 ِذّذ ِصطفٟ عثذاٌشىٛس عثذاٌفض١ً  ١٧٧٧١٦٢٦٧ ١٠٣

 ِذّذ ِٕحصش ِذّذ ادّذ  ١٧٧٧٢٣٦١٧ ١٠٤

 ِذّذ ٠ٛعف ِذّذ ٠ٛعف  ١٧٧٧٢٣٠٧٢ ١٠٥

 ِذّٛد ادّذ ِذّذ عٍٟ  ١٧٧٧١٠٥٥٤ ١٠٦

 ِذّٛد طٗ عثذ اٌعظ١ُ دغ١ٓ ِذّذ  ١٧٧٧٢٥٤٣٧ ١٠٠

 ِذّٛد عحش٠ظ جٙاِٟ شذاجٗ  ١٧٧٧١٦٢٥٣ ١٠٦

 ِذّٛد ِذغٓ اتشا١ُ٘ ِذّذ  ١٧٧٧١٦٢١٦ ١٠٦

 ِذّٛد ِذّذ عٕٛعٟ جٛف١ك  ١٧٧٧١٦٧٦١ ١٦٧

 ِذّٛد ِذّذ عضت اتشا١ُ٘  ١٧٧٧١٠٢٣٦ ١٦١

 ِذّٛد ٔاجخ عششٞ روٟ  ١٧٧٧١٦١٤٧ ١٦٢

 ِذ١ٌٓ ف١ٍثظ ٌط١ف ع١ذ  ١٧٧٧١٠٦١٧ ١٦٣

 ِشٖٚ ا٠ٙاب اتٛاٌفحٛح عثذاٌذ١ّذ  ١٧٧٧٢٣١٤٣ ١٦٤

 جّاي ٔص١ف ِِٕٟٙش٠ُ   ١٧٧٧٢٣٤٦١ ١٦٥

 ِش٠ُ دث١ة دغة هللا ٠ٛعف  ١٧٧٧١٠٦١١ ١٦٦

 ِش٠ُ عاطف ٔصش خ١ًٍ  ١٧٧٧١٠٦١٦ ١٦٠

 ِش٠ُ عاِش ِثاسن واًِ  ١٧٧٧١٠٠٣٥ ١٦٦

 ِصطفٝ عٍٝ ِذّذ اٌغ١ذ عثذ اٌشاصق  ٦٦٦٧١٣١ ١٦٦

 ِصطفٟ ِذّذ اتشا١ُ٘ فؤاد  ١٧٧٧٢٣٥٦١ ١٦٧

 اتشا١ُِ٘صطفٟ ِذّٛد عثذاٌٛ٘اب   ١٧٧٧١٠٣٦٧ ١٦١

 ِفشح ٔث١ً جاِش ٠ٛعف  ١٧٧٧٢٢٦١١ ١٦٢

 ِٕاس ادّذ عّش ِذّٛد  ١٧٧٧١٦٣٠٥ ١٦٣

 ِٕاس ِذّذ عٍٟ ع١ذ  ١٧٧٧١٦٧٠٥ ١٦٤



 االعُ اٌىٛد م

 ِٕٗ هللا تش١ش اعّاع١ً فحخ اٌثاب  ١٧٧٧١٦٣٢٧ ١٦٥

 ِٕٟ ِذّذ ٔصش عثذاٌٍط١ف  ١٧٧٧١٠٦٠٢ ١٦٦

 ِٛعٟ ٔاجخ ِٛعٟ تشعَٛ  ١٧٧٧١٠٦٦٥ ١٦٠

 خٍف عثذاٌشدّٓ عٍٟ ِٟ  ١٧٧٧٢٢٦١٥ ١٦٦

 ١ِشفث ادّذ عثذاٌمٜٛ ِٛعٟ  ١٧٧٧١٠١٢٧ ١٦٦

 ١ِشٔا فّٙٝ ِذّذ فّٙٝ  ٦٦٦١٣١٣ ٢٧٧

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٥  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 ١ِشٔا ِجذٞ ٌطفٟ عض٠ض  ١٧٧٧١٠٦٧٣ ٢٧١

