
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١٠:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 آالء اضايح دطٍ عثذانرازق  ٦٧٨٦٨٨٦ ١

 ال جاد يذًذآّٚ كً  ١٥٥٥٢٥٨٤٤ ٢

 اترطاو اًٍٚ يؤيٍ عثذانهطٛف  ١٥٥٥٢٣٦٦٥ ٣

 اترار يذًٕد يذًذ عثذانذكٛى  ١٥٥٥١٧٦١٥ ٤

 اتراْٛى يذًذ اتراْٛى يشاضٗ  ٦٧٧٥٧٧٥ ٥

 ادًذ جًال عثذ انمٕ٘ خهف  ١٥٥٥٢٥٧٨٦ ٦

 ادًذ عهٗ يذًٕد عثذانجاتر  ٦٣٤٥٧٥٧ ٨

 ارٔ٘ ادًذ اضايّ عثذانردًٍ ادًذ  ١٥٥٥٢٣٣٤٤ ٧

 اضراء ادًذ يذًذ يذًذ  ٦٧٧١٣٦٣ ٦

 اضراء ادًذ يذًذ يرضٙ  ١٥٥٥١٨٤٥٦ ١٥

 اضراء اشرف عٛذ ادًذ  ١٥٥٥١٨١٦٤ ١١

 اضراء يذًذ ادًذ ضٓم  ١٥٥٥٢٢٧٥١ ١٢

 اضراء يذًذ عثذهللا عثذانفضٛم  ١٥٥٥١٨٢١٦ ١٣

 اضراء يطاعذ اتراْٛى عثذانغُٙ  ١٥٥٥١٧١٢١ ١٤

 عثذانذفٛظ عثذانعسٚساضًاء جاب هللا   ١٥٥٥٢٤٣٤٢ ١٥

 اضًاء عاير عهٙ فٕز٘  ٦٧٧١٨٣٥ ١٦

 اضًاء عثذانعسٚس اضًاعٛم عثذانعسٚس  ١٥٥٥٢٣١٣٣ ١٨

 اضًاء يذًذ فٕز٘ عًر  ١٥٥٥٢٤١٦٦ ١٧

 اضًاء يذًٕد ادًذ يؤيٍ  ١٥٥٥٢٤٢٦٥ ١٦

 االء جًال عثذانطًٛع يذًذ  ١٥٥٥١٨٣١٧ ٢٥

 االء كًال عثذانهطٛف يذًذ  ١٥٥٥٢٣٤٤٣ ٢١

 االء كًال يذًذ يذًذ  ١٥٥٥٢٣٧٣١ ٢٢

 االء يصطفٙ زكٙ يُٓٙ  ١٥٥٥٢٢٤٨٤ ٢٣

 انذطٍٛ يذًذ عثذ هللا دطٍ  ١٥٥٥٢٥٧٨٨ ٢٤

 انشًٛاء نذْص عمٛهّ عثذهللا  ١٥٥٥٢٣٤٧٨ ٢٥

 انشًٛاء ٚذٛٙ ٚذٛٙ راضٙ  ١٥٥٥٢٣٥٥٦ ٢٦

 اياَٙ رضا ادًذ عثذ انًاجذ  ١٥٥٥٢٥٣٧٤ ٢٨

 عهٗ دطٍٛ فٕنٙايُّٛ دطٍٛ   ١٥٥٥٢٥٧٦٢ ٢٧

 ايٛرِ يصطفٗ يرضٗ عهٗ  ١٥٥٥٢٥٣٥٢ ٢٦

 إَار يذدد يذًذ لرشٙ  ١٥٥٥٢٣٥١٦ ٣٥

 اٚح عصاو انذٍٚ ضٛذ عثذانُثٗ  ١٥٥٥٢٥٦٦٧ ٣١



 االضى انكٕد و

 اًٚاٌ جًال دطٍ اتٕانعال  ١٥٥٥١٧٤٥٦ ٣٢

 اًٚاٌ خانذ دًذٖ ضٛذ  ٦٣٣٨٢٣١ ٣٣

 اًٚاٌ فرذٙ ادًذ عهٙ  ١٥٥٥٢٣٦٢٥ ٣٤

 يذٍٚ شعثاٌ عثذانهطٛف اًٚاٌ  ١٥٥٥٢٢٦٣١ ٣٥

 اًٚاٌ ٚذٙ يذًذ دطٍٛ  ١٥٥٥٢٣٤٢٥ ٣٦

 اّٚ خانذ يكرو عثذانغُٙ  ١٥٥٥٢٢٨٦٣ ٣٨

 اّٚ عثذاالٔل فرذٙ زكٙ  ١٥٥٥١٧٨٣٥ ٣٧

 جٓاد رضا زايهٙ دطٍ  ١٥٥٥٢٣٣٧١ ٣٦

 جٓاد عهٗ يذًذ رشاد  ١٥٥٥١١٦٦٦ ٤٥

 جٛٓاٌ عادل َاجخ عثذانذفٛظ  ١٥٥٥٢٢٨٢٨ ٤١

 دًذّٚ دطٍٛ شٕاط يذًذ عهٗ يخًٛر  ١٥٥٥٢٦١٦٥ ٤٢

 دُاٌ جًعّ دًذ٘ ادًذ  ١٥٥٥٢٣٣٥٥ ٤٣

 خهٕد خانذ صانخ رشٛذ  ١٥٥٥١٨٦٢٦ ٤٤

 دعاء ضٛذ فارٔق يذًذ  ١٥٥٥٢٢٦٤٧ ٤٥

 دعاء يذًذ عهٙ يذًٕد  ١٥٥٥٢٣٧٢٥ ٤٦

 دٔند اضًاعٛم عهٙ ادًذ  ١٥٥٥١٨٣٣٦ ٤٨

 راَٛا دطُٙ عثذانرؤف يذًٕد  ١٥٥٥٢٣٥٥١ ٤٧

 ردًّ اتراْٛى يذًذ اتراْٛى  ١٥٥٥٢٢٦٢٥ ٤٦

 رضِٕ جًعّ عثذانذًٛذ يذًذ  ١٥٥٥٢٤٦١٢ ٥٥

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ١٠:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 رفٛذِ عهٙ ضٛذ درٔٚش  ١٥٥٥٢٣٢٨٣ ٥١

