
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة أولى 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطى انكٕد م

 اتزاْٛى يذًذ اتزاْٛى يشاضٗ  ٦٨٨٦٨٨٦ ١

 ادًذ جًال عثذ انمٕ٘ خهف  ١٦٦٦٢٥٨٠١ ٢

 ارٔ٘ ادًذ اطايّ عثذانزدًٍ ادًذ  ١٦٦٦٢٣٣٤٤ ٣

 اطزاء ادًذ يذًذ يزطٙ  ١٦٦٦١٠٤٦٦ ٤

 اطزاء اشزف عٛذ ادًذ  ١٦٦٦١٠١٦٤ ٥

 اطزاء دظٍٛ يذًذ دظٍٛ  ١٦٦٦١٨٢٢٠ ٦

 اطزاء يذًذ ادًذ طٓم  ١٦٦٦٢٢٨٦١ ٠

 اطزاء يذًذ عثذهللا عثذانفضٛم  ١٦٦٦١٠٢١١ ٨

 اطزاء يظاعذ اتزاْٛى عثذانغُٙ  ١٦٦٦١٨١٢١ ١

 اطالو عهٙ دظٍ يذًذ  ١٦٦٦٢٣٨٥١ ١٦

 اطًاء دظٍ ٚذٙ عثذ هللا  ١٦٦٦٢٥٨٨٨ ١١

 اطًاء عايز عهٙ فٕس٘  ٦٨٨١٠٣٦ ١٢

 اطًاء عثذ انذكٛى ادًذ يذًذ  ١٦٦٦٢٦٢٦٨ ١٣

 اطًاء عثذانعشٚش اطًاعٛم عثذانعشٚش  ١٦٦٦٢٣١٣٣ ١٤

 جًال عثذانظًٛع يذًذاالء   ١٦٦٦١٠٣١٨ ١٥

 االء كًال عثذانهطٛف يذًذ  ١٦٦٦٢٣٤٤٣ ١٦

 االء كًال يذًذ يذًذ  ١٦٦٦٢٣٨٣١ ١٠

 االء يصطفٙ سكٙ يُٓٙ  ١٦٦٦٢٢٤٠٤ ١٨

 انذظٍ ادًذ دظٍ يذًذ  ١٦٦٦٢٣٥٦١ ١١

 انذظٍٛ يذًذ عثذ هللا دظٍ  ١٦٦٦٢٥٨٠٠ ٢٦

 انشًٛاء نذْض عمٛهّ عثذهللا  ١٦٦٦٢٣٤٨٠ ٢١

 انشًٛاء ٚذٛٙ ٚذٛٙ راضٙ  ١٦٦٦٢٣٦٦٦ ٢٢

 ايُّٛ دظٍٛ عهٗ دظٍٛ فٕنٙ  ١٦٦٦٢٥٨١٢ ٢٣

 إَار يذدد يذًذ لزشٙ  ١٦٦٦٢٣٦١٦ ٢٤

 اٚح عصاو انذٍٚ طٛذ عثذانُثٗ  ١٦٦٦٢٥١٦٨ ٢٥