 ١ِٕا صوش٠ا اتشا١ُ٘ عٛض  ١٧٧٧١٠٠٦٣ ٢٧٢

 ١ِٕا ِا٘ش ِخحاس ِٕٙٝ  ٦٣٦٢٦٠١ ٢٧٣

 ٔاسد٠ٓ سافث ِا٘ش عثذ اٌذا٠ُ  ٦٦٠٦٥٢٠ ٢٧٤

 ٔاصش ِذّذ عششٞ ادّذ  ١٧٧٧٢٣٤٢٤ ٢٧٥

 ادّذٔجٛٞ عاطف عضٚص   ١٧٧٧١٦٧٦٦ ٢٧٦

 ٔذٜ ِذّذ خٍف ِذّذ  ٦٦٦٧٠٦٣ ٢٧٠

 ٔذٞ ِٕحصش دّذٞ فحذٟ  ١٧٧٧١٠٢٦٤ ٢٧٦

 ٔذ٠ٓ ص٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ فاسٚق خ١ًٍ  ١٧٧٧٢٣٠٤٦ ٢٧٦

 ٔش١ِٓ اٌعشتٟ عثذاٌشٚؤف دافع  ١٧٧٧١٦٧٠٦ ٢١٧

 ٔٛسٖ صاتش عثذاٌجٛاد عثذاٌعاي  ١٧٧٧١٦٧٠٧ ٢١١

 ٘اجش ِذّٛد ِذّذ عٍٟ  ١٧٧٧١٦٧٢٧ ٢١٢

 ٘اجش ِٕذٞ ادّذ اتشا١ُ٘  ١٧٧٧٢٢٦٦٣ ٢١٣

 ٘ثٗ ِذّذ صوٟ خ١ًٍ  ١٧٧٧١٦٣٦٤ ٢١٤

 ٘ذ٠ش ِّذٚح اتشا١ُ٘ عٍٟ  ١٧٧٧١٠٥٦٦ ٢١٥

 ٘شاَ عثاط ِذّذ عثذاٌمادس  ١٧٧٧٢٣٦٤٥ ٢١٦

 ٘شاَ ِذّٛد جّعٗ ِذّذ  ١٧٧٧١٠٢١٤ ٢١٠

 ٕ٘اء عّاداٌذ٠ٓ ِذّذ عثذهللا  ١٧٧٧١٠٥١٦ ٢١٦

 صاتش ادّذٕ٘ذ ٔث١ً   ١٧٧٧١٦١٦٠ ٢١٦

 ٚائً ِاجذ شف١ك ٔج١ة  ١٧٧٧١٠٦٤٤ ٢٢٧

 ٚالء عاِٟ عاٌُ ادّذ  ١٧٧٧١٦٧٣٦ ٢٢١

 ٚالء ِجذٞ ِذّذ اٌصادق ِصطفٟ  ١٧٧٧١٦٢٦٦ ٢٢٢

 ١ٌٚذ ٠اعش اتٛاٌذغ١ٓ دغٓ  ١٧٧٧١٠٢٣٦ ٢٢٣

 ٠اع١ّٓ عثذاٌفحاح ِذّذ دغ١ٓ  ١٧٧٧٢٣٣٧١ ٢٢٤

 ٠اع١ّٓ عثذٖ عثذاٌىش٠ُ ادّذ  ١٧٧٧١٦٧٦٠ ٢٢٥



 االعُ اٌىٛد م

 ٠اع١ّٓ ِذّذ اتٛغ١ّٕٗ عثذاٌٍط١ف  ١٧٧٧١٠٦٧٣ ٢٢٦

 ٠ٛعف ِا٘ش ٠ٛعف ١ِشُ٘  ١٧٧٧٢٣٤٦٦ ٢٢٠

 

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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 اتشا١ُ٘ ادّذ ع١ذ جٟٛٔ  ١٧٧٧١٦٠٤٦ ١

