
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الجغرافيا  -الفرقة أولى 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٦ ) 

 م ٠٩:٢٠ ٩١٠٢/٠٩/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 دانة انمٛذ االعى انكٕد و

 يغحجذ َادّٚ يذًذ يذًٕد شذاجّ  ٢٨٨٨٣٠٠٠١ ١٥٢

 يغحجذ َاسًٚاٌ َاٚش فًٓٗ دٍُٛ  ٢٨٨٨١٠٠٥٠ ١٥١

 يغحجذ َذٖ يذًذ خٛشٖ عثذ انُعٛى  ٢٨٨٨١٠٠١٠ ١٥٣

 يغحجذ َذ٘ يصطفٙ ركٙ عٛذ  ٢٨٨٨٣٠٠٥٠ ١٥٠

 يغحجذ َغشٍٚ دغٍ يذًذ يذًذ  ٢٨٨٨١٠٠٣٠ ١٥٥

 يغحجذ َعًّ اتشاْٛى ععذ سشٕاٌ  ٢٨٨٨٣٠٣٢٣ ١٥١

 يغحجذ َٓا يذًذ يصطفٙ ادًذ  ٢٨٨٨١٠٠٠٠ ١٥٠

 يغحجذ َٓٗ دغاو انذٍٚ يذًذ اتٕانهٛم  ٢٨٨٨١٠٢٢٠ ١٥٠

 يغحجذ َٕسا دايذ دغٍ عهٗ  ٢٨٨٨١٠١٢٢ ١٥٠

 يغحجذ َٕسا عهٗ عثذانًطهة دايذ  ٢٨٨٨١٠٢٠٠ ١١٨

 يغحجذ َٕسْاٌ ادًذ عهٗ يذًذ  ٢٨٨٨١٠٠٨١ ١١٢

 يغحجذ َٕسْاٌ عثذ انًُعى عثذ انًجٛذ يذًذ  ٢٨٨٨١٠٠٨٣ ١١١

 يغحجذ ْاجش شعثاٌ دسدٚش عثذ انشؤٔف  ٢٨٨٨١٠٢٠٨ ١١٣

 يغحجذ ْاجش صانخ يذًٕد يذًذ  ٢٨٨٨١٠٠١١ ١١٠

 يغحجذ ْاجش عٛذ دغُٗ يذًذ  ٢٨٨٨١٠٢٨٥ ١١٥

 يغحجذ ْذاٚا يصطفٗ ٚذٗ ادًذ  ٢٨٨٨١٠١٠٥ ١١١

 يغحجذ ْذٚش ععذ يذًذ عهٗ  ٢٨٨٨١٠٨٢٥ ١١٠

 يغحجذ ْذٚش كًال يذًذ ادًذ  ٢٨٨٨١٠٣١١ ١١٠

 يغحجذ ْشاو فشج ادًذ تٕٛيٗ  ٢٨٨٨١٠٠٠١ ١١٠

 يغحجذ ْٛثى َاصش عٛذ عثذ انعضٚض  ٢٨٨٨١٠٠٥٢ ١٠٨

 يغحجذ ٔسدِ يذًذ طّ يذًذ  ٢٨٨٨١٠١٣٨ ١٠٢

 يغحجذ ٔالء يذًذ فؤاد يذشو  ٢٨٨٨١٠٠٠٢ ١٠١

 يغحجذ ٚاعش دغٍ عثذانذكٛى دغٍ  ٢٨٨٨١٠٠٥٠ ١٠٣

 يغحجذ ٚاعًٍٛ ادًذ عٛغٗ يخًٛش  ٢٨٨٨١٠٢٠١ ١٠٠

 يغحجذ ٕٚعف ادًذ ششٚف ععذ  ٢٨٨٨١٠٠٨٣ ١٠٥

 يغحجذ ٕٚعف عهِٕٛ خهٛفّ عهٗ  ٢٨٨٨١٠٨٣١ ١٠١

 يغحجذ ٕٚعف عًشاٌ عالية جَٕٙ  ٢٨٨٨١٠٠٥٠ ١٠٠

 يغحجذ ٕٚعف يذًذ جًال انذٍٚ ادًذ  ٢٨٨٨١٠٠٨٨ ١٠٠

 تاق اتإَب َشات يشجكٙ اٚهٛا  ٢٨٨٨٢٠٠٨٨ ١٠٠

 تاق ادًذ اتٕانعٛذ شذاجّ دغٍٛ  ٢٨٨٨٢٠٠٠٠ ١٠٨

 تاق ادًذ اعًاعٛم ادًذ عهٙ  ٢٨٨٨٢٠١٠٣ ١٠٢



 دانة انمٛذ االعى انكٕد و

 تاق ادًذ تشش سعًٙ يعثذ  ٢٨٨٨٢٠١٥٣ ١٠١

 تاق ادًذ خانذ جًعّ َجٛة  ٢٨٨٨١٣٥٨٠ ١٠٣

 تاق ادًذ يذًذ اتشاْٛى عٛذ  ٢٨٨٨٢٠١٥٥ ١٠٠

 تاق ادًذ يذًٕد خانذ يذًذ  ٢٨٨٨٢٠٢٣٠ ١٠٥

 تاق ادًذ يذًٕد يذًذ شارنٙ  ٢٨٨٨٢٠٢٣٨ ١٠١

 تاق ادًذ َجاجٙ جٕفٛك يذًذ  ٢٨٨٨٢٠٣٢٠ ١٠٠