 اًٚاٌ جًال دظٍ اتٕانعال  ١٦٦٦١٨٤٥١ ٢٦

 اًٚاٌ فرذٙ ادًذ عهٙ  ١٦٦٦٢٣٦٢٥ ٢٠

 دظٍٛ يذًذاًٚاٌ يذًذ   ١٦٦٦٢٢٦٠٨ ٢٨

 اًٚاٌ يذٍٚ شعثاٌ عثذانهطٛف  ١٦٦٦٢٢٦٣١ ٢١

 اًٚاٌ ٚذٙ يذًذ دظٍٛ  ١٦٦٦٢٣٤٢٥ ٣٦

 اّٚ خانذ يكزو عثذانغُٙ  ١٦٦٦٢٢٠٦٣ ٣١



 االطى انكٕد م

 جٓاد رضا سايهٙ دظٍ  ١٦٦٦٢٣٣٨١ ٣٢

 جٓاد عثٛذِ يذًذ اتٕشُاف  ١٦٦٦١٠٥٠٦ ٣٣

 جٓاد عهٗ يذًذ رشاد  ١٦٦٦١١٦٦١ ٣٤

 عادل َاجخ عثذانذفٛظجٛٓاٌ   ١٦٦٦٢٢٠٢٠ ٣٥

 دًذّٚ دظٍٛ شٕاط يذًذ عهٗ يخًٛز  ١٦٦٦٢٦١١٦ ٣٦

 دُاٌ جًعّ دًذ٘ ادًذ  ١٦٦٦٢٣٣٥٥ ٣٠

 خهٕد خانذ صانخ رشٛذ  ١٦٦٦١٠١٢٦ ٣٨

 دعاء طٛذ فارٔق يذًذ  ١٦٦٦٢٢١٤٨ ٣١

 دعاء يذًذ عهٙ يذًٕد  ١٦٦٦٢٣٨٢٦ ٤٦

 دٔند اطًاعٛم عهٙ ادًذ  ١٦٦٦١٠٣٣١ ٤١

 راَٛا دظُٙ عثذانزؤف يذًٕد  ١٦٦٦٢٣٥٥١ ٤٢

 ردًّ اتزاْٛى يذًذ اتزاْٛى  ١٦٦٦٢٢١٢٦ ٤٣

 رفٛذِ عهٙ طٛذ درٔٚش  ١٦٦٦٢٣٢٠٣ ٤٤

 سْزاء فزج عثذهللا اتزاْٛى  ١٦٦٦٢٥٠٣٦ ٤٥

 سُٚاْى خالف عثذانًُعى تٕٛيٙ  ١٦٦٦١٠١١٨ ٤٦

 طايّٛ يصطفٙ دافظ عثذهللا  ١٦٦٦١٠١١٢ ٤٠

 يذًذ طٕساٌ يذًذ يذظة  ٦٨٨١٦٨٦ ٤٨

 شًٛاء دظٍ طُٕطٙ شهمايٙ  ١٦٦٦٢٣٨٤٦ ٤١

 شًٛاء ريضاٌ عهٙ عثذانعشٚش  ١٦٦٦٢٢٨٦٨ ٥٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة أولى 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون 
 االطى انكٕد م