 ادّذ اعاِة صفٛت عثّاْ  ١٧٧٧١٧٠٦٠ ٢

 ادّذ اششف سشاد ِذّذ  ١٧٧٧١٧٦٠٠ ٣

 ادّذ تىش ِذّٛد عثذاٌشد١ُ  ١٧٧٧١٦٠٢٦ ٤

 ادّذ جّاي ِٛعٝ ِشعٟ  ٦٦٠٦٦٣٦ ٥

 ادّذ خٍف ت١ِٟٛ ادّذ  ١٧٧٧١٦٦٥٣ ٦

 عثذاٌعظ١ُادّذ سافث ع١ذ   ٦٦٠٦١١٢ ٠

 ادّذ ععذ ٔٛس اٌذ٠ٓ اِاَ  ١٧٧٧١٧٠٦٦ ٦

 ادّذ عثذ هللا ادّذ ٠ٛعف ٘ٛاػ  ١٧٧٧٢٤٢٤١ ٦

 اعشاء شعثاْ ِذّذ ِذّذ  ١٧٧٧٢٤٢٥٦ ١٧

 اعشاء صاٌخ ِذّذ سافث اتٛص٠ذ  ١٧٧٧٢٤٢٦٧ ١١

 اعشاء عثذاٌثاعظ ِذّذ ِذّذ  ١٧٧٧٢٤٦٥٦ ١٢

 اعشاء عالء ِذّذ ِذّٛد  ١٧٧٧١٦٥٦١ ١٣

 اعشاء ِصطفٟ ِذّذ ادّذ  ١٧٧٧١٦٠٧٦ ١٤

 اعالَ دّادٖ ِذّذاٌثذسٞ عثذاٌشدّٓ  ١٧٧٧١٦٠٣٦ ١٥

 اعالَ عثذاٌشدّٓ عثذاٌذ١ّذ دغٓ اٌٛسالٝ  ١٧٧٧٢٤٧١١ ١٦

 اعّاء اعّاع١ً اتشا١ُ٘ اعّاع١ً  ١٧٧٧١٦٥٠١ ١٠

 اعّاء صالح واًِ عثذاٌثالٟ  ١٧٧٧١٦٥٤٧ ١٦

 عثذاٌٛ٘اباعّاء عٍٟ ِذّٛد   ١٧٧٧١٦٥٥٥ ١٦

 االء ِذّذ ِذّٛد واًِ  ١٧٧٧٢٥٥٦٣ ٢٧

 اِاي د٠اب ِذّذ ٘اشُ  ١٧٧٧٢٤٦١٦ ٢١

 ا١ِشٖ سِضاْ عثذاٌعظ١ُ ِذّذ  ١٧٧٧١٦٥٦٤ ٢٢

 ا١ِشٖ ٔادٞ ِجا٘ذ صادق  ١٧٧٧٢٣٦٦٢ ٢٣

 أجٟ ِٕصٛس اعىٕذس دٕا  ١٧٧٧٢٤٦٥٤ ٢٤

 أذسٚ اتشا١ُ٘ اد٠ة تشعَٛ  ١٧٧٧٢٤٦٢٠ ٢٥

 أط١ٔٛٛط ٔض٠ٗ عض٠ض عط١ٗ  ١٧٧٧٢٤٥٢٤ ٢٦

 ا٠ّاْ دّذٜ ع١ذ عثذ اٌشد١ُ  ١٧٧٧١٦٦٦٦ ٢٠

 ا٠ّاْ خاٌذ طٍعث ِذّذ  ١٧٧٧٢٤٧٢٧ ٢٦



 االعُ اٌىٛد م

 ا٠ّاْ عثذاٌغٕٟ تىشٞ عثذاٌغٕٟ  ١٧٧٧٢٤٣٧١ ٢٦

 ا٠ّاْ ِٕصٛس شذاجٗ ِٕصٛس  ١٧٧٧١٦٥٥١ ٣٧

 ا٠ّاْ ٔٛساٌذ٠ٓ عٍٟ ِٛعٟ  ١٧٧٧١٦٦٦١ ٣١

 ا٠ٗ دغ١ٓ ِذّذ ع١ذ  ١٧٧٧١٦٥٤١ ٣٢

 ا٠ٗ سجة صالح شذاجٗ  ١٧٧٧٢٣٦٦٢ ٣٣

 ا٠ٗ عثذهللا عثذاٌغحاس عثذاٌعض٠ض  ١٧٧٧٢٤٥٦٤ ٣٤

 ا٠ٗ عّاد دغٓ ست١ع  ١٧٧٧١٦٥٤٦ ٣٥

 تذٚٞ ِصطفٟ شعثاْ تذٚٞ  ١٧٧٧١٦٥٦٦ ٣٦

 تغّٗ دّذٞ ع١ذ عثذاٌٍط١ف  ١٧٧٧٢٤٦٣٦ ٣٠

 تغّٗ ِصطفٟ ِذّذ عثذاٌذف١ع  ١٧٧٧١٦٥٥٢ ٣٦

 ععذ شذاجٗ ت١ّٓ ٔشات  ١٧٧٧٢٣٦٦٠ ٣٦

 جٛف١ك ِذّذ جٛف١ك ِذّذ  ١٧٧٧٢٥٦٣٠ ٤٧

 داصَ ِؤِٓ دّذٞ ادّذ  ١٧٧٧١٦٠٤٦ ٤١

 دث١ثٗ اششف سجة ع١ذ  ١٧٧٧١٦٠٢٢ ٤٢

 دغٕاء ِذّذ ععذ ساشذ  ١٧٧٧٢٤١٠٦ ٤٣

 د١ٕٓ ٚائً عٍٟ ع٠ٛظ  ١٧٧٧١٦٠٥٦ ٤٤

 خاٌذ عّش دجاصٜ عثذاٌغالَ  ٦٦٠٦٦٧١ ٤٥

 عضا٠ُ عٍٟخٍٛد عثذاٌثالٟ   ١٧٧٧١٦٦٦٥ ٤٦

 دا١ٌا عٍٟ ِذّذ اتشا١ُ٘  ١٧٧٧١٦٥٤٢ ٤٠

 د٠ف١ذ صفٛت ص١ٍة جشجظ  ١٧٧٧٢٤١٥٤ ٤٦

 سا١ٔا ادّذ دغٓ ادّذ  ١٧٧٧٢٤٢٦٦ ٤٦

 سا١ٔا عض دغٓ عثذاٌثص١ش  ١٧٧٧١٦٥٦٣ ٥٧

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٨  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 سا١ٔا ِجا٘ذ ِذشٚط ادّذ  ١٧٧٧١٦٥٥٦ ٥١

