
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتساب -الجغرافيا  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 اتراْٛى يذًذ اتراْٛى يذًذ  ١٤٤٤٢٤٤١٣ ١

 ادًذ جًعّ اتراْٛى عرفات  ١٤٤٤٢٤٤٥٢ ٢

 ادًذ عثذ رتّ عثذ انذكٛى عثذ انطًٛع  ١٤٤٤١٤٦٠٢ ٣

 ادًذ عهٙ يذًذ عثذانذافظ  ١٤٤٤٢٣٠٠٣ ٤

 ادًذ عٕاد جًال ادًذ  ١٤٤٤٢٤١٠٤ ٥

 ادًذ ْشاو يذًذ لطة  ٦٣٣٢٠٠٤ ٦

 اضًاء اشرف عٕض تٕفٛك  ٦٣٣٤٠٤٣ ٠

 ايجذ ٔصفٗ شفٛك اتراْٛى  ٦٠٠٠٢٥٤ ٠

 ايم اتراْٛى ادًذ اتراْٛى  ٦٠٠٠٢٣٢ ٠

 اًٚاٌ ادًذ عًر يذًذ  ٦٠٠٠٤٦٠ ١٤

 اٚٓاب عادل عهٗ يذًذ  ٦٣٣٥٣٢٢ ١١

 ترٚسِ ٚطٗ كايم ٚطٗ  ٦٠٠٠٦٥٤ ١٢

 دطاو ادًذ َاجٗ ادًذ  ٦٠٠٠٠٥٦ ١٣

 خهٕد رضا كايم يذًذ  ١٤٤٤٢٤٣٠٠ ١٤

 ديٛاَّ ثرٔت دُا ْارٌٔ  ١٤٤٤٢٤٢٠١ ١٥

 دٚفٛذ اشرف يُٛر ضركٛص  ٦٠٠٠١١٦ ١٦

 يذطٍ عثذانعظٛى يذًذرضٕٖ   ٦٣٣٠١٤٦ ١٠

 ضهٛى يذًذ عثذ انذًٛذ يذًذ  ٦٠٠٠١١٠ ١٠

 شرٍٚ عست يذرٔش خهٛم  ١٤٤٤٢٤٥٠١ ١٠

 شٛرٍٚ دطاو انذٍٚ عثذانفضٛم دطٍٛ  ١٤٤٤١٠٥٣٤ ٢٤

 صثاح صاتر يذًذ عثذ انردًٍ  ١٤٤٤٤٤٢٣٣ ٢١

 عادل ضًٛر عهٗ يذًذ  ١٤٤٤١١٢٤١ ٢٢

 لاضىعثذانردًٍ ٚذٙ اتراْٛى   ١٤٤٤٢٤٥٤٣ ٢٣

 عثذهللا شذاتّ دهًٙ يذًذ  ١٤٤٤١٠٦٣٥ ٢٤

 عثذهللا يذًذ َصر انذٍٚ طّ  ١٤٤٤٢٤١٠٤ ٢٥

 عثٛر عثذ انرازق ْٔثة عثذ انذكى  ٦٠٠٠٥٤٢ ٢٦

 فاطًّ جًال ضعٛذ عثذانجٕاد  ١٤٤٤١٠٥٣٥ ٢٠

 فاطًّ يذًذ فٕز٘ دفُٙ اتٕزٚذ  ١٤٤٤١٠٥٠٥ ٢٠

 فاطًّ يذًٕد عثذانرازق يذًذ  ١٤٤٤١٠٥٤٣ ٢٠

 نٕرٍٚ اشرف عسرا كًال  ١٤٤٤٢٤٢٥٥ ٣٤

 ياركٕ داَٛال شاكر داَٛال  ١٤٤٤٢٤١٣٥ ٣١



 االضى انكٕد و

 يارُٚا جرجص فُٛار يٛخائٛم  ١٤٤٤٢٣٠٥٠ ٣٢

 يذًذ رتٛع خهٛفّ ادًذ  ١٤٤٤١٠٠٦٤ ٣٣

 يذًذ شعثاٌ يذًذ عثذانًجٛذ  ١٤٤٤٢٤٣١٠ ٣٤

 يذًذ عادل دهًٙ يذًذ  ١٤٤٤١٠٠٤٦ ٣٥

 تٕٛيٙ يذًذ عٕض يذًذ  ١٤٤٤٢٣٠٥١ ٣٦

 يذًذ يذٙ انذٍٚ خهف ادًذ  ١٤٤٤١٠٥١٢ ٣٠

 يذًٕد ادًذ دطٍ يٕضٗ  ٦٠٠٠٠١٢ ٣٠

 يذًٕد دطٍٛ يذًذ يذًذ  ٦٠٠٠٥٠٥ ٣٠

 يذًٕد ضعذٌٔ عًر جًعّ  ١٤٤٤١٠٦٤٣ ٤٤

 يذًٕد يذًذ عثذانصثٕر دطٍٛ  ٦٠٠٠٣٤٤ ٤١

 يذًٕد يذًذ َٕٚص شعثاٌ  ٦٣٣٠٠٠٤ ٤٢

 فؤاد تاخٕويرٚى صثذٙ فارٔق   ١٤٤٤١٠٠٦٠ ٤٣

 يصطفٗ يختار عثذانردًٍ خهٛفّ  ١٤٤٤١٤٠٥٢ ٤٤

 يصطفٙ عالء انذٍٚ خٛر٘ خهف  ١٤٤٤٢٤٢٥٣ ٤٥

 َٓا اتٕ انفتٕح يذًٕد عثذ انذافظ  ١٤٤٤٤٤٣٠٥ ٤٦

 َٓال ٚذٛٗ عثذانردٛى ادًذ  ٦٢٥٠٠٤١ ٤٠

 ْذٚر عُتر فتخ هللا عهٙ  ١٤٤٤١٠٦١٢ ٤٠

 ٚاضًٍٛ عثذ انذكى عهٗ يٕضٗ  ٦٣٤٦٠١٠ ٤٠

 