 شًٛاء طانى ايٍٛ انظٛذ  ١٦٦٦١٠١١٣ ٥١

 شًٛاء عًاد انذٍٚ يذًذ دٚاب  ١٦٦٦٢٢٥٠٨ ٥٢

 ضذٙ انجُذ٘ رشذ٘ عثذانعظٛى  ١٦٦٦١٠١١٤ ٥٣

 عثذانزدًٍ يصطفٙ سكزٚا يذًذ  ١٦٦٦٢٣٨٠٠ ٥٤

 يذًٕدعثذهللا يرٕنٗ يذًذ انراتعٗ   ١٦٦٦١٦١٣٦ ٥٥

 عثذانًُعى رءٔف عثذانًُعى عثذانظُذ  ١٦٦٦٢٣٦٠١ ٥٦

 عشج عثًاٌ عثذ انجٛذ عثًاٌ  ٦٨٨٦٢١١ ٥٠

 فاطًّ تٓاءانذٍٚ انظٛذ دظٍٛ  ١٦٦٦٢٢٣٨٥ ٥٨

 فاطًّ صفٕخ شعثاٌ دظٍ  ١٦٦٦٢٣٠١٣ ٥١

 فاطًّ يظأ٘ شاكز عهٙ  ١٦٦٦٢٢٨٣٦ ٦٦

 كزٚى عهٗ عذنٙ عهٙ  ١٦٦٦٢٥٨٨٦ ٦١

 يذاطٍ انظٛذ عثذانعظٛى عهٙ  ١٦٦٦٢٢٤٢٨ ٦٢



 االطى انكٕد م

 يذًذ ادًذ يذًٕد ادًذ  ١٦٦٦٢٥٤٤١ ٦٣

 يذًذ رتٛع عثذانفراح خهٛم  ١٦٦٦١٠٢٠١ ٦٤

 يذًذ صاتز يذًذ يذًذ  ٦٨٨٦٦٢٣ ٦٥

 يذًذ عًاد عٛذ عثذ انذًٛذ فزج  ١٦٦٦٢٥٤٢١ ٦٦

 يذًذ عًاد كايم عثاص  ١٦٦٦٢٣٨١٤ ٦٠

 يذًذ عًز عثذانعهٛى يذًذ  ٦٨٨١٦١٥ ٦٨

 يذًٕد جًال يذٗ انذٍٚ يذًذ  ٦٨٨١٢٥٢ ٦١

 يزِٔ اتزاْٛى يذًذ عثاص  ١٦٦٦١٨٦٤٦ ٠٦

 يزٚى جًعّ ادًذ عثذانزدًٍ  ١٦٦٦٢٣٥٨٨ ٠١

 يزٚى راضٙ اتٕ سٚذ عًار  ١٦٦٦٢٥٨٨٢ ٠٢

 يظاعذ دثٛة يذنم ْٕٚز انعُشٖ  ١٦٦٦١١٠٢٠ ٠٣

 يصطفٗ جًال عثذ انغُٙ صانخ  ١٦٦٦٢٥٠٤٥ ٠٤

 دًادِ عثذ انعظٛى يذًذيصطفٗ   ٦٨٨١٣٤١ ٠٥

 يصطفٗ عثذ انعظٛى كايم عثذ انعظٛى  ١٦٦٦٢٥٣٥٦ ٠٦

 يُار يخرار عثذانصثٕر طٛذ  ١٦٦٦١٠٥٨٣ ٠٠

 يُار يذدد خهٛم اتزاْٛى  ١٦٦٦١٠٣٤٨ ٠٨

 يُال طعذانذٍٚ صفٙ انذٍٚ يذًٕد  ١٦٦٦١٨١٢٣ ٠١

 يُٙ عهٙ ريضاٌ عهٙ  ١٦٦٦٢٣٦٦٨ ٨٦

 عثذانًُعى دُفٗيُٛزِ طٛذ   ٦٨٨١٣٠٢ ٨١

 يٓا خهف طّ عهٗ  ٦٨٨٦٦٥١ ٨٢

 َادٚح خانذ شعثاٌ عثذ هللا  ١٦٦٦٢٥١٢٦ ٨٣

 َجفّ طعذ خٛز٘ َعًاٌ  ١٦٦٦٢٢٠١٦ ٨٤

 َجالء فرذٙ يذًذ عهٙ  ١٦٦٦٢٣٥١٦ ٨٥

 َذٖ عهٗ عثذ انذكٛى يٓزاٌ  ٦٨٨٦٦٣٨ ٨٦

 َٓٙ ثزٔخ رشاد يذًذ  ١٦٦٦٢٢٨٥٢ ٨٠

 عثذانظالو عثذانصًذَٕرا عثذانعشٚش   ١٦٦٦١٠٤٥٣ ٨٨

 َٕرْاٌ يصطفٙ رٚاض عثذانُعٛى  ١٦٦٦١٨١٠٠ ٨١

 ْاجز خانذ رشذ٘ ذَٕٙ  ١٦٦٦٢٣٢٤٨ ١٦

 ْاجز عثذانُثٙ عثذانجايع عثذانًمصٕد  ١٦٦٦٢٣٨٦٣ ١١

 ْاجز عصاو دظٍٛ يذًذ  ١٦٦٦٢٣٤٢٢ ١٢

 ْاجز عًاد فرذٙ يذًذ  ١٦٦٦٢٣٤٦٤ ١٣

 ْاجز يذًذ ذٕفٛك يذًذ  ١٦٦٦٢٣١٥١ ١٤

 ْاجز يصطفٗ عهٗ يذًٕد َٕٚض  ١٦٦٦٢٥٦٠٦ ١٥

 ْذ٘ عثذانمادر اتٕطٛف َاٚف  ١٦٦٦١٨١٣٦ ١٦

 ٚاطًٍٛ جًال يذًذ عثًاٌ  ١٦٦٦٢٣٦٠٦ ١٠



 االطى انكٕد م

 ٕٚطف عاشٕر كايم عثذانالِ  ١٦٦٦٢٣٤٨٤ ١٨

 

  تقرير عن طالب سنة دراسية
 دراسات اسالمية انتساب موجة -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة أولى 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢االكاديمي )للعام 

 (٠  ) 