 سا١ُٔ سضٟ ِذّذ ادّذ  ١٧٧٧١٦٦٧٠ ٥٢

 سداب عّاد ِخ١ّش روٟ  ١٧٧٧٢٤٧٢٦ ٥٣

 سداب ٠اعش ت١ِٟٛ ِذّذ  ١٧٧٧٢٤٧٠٦ ٥٤

 سضا جّاي عثذاٌعظ١ُ دغ١ٓ  ١٧٧٧٢٤٦٢٢ ٥٥

 سضا ِذّذ ععذ ف١ُٙ  ١٧٧٧٢٤١١٤ ٥٦

 سغذٖ فحذٟ عثذاٌشد١ُ لاعُ  ١٧٧٧١٦٠٢٣ ٥٠

 ع١ّٗ ِذشٚط عثذاٌحٛاب عطا  ١٧٧٧٢٤٧٤٣ ٥٦

 شزٞ ٔث١ً ِصطفٟ ادّذ  ١٧٧٧٢٤٤٣٤ ٥٦



 االعُ اٌىٛد م

 ششٚق طاسق ِذّٛد ا١ِٓ  ١٧٧٧٢٤٦٧٠ ٦٧

 عثذاٌغ١ّعششٚق ِذّٛد سِضاْ   ١٧٧٧١٦٠٣٥ ٦١

 شش٠ف ِذّذ لاعُ عثذاٌذى١ُ  ١٧٧٧١٦٠٥١ ٦٢

 شٙاب جّاي اٌذ٠ٓ عٍٝ اتشا١ُ٘  ٦٦٠٦٥٦٦ ٦٣

 ش١ّاء عع١ذ اتٛتىش ادَ  ١٧٧٧٢٤٥٧٦ ٦٤

 ش١ّاء ع١ذ ٔادٞ ا١ِٓ  ١٧٧٧٢٤٥١١ ٦٥

 ش١ّاء عاطف عثّاْ ِٕٟٙ  ١٧٧٧١٦٦٦٦ ٦٦

 ش١ّاء فٌٟٛ ادّذ فٌٟٛ  ١٧٧٧٢٥٦٧٧ ٦٠

 خاٌذ عثذإٌع١ُ ِذّذصفاء   ١٧٧٧١٦٦٢٢ ٦٦

 عثذ هللا جّاي ِذّٛدص٠ذاْ  ١٧٧٧١٧٦٦٤ ٦٦

 عثذاٌذ١ّذ اتشا١ُ٘ ادّذ لاعُ  ١٧٧٧١٦٠٤٠ ٠٧

 عثذاٌشدّٓ ادّذ عٕحش ِذّذ عٍٟ  ١٧٧٧١٦٥٧٠ ٠١

 عثذاٌشدّٓ دغٓ ِفحاح لاعُ  ١٧٧٧١٦٥٦١ ٠٢

 عثذاٌشدّٓ ع١ّش سافث ادّذ  ١٧٧٧١٦٥٠٦ ٠٣

 اٌذ٠ٓ عثذاٌفحاح ِذّذ ِشاد عثذاٌفحاح عالء  ١٧٧٧١٦٥١١ ٠٤

 عثذإٌّعُ عضاَ عثذإٌّعُ ِذّٛد  ١٧٧٧١٦٠٢٦ ٠٥

 عال ع١ذ دغٓ ادّذ  ١٧٧٧٢٤٤١٦ ٠٦

 عال فٌٟٛ عثذاٌظا٘ش فحخ اٌثاب  ١٧٧٧١٦٥٢٧ ٠٠

