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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 اتإَب ضاير ثاتد ٚطٙ  ١٠٠٠٢٤٠٦١ ١

 اتإَب ضًٛر دُا يٛخائٛم  ١٠٠٠٢٥١١١ ٢

 ادًذ اضًاعٛم ضٕتٗ ايٍٛ  ١٠٠٠١٠١٦١ ٣

 ادًذ تذٔ٘ ادًذ يذًذ  ١٠٠٠٢٥١٢٢ ٤

 ادًذ ذَٕٙ عثذ انفراح ذَٕٙ  ١٠٠٠٢٥١٠١ ٥

 ادًذ رظا عثذ انْٕاب عهٗ  ١٠٠٠٢٥١١٠ ٦

 ادًذ غّ ادًذ عثذ انذًٛذ  ١٠٠٠٠٠٤٢٥ ١

 ادًذ عثذانردٛى كايم يذًذ  ٦٨١١١٨٢ ٨

 ادًذ عثذانًُعى ضعذ عثذانًُعى  ١٠٠٠٢٣١٥٨ ١

 ادًذ عثًاٌ ادًذ عثذ انذفٛظ  ١٠٠٠٢٥١١٢ ١٠

 ادًذ عالء ايٍٛ يذًذ  ١٠٠٠٢٥٨٥١ ١١

 ادًذ كذالٔ٘ ظٛف ذٕفٛك  ١٠٠٠٢٤٣٢١ ١٢

 ادًذ يؤيٍ رجة خهٛم  ١٠٠٠٢٥١٣١ ١٣

 ادًذ يذًذ لطة اتراْٛى  ١٠٠٠٢٥٨٥٢ ١٤

 رجة عثذانًذطٍادًذ يذًٕد يذًذ   ١٠٠٠٢٤١١٦ ١٥

 ادًذ يصطفٗ فرذٙ لُذٚم  ١٠٠٠٢٥٦٨٢ ١٦

 ادًذ ٔنٛذ جٕدِ يذًذ  ١٠٠٠٢٥١١٥ ١١

 ادْى يذدد عثذانفراح عثذانذطٛة  ١٠٠٠١٠١١٢ ١٨

 اضالو عثذ انثاضػ دطٍ يذًذ  ١٠٠٠٢٦٠١٤ ١١

 اضالو عثذانُاصر فٛط يذًذ  ١٠٠٠٢٥١١٨ ٢٠

 اضًاء اضًاعٛم يذًذ دكرٔر٘  ١٠٠٠٢٥٦٦١ ٢١

 اضًاء عادل يُذ٘ دطٍ  ١٠٠٠٢٤٢١٤ ٢٢

 اضًاء عًر ادًذ يذًذ دطٍ  ١٠٠٠٢٥١٢٥ ٢٣

 اضًاء يذًذ شعثاٌ يذًذ  ٦٨١١٣٢٣ ٢٤

 اضُاخ رايص دهٛى ٔاصف  ١٠٠٠٢٤٠٥١ ٢٥

 االء يذًٕد عثذانعظٛى ياظٙ  ١٠٠٠٢٤٤٨٠ ٢٦