 ص ٠٠:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطى انكٕد م

 آيُّ اتٕ تكز فزج عثذ انعهٛى  ٦٨٠١٦٢٨ ١

 آّٚ كًال جاد يذًذ  ١٦٦٦٢٥٠٤٤ ٢

 اترظاو اًٍٚ يؤيٍ عثذانهطٛف  ١٦٦٦٢٣١١٥ ٣

 عثذانذكٛىاتزار يذًٕد يذًذ   ١٦٦٦١٨٦١٥ ٤

 اتزاْٛى تذُٚٗ يذًٕد خهف  ١٦٦٦١٦١٠٦ ٥

 اتٕتكز طعٛذ يذًذ انظٛذ يذًٕد  ١٦٦٦١٨٥٢٥ ٦

 ادًذ اتزاْٛى عثذانغفار يزجاٌ عثذانثالٙ  ١٦٦٦٢٤١٦٦ ٠

 ادًذ اطًاعٛم رجة كايم  ١٦٦٦٢٥٠٥٣ ٨

 ادًذ دًذٖ عشاو يذًذ  ١٦٦٦٢٥٦٠١ ١

 ادًذ خهف يذًذ خهف  ١٦٦٦٢٥٨٦٤ ١٦

 ادًذ ٚظز٘ يذًذ َٛاس٘  ١٦٦٦٢٤٥١١ ١١

 ادو جًال عثذانذًٛذ عهٙ  ١٦٦٦٢٤١٠٤ ١٢

 ارٖٔ َاجٙ يذًذ اتزاْٛى  ١٦٦٦٢٥٨٤٥ ١٣

 اسْار فٕنٙ فُجز٘ يذًذ  ١٦٦٦٢٤٢٣٨ ١٤

 اطايّ صالح يذًذ ٕٚطف  ١٦٦٦٢٥١٥٠ ١٥

 اطزاء ادًذ يذًذ ادًذ  ١٦٦٦٢٤٣١٣ ١٦

 اطزاء طّ طهٛى ذَٕٗ  ٦٨٠٨٦٢٠ ١٠

 اطزاء عثذانًُعى فارٔق يذًذ  ١٦٦٦٢٤٤١٦ ١٨

 اطًاء جاب هللا عثذانذفٛظ عثذانعشٚش  ١٦٦٦٢٤٣٤٢ ١١

 اطًاء طٛذ يذًذ ذٕفٛك  ١٦٦٦٢٤٤٦٢ ٢٦

 اطًاء عثذانٓاد٘ لٕضٙ عثذانٓاد٘  ١٦٦٦٢٤٦٨٣ ٢١

 اطًاء يذًذ عهٙ يٕٛٓب  ١٦٦٦٢٤٦٤٦ ٢٢

 اطًاء يذًذ فٕس٘ عًز  ١٦٦٦٢٤١٦٦ ٢٣

 اطًاء يذًٕد ادًذ يؤيٍ  ١٦٦٦٢٤٢٦٥ ٢٤

 االء سٍٚ انعاتذٍٚ عثذانثذٚع ادًذ  ١٦٦٦٢٤٦٦٦ ٢٥

 انٓاو يذًذ كايم تذراٌ  ١٦٦٦٢٣١٣٦ ٢٦

 ايال صالح عثذانفراح عثذانًُعى  ١٦٦٦١٨٥٥٠ ٢٠

 ايال يذًذ عطا هللا يذًذ  ١٦٦٦١٨٠٣٠ ٢٨

 اياَٙ ادًذ عهٗ عثذ انُظٛز  ١٦٦٦١٦٦٦٦ ٢١



 االطى انكٕد م

 رضا ادًذ عثذ انًاجذاياَٙ   ١٦٦٦٢٥٣٨٤ ٣٦

 اياَٙ طارق عثذانزدٛى عهٙ  ١٦٦٦٢٤١١١ ٣١

 اياَٙ ْالل صذلٙ يذًٕد  ١٦٦٦٢٤٤١٠ ٣٢

 ايُّ اتزاْٛى يذًٕد يرٕنٙ  ١٦٦٦٢٤٢٢٥ ٣٣

 ايٛزِ يصطفٗ يزطٗ عهٗ  ١٦٦٦٢٥٣٥٢ ٣٤

 ايًّٛ عثذانٕدٔد يذًذ سكٙ  ١٦٦٦٢٤٣٣٣ ٣٥

 اّٚ خهف جًال يذًذ  ١٦٦٦٢٥٥٠٨ ٣٦

 اّٚ خهف عهٗ يذًذ  ١٦٦٦١٦١٦٨ ٣٠

 اّٚ رجة يذًذ عٕض  ١٦٦٦٢٤٢٦٦ ٣٨

 اّٚ عثذاالٔل فرذٙ سكٙ  ١٦٦٦١٨٠٣٦ ٣١

 اّٚ عهٙ طٛذ اتزاْٛى  ١٦٦٦١٨٦٤٦ ٤٦

 اّٚ يذدد جًعّ يذًذ  ١٦٦٦٢٤٤٣٦ ٤١

 اّٚ َاجخ طعذ طٛذ  ١٦٦٦٢٤٤٤١ ٤٢

 تاطى يصطفٗ يذًذ ادًذ  ١٦٦٦٢٥٦٠١ ٤٣

 اتزاْٛى طٛذ عثذانزدًٍدظٍ   ١٦٦٦٢٥٠٦٤ ٤٤

 دظٍ يذًذ دظٍ جًال  ٦٨٠٨٠١٢ ٤٥

 دظُاء رأفد أدًذ عثذ انٕادذ  ٦٨٠١٢٦٤ ٤٦

 دظُاء يذًٕد عثذانجهٛم عثذانهذ٘  ١٦٦٦٢٤١٢٦ ٤٠

 دظُّٛ يذًذ اتٕتكز يذًذ  ١٦٦٦٢٤٣٨٥ ٤٨

 دظٍٛ طعٕد٘ لطة عثذهللا  ١٦٦٦٢٤٤٣١ ٤١

 دٕراء عثذانُثٙ كايم دافظ  ١٦٦٦٢٤٢١١ ٥٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتساب موجة -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة أولى 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٠٠:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطى انكٕد م