 عّشٚ عٍٟ عثذاٌعظ١ُ عٍٟ  ١٧٧٧٢٤١١١ ٠٦

 فادٞ فضً ِٛعٟ ٍِه  ١٧٧٧٢٤١٢٠ ٠٦

 صاٌخفاطّٗ عاشٛس اٌغ١ذ   ١٧٧٧٢٣٦٦٦ ٦٧

 فاطّٗ ٔض٠ٗ عثذإٌثٟ عثذاٌعض٠ض  ١٧٧٧١٦٥٦٥ ٦١

 فحذٟ ِذّذ فحذٟ ص٠ذاْ  ١٧٧٧٢٤١٣٠ ٦٢

 ف١ثٟ صوش٠ا اتشا١ُ٘ دٕا  ١٧٧٧١٦٠٠٣ ٦٣

 ف١ٍثظ جشجظ فّٟٙ ا١ٍ٠ا  ١٧٧٧١٦٦٧٤ ٦٤

 وش٠غح١ٕٗ ثاتث ١ِٕش فاسط  ١٧٧٧٢٤٤٦١ ٦٥

 وش٠ُ شذاجٗ فّٟٙ ا١ِٓ  ١٧٧٧١٦٦٦٢ ٦٦

 ِذّذ دغ١ٓ ِذّذوش٠ُ   ١٧٧٧٢٤٥٢٦ ٦٠

 وش٠ُ ِذّذ ع١ذ ِذّٛد  ١٧٧٧١٦٦٦٦ ٦٦

 وش٠ُ ِصطفٟ ادّذ ِصطفٟ  ١٧٧٧١٦٥٢٣ ٦٦

 وش٠ّٗ اششف عٍٟ ع١ذ  ١٧٧٧١٦٠٥٢ ٦٧

 و١شٌظ جشجظ عض٠ض ٠ٛعف  ١٧٧٧١٦٠٠٧ ٦١

 ِاس١ٌٓ ٚاصف ٚ٘ثٗ ٠ٛعف  ١٧٧٧٧٧٤١٦ ٦٢

 ِاس٠ٕا سضا واًِ اععذ  ١٧٧٧٢٤٥٢٣ ٦٣

 ِغحم١ُ دٕظ ِاس٠ٕا ٠ذٕظ  ١٧٧٧٢٤٧٧٥ ٦٤



 االعُ اٌىٛد م

 ِا١٘حاب ع١ذ دغٓ عٍٟ  ١٧٧٧١٦٦٤١ ٦٥

 ِا٠ىً ِذدث فا٠ض داٚد  ١٧٧٧٢٤١٧٦ ٦٦

 ِذثٗ اششف ٔع١ُ ج١ذ  ١٧٧٧١٦٠٦٥ ٦٠

 ِذّذ ادّذ ٠ٛعف ِثشٚن  ١٧٧٧٢٤٧٦٦ ٦٦

 ِذّذ أٛس ِذّذ ِذّذ  ١٧٧٧٢٣٦٦٤ ٦٦

 ِذّذ تٙاء اٌذ٠ٓ شذاجٗ ادّذ  ١٧٧٧٢٣٦٦٧ ١٧٧

 

  كلية اآلداب
  طالب سنة دراسيةتقرير عن 

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

 (٣  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 ِذّذ خ١شٞ ع١ذ ِذّذ  ١٧٧٧٢٤٧١٧ ١٧١