 اَجهٕٛش كرو تخٛد جاب هللا  ٦٨١١١١٨ ٢١

 كايم خهٛماٚرٍٚ عثذانًطٛخ   ١٠٠٠٢٣١٢٤ ٢٨

 اٚالرٌٕٚ َاصر َٕار يرجاٌ  ١٠٠٠٠٠٥٥١ ٢١

 اًٚاٌ خالف خهف يذًذ  ١٠٠٠٠٠٣٨٣ ٣٠

 اّٚ رجة عثاش ضٛذ  ١٠٠٠٢٥٨٦٠ ٣١



 االضى انكٕد و

 اّٚ رشاد شعثاٌ عثذانذًٛذ  ١٠٠٠٢٤٢١٥ ٣٢

 اّٚ يذًذغّ ادًذ يذًذ  ١٠٠٠١٨١٢١ ٣٣

 اّٚ يًذٔح يذًذ ادًذ  ١٠٠٠٢٥٥٨٠ ٣٤

 ادًذ ياظٙتذّٔٚ دطٍٛ   ١٠٠٠٢٤٥٣٢ ٣٥

 جٌٕ كًال خًٛص صادق  ١٠٠٠١٠١١١ ٣٦

 دازو يصطفٗ صاتر دارش  ١٠٠٠٢٥٨١٤ ٣١

 دُاٌ عثذانًالك اتراْٛى دثٛة  ١٠٠٠٢٤٢٠٤ ٣٨

 خهٕد يذًذانًٓذ٘ ادًذ اتٕانذطٍ  ١٠٠٠٢٤١٠٠ ٣١

 خهٕد يذًٕد ادًذ غّ  ١٠٠٠٢٤٢٦٣ ٤٠

 دعاء رجة يذًذ يذًذ  ١٠٠٠٢٤٣٦٣ ٤١

 عثذ انغُٙ يذًذ عثذ انغُٙدعاء   ١٠٠٠٢٥٥١١ ٤٢

 دعاء فرذٗ ضٛذ عثذ انثالٗ  ١٠٠٠٠٠٣٠٥ ٤٣

 دُٚا اضايّ ٕٚضف غانٙ  ١٠٠٠٢٤٢٨٣ ٤٤

 دُٚا اشرف نٕٚس عٕض  ١٠٠٠٢٤٥٤١ ٤٥

 رايٙ زكرٚا َاٌ تٕنص  ١٠٠٠١٠٦٦١ ٤٦

 راَٛا عثذانعسٚس يُصٕر عثذانعسٚس  ١٠٠٠٢٤٦٤٢ ٤١

 راَٛا يذًٕد عهٙ دطٍ  ١٠٠٠١٨٥١٤ ٤٨

 رفٛذِ عًراٌ يذًذ عهٙ  ١٠٠٠٢٤٤١٣ ٤١

 رَا ٚطر٘ ادًذ عثذانًُعى  ١٠٠٠٢٤٢٤٥ ٥٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٨  ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 رٔٚص خهٛم دثٛة صانخ  ١٠٠٠٢٤٠٠١ ٥١