 زْراء فرج عثذهللا اتراْٛى  ١٥٥٥٢٥٨٣٦ ٥٢

 زُٚاْى خالف عثذانًُعى تٕٛيٙ  ١٥٥٥١٨٦٦٧ ٥٣

 ضايّٛ يصطفٙ دافظ عثذهللا  ١٥٥٥١٨٦١٢ ٥٤

 ضًر َجاح راضٙ جًعّ  ١٥٥٥٢٤٣٧٧ ٥٥

 يذًذ ضٕزاٌ يذًذ يذطة  ٦٧٧١٦٧٦ ٥٦

 شًٛاء دطٍ ضُٕضٙ شهمايٙ  ١٥٥٥٢٣٧٤٦ ٥٨

 شًٛاء ريضاٌ عهٙ عثذانعسٚس  ١٥٥٥٢٢٧٦٧ ٥٧

 شًٛاء ضانى ايٍٛ انطٛذ  ١٥٥٥١٨٦١٣ ٥٦

 شًٛاء عًاد انذٍٚ يذًذ دٚاب  ١٥٥٥٢٢٥٨٧ ٦٥

 ضذٙ انجُذ٘ رشذ٘ عثذانعظٛى  ١٥٥٥١٨٦١٤ ٦١

 عثذانردًٍ يصطفٙ زكرٚا يذًذ  ١٥٥٥٢٣٧٨٨ ٦٢



 االضى انكٕد و

 عسج عثًاٌ عثذ انجٛذ عثًاٌ  ٦٧٧٥٢٦١ ٦٣

 عسِ شذاذّ يذًٕد ادًذ  ٦٧٧٥١٢٣ ٦٤

 فاطًّ تٓاءانذٍٚ انطٛذ دطٍٛ  ١٥٥٥٢٢٣٧٥ ٦٥

 فاطًّ صفٕخ شعثاٌ دطٍ  ١٥٥٥٢٣٨١٣ ٦٦

 فاطًّ يطأ٘ شاكر عهٙ  ١٥٥٥٢٢٧٣٥ ٦٨

 فردّ يذًٕد دطٍ عثذانردًٍ  ١٥٥٥١٧٨٥١ ٦٧

 كرٚى عهٗ عذنٙ عهٙ  ١٥٥٥٢٥٧٧٦ ٦٦

 نٛهٙ فٕز٘ يذًذ ادًذ  ١٥٥٥٢٤٤٥٥ ٨٥

 يذاضٍ انطٛذ عثذانعظٛى عهٙ  ١٥٥٥٢٢٤٢٧ ٨١

 يذًذ عًاد كايم عثاش  ١٥٥٥٢٣٧١٤ ٨٢

 يذًذ عًر عثذانعهٛى يذًذ  ٦٧٧١٥٦٥ ٨٣

 يذًٕد جًال يذٗ انذٍٚ يذًذ  ٦٧٧١٢٥٢ ٨٤

 يذًٕد عهٗ يذًٕد عهٙ  ٦٣٤٧٥٧٦ ٨٥

 عثاشيرِٔ اتراْٛى يذًذ   ١٥٥٥١٧٥٤٥ ٨٦

 يرِٔ صاتر اتراْٛى يذًذ  ١٥٥٥١٧٨٥٢ ٨٨

 يرٚى جًعّ ادًذ عثذانردًٍ  ١٥٥٥٢٣٥٧٧ ٨٧

 يرٚى راضٙ اتٕ زٚذ عًار  ١٥٥٥٢٥٧٧٢ ٨٦

 يطاعذ دثٛة يذنم ْٕٚر انعُسٖ  ١٥٥٥١١٨٢٨ ٧٥

 يصطفٗ دًادِ عثذ انعظٛى يذًذ  ٦٧٧١٣٤١ ٧١

 يصطفٗ عثذ انعظٛى كايم عثذ انعظٛى  ١٥٥٥٢٥٣٥٦ ٧٢