 انذظٍخذٚجّ انجًاو عهٗ اتٕ   ١٦٦٦٢٥٥١٦ ٥١

 دارٍٚ يذًذ طٛذ عثذ انرٕاب  ١٦٦٦٢٥٣٨٢ ٥٢

 دعاء يذًذ ادًذ دظٍ  ١٦٦٦٢٤٣٥١ ٥٣

 راَٛا اتزاْٛى يذًذ عثذانعشٚش  ١٦٦٦٢٤٥٤٤ ٥٤

 رضِٕ جًعّ عثذانذًٛذ يذًذ  ١٦٦٦٢٤٦١٢ ٥٥

 رٚذاب رتٛع عٛظٙ يذًذ  ١٦٦٦٢٤٣٤١ ٥٦

 رٚى اطايّ فارٔق ذٕفٛك  ١٦٦٦٢٤٢٤٦ ٥٠

 رٚٓاو يذًذ ادًذ ذَٕٗ طٛذ  ١٦٦٦٢٤٦٣١ ٥٨

 سُٚة يذًذ يذًٕد رٚذ٘  ١٦٦٦٢٤٢٣١ ٥١

 طارِ طعٛذ يذًذ يذًذ  ١٦٦٦٢٤٦٣٠ ٦٦



 االطى انكٕد م

 طارِ شعثاٌ عثذانظرار يذًذ  ١٦٦٦١٨٥٥٤ ٦١

 طًاء ادًذ يذًذ عثذانذفٛظ  ١٦٦٦٢٤٥٨٣ ٦٢

 طًز دًادِ فرذٙ سٍٚ  ١٦٦٦٢٣١٣٢ ٦٣

 طًز َجاح راضٙ جًعّ  ١٦٦٦٢٤٣٨٨ ٦٤

 طٓاو ذٕفٛك اتٕ انذظٍٛ ذٕفٛك  ٦٨٠٨٦١٥ ٦٥

 طٓاو عهٙ يذًذ ادًذ  ١٦٦٦٢٤٤١٨ ٦٦

 شذاذّ جاتز شذاذّ عثذانُثٙ  ١٦٦٦٢٣١٦١ ٦٠

 شًٛاء يذًذ ذَٕٙ عثذانًرجهٙ  ١٦٦٦٢٤٣١٦ ٦٨

 صافُٛاس عصاو ادًذ سكٙ  ١٦٦٦٢٤٢٤٢ ٦١

 صثز٘ عهٙ دظٍ اتزاْٛى  ١٦٦٦٢٤٥٢٥ ٠٦

 عثًاٌ طارق يذًذ يذًذ  ١٦٦٦٢٤٥١٤ ٠١

 طّ شعثاٌ خهف يذًذ  ١٦٦٦٢٤١٣٦ ٠٢

 عثذ انعال عهٗ يذًذ عثذ انظالو  ٦٨٠٨٨٦٦ ٠٣

 عثذهللا ٚذٙ ادًذ اتزاْٛى  ١٦٦٦٢٣١٥٦ ٠٤

 عثٛز عثذانعشٚش يذًذ اطًاعٛم  ١٦٦٦٢٤٥١٢ ٠٥

 عثٛز عثذانالِ يُٓٙ طًٛخ  ١٦٦٦٢٤١٠٢ ٠٦

 عهٛاء عادل يذًذ اتزاْٛى  ١٦٦٦٢٤٥٨٥ ٠٠

 عًز يذًذ ذَٕٙ عثذانعهٛى  ١٦٦٦٢٤٤٦٣ ٠٨

