
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 أفُاٌ أتٕ انفضم أتٕ انطعٕد جالل  ٦٥٥٠٥٥١ ١

 اتراو ياْر لظ شذاجّ  ٦٥٥١٦٣٦ ٢

 اتراْٛى ادًذ ضٛذ جَٕٙ  ١٠٠٠١٥٠٤٦ ٣

 اتراْٛى عسٔز اتراْٛى يٕضٙ  ١٠٠٠١٠٤٥٦ ٤

 ادالو فحذٙ زُْٙ يذًذ  ١٠٠٠١٥٣٥٤ ٥

 ادًذ جالل دهًٙ دطٍ  ١٠٠٠١٠٢٤٠ ٦

 ادًذ ضٛذ يذًذ جاد  ١٠٠٠١٥٢١٤ ٠

 ادًذ صاتر خهف عهٙ  ١٠٠٠١٠٢٢٠ ٥

 ادًذ ضادٙ عثذانذًٛذ عالو  ١٠٠٠١٥٢٤٥ ٦

 ادًذ عًاد عطا انكرٚى عهٙ  ١٠٠٠١٠٢٣١ ١٠

 ادًذ فرغهٗ فٕزٖ عهٗ  ٦٢٦٥٣٤٠ ١١

 ادًذ كايم عثذانردٛى يذًذ  ١٠٠٠٢٢٥٥٥ ١٢

 ازْار إَر رجة عثذانمٕ٘  ١٠٠٠١٥٠٥١ ١٣

 اضذك َاد٘ شفٛك داَٛال  ١٠٠٠١٠٥٣٠ ١٤

 اضراء ادًذ يذًذ ادًذ  ١٠٠٠١٥٤٠٠ ١٥

 عثذهللااضراء ضًاح يذًذ   ١٠٠٠١٠٥١٥ ١٦

 اضراء يصطفٙ يذًذ ادًذ  ١٠٠٠١٥٠٠٥ ١٠

 اضالو دًذاٌ خهٛفّ ٕٚضف  ١٠٠٠١٥١٢٥ ١٥

 اضالو شعثاٌ يذًٕد عٛطٕ٘  ١٠٠٠٢٥٣٥٥ ١٦

 اضًاء انٓاَٙ تكر يذًذ  ١٠٠٠١٠٦٠٠ ٢٠

 اضًاء دًذ٘ يذًذ كايم  ١٠٠٠١٠١٦٢ ٢١

 اضًاء رضا ضاليّ انطٛذ  ٦٥٥١٥٦٥ ٢٢

 عمٛهّ عثذانردًٍاضًاء ضٛذ   ١٠٠٠١٠٠٠١ ٢٣

 اضًاء صاتر يذًذ ادًذ  ١٠٠٠٢٣٥٠٠ ٢٤

 اضًاء لاضى ٚذٙ ادًذ  ١٠٠٠٢٢٣٥٦ ٢٥

 اضًاء يًذٔح فحخ انثاب يذًٕد  ١٠٠٠٢٢٦٠٥ ٢٦