 يصطفٗ عثذ انغُٗ عثذ انغُٗ يُٓٗ  ٦٧٧١٨٤٣ ٧٣

 يصطفٗ يذًذ عثذ انغُٗ عهٗ  ٦٧٧١١٢١ ٧٤

 يُار يخرار عثذانصثٕر ضٛذ  ١٥٥٥١٨٥٧٣ ٧٥

 يُار يذدد خهٛم اتراْٛى  ١٥٥٥١٨٣٤٧ ٧٦

 يُال ضعذانذٍٚ صفٙ انذٍٚ يذًٕد  ١٥٥٥١٧١٢٣ ٧٨

 يُجّ ٚذٙ عهٙ دطٍ  ١٥٥٥٢٤٦٤٧ ٧٧

 ريضاٌ عهٙ يُٙ عهٙ  ١٥٥٥٢٣٥٦٧ ٧٦

 يُٛرِ ضٛذ عثذانًُعى دُفٗ  ٦٧٧١٣٨٢ ٦٥

 يٓا خهف طّ عهٗ  ٦٧٧٥٥٥٦ ٦١

 َادٚح خانذ شعثاٌ عثذ هللا  ١٥٥٥٢٥٦٢٦ ٦٢

 َادّٚ يذًذ طراتٛش ْرٔجٙ  ١٥٥٥٢٤٥٦٤ ٦٣

 َجفّ ضعذ خٛر٘ َعًاٌ  ١٥٥٥٢٢٨١٦ ٦٤

 َجالء فرذٙ يذًذ عهٙ  ١٥٥٥٢٣٥٦٥ ٦٥

 عهٙ َجٕ٘ فٕنٙ صانخ  ١٥٥٥٢٤٢٦٨ ٦٦

 َذا يخًٛر ٕٚضف عثذانردًٍ  ١٥٥٥١٧٨١١ ٦٨



 االضى انكٕد و

 َٓٙ ثرٔخ رشاد يذًذ  ١٥٥٥٢٢٧٥٢ ٦٧

 َٕرا عثذانعسٚس عثذانطالو عثذانصًذ  ١٥٥٥١٨٤٥٣ ٦٦

 َٕرْاٌ يصطفٙ رٚاض عثذانُعٛى  ١٥٥٥١٧١٨٨ ١٥٥

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 اسالمية انتظامدراسات  -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 ص ١٠:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ْاجر اضايّ اتراْٛى يرضٗ  ٦٣٤٥٣٢٢ ١٥١

 ْاجر خانذ رشذ٘ ذَٕٙ  ١٥٥٥٢٣٢٤٧ ١٥٢

 ْاجر عثذانُثٙ عثذانجايع عثذانًمصٕد  ١٥٥٥٢٣٧٥٣ ١٥٣

 ْاجر عصاو دطٍٛ يذًذ  ١٥٥٥٢٣٤٢٢ ١٥٤

 ْاجر عًاد فرذٙ يذًذ  ١٥٥٥٢٣٤٥٤ ١٥٥

 ْاجر يذًذ ذٕفٛك يذًذ  ١٥٥٥٢٣١٥٦ ١٥٦

 ْذ٘ عثذانمادر اتٕضٛف َاٚف  ١٥٥٥١٧١٣٦ ١٥٨

 ٚاضًٍٛ جًال يذًذ عثًاٌ  ١٥٥٥٢٣٦٨٥ ١٥٧

 ٕٚضف عاشٕر كايم عثذانالِ  ١٥٥٥٢٣٤٧٤ ١٥٦

 


