
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 فرنسى انتساب موجة -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٩٩:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ عّاد ِحّذ جّاي عثذ اٌطالَ  ٦١٦٠١١٦ ١

 عذٌٝ ٕ٘ٝ اتأٛب ِجذٜ  ٦١٥٦٥٥١ ٢

 اترا١ُ٘ احّذ ِحّذ غٍة  ١٠٠٠١٥٦٤٠ ٣

 احّذ حطٓ عثذاٌغٕٝ احّذ  ١٠٠٠١٠٦١٤ ٤

 احّذ عّاد ِحّذ عثذإٌّعُ  ٦١٥٦٦٥٦ ٥

 اضالَ جّاي ِذٔٝ ِاجذ  ٦٥١٦٠١٠ ٦

 االء رظا عط١ٗ عثذاٌٛاحذ  ١٠٠٠١٥٦١٣ ١

 ا١ٌشع ١ِالد اضحك ٌث١ة  ١٠٠٠٠٠٤٦٥ ٥

 عثّاْاًِ عادي احّذ   ٦١٦٠٣٥٣ ٦

 ا١ِٕٗ غارق ِحّذ شحاتٗ  ١٠٠٠٢٤٢٠٥ ١٠

 ا١ِٕٗ ِحّذ شحاتٗ ِحّٛد  ٦١٦٠٢٢١ ١١

 أجٝ اترا١ُ٘ شاور ٔاعَٛ  ٦١٦٠٣٠٥ ١٢

 ا١ٔط١ّْٛ ِجذٞ أٛر ِرزٚق  ١٠٠٠٢٤٥١٣ ١٣

 ا٠ٗ جّاي عثذاٌعاي عٍٟ  ١٠٠٠٢٤٣٥٢ ١٤

 ا٠ٗ خاٌذ فارٚق عثذاٌىر٠ُ  ١٠٠٠١٥٥٤٥ ١٥

 عثذ اٌفع١ً عثذ اٌح١ٍُا٠ٗ ض١ذ   ٦١٦٠٣٦٤ ١٦

 ا٠ٙاب عالء اٌذ٠ٓ ف١ط هللا ِحّٛد  ٦١١٦٥٢٠ ١١

 تافٍٝ وّاي شحاتٗ اترا١ُ٘  ٦٥١٦٠٥٥ ١٥

 ت١تر ٘أٝ شحاتٗ حث١ة  ٦١١٦٥٥١ ١٦

 حطاَ ِحّذ ِحّٛد عثذ اٌرح١ُ  ٦١١٦١٠١ ٢٠

 حٕا ضاِٝ حٕا ف١ُٙ  ٦١٥١٢٤٦ ٢١

 د٠أا عّاد ٠عمٛ ب ح١ٕٓ  ١٠٠٠٢٣٦١٦ ٢٢

 راِٝ رظا عثذهللا ٌث١ة  ٦٥١٦١٥٦ ٢٣

 ز٠ٕة حطٕٟ عثذاٌغفار ض١ذ  ١٠٠٠١٥٦١١ ٢٤

 ضارٖ عرتٟ احّذ عثذاٌٛدٚد  ١٠٠٠٢٤٢٥٢ ٢٥

 ضأذٜ ا٠ّٓ ٕ٘رٜ ع١اد  ٦١٥٥١٢٠ ٢٦

 ضع١ذ ِحّذ تٛف١ك ِحّذ  ١٠٠٠٠٠٤١٥ ٢١

 ضٛضٕٗ عّاد ٔج١ة تطتىٍٟ  ١٠٠٠٢٤٣٤٠ ٢٥

 اٌطالَض١ذ ِجذٜ حط١ٓ عثذ   ١٠٠٠٠٠٢١١ ٢٦

 ش١ّاء اترا١ُ٘ جّعٗ حطٓ  ١٠٠٠١٥٥١١ ٣٠

 عثذ اٌرحّٓ ض١ّر شاور ِحّذ  ١٠٠٠١٠١١٤ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 عس اٌذ٠ٓ احّذ عس اٌذ٠ٓ عٍٝ  ٦٥١٥١٢٦ ٣٢