 االء اتٕغًُّٛ جًعّ انطٛذ  ١٠٠٠١٥٠٥٣ ٢٠

 االء رجة زغهٕل يذرٔش  ٦٥٠٦٥٠٠ ٢٥

 االء عًر يذًذ عًر  ١٠٠٠١٠١٠٦ ٢٦

 ادًذ دًٛذِ ادًذ انفث  ١٠٠٠٢٢٤٠٥ ٣٠

 ايال رجة يُذ٘ ضٛذ  ١٠٠٠١٥٤٥٥ ٣١



 االضى انكٕد و

 ايُّٛ عثذانردًٍ فحذٙ عهٙ  ١٠٠٠١٥١٢٦ ٣٢

 ايُّٛ يذًٕد ادًذ ضٛذ  ١٠٠٠٢٣٠٣٠ ٣٣

 ايٕرِ شرٚف راشذ عثذانًالن  ١٠٠٠٢٣٥١٦ ٣٤

 ايٛرِ دطٍ يذًذ يذًذ  ١٠٠٠١٥٢٤٢ ٣٥

 ايٛرِ عهٙ طهعث عهٙ  ١٠٠٠١٠٦٥٤ ٣٦

 يذًذ عثذ انكرٚى يذًذاَشراح   ٦٥٠٦٤٠٤ ٣٠

 اًٚاٌ ادًذ ضٛذ عثادِ  ١٠٠٠١٥٤٠٥ ٣٥

 اًٚاٌ جثانٙ ريضاٌ عثذرتّ  ١٠٠٠١٠٤٠٥ ٣٦

 اًٚاٌ دًذٖ ضٛذ عثذ انردٛى  ١٠٠٠١٥٦٦٦ ٤٠

 اًٚاٌ رجة يذًذ كايم  ١٠٠٠٢٣٥٢٠ ٤١

 اًٚاٌ عثذهللا رفعث عثذهللا  ١٠٠٠١٥٠٥٦ ٤٢

 اًٚاٌ يؤيٍ عثذ انهطٛف يذًذ  ٦٥٥٠٢٥٠ ٤٣

 اًٚاٌ َاد٘ عثذانرشٛذ يذًذ  ١٠٠٠١٥٣٣٠ ٤٤

 اّٚ خهف يذًذ ًُٚٙ  ١٠٠٠٢٣٢٥٥ ٤٥

 اّٚ عهٙ دضٕلٙ دطٍ  ١٠٠٠١٥١٠٥ ٤٦

 اّٚ عًاد دطٍ رتٛع  ١٠٠٠١٥٥٤٦ ٤٠

 اّٚ يذًذ جًال يذًذ  ١٠٠٠١٥٠٥٠ ٤٥

 اّٚ َاصر خهف ضُٕضٙ  ١٠٠٠١٥٣٥٣ ٤٦

 تٕال جرجص اضكُذر جرجص  ١٠٠٠٢٢٥٦٢ ٥٠

 تقرير عن طالب سنة دراسية اآلدابكلية 
 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 تٕال ٕٚضف شفٛك عثذانًطٛخ  ٦٢٦٥٤٢٤ ٥١

