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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠٠:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 آّٚ خانذ يذًذ لطة  ٦٣٤٩٤٣٤ ١

 اتراْٛى يذًذ اتراْٛى خٛرٖ  ٦٣٣١٣٤٩ ٢

 ادًذ شعثاٌ ٚذٙ دطٍ  ١٣٣٣٢٣٢٢٩ ٣

 ادًذ فرذٙ عطا كايم  ١٣٣٣١٤٩٩٢ ٤

 ادًذ يذًذ ضٛذ عثذانعظٛى  ١٣٣٣١٣٢١٦ ٥

 ادًذ يذًذ عثذانذٙ عثذانفراح  ١٣٣٣٢٣٢٣٤ ٦

 ادًذ يذًذ عثذانُعٛى ضهًٛاٌ  ١٣٣٣٢٥٤٣١ ٤

 اضايّ ادًذ يذًذ عثذ انردًٍ  ١٣٣٣٢٥٣٩١ ٣

 اضًاء دجاج عثذانثالٙ يذًذ  ١٣٣٣٢٣٦٣٤ ٩

 اضًاء لطة يرٕنٙ اتراْٛى  ١٣٣٣٢٣٤١٢ ١٣

 اشرلد يذًذ دهًٗ عثذانغُٗ دطٍٛ  ١٣٣٣١١٥٣٦ ١١

 انٛص ضعذ فًٓٗ ضعذ  ٦٣٤٩٤٣٣ ١٢

 اياَٙ عصاو فارٔق ريضاٌ  ١٣٣٣٢٣٩٣٢ ١٣

 اياَٙ فٕز٘ يذًذ خهٛم  ١٣٣٣٢٥٣٣٦ ١٤

 ايُّ ادًذ يذًذ اتراْٛى  ١٣٣٣١٣٣٣٤ ١٥

 ايُّ رجة يذًذ عثًاٌ  ١٣٣٣٢٢٤١٥ ١٦

 ايُّٛ كًال ادًذ رجاء يذًٕد  ٦٣٤٩٤٤٣ ١٤

 ايٛرِ ادًذ يذًذ عثذِ  ١٣٣٣٢٥٣٢٤ ١٣

 اَجٗ عًاد زاْٗ اضكُذر  ٦٣٣١٢٤٦ ١٩

 اَجٙ جرجص ياْر اريإَٛش  ١٣٣٣٢٥٦٣٣ ٢٣

 اًٚاٌ ْالل يذًذ عثذانطالو  ١٣٣٣١٤٦١٦ ٢١

 يذًٕداًٍٚ عاطف رجة   ١٣٣٣٢٥٤٢٣ ٢٢

 اّٚ ادًذ ٚاضٍٛ عثذانغُٗ  ١٣٣٣٢٦١٤٩ ٢٣

 اّٚ دًذاٌ عثذانمادر يذًذ  ١٣٣٣٢٣٦٩٣ ٢٤

 اّٚ دًذ٘ ادًذ عثذ هللا  ٦٣٣٣٦٦١ ٢٥

 اّٚ ريضاٌ عًر ذَٕٙ  ١٣٣٣١٣١٤٥ ٢٦

 تالل يذًذ شهمايٙ اتراْٛى  ١٣٣٣١٤٢٦٤ ٢٤

 تٛشٕٖ يٛالد عطٛح تٕنص  ١٣٣٣٢٦١٣٣ ٢٣

 رتٛع ضٛذ عثذهللاذطُٛى   ١٣٣٣٢٢٤١١ ٢٩

 جرجص ياجذ عسٚس اضذك  ١٣٣٣٢٥٦٤٣ ٣٣

 جًال فرذٙ عثذانذكى ادًذ  ١٣٣٣٢٣١٤٦ ٣١



 االضى انكٕد و

 جٓاد جًال عثذانثصٛر عًر  ١٣٣٣١٤١٦٣ ٣٢

 جٓاد يذًذ يذًذ اتراْٛى  ٦٣٤٩٩٢٦ ٣٣

 دازو يذًذ يذًذ يذًٕد  ١٣٣٣١٤٢٦١ ٣٤

 دًادج يذًذ عثذانًُعى عثذانذًٛذ  ١٣٣٣٢٥٩٦٥ ٣٥

 دًادِ َاجٙ عسيٙ ادًذ  ١٣٣٣٢٥٥٦٣ ٣٦

 خانذ جًال ضٛذ يذًذ  ١٣٣٣٢٥٣٩٤ ٣٤

 خانذ رضا دهًٗ عثذ رتّ  ٦٣٤٩٣٩٤ ٣٣

 خضرج ٕٚضف يذًٕد خضر  ١٣٣٣٢٥٤٢٤ ٣٩

 دُٚا إَر دُا دثٛة  ٦٣٤٩٥٣٥ ٤٣

 راَٛا دطٍٛ عثذ انذًٛذ فرج  ١٣٣٣٢٥٥٥٩ ٤١

 راَٛا يذًذ ضٕتٙ ادًذ  ١٣٣٣٢٥٣٣٣ ٤٢

 رٔجُٛا عًاد انذٍٚ خطاب زٚذاٌ  ١٣٣٣٢٥٤٢٣ ٤٣

 رٔياَٙ ضايٙ جهٛم ْهماَٙ  ١٣٣٣٢٥٣٩٣ ٤٤

 رٔٚذا فٕنٙ َاجخ عثذانذكى  ١٣٣٣٢٣٩٢٣ ٤٥

 رٚٓاو اضالو كايم ضهٛى  ١٣٣٣٢٢٥٤٦ ٤٦

 زُٚة اًٍٚ ادًذ يذًذ  ١٣٣٣٢٣٢٩٥ ٤٤

 زُٚة يذًذ ذٕفٛك عطا هللا  ١٣٣٣٢٦٣١١ ٤٣

 يذًذ جًال يذًٕدضارج دًذٖ   ٦٣٤٩٤١٣ ٤٩

 ضًر َاد٘ دطٍٛ اضًاعٛم  ١٣٣٣٢٣٥٢٦ ٥٣

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٨  ) 