 عًزٔ خانذ يصطفٗ ذَٕٙ  ١٦٦٦١١٦٣٦ ٠١

 غادِ ادًذ صاتز ادًذ  ١٦٦٦٢٤٦٥٨ ٨٦

 غادِ رجة خًٛض يذًذ  ١٦٦٦٢٤٢١٨ ٨١

 غادِ رجة يذًذ جًعّ  ١٦٦٦٢٤٣٤٨ ٨٢

 فاطًح يًذٔح يثزٔن عثذانْٕاب  ١٦٦٦٢٥٦٠٤ ٨٣

 عثذانهطٛففاطًّ صالح عثذانكزٚى   ١٦٦٦٢٤٢١٦ ٨٤

 فاطًّ عًز دظٍٛ عثذانذًٛذ  ١٦٦٦١٨٠٤١ ٨٥

 فاطًّ يذًذ َرعٙ دظٍٛ  ١٦٦٦٢٤٣١٨ ٨٦

 فاطًّ يصطفٙ عثذانزدًٍ دظٍٛ  ١٦٦٦٢٤٦٣٦ ٨٠

 فزدّ يذًٕد دظٍ عثذانزدًٍ  ١٦٦٦١٨٠٦١ ٨٨

 فالح يذًذ راضٙ جًعّ  ١٦٦٦٢٥٦٦٥ ٨١

 نٛهٙ فٕس٘ يذًذ ادًذ  ١٦٦٦٢٤٤٦٦ ١٦

 يذًذ ادًذ عهٙ عثذانذهٛى  ١٦٦٦٢٤٤٠١ ١١

 يذًذ تذر٘ يخهٕف يذًذ  ١٦٦٦٢٤٥٣٦ ١٢

 يذًذ ذٕفٛك ادًذ يذًذ  ١٦٦٦٦٦٢٥٥ ١٣

 يذًذ دظٍ انشزٚف اتزاْٛى دظٍ  ١٦٦٦٢٤٣٢٢ ١٤

 يذًذ ريضاٌ عثذانمادر ريضاٌ  ١٦٦٦٢٤٤٢٤ ١٥



 االطى انكٕد م

 يذًذ سٍٚ ادًذ عثذانهطٛف  ١٦٦٦٢٤٢١٥ ١٦

 عثذانذًٛذ دًٕدِيذًذ طٛذ عهٗ   ١٦٦٦٢٥٠٦٥ ١٠

 يذًذ شعثاٌ فرذٙ شاكز  ١٦٦٦١٨٦٠٢ ١٨

 يذًذ صالح عثذ انالِ طهًٛاٌ  ١٦٦٦٢٥٠٠١ ١١

 يذًذ عالء يذًذ َٕٚض  ١٦٦٦٢٥٠٥٠ ١٦٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتساب موجة -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة أولى 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 ص ٠٠:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطى انكٕد م