 جٓاَٙ اَص يذًذ اَص  ١٠٠٠١٥٣٢٢ ٥٢

 جٓاد ضعٛذ يذًٕد اتٕغًُٛة  ٦٥٥١٥٥٥ ٥٣

 جٓاد يذطٍ انطٛذ عثذ انرازق  ٦٣٠٦٥٠٦ ٥٤

 دطاو عثذانذًٛذ يٕضٗ اتٕانذطٍٛ  ٦٥٥١٤٠٦ ٥٥

 دطٍ عثذهللا يذًذ يذًذ  ١٠٠٠١٥٠٢٢ ٥٦

 دطُاء صالح ادًذ انحجاَٗ يذًذ  ١٠٠٠٢٥٠٥٢ ٥٠

 خانذ يذًذ ادًذ اتٕ زٚذ  ٦٢٦٥٤٦٠ ٥٥

 خهٛفّ صاتر خهٛفّ عثذانًحجهٙ  ١٠٠٠١٠٣٣٠ ٥٦

 دانٛا يذًذ يذًذ ٕٚضف عطّٛ  ١٠٠٠١٠٣١٢ ٦٠

 دعاء جًال صالح ايٍٛ  ١٠٠٠٢٢٤١٠ ٦١

 دعاء يذًذ ادًذ ادًذ  ١٠٠٠٢٣٦١٦ ٦٢



 االضى انكٕد و

 ديٛاَّ اًٍٚ كًال دُا  ١٠٠٠١٠٥٦٢ ٦٣

 ديٛاَّ خٛر٘ ُٚٙ ضذران  ١٠٠٠١٠٠٢٤ ٦٤

 دٚاَا عٛذ دكٛى عسٚس  ١٠٠٠١٠٠١٤ ٦٥

 راَذا رضا ايٍٛ عثذانشٓٛذ  ١٠٠٠٢٢٠٥٥ ٦٦

 راَٛا خهٛفّ يذًذ ٕٚضف  ١٠٠٠١٠٤٠٦ ٦٠

 راَٛا ضهًٛاٌ َاشذ اضكُذر  ١٠٠٠٢٢٦٥٥ ٦٥

 رداب رتٛع فرغهٙ عثذانذفٛع  ١٠٠٠٢٣٥٥٣ ٦٦

 رداب عادل نثٛة تمطر  ١٠٠٠١٠٥٤٥ ٠٠

 ردًّ ضعٛذ عهٙ يذًذ  ١٠٠٠١٥٤٦٤ ٠١

 دطاٌردًّ َاد٘ دجاز٘   ١٠٠٠١٠٥٣٠ ٠٢

 رضا جًال عثذانعظٛى دطٍٛ  ١٠٠٠٢٤٦٢٢ ٠٣

 رغذِ فحذٙ عثذانردٛى لاضى  ١٠٠٠١٥٠٢٣ ٠٤

 رفٛك َصر فُهٗ فٛهثص  ١٠٠٠١٠٦٥٦ ٠٥

 ريضاٌ ادًذ رضًٗ ادًذ  ٦٥٥١٣٣٥ ٠٦

 رٔٚذا جًال عثذانُاصر عثذانردًٍ  ١٠٠٠١٥٤١٦ ٠٠

 رٚٓاو عًاد شٕلٗ عمم  ٦٥٠٦٥٦٢ ٠٥

 عثذ انًعس صانخرٚٓاو يذًذ   ٦٣٤٦٢١٢ ٠٦

 زْراء اتٕغًُّٛ يذًذ يذًذ  ١٠٠٠١٥١٤٦ ٥٠

 زُٚة دطٍٛ شعثاٌ دطٍٛ  ١٠٠٠١٠٣٥٢ ٥١

 زُٚة يذًذ عطا يذًذ  ٦٥٠٦٠٥٥ ٥٢

 ضارِ يطعٕد فارش يُٛا  ١٠٠٠٢٣٠٣٢ ٥٣

 ضحٛفٍ عصاو نطف هللا ٔدٚع  ٦٥٠٦٦٤٣ ٥٤

 ضهفٛا َصر فؤاد َصر  ١٠٠٠٢٣٥٣٥ ٥٥

 عثذانُاصر عثذانذًٛذ عثذانهطٛفضًاح   ١٠٠٠٢٣٣٦٠ ٥٦

 ضُاء يخحار اضًاعٛم يذًذ  ١٠٠٠١٠٢٦٤ ٥٠

 شرتات غطاش زاخر خهف  ١٠٠٠٢٣٠٠٦ ٥٥

 شرٔق كًال صانخ عثذ انغُٗ  ٦٥٥١٦٢٠ ٥٦

 شرٚفّ شذاجّ عثذانعظٛى عهٙ  ١٠٠٠١٥٤٥٢ ٦٠

 شٛرٍٚ يذًذ عٛذ يذًذ  ١٠٠٠١٥١٤٠ ٦١

 شًٛاء صالح رتٛع عطا  ١٠٠٠١٥٣٣٥ ٦٢

 شًٛاء عاطف عثًاٌ يُٓٙ  ١٠٠٠١٥٦٦٦ ٦٣

 صفاء يذًذ دطٍ عثذانعظٛى  ١٠٠٠١٥٠٦٣ ٦٤

 صًٕئٛم تٕنص فرج درز  ٦٢٦٥٦٦٠ ٦٥

 ضذٙ اًٍٚ يطهى يذًذ  ١٠٠٠٢٣٤٥٤ ٦٦

 عثذانردًٍ دطٍ يفحاح لاضى  ١٠٠٠١٥٥٦١ ٦٠



 االضى انكٕد و

 عثذهللا يذًذ اتراْٛى ادًذ  ١٠٠٠٢٢٣٥٣ ٦٥

 صانخعثذهللا يذًذ دًاد   ١٠٠٠١٠٥٦٠ ٦٦

 عثذانًطٛخ اتراْٛى ضعذ زكٙ  ١٠٠٠١٠٠٦٠ ١٠٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 عهٛاء رجة يذًٕد رزق  ١٠٠٠١٠٤٣٣ ١٠١

