
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 تاريخ انتساب موجة -التاريخ  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 اتزاْٛى عٛذ يذًذ يٕطٗ  ٦٢٦٦٢٤٢ ١

 ادًذ اطاو يخرار ادًذ  ٦٢٦٦٢٥١ ٢

 ادًذ اطايح صفٕخ عثًاٌ  ١٠٠٠١٠١٠١ ٣

 ادًذ اطايّ لطة عثذ انظالو  ٦٢٦٦٣٠٤ ٤

 ادًذ اشزف رشاد يذًذ  ١٠٠٠١٠٠١١ ٥

 ادًذ تكز يذًٕد عثذانزدٛى  ١٠٠٠١١١٢١ ٦

 ادًذ دًذٖ ادًذ يذًٕد  ٦٢٦٦٣١٢ ١

 ادًذ خهف تٕٛيٙ ادًذ  ١٠٠٠١١٦٥٣ ١

 ادًذ رافد عٛذ عثذانعظٛى  ٦١١٠١١٢ ٠

 اطزاء شعثاٌ يذًذ يذًذ  ١٠٠٠٢٤٢٥١ ١٠

 اطزاء صانخ يذًذ رافد اتٕسٚذ  ١٠٠٠٢٤٢١٠ ١١

 اطزاء عثذانثاطظ يذًذ يذًذ  ١٠٠٠٢٤٦٥٦ ١٢

 اطزاء عالء يذًذ يذًٕد  ١٠٠٠١١٥٠١ ١٣

 اطالو دًادِ يذًذانثذر٘ عثذانزدًٍ  ١٠٠٠١١١٣٠ ١٤

 اطالو عثذانزدًٍ عثذانذًٛذ دظٍ انٕرالٗ  ١٠٠٠٢٤٠١١ ١٥

 اطًاء اطًاعٛم اتزاْٛى اطًاعٛم  ١٠٠٠١١٥١١ ١٦

 اطًاء صالح كايم عثذانثالٙ  ١٠٠٠١١٥٤٠ ١١

 االء يذًذ يذًٕد كايم  ١٠٠٠٢٥٥١٣ ١١

 ايال دٚاب يذًذ ْاشى  ١٠٠٠٢٤٦١٠ ١٠

 ايٛزِ ريضاٌ عثذانعظٛى يذًذ  ١٠٠٠١١٥٦٤ ٢٠

 ايٛزِ َاد٘ يجاْذ صادق  ١٠٠٠٢٣٠١٢ ٢١

 يُصٕر اطكُذر دُااَجٙ   ١٠٠٠٢٤٦٥٤ ٢٢

 اَذرٔ اتزاْٛى ادٚة تزطٕو  ١٠٠٠٢٤٦٢١ ٢٣

 اَطَٕٕٛص َشّٚ عشٚش عطّٛ  ١٠٠٠٢٤٥٢٤ ٢٤

 اًٚاٌ خانذ طهعد يذًذ  ١٠٠٠٢٤٠٢٠ ٢٥

 اًٚاٌ عثذانغُٙ تكز٘ عثذانغُٙ  ١٠٠٠٢٤٣٠١ ٢٦

 اًٚاٌ يُصٕر شذاذّ يُصٕر  ١٠٠٠١١٥٥١ ٢١

 اّٚ دظٍٛ يذًذ طٛذ  ١٠٠٠١١٥٤١ ٢١

 اّٚ رجة صالح شذاذّ  ١٠٠٠٢٣٠٠٢ ٢٠

 اّٚ عثذهللا عثذانظرار عثذانعشٚش  ١٠٠٠٢٤٥٠٤ ٣٠

 اّٚ يذًذ عهٗ طهة  ٦٢٥٠١٠١ ٣١



 االطى انكٕد و

 تاطم ردٛى دهًٗ اتٕتكز  ٦٢٦١٤٦٦ ٣٢

 تظًّ دًذ٘ طٛذ عثذانهطٛف  ١٠٠٠٢٤٦٣١ ٣٣

 دظُاء يذًذ طعذ راشذ  ١٠٠٠٢٤١١٦ ٣٤

 دٍُٛ ٔائم عهٙ عٕٚض  ١٠٠٠١١١٥١ ٣٥

 خهٕد عثذانثالٙ عشاٚى عهٙ  ١٠٠٠١١٦١٥ ٣٦

 دانٛا عهٙ يذًذ اتزاْٛى  ١٠٠٠١١٥٤٢ ٣١

 ديٛاَّ كًال كايم كايم عشٚش  ٦٢٦١٤٢٦ ٣١

 دٚفٛذ ْاَٗ لاصذ تٕنض  ٦٢٦١٤٢٠ ٣٠

 راَٛا ادًذ دظٍ ادًذ  ١٠٠٠٢٤٢٦١ ٤٠

 راَٛا عش دظٍ عثذانثصٛز  ١٠٠٠١١٥٠٣ ٤١

 ادًذراَٛا يجاْذ يذزٔص   ١٠٠٠١١٥٥٠ ٤٢

 راَٛى رضٙ يذًذ ادًذ  ١٠٠٠١١٦٠١ ٤٣

 رداب ٚاطز تٕٛيٙ يذًذ  ١٠٠٠٢٤٠١١ ٤٤

 ردًّ عٛذ ادًذ ْارٌٔ  ٦٢٦١٤١٠ ٤٥

 رضا يذًذ طعذ فٓٛى  ١٠٠٠٢٤١١٤ ٤٦

 رفعد يصطفٗ رفعد يذًٕد  ٦٢٦١٤٠٦ ٤١

 طارِ رتٛع طّ يذًذ  ٦١١١٠٠٢ ٤١

 طرٛفٍ َجاح عثذ هللا ذأضزٔص  ٦٢٥٠٠٣١ ٤٠

 طًّٛ يذزٔص عثذانرٕاب عطا  ١٠٠٠٢٤٠٤٣ ٥٠
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 (٩ ) 