 يذًذ يصطفٗ عهٗ انشًظٗ يذًذ  ١٦٦٦١٦٠٥٤ ١٦١

 يذًٕد طًزاخ دًذ٘ عثذانذفٛظ  ١٦٦٦٢٤٦٣٥ ١٦٢

 يذًٕد عٕض دايذ يٕطٙ  ١٦٦٦٢٤٥١٥ ١٦٣

 يزِٔ طعذ عهٙ اتزاْٛى  ١٦٦٦٢٤٥٢٨ ١٦٤

 يزِٔ صاتز اتزاْٛى يذًذ  ١٦٦٦١٨٠٦٢ ١٦٥

 يزِٔ عهٙ دظٍ اتٕانعال  ١٦٦٦١٨٥١٥ ١٦٦

 يزِٔ يًذٔح انذظُٛٙ طٛذ  ١٦٦٦١٨٦٠٤ ١٦٠

 يزٚى يجذٖ َجاذٗ يذًذ  ٦٨٠٨١٣٢ ١٦٨

 يزٚى يذًذ عهٙ عثذانذافظ  ١٦٦٦١٨٦٤٢ ١٦١

 يصطفٗ جًعّ طعذ عهٗ  ١٦٦٦٦٦٤١٣ ١١٦

 عطّٛ عثذانذهٛىيصطفٗ ريضاٌ   ١٦٦٦٢٥٠٦١ ١١١

 يصطفٗ عًار يذًذ خهٛم اتزاْٛى  ١٦٦٦١٦٠٠٦ ١١٢

 يصطفٙ ادًذ يذًذ يذًذ  ١٦٦٦٢٤٤٥٨ ١١٣

 يصطفٙ تٓاء عثذهللا دظٍ  ١٦٦٦٢٤٤٨١ ١١٤

 يُجّ ٚذٙ عهٙ دظٍ  ١٦٦٦٢٤٦٤٨ ١١٥

 يُّ هللا ادًذ عثذانجهٛم عًز  ١٦٦٦٢٤٣١١ ١١٦

 يٓا اشزف يثزٔن اطًاعٛم  ٦٨٠١٣٢٦ ١١٠

 يٙ دٛذر كايم دًٛذ  ١٦٦٦٢٤٣٦٦ ١١٨

 َادّٚ يذًذ طزاتٛش ْزٔجٙ  ١٦٦٦٢٤٦٦٤ ١١١

 َجٕ٘ فٕنٙ صانخ عهٙ  ١٦٦٦٢٤٢١٠ ١٢٦

 َجّٛ طٛذ فؤاد عثذ انذكٛى  ١٦٦٦٢٥٨٣١ ١٢١

 َذا يخًٛز ٕٚطف عثذانزدًٍ  ١٦٦٦١٨٠١١ ١٢٢

 َذ٘ يذًذ انثشٛز عثذانكافٙ يذًذ  ١٦٦٦٢٤٤٢٨ ١٢٣

 يذًذ عثذانعال عالوَذ٘   ١٦٦٦٢٤٣٣٦ ١٢٤

 َصز جًال يذًذ عثذانفضٛم  ١٦٦٦٢٣١٥٣ ١٢٥

 َٓهح َٕر يذًذ ادًذ ادًذ  ١٦٦٦٢٤٣٢٦ ١٢٦



 االطى انكٕد م

 َٕرا يذًٕد عطا عهٙ  ١٦٦٦٢٤١١٨ ١٢٠

 َٕرْاٌ خهف اتٕسٚذ يذًذ  ١٦٦٦١٨٥٣٦ ١٢٨

 َٕرْاٌ يذًٕد عثذانعال اتزاْٛى  ١٦٦٦٢٤٥١١ ١٢١

 اتزاْٛىْاجز اتزاْٛى ريضاٌ   ١٦٦٦٢٤٦٣٦ ١٣٦

 ْاجز شعثاٌ ادًذ عهٙ  ١٦٦٦٢٤٦٤٤ ١٣١

 ْاجز عاشٕر يذًذ ادًذ  ١٦٦٦١٨٥٥٨ ١٣٢

 ْاٚذ٘ دُفٙ َاجٙ عثاص  ١٦٦٦٢٤٦٤٦ ١٣٣

 ْثّ يذًذ رفعد عثذانذكٛى  ١٦٦٦٢٤٦٨٨ ١٣٤

 ْذ٘ دظٍٛ عُطز طهثّ  ١٦٦٦٢٤٦٢٠ ١٣٥

 ٔئاو دًذ٘ يذًٕد عثذانظالو  ١٦٦٦٢٤٤١١ ١٣٦

 ادًذ عًز يذًذ عهٗٔائم   ١٦٦٦٢٥١٥٨ ١٣٠

 ٔفاء يذًذ عثذ انمادر يزطٙ  ١٦٦٦٢٥١٦٦ ١٣٨

 ٚاطز عٛاد دظٍ عٛاد  ١٦٦٦٢٤٦٤٠ ١٣١

 ٚاطًٍٛ دظٍ دشٍٚ دظٍ  ١٦٦٦٢٤١٤٢ ١٤٦

 ٚاطًٍٛ عذنٙ دظٍ يذًذ  ١٦٦٦٢٤٢٠١ ١٤١

 ٚذٙ عايز عهٙ يذًذ اتزاْٛى  ١٦٦٦٢٤١٦١ ١٤٢

 ًُٚٙ خانذ ادًذ يذًذ  ١٦٦٦٢٣١٣١ ١٤٣

 