 زٚذ رجة عثذ انًُعى زٚذاٌ  ١٠٠٠٢٦١٨١ ٥٢

 ضٓٛهّ ادًذ دطاٍَٛ ادًذ  ١٠٠٠٢٤٤١٤ ٥٣

 شرٚف عادل يذًٕد يذًذ اتراْٛى  ١٠٠٠٢٥١٢٥ ٥٤

 غارق ادًذ زكٙ اضًاعٛم  ١٠٠٠٢٥٨٤٣ ٥٥

 ادًذ عثذ انرازق عهٙعثذ انرازق   ١٠٠٠٢٥٥٨٤ ٥٦

 عثذ انردًٍ تكر عثذ انعظٛى ادًذ  ١٠٠٠٢٥٨١٢ ٥١

 عثذ انعسٚس دايذ ضعذ اتراْٛى  ٦٨١٨٦٠٢ ٥٨

 عثذ انغُٗ صاتر يذًذ عثذ انغُٗ  ٦٨١٨٥٨٤ ٥١

 عثذانردًٍ يؤيٍ ادًذ يذًذ  ١٠٠٠٢٤٤١٥ ٦٠

 عرفاخ عثذانردًٍ ٕٚضف إَر  ١٠٠٠٢٥١٥٢ ٦١

 عسٚس لالدِعسٚس َثٛم   ١٠٠٠٢٥٨٦١ ٦٢



 االضى انكٕد و

 عهٙ اشرف دًذ٘ عهٙ  ١٠٠٠٢٤١٢٦ ٦٣

 عًاد عٛطٗ شكر٘ جرجص  ١٠٠٠٢٥٨٦٢ ٦٤

 عًر يذًذ ادًذ لطة  ١٠٠٠٢٥٦١٤ ٦٥

 عًرٔ رتٛع عثذ انذًٛذ يذًذ  ١٠٠٠٠٠٤٢١ ٦٦

 عًرٔ عثذ انفراح يذًذ  ١٠٠٠١٠٦١٦ ٦١

 عًرٔ فرٚذ يذًذ عثذانفراح  ١٠٠٠١٠١٥١ ٦٨

 عثذهللا غادج رجة ضٛذ  ١٠٠٠٢٥١٣١ ٦١

 فؤاد ضاليّ فؤاد يسٌٕٚ  ١٠٠٠٢٤٢١٠ ١٠

 فادٖ يجذٖ شفٛك ضعذ  ١٠٠٠٠٠٣٨١ ١١

 فاد٘ اشرف يٛخائٛم يٛخائٛم ٕٚضف  ١٠٠٠٢٥٦١٢ ١٢

 فاد٘ عًاد نٕٚص عثذ انطٛذ  ١٠٠٠٢٥٤٥٣ ١٣

 فاد٘ يًذٔح جٕدِ يٛخائٛم  ١٠٠٠٢٤١٥١ ١٤

 فاغًح يذًذ ادرٚص يذًذ  ١٠٠٠٠٠٣٠١ ١٥

 كرٚى يذًذ عثذ انكرٚى عرفاٌ  ١٠٠٠٢٥٨٥٠ ١٦

 كرٚى يذًذ كايم عثذانغُٙ  ١٠٠٠٢٤١٣١ ١١

 كٛرنص دُا يٛخائٛم خهٛم  ١٠٠٠٢٣١٦٨ ١٨

 كٛرنص يٛخائٛم فإَش تٕنص  ١٠٠٠٢٤٣٠٣ ١١

 يارنٍٛ ْارٌٔ ضًٛر فاٚك  ١٠٠٠٢٣١١١ ٨٠

 يازٌ عثذانُاصر عثذانعهٛى عهٗ  ٦٨١٨٥٤٠ ٨١

 يذًذيذًذ ادًذ خهٛم   ١٠٠٠١٨٦٨٣ ٨٢

 يذًذ ادًذ يذًذ ادًذ  ١٠٠٠٢٥٦١٥ ٨٣

 يذًذ اضايّ خعر فٕنٙ  ١٠٠٠٢٤٢٠٢ ٨٤

 يذًذ اشرف يذًذ شذاذّ  ٦٨١١٢٦٨ ٨٥

 يذًذ تذر انطٛذ يٓذ٘  ١٠٠٠٢٤٣٦١ ٨٦

 يذًذ جٛالَٙ ايٍٛ عثاش  ١٠٠٠٢٥١٠٠ ٨١

 يذًذ خانذ جالل دجاز٘  ١٠٠٠٢٥١٥٠ ٨٨

 يذًذ ضٛذ لاضى خهٛم  ١٠٠٠٢٤٢٤٠ ٨١

 يذًذ غّ عثذ انذًٛذ غّ ايٍٛ  ١٠٠٠٢٥١٣٥ ١٠