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

 َثٛم يصطفٙ ادًذشذ٘   ١٠٠٠٢٤٤٣٤ ٥١

 شزٔق طارق يذًٕد ايٍٛ  ١٠٠٠٢٤٦٠١ ٥٢

 شٓاب جًال انذٍٚ عهٗ اتزاْٛى  ٦١١١٥٠١ ٥٣

 شًٛاء طعٛذ اتٕتكز ادو  ١٠٠٠٢٤٥٠٦ ٥٤

 شًٛاء طٛذ َاد٘ ايٍٛ  ١٠٠٠٢٤٥١١ ٥٥

 شًٛاء فٕنٙ ادًذ فٕنٙ  ١٠٠٠٢٥٦٠٠ ٥٦

 صفاء خانذ عثذانُعٛى يذًذ  ١٠٠٠١١٦٢٢ ٥١

 طارق عاشٕر عطا هللا يزطٙ  ٦٢٦١٣٤٤ ٥١

 عثذانفراح عالء انذٍٚ عثذانفراح يذًذ يزاد  ١٠٠٠١١٥١١ ٥٠

 عال فٕنٙ عثذانظاْز فرخ انثاب  ١٠٠٠١١٥٢٠ ٦٠

 عالء يذًذ يذًٕد جُٕٖ  ٦٢٦٦٠٥٣ ٦١

 فاذٍ تزكاخ شهمايٙ دٚاب  ٦١١٠٢٥٠ ٦٢



 االطى انكٕد و

 فاطًّ َشّٚ عثذانُثٙ عثذانعشٚش  ١٠٠٠١١٥٠٥ ٦٣

 كزٚى يذًذ عٛذ يذًٕد  ١٠٠٠١١٦٦٠ ٦٤

 كزًّٚ يذًذ فٕسٖ عثذ انْٕاب  ١٠٠٠٠٠٥٦١ ٦٥

 كٛزنض عادل جاتز تشز٘  ٦٢٦٦٠٠١ ٦٦

 يارُٚا ٚذُض يظرمٛى دُض  ١٠٠٠٢٤٠٠٥ ٦١

 ياْٛراب طٛذ دظٍ عهٙ  ١٠٠٠١١٦٤١ ٦١

 يذثّ اشزف َعٛى جٛذ  ١٠٠٠١١١٦٥ ٦٠

 يذًذ جًال يذًذ جًعّ  ٦٢٦٦١١١ ١٠

 دًذٖ عثذ انغُٗ طهًٛاٌيذًذ   ٦٢٦٦١٦٣ ١١

 يذًذ ريضاٌ صالح عثذ انعظٛى  ١٠٠٠١١٤٥٢ ١٢

 يذًذ َاد٘ عثذانالِ عهٙ  ١٠٠٠١١١٠١ ١٣

 يذًٕد عثذانعظٛى يذًذ ٕٚطف  ٦٢٦٦١٢٠ ١٤

 يذًٕد عٛذ يذًٕد دظٍٛ  ١٠٠٠٢٤٠٢١ ١٥

 يذًٕد يذًذ رفعد ايٍٛ  ١٠٠٠٢٤٤٢٢ ١٦

 يزطا ذايز اصزٔفٛم طٕتٛا  ١٠٠٠٢٣٠٣٣ ١١

 يزٔج ريضاٌ ادًذ االنفٗ عثذانثالٗ  ٦١١١٠٦٠ ١١