 عهٛاء ريضاٌ طهعث عثًاٌ  ١٠٠٠١٠٥٠٠ ١٠٢

 عهٛاء يذًٕد يهحجٙ يذًذ  ١٠٠٠٢٢٥٦٦ ١٠٣

 غادِ عادل عالو يذًذ  ١٠٠٠١٥٠٣٣ ١٠٤

 فاد٘ اضذك نثٛة اتراْٛى  ١٠٠٠١٠٠٠٠ ١٠٥

 فاد٘ جاتر جاد غثرٚال  ١٠٠٠٢٢٠٦٦ ١٠٦

 فاد٘ دُا جرجص دُا  ١٠٠٠٢٢٥٢٥ ١٠٠

 فاطًّ صالح يذًذ انطٛذ عثذانرازق  ١٠٠٠١٥٣٣٦ ١٠٥

 فاطًّ يصطفٙ اضًاعٛم ادًذ  ١٠٠٠١٥١٠٥ ١٠٦

 فاٚسِ صالح اتراْٛى عثذانكافٙ  ١٠٠٠١٥٠٣٤ ١١٠

 فردّ ادًذ فرغهٙ عثذانجاتر  ١٠٠٠٢٣٤٠٠ ١١١

 فردّ صاتر يذًذ يذًذ  ١٠٠٠٢٢٦٠١ ١١٢

 فردّ غانٙ دُا اتراْٛى  ١٠٠٠١٠٥٣٢ ١١٣

 لًر ضٛذ يحٕنٙ اتٕانًجذ  ١٠٠٠١٥٠٦٥ ١١٤

 لًر صانخ تٕنص ضهًٛاٌ  ١٠٠٠١٠٠٢٠ ١١٥

 كٛرنص ضًٛر ضايٙ ٚعمٕب  ١٠٠٠٢٢٦٠٤ ١١٦

 نًٛاء ادًذ اتراْٛى ادًذ  ١٠٠٠١٥١٤٢ ١١٠

 نٛهٗ عهٗ يذًذ عهٗ  ٦٤٠٠٦٢٣ ١١٥

 يارجُٛا عًاد َٛاظ يٕضٙ  ١٠٠٠٢٢٠٦٠ ١١٦

 ضأٚرشيارٚاٌ تثأ٘ عٛطٙ   ١٠٠٠٢٣٤٥٦ ١٢٠

 يارُٚا اتراْٛى شاكر اتراْٛى  ١٠٠٠١٠٥١٦ ١٢١

 ياٚا يذًذ رضا يذًذ  ١٠٠٠١٥٠٦٥ ١٢٢

 يذًذ اشرف اتٕتكر َصار  ١٠٠٠٢٥٣٢٥ ١٢٣

 يذًذ رضا عثذانعسٚس ادًذ  ١٠٠٠١٥٢٥٤ ١٢٤

 يذًذ يجذ٘ َاجٙ عثًاٌ  ١٠٠٠٢٣٣٥٢ ١٢٥

 يذًذ يذًٕد عهٙ ادًذ  ١٠٠٠٢٢٦٥٦ ١٢٦

 يذًذ ٕٚضف يذًذ ٕٚضف  ١٠٠٠٢٣٠٠٢ ١٢٠

 يذًٕد عحرٚص جٓايٙ شذاجّ  ١٠٠٠١٥٢٥٣ ١٢٥



 االضى انكٕد و

 يذًٕد يذطٍ اتراْٛى يذًذ  ١٠٠٠١٥٢١٦ ١٢٦

 يذًٕد يذًذ عست اتراْٛى  ١٠٠٠١٠٢٣٦ ١٣٠

 يذنٍٛ فٛهثص نطٛف عٛذ  ١٠٠٠١٠٥١٠ ١٣١

 يرٚى دثٛة دطة هللا ٕٚضف  ١٠٠٠١٠٥١١ ١٣٢

 يرٚى َاجخ عثٛذ دثٛة  ١٠٠٠١١٤٥٥ ١٣٣

 يُار ادًذ عًر يذًٕد  ١٠٠٠١٥٣٠٥ ١٣٤

 يُار يذًذ عهٙ ضٛذ  ١٠٠٠١٥٠٠٥ ١٣٥

 يُّ هللا تشٛر اضًاعٛم فحخ انثاب  ١٠٠٠١٥٣٢٠ ١٣٦

 يُٗ ضعذ انصغٛر عهٗ  ٦١٥٢٣٢٢ ١٣٠

 يُٙ يذًذ َصر عثذانهطٛف  ١٠٠٠١٠٦٠٢ ١٣٥