 يذًذ عالء ذَٕٗ عٛذ  ٦٨١١١١١ ١١

 يذًذ عهٗ انطٛذ يذًذ ادًذ  ١٠٠٠٢٥١٥١ ١٢

 يذًذ يذًٕد ذٕفٛك عثذ هللا  ١٠٠٠٢٥٦١٠ ١٣

 يذًذ يذًٕد يذًذ ضٛذ  ١٠٠٠١٨٥٥٣ ١٤

 يذًذ يصطفٗ يذًذ عثذ انذهٛى  ١٠٠٠١٠٨١٥ ١٥

 يذًذيذًذ َاجٗ رشذٖ   ٦٨١١٠٦٤ ١٦

 يذًذ ْشاو اضًاعٛم يذًذ  ١٠٠٠١٠٦٢١ ١١



 االضى انكٕد و

 يذًٕد ثرٔخ اضًاعٛم يذًذ  ٦٨١٨٥٤١ ١٨

 يذًٕد خطاب دكرٕر عًر  ١٠٠٠٠٠٤٣٣ ١١

 يذًٕد عثذ انرٕاب غّ يذًذ  ١٠٠٠٢٥٨٣٨ ١٠٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٣  ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 يذًٕد يذًذ عثذ انذًٛذ عهٙ  ١٠٠٠٢٥٦١٦ ١٠١

 يرَا عطا عثذهللا عسارّٚ  ١٠٠٠٢٤٣١١ ١٠٢

 يرٚى يعٕض ذَٕٙ درٔٚش  ١٠٠٠٢٣١١٥ ١٠٣

 يصطفٗ ادًذ عهٗ عثذانٕدٔد  ١٠٠٠٢٥١٤٢ ١٠٤

 يصطفٗ اضايّ انطٛذ عثذانًجٛذ  ١٠٠٠٢٥١١٦ ١٠٥

 يصطفٗ يذًذ غهثّ يذًذ  ١٠٠٠٢٥٨٦١ ١٠٦

 يصطفٙ دطٍ صاتر ٔلاد  ١٠٠٠٢٤٣١١ ١٠١

 يصطفٙ شرٚف لاضى يذًٕد  ١٠٠٠٢٤٥٤٠ ١٠٨

 يصطفٙ يذًذ يذًٕد َصر انذٍٚ  ١٠٠٠٢٤٢٣٣ ١٠١

 صهٛةيالك فرح يالك   ١٠٠٠٢٣١١١ ١١٠

 يُار عثاش عهٙ يذًذ  ١٠٠٠٢٤٤٠٥ ١١١

 يُال جرجص عسٚس عٕض  ٦٨١١١٢١ ١١٢

 يُّ هللا يذًذ صذٚك يصطفٗ  ١٠٠٠٢٥٨٤٠ ١١٣

 يٛادِ خهٛفّ عثذانرشٛذ راغة  ١٠٠٠١٨١٢٤ ١١٤

 يٛادِ ظادٙ ٚطر٘ دطٍ  ١٠٠٠٢٤١١٠ ١١٥

 َادّٚ اشرف ٕٚضف ٔاضٛهذاش  ١٠٠٠٢٣١١٨ ١١٦

 ْاشى عثذانجٕاد ْاشىَذا   ١٠٠٠٢٤٣٨١ ١١١

 َذٖ عاغف يذًذ انطٛذ يذًٕد  ١٠٠٠٠٠٣١٣ ١١٨

 َٕر عُرر عثذ هللا يذًذ  ٦٨١١٠٥٢ ١١١

 َٕرا يصطفٗ عثذ انردًٍ يذًذ  ١٠٠٠٢٥٨٤٢ ١٢٠

 ْاٚذ٘ ضعٛذ يذًذ انطعٛذ  ١٠٠٠٢٤٢٠١ ١٢١

 ْٛثى رتٛع يذًٕد يذًذ  ١٠٠٠٢٥٦١٥ ١٢٢

 اضًاعٛمٔدٛذ اضًاعٛم عهٗ   ١٠٠٠٠٠٥٣١ ١٢٣

 ٔنٛذ اشرف صأ٘ يصطفٙ  ١٠٠٠٢٤٦١٠ ١٢٤

 ٚاضًٍٛ َاصر ايٍٛ يذًذ  ٦٨١٨٥٣٤ ١٢٥

 ٕٚضف ادًذ عٕض عثًاٌ  ٦٨١١١٣١ ١٢٦

 ٕٚضف ُْٗ دُا دثٛة  ٦٨١١٢١٣ ١٢١

 