 عالء اترا١ُ٘ فّٙٝ عثذ اٌع١ٍُ  ٦٥١٦٠٤٠ ٣٣

 عٍٝ ِحّذ عٍٝ خ١ٍف  ٦٥١٦١١٣ ٣٤

 عّرٚ فتحٝ أٛر ِحّذ  ١٠٠٠١٠٦١٦ ٣٥

 ٠ٛضف اد٠ةفادٜ ِحة   ٦١١٦٦٥١ ٣٦

 فادٞ عادي ٔج١ة ِتٝ  ١٠٠٠١٠٦٣١ ٣١

 فاغّٗ عثذاٌمادر ِحّذ اضّاع١ً  ١٠٠٠٢٤٣١٥ ٣٥

 ورضت١ٕا ِجذٞ ع١اد ١ِخائ١ً  ١٠٠٠٢٤٣٦٦ ٣٦

 و١رٌص جرجص ادٚار جرجص  ٦١١٦٥٣٠ ٤٠

 و١رٌص ض١ّر ِّتاز لر٠الص  ٦١١٦٥٢٢ ٤١

 ١ٌذ٠ا ا٠ّٓ ٌطفٟ روٟ  ١٠٠٠١٥١٦٥ ٤٢

 ادٚار زغٍٛي حٕاِاروٛ   ٦٥١٦١٥١ ٤٣

 ِار٠س ج١ذ اضحك ِعٛض  ٦١١٦٤٥١ ٤٤

 ِحّذ حطاَ اٌذ٠ٓ احّذ عثذاٌح١ّذ اٌّصرٜ  ١٠٠٠٢٤٤٤٦ ٤٥

 ِحّذ ضع١ذ حطٓ ِحّذ  ٦١١٤٦١٥ ٤٦

 ِحّذ فٌٛٝ عثاش ِحّذ  ٦٥١٥٦٥٠ ٤١

 ِحّٛد احّذ ِحّذ عثذاٌح١ّذ  ١٠٠٠١١٥٦٦ ٤٥

 ِرٖٚ ظاحٟ ع١ذ احّذ  ١٠٠٠١٥٦٥٠ ٤٦

 ِر٠ُ اضحك ١ٌُٚ اترا١ُ٘  ٦٥١٦٠٤٤ ٥٠

 

 كلية اآلداب
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 (٩ ) 

 ص ٩٩:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 عط١ٗ احّذِصطفٝ عاشٛر   ٦١٦٠٣٣١ ٥١

 ِصطفٟ ِحّذ ِخٍٛف خ١ٍفٗ  ٦٥١٥٥٤٢ ٥٢

 ِٝ ٘الي ِحّذ واًِ  ٦١٦٠١١١ ٥٣

 ١ِرٔا ِحرٚش فرج هللا ٍِه  ١٠٠٠١٥٤٦٥ ٥٤

 ٔارٚز ِالن ٔارٚز رٚفائ١ً  ٦١٦٠٠١٥ ٥٥

 ٔر١ِٓ ِا٘ر عثذٖ رزق  ٦١٦٠٠٤٣ ٥٦

 ٘اجر رِعاْ خٍف اتٛاٌطثاع  ١٠٠٠١٥١١٤ ٥١

 ٠اض١ٓ احّذ ٘ثٗ هللا احّذ  ١٠٠٠٢٤٦٠٣ ٥٥

 ٕ٘ذ فخرٞ عثذاٌّاٌه عثذاٌطالَ  ١٠٠٠١٥٦٦٣ ٥٦

 ١ٌٚذ ِصطفٝ ض١ذ ِحّذ  ٦١٥٦٥٦١ ٦٠

 ٠ٛضف اتٛ تىر عثذ اٌح١ّذ ض١ٍّاْ  ٦١٥٦٥١٣ ٦١

 