 تاق ادو عهٙ عطّٛ ادًذ  ٢٨٨٨٢٠٢٠٥ ١٠٠

 تاق اعالو عادل داخهٙ يذًٕد  ٢٨٨٨١١٣٠٨ ١٠٠

 تاق انثذس٘ يذًذ يشعٙ َصٛش  ٢٨٨٨٢٠٢٢٠ ١٠٨

 تاق تالل يذًذ شهمايٙ اتشاْٛى  ٢٨٨٨٢٠١١٠ ١٠٢

 تاق جًٕٛثأط ٔجذ٘ يٛالد ٕٚعف  ٢٨٨٨٢٠٠١٠ ١٠١

 تاق دغاو جًعّ دغٍ اتشاْٛى  ٢٨٨٨١٣١٥٣ ١٠٣

 تاق خانذ عثذانمادس اعًاعٛم سضٕاٌ  ٢٨٨٨٢٠١٥٣ ١٠٠

 تاق خذٚجّ سضا عثذانذفٛظ يذًذ  ٢٨٨٨٢٠٠٠١ ١٠٥

 تاق ساَٛا عثًاٌ جًال عثًاٌ  ٢٨٨٨٢٠٨٣٨ ١٠١

 تاق سيضاٌ عادل يذًذ عشفات  ٢٨٨٨١٣٠٠٠ ١٠٠

 تاق تعزس ععذ يذًذ عٛذ انغٛذ  ١٠٠٨٠٢٣ ١٠٠

 تاق عٛذ يجذ٘ عثذانجهٛم عٛذ  ٢٨٨٨١٣٥٨٥ ١٠٠

 تاق عائشّ ادًذ اتشاْٛى ادًذ  ٢٨٨٨١١٥٢٢ ٣٨٨
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 (٧ ) 

 م ٠٩:٢٠ ٩١٠٢/٠٩/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 دانة انمٛذ االعى انكٕد و

 تاق عثذانشدًٍ اتٕطانة اَظ ادًذ  ٢٨٨٨٢٠٢٣٠ ٣٨٢

 تاق عثذانشدًٍ خانذ عثذانذكى َصش  ٢٨٨٨٢٠٢٠٠ ٣٨١

 تاق عثذانشدًٍ عًشاٌ عثذانشدًٍ دغٍ  ٢٨٨٨٢٠٨٠٨ ٣٨٣

 تاق عثذانشدًٍ يذًذ عٛغٙ عثذانغُٙ  ٢٨٨٨١٣٥٢٥ ٣٨٠

 تاق عثذهللا صالح عثذانعال انغٛذ  ٢٨٨٨٢٠٢٨٨ ٣٨٥

 تاق عًش فشغهٙ عثذانًُعى اتشاْٛى  ٢٨٨٨١٣٠٠٥ ٣٨١

 تاق كٛشنظ صهٛة اعذك تشعٕو  ٢٨٨٨١٣١١١ ٣٨٠

 تاق كٛشنظ يشلص عشٚاٌ اتشاْٛى  ٢٨٨٨١٣٠٢٨ ٣٨٠

 تاق يذًذ ادًذ يذًذ يذًٕد خهٛم  ٢٨٨٨١٣٠٢١ ٣٨٠

 تاق يذًذ ادًذ يذًذ َثٛم ادًذ  ٢٨٨٨١٣٠٠١ ٣٢٨

 تاق يذًذ انٓاد٘ يذًٕد يذًذ ٕٚعف  ٢٨٨٨٢٠٠١٨ ٣٢٢

 تاق يذًذ خهف ادًذ عثذانُاصش  ٢٨٨٨٢٠٨١١ ٣٢١



 دانة انمٛذ االعى انكٕد و

 تاق يذًذ ستٛع عثذانفحاح خهٛم  ٢٨٨٨٢٠١٠٢ ٣٢٣

 تاق يذًذ سضا ععذأ٘ عهٙ  ٢٨٨٨١٣٣٠٨ ٣٢٠

 تاق يذًذ عادل يشاد ادًذ  ٢٨٨٨١٣٠٠١ ٣٢٥

 تاق يذًذ عثذانُاصش يذًذ ادًذ يذًذ  ٢٨٨٨٢٠٠١٢ ٣٢١

 تاق يذًذ عهٙ يذًذ عثذانشدٛى  ٢٨٨٨٢٠١٠٣ ٣٢٠

 تاق يذًذ يُحصش يذًذ ادًذ  ٢٨٨٨١٣١٢٨ ٣٢٠

 تاق يشٚى عاطف َصش خهٛم  ٢٨٨٨٢٠٠٢١ ٣٢٠

 تاق يصطفٙ اعًاعٛم ياضٙ عثذانذكٛى  ٢٨٨٨٢٠٣٨٠ ٣١٨

 تاق يصطفٙ سيضاٌ سصق عثذانجٕاد  ٢٨٨٨٢٠١٠١ ٣١٢

 تاق يُٛا يفذ٘ عذنٙ تشش٘  ٢٨٨٨٢٠٠٥١ ٣١١

 تاق ْاجش جًال يذًٕد شذاجّ  ٢٨٨٨٢٠٠٣٠ ٣١٣

 تاق ْٛثى سفعث عهًٛاٌ عثذانجٕاد  ٢٨٨٨٢٠٣٠٠ ٣١٠

 تاق ٕٚعف خانذ ادًذ دغٍٛ  ٢٨٨٨١٣٥٠١ ٣١٥

 تاق ٕٚعف خهف ٚعمٕب يشلص  ٢٨٨٨٢٠٠٥٠ ٣١١

 