 ِذّذ ست١ع عاشٛس اعّاع١ً  ١٧٧٧١٦٥٦٦ ١٧٢

 ِذّذ عثذاٌعاطٟ فشغٍٟ عثذاٌعاطٟ  ١٧٧٧١٦٥٦٠ ١٧٣

 ِذّذ عثذهللا ادّذ دغٓ  ١٧٧٧٢٤٥٦٠ ١٧٤

 ِذّذ لزافٝ ادّذ خ١ًٍ  ٦٦٠٦٧٥٦ ١٧٥

 ِذّذ ٔادٞ عثذاٌالٖ عٍٟ  ١٧٧٧١٦٠٧٠ ١٧٦

 ِذّٛد سافث ِذّذ اعّاع١ً  ١٧٧٧١٦٥٦٦ ١٧٠

 ِذّٛد ع١ذ ِذّٛد دغ١ٓ  ١٧٧٧٢٤٧٢١ ١٧٦

 ِذّذ سفعث ا١ِِٓذّٛد   ١٧٧٧٢٤٤٢٢ ١٧٦

 ِذّٛد ِذّذ ٔاجٟ ِذّٛد  ١٧٧٧١٦٥٦٧ ١١٧

 ِذّٛد ِظٕٟ خٍف ١ٌغٟ  ١٧٧٧٢٣٦٣٠ ١١١

 ِذدث عثّاْ دغ١ٓ عثّاْ  ١٧٧٧٢٤٤٧٦ ١١٢

 ِشثا عاطف تٌٛظ دٕا  ١٧٧٧٢٣٦٦٧ ١١٣

 ِشعا جاِش اصشٚف١ً طٛت١ا  ١٧٧٧٢٣٦٣٣ ١١٤

 ِشٖٚ ع١ذ عثذاٌعظ١ُ خ١ًٍ  ١٧٧٧٢٤٧٦٢ ١١٥

 ِشٖٚ ِذّذ ست١ع عثذاٌغٕٟ اتٛاٌّىاسَ  ١٧٧٧١٦٥٦٠ ١١٦

 ِش٠أا ج١ًّ ا٠ٛب عثذٖ  ١٧٧٧٢٤٧٧١ ١١٠

 ِش٠ُ اتشا١ُ٘ دغٓ اتشا١ُ٘  ١٧٧٧١٦٥٤٥ ١١٦

 ِش٠ُ ِّذٚح صثذٟ ٠عمٛب  ١٧٧٧٢٤٢٢٧ ١١٦

 ِش٠ُ ٔاصش أثٟ فاسط  ١٧٧٧١٦٠٠٦ ١٢٧

 ِٕاسٖ عٍٟ دغٓ اعّاع١ً  ١٧٧٧٢٤٦٥٦ ١٢١

 أٛس ٍِه١ِٕش عاِٟ   ١٧٧٧٢٤٧٧٤ ١٢٢

 ِٙا ست١ع دغٓ عّاس  ١٧٧٧٢٤٦٧٦ ١٢٣

 ِٕٙذ ِذغٓ عثذهللا ِشعٟ  ١٧٧٧١٦٠٤٦ ١٢٤

 ِٟ طاسق ِشاد ع١ذ  ١٧٧٧٢٤٥٠١ ١٢٥



 االعُ اٌىٛد م

 ِٟ ِذّٛد عثذاٌظا٘ش عٍٟ  ١٧٧٧١٦٦٢٠ ١٢٦

 ١ِخائ١ً عّاد ِذ٠خ اتشا١ُ٘  ١٧٧٧١٦٤٦٦ ١٢٠

 ١ِشٔا ِجذٞ ععذ عا٠ٚشط  ١٧٧٧٢٤٤٦٧ ١٢٦

 ٕ٘ذٞ ِٛس٠ظ ٕ٘ذ١ِٞشٔا   ١٧٧٧١٧٦١٦ ١٢٦