 يٕضٙ َاجخ يٕضٙ ترضٕو  ١٠٠٠١٠٥٦٥ ١٣٦

 عثذانردًٍ عهٙيٙ خهف   ١٠٠٠٢٢٥١٥ ١٤٠

 يٛرفث ادًذ عثذانمٕٖ يٕضٙ  ١٠٠٠١٠١٢٠ ١٤١

 يٛرَا فًٓٗ يذًذ فًٓٗ  ٦٥٥١٣١٣ ١٤٢

 يٛرَا يجذ٘ نطفٙ عسٚس  ١٠٠٠١٠٥٠٣ ١٤٣

 يُٛا زكرٚا اتراْٛى عٕض  ١٠٠٠١٠٠٦٣ ١٤٤

 يُٛا ياْر يخحار يُٓٗ  ٦٣٥٢٥٠١ ١٤٥

 َاردٍٚ رافث ياْر عثذ انذاٚى  ٦٥٠٦٥٢٠ ١٤٦

 َاصر يذًذ عشر٘ ادًذ  ١٠٠٠٢٣٤٢٤ ١٤٠

 َجٕ٘ عاطف عسٔز ادًذ  ١٠٠٠١٥٠٦٦ ١٤٥

 َذا فٕاز ادًذ فٕاز  ٦٢٦٥٥٠٢ ١٤٦

 َذٖ يذًذ خهف يذًذ  ٦٥٥٠٠٦٣ ١٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 تاريخ انتظام -التاريخ  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

 ص ٩١:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ  نظبم ابن
 االضى انكٕد و

 َذ٘ عثذانكافٙ اتٕتكر تشر  ١٠٠٠١٥٠٠٣ ١٥١

 َذ٘ يُحصر دًذ٘ فحذٙ  ١٠٠٠١٠٢٥٤ ١٥٢

 َريٍٛ انعرتٙ عثذانرٔؤف دافع  ١٠٠٠١٥٠٠٦ ١٥٣

 َٓال صانخ عثذانذًٛذ صانخ  ١٠٠٠١٠٦٥١ ١٥٤

 عثذانجٕاد عثذانعال َٕرِ صاتر  ١٠٠٠١٥٠٠٠ ١٥٥

 ْاجر يذًذ عثذانذًٛذ عثذرتّ  ٦٥٥١٥٥٢ ١٥٦

 ْاجر يذًٕد يذًذ عهٙ  ١٠٠٠١٥٠٢٠ ١٥٠

 ْاجر يُذ٘ ادًذ اتراْٛى  ١٠٠٠٢٢٥٥٣ ١٥٥

 ْشاو يذًٕد جًعّ يذًذ  ١٠٠٠١٠٢١٤ ١٥٦



 االضى انكٕد و

 ُْذ َثٛم صاتر ادًذ  ١٠٠٠١٥١٥٠ ١٦٠

 ٔائم ياجذ شفٛك َجٛة  ١٠٠٠١٠٥٤٤ ١٦١

 ٔالء ضايٙ ضانى ادًذ  ١٠٠٠١٥٠٣٥ ١٦٢

 ٔالء يجذ٘ يذًذ انصادق يصطفٙ  ١٠٠٠١٥٢٦٥ ١٦٣

 ٚاضر يذرٔش اتٕ انعسو اضًاعٛم  ٦٢٦٥٦٥٦ ١٦٤

 ٚاضًٍٛ ادًذ عهٗ يذًذ  ٦٥٥٠١٢٠ ١٦٥

 ٚاضًٍٛ عثذانفحاح يذًذ دطٍٛ  ١٠٠٠٢٣٣٠١ ١٦٦

 ٚاضًٍٛ عثذِ عثذانكرٚى ادًذ  ١٠٠٠١٥٠٦٠ ١٦٠

 ٚاضًٍٛ يذًذ اتٕغًُّٛ عثذانهطٛف  ١٠٠٠١٠٦٠٣ ١٦٥

 ٕٚضف ياْر ٕٚضف يٛرْى  ١٠٠٠٢٣٤٥٦ ١٦٦

 