 ص ٠٠:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ضًّٛ عاطف فرذٙ يذًٕد  ١٣٣٣٢٣١٤٢ ٥١

 شاُْذا عادل تٓجد عثاش  ١٣٣٣٢٢٤٣٤ ٥٢

 شًٛاء طارق ادًذ عثذانجٕاد  ١٣٣٣٢٢٩٤٣ ٥٣

 صانخ عثذانعال عثذانغُٙ يذًذ  ١٣٣٣٢٢٤٣٣ ٥٤

 ضٛاء يذًذ عثذانرشٛذ عثذرتّ  ١٣٣٣١٣٢٤٦ ٥٥

 طّ دًذ٘ ذٕفٛك عثذانردًٍ  ١٣٣٣٢٢٣٤٣ ٥٦

 عثذانردًٍ انطٛذ عثذرتّ صانخ  ١٣٣٣٢٢٥٤٤ ٥٤

 عثذانردًٍ يذًذ عٛطٙ عثذانغُٙ  ١٣٣٣٢٣٥١٥ ٥٣

 عًر طّ ٕٚضف عًر  ١٣٣٣٢٥٣٣٤ ٥٩

 عًر يذًذ اتراْٛى يذًذ  ٦٣٤٩٤٤٤ ٦٣

 عًر يخرار دطٍ عثذانطالو  ١٣٣٣١٤٦٢٤ ٦١

 غادِ دايذ يرٔاٌ عثذانذكٛى  ١٣٣٣٢٣١١٣ ٦٢



 االضى انكٕد و

 خهٛفّ طّغادِ يذًذ   ١٣٣٣٢٥٤٩٩ ٦٣

 كرٚى عثذانذًٛذ عثذانْٕاب عثذانغُٗ  ١٣٣٣٢٥٤٣٣ ٦٤

 كٛرنص يرلص عثذ انًطٛخ دأد  ٦٣٣٣٦٩٣ ٦٥

 كٛرنص َشأخ يُٓٗ اضرائٛم  ١٣٣٣٢٥٦٦٦ ٦٦

 نٛهٙ ضعذ ٕٚضف عهٙ  ١٣٣٣٢٢٤٣٦ ٦٤

 يار٘ نٕٚس فإَش دُا  ١٣٣٣٢٢٥٢٤ ٦٣

 يارٕٚ اشرف نٕٚص شاكر  ١٣٣٣٢٥٣٩٣ ٦٩

 يذًذ يذًٕد خهف يذًٕد  ١٣٣٣١٤٢٤٢ ٤٣

 يذًٕد شعثاٌ عثذانْٕاب يذًذ  ١٣٣٣٢٥٤٤٤ ٤١

 يذًٕد يذًذ زكٗ عهٗ  ٦٣٣١٤٣٣ ٤٢

 يذًٕد يصطفٗ يذًذ لطة ذٕفٛك  ٦٣٣٣٤٣٥ ٤٣

 يرِٔ عًر رجة ادًذ  ١٣٣٣١٤٢٢٤ ٤٤

 يرٚى يذًذ يذًٕد عثذ انعسٚس  ١٣٣٣٢٥٣٣١ ٤٥

 يرٚى َادٖ َثٛم زكا  ١٣٣٣٢٥٤٦٤ ٤٦

 يرٚى َاصر فرذٗ دًاد  ٦٣٣٣١٥٢ ٤٤

 يصطفٗ ادًذ عثذانْٕاب عثذانعسٚس  ١٣٣٣٢٥٤٢٦ ٤٣

 يصطفٗ ادًذ يذًذ دطاٍَٛ  ١٣٣٣٢٥٣٣٤ ٤٩

 يصطفٙ عٛطٙ يذًذ يذًذ  ١٣٣٣١٤٢٤٤ ٣٣

 يصعة ٚذٗ فأٖ دطٍ  ٦٣٤٩٤٥١ ٣١

 يُار عهٙ صالح عهٙ  ١٣٣٣٢٣٣٣٦ ٣٢

 يُٗ جًال شعثاٌ ادًذ  ٦٣٣٣٣٣١ ٣٣

 يُٛا عاطف عٛاد يطعذ  ١٣٣٣٢٣٣٩٥ ٣٤

 َٕرْاٌ ادًذ عثذانغُٙ يذًذ  ١٣٣٣٢٣٣٣٣ ٣٥

 ْثّ هللا يذًذ رضا عثذ انفراح ْاشى  ٦٣٤٩٣٢٣ ٣٦

 ْشاو يصطفٙ دطُٙ اضًاعٛم  ١٣٣٣٢٣٢٣٦ ٣٤

 ُْاء زكرٚا عثذانغُٙ يذًذ  ١٣٣٣٢٣٢٤٦ ٣٣

 