 ١ِالد ّٔش ع١ذُ٘ فا٠ض  ١٧٧٧٢٥٥٠٢ ١٣٧

 ١ِٕا ِذدث شذاجٗ تأٛب  ١٧٧٧٢٤٥٤٢ ١٣١

 ١ِٕا ٔادٞ ِٛعٟ تطشط  ١٧٧٧٢٤١٢٦ ١٣٢

 ٔادٞ ِّذٚح تششٞ ١ٔٚظ  ١٧٧٧٢٤١٦٦ ١٣٣

 ٔاد٠ٗ ٠ٛعف اتشا١ُ٘ عطٛدٟ  ١٧٧٧٢٤٦١٤ ١٣٤

 ٔأغٟ ٘أٟ دٍّٟ ٌث١ة  ١٧٧٧٢٤٢٣١ ١٣٥

 ٔذٞ ع١ذ دغٓ ٠ٛٔظ  ١٧٧٧١٦٦٢٦ ١٣٦

 ٔذٞ عثذاٌىافٟ اتٛتىش تشش  ١٧٧٧١٦٠٧٣ ١٣٠

 ٔذٞ عضت ساشذ لٕاٚٞ  ١٧٧٧١٦٠٢٥ ١٣٦

 ٔش١ِٓ جاتش ٚد٠ع اتشا١ُ٘  ١٧٧٧١٦٠٦٦ ١٣٦

 ٔٛس اٌذ٠ٓ ع١ذ جٛف١ك عثذاٌذافع  ١٧٧٧١٦٥٢٤ ١٤٧

 ٔٛسا جعفش عثذهللا دٕطٛس  ١٧٧٧١١٤٥٣ ١٤١

 ِذّذٔٛس٘اْ اتشا١ُ٘ عٍٟ   ١٧٧٧٢٤١١٦ ١٤٢

 ٔٛس٘اْ خاٌذ ِذّذ عٍٟ  ١٧٧٧١٦٦٢٦ ١٤٣

 ٔٛس٘اْ عثذاٌفحاح دّذاْ عثذاٌشاصق  ١٧٧٧٢٤١٥٥ ١٤٤

 ٘اجش ِذّذ ععذ ِذّذ  ١٧٧٧٢٣٦٥٥ ١٤٥

 ٘اجش ِّذٚح اعّاع١ً ِذّذ  ١٧٧٧١٦٦٥٦ ١٤٦

 ٘أٟ اعذاق ٚد٠ع جشجظ  ١٧٧٧٢٤٦٤٠ ١٤٠

 ٘ثٗ ست١ع صادق صا٠ذ  ١٧٧٧٢٤٧٣٦ ١٤٦

 ٘ذٞ جٛف١ك ادّذ ِصطفٟ  ١٧٧٧١٦٠١٦ ١٤٦

 ٘ذ٠ش شعثاْ خ١ٍفٗ عثذاٌعض٠ض  ١٧٧٧١٦٦٥٤ ١٥٧

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٤  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 ٕ٘اء فؤاد ِذّذ عثذاٌشد١ُ  ١٧٧٧١٦٠٦٣ ١٥١

 ٚفاء ِذّذ ج١ًّ شٍماِٟ  ١٧٧٧١٦٦٦٦ ١٥٢

 ٠اعش عّشاْ اتشا١ُ٘ ِذّذ  ١٧٧٧٢٤٣٢٠ ١٥٣

 ٠اع١ّٓ جّاي ِذّذ ادّذ  ١٧٧٧٢٣٦٤٠ ١٥٤

 