 يزِٔ طٛذ عثذانعظٛى خهٛم  ١٠٠٠٢٤٠٠٢ ١٠

 يزِٔ يذًذ رتٛع عثذانغُٙ اتٕانًكارو  ١٠٠٠١١٥٠١ ١٠

 يزٚاَا جًٛم إٚب عثذِ  ١٠٠٠٢٤٠٠١ ١١

 يزٚى َاصز اَثٙ فارص  ١٠٠٠١١١١٦ ١٢

 يصطفٗ ادًذ عثذانعاطٗ عثاص  ٦٢٦٦١٠١ ١٣

 يصطفٗ ذٕفٛك عشخ ذٕفٛك  ٦٢٦٦١٠٤ ١٤

 يُارِ عهٙ دظٍ اطًاعٛم  ١٠٠٠٢٤٦٥٠ ١٥

 يٙ طارق يزاد طٛذ  ١٠٠٠٢٤٥١١ ١٦

 يٛزَا يجذ٘ طعذ طأٚزص  ١٠٠٠٢٤٤٦٠ ١١

 يُٛا ايٍٛ خهٛم داَٛال  ١٠٠٠٠٠٠٠١ ١١

 يُٛا يٛالد عشخ عثذ انًالن  ٦٢٦٦٦١٢ ١٠

 يُٛا َاد٘ يٕطٙ تطزص  ١٠٠٠٢٤١٢٠ ٠٠

 َاَظٙ ْاَٙ دهًٙ نثٛة  ١٠٠٠٢٤٢٣١ ٠١

 َذ٘ عشخ راشذ لُأ٘  ١٠٠٠١١١٢٥ ٠٢

 َزيٍٛ جاتز ٔدٚع اتزاْٛى  ١٠٠٠١١١٠٠ ٠٣

 َزيٍٛ عادل ٚظٗ ٚعمٕب  ٦٢٦٦٣٢٠ ٠٤

 َٕرا جعفز عثذهللا دُطٕر  ١٠٠٠١١٤٥٣ ٠٥

 َٕرْاٌ اتزاْٛى عهٙ يذًذ  ١٠٠٠٢٤١١٦ ٠٦

 َٕرْاٌ عثذانفراح دًذاٌ عثذانزاسق  ١٠٠٠٢٤١٥٥ ٠١



 االطى انكٕد و

 ْاجز يذًذ طعذ يذًذ  ١٠٠٠٢٣٠٥٥ ٠١

 ْثّ رتٛع صادق ساٚذ  ١٠٠٠٢٤٠٣١ ٠٠

 ْذ٘ ذٕفٛك ادًذ يصطفٙ  ١٠٠٠١١١١١ ١٠٠
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 (٣ ) 

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

 ُْاء فؤاد يذًذ عثذانزدٛى  ١٠٠٠١١١١٣ ١٠١

 ٔفاء يذًذ جًٛم شهمايٙ  ١٠٠٠١١٦١١ ١٠٢

 ٚاطًٍٛ جًال يذًذ ادًذ  ١٠٠٠٢٣٠٤١ ١٠٣

 ٕٚدُا عًاد لاعٕد يزلص  ٦٢٦٦٥١١ ١٠٤

 

 


