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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطى انكٕد و

 آيُّ اتٕ تكز فزج عثذ انعهٛى  ٦٦٠٩٧٨٦ ١

 أّٚ َاصف عثذانزدًٍ عثذانمادر  ٦٦٠٦٠٩٦ ٨

 اتٕتكز طعٛذ يذًذ انظٛذ يذًٕد  ١٧٧٧١٦٥٨٥ ٣

 ادًذ جًال يزطٙ يذًذ  ١٧٧٧١٧٠٨٩ ٤

 ادًذ دًذٖ عشاو يذًذ  ١٧٧٧٨٥٦٠٩ ٥

 ادًذ خهف يذًذ خهف  ١٧٧٧٨٥٦٦٤ ٦

 ادًذ يذًذ يذًذ عثذانعهٛى  ٦٣٤١٧٦٧ ٠

 ادو جًال عثذانذًٛذ عهٙ  ١٧٧٧٨٤١٠٤ ٦

 اسْار فٕنٙ فُجز٘ يذًذ  ١٧٧٧٨٤٨٣٦ ٩

 اطايّ صالح يذًذ ٕٚطف  ١٧٧٧٨٥٩٥٠ ١٧

 اطزاء ادًذ يذًذ ادًذ  ١٧٧٧٨٤٣١٣ ١١

 اطزاء طّ طهٛى ذَٕٗ  ٦٦٠٦٦٨٠ ١٨

 اطزاء عثذانًُعى فارٔق يذًذ  ١٧٧٧٨٤٤٩٦ ١٣

 اطالو اشزف ادًذ طٛذ  ٦٣٤١٧٠٨ ١٤

 اطالو َاصز كظثاٌ راشذ  ٦٦٠٦٦٥٦ ١٥

 اطًاء طٛذ يذًذ ذٕفٛك  ١٧٧٧٨٤٤٦٨ ١٦

 اطًاء عثذانٓاد٘ لٕضٙ عثذانٓاد٘  ١٧٧٧٨٤٧٦٣ ١٠

 اطًاء عهٙ عثذ انرٕاب شهمايٙ  ٦٦٠٦٩٨٨ ١٦

 اطًاء يذًذ عهٙ يٕٛٓب  ١٧٧٧٨٤٧٤٧ ١٩

 انشًٛاء يصطفٗ انظٛذ طهًٛاٌ  ٦٣١٥٦٣٤ ٨٧

 انٓاو عثذ انزدٛى ادًذ يذًذ  ٦٦٠٩٨٥٥ ٨١

 يذًذ كايم تذراٌانٓاو   ١٧٧٧٨٣٩٣٧ ٨٨

 ايال صالح عثذانفراح عثذانًُعى  ١٧٧٧١٦٥٥٠ ٨٣

 ايال يذًذ عطا هللا يذًذ  ١٧٧٧١٦٠٣٠ ٨٤

 اياَٙ طارق عثذانزدٛى عهٙ  ١٧٧٧٨٤١١٩ ٨٥

 اياَٙ ْالل صذلٙ يذًٕد  ١٧٧٧٨٤٤١٠ ٨٦

 ايُّ اتزاْٛى يذًٕد يرٕنٙ  ١٧٧٧٨٤٨٨٥ ٨٠

 ايٛزج ادًذ شفٛك ادًذ  ٦٦٠٩١٥٥ ٨٦

 اًٚاٌ اشزف فرذٗ كايم  ٦٣١٥٩٩٣ ٨٩

 اًٚاٌ َاصز يذًذ عثذانٕانٗ  ٦٣٤٦٥٧٣ ٣٧

 اًٍٚ يؤيٍ يذًذ دًٛذج  ١٧٧٧٧٧٣٠٩ ٣١



 االطى انكٕد و

 اُٚاص اتٕانٕفا طٕتٗ يذًذ  ٦٦٠٦٦١٨ ٣٨

 اّٚ خهف جًال يذًذ  ١٧٧٧٨٥٥٠٦ ٣٣

 اّٚ خهف عهٗ يذًذ  ١٧٧٧١٧٩٧٦ ٣٤

 اّٚ رجة يذًذ عٕض  ١٧٧٧٨٤٨٦٦ ٣٥

 اّٚ عهٙ طٛذ اتزاْٛى  ١٧٧٧١٦٦٤٦ ٣٦

 اّٚ يذدد جًعّ يذًذ  ١٧٧٧٨٤٤٣٧ ٣٠

 داذى يذًٕد فكزٖ عثذانْٕاب  ١٧٧٧١١٣٩٥ ٣٦

 دظٍ يذًذ دظٍ جًال  ٦٦٠٦٠١٨ ٣٩

 دظُاء رأفد أدًذ عثذ انٕادذ  ٦٦٠٩٨٦٤ ٤٧

 دظُاء عهٗ ادًذ عهٗ  ٦٣٤٦٥٠٥ ٤١

 دظُاء يذًٕد عثذانجهٛم عثذانهذ٘  ١٧٧٧٨٤١٨٧ ٤٨

 دظُّٛ يذًذ اتٕتكز يذًذ  ١٧٧٧٨٤٣٦٥ ٤٣

 دٕراء عثذانُثٙ كايم دافظ  ١٧٧٧٨٤٨١١ ٤٤

 خهٕد جًال رٚاٌ عثذانزدًٍ  ٦٣٤٦٥٦٣ ٤٥

 دارٍٚ يذًذ طٛذ عثذ انرٕاب  ١٧٧٧٨٥٣٦٨ ٤٦

 دعاء يذًذ ادًذ دظٍ  ١٧٧٧٨٤٣٥٩ ٤٠

 راَٛا صاتز دجاسٖ يذًذ  ١٧٧٧٧٧٥٣١ ٤٦

 يذًذرٚذاب رتٛع عٛظٙ   ١٧٧٧٨٤٣٤٩ ٤٩

 رٚى اطايّ فارٔق ذٕفٛك  ١٧٧٧٨٤٨٤٦ ٥٧

 

 كلية اآلداب
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 (٩ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطى انكٕد و

 رٚٓاو يذًذ ادًذ ذَٕٗ طٛذ  ١٧٧٧٨٤٧٣٩ ٥١

 سُٚة خانذ فرذٗ يذًذ  ٦٣٤٦٥١٥ ٥٨

 سُٚة عثذ انرٕاب يجأرعثذ انجٛذ  ٦٣٤٦٥٨٥ ٥٣

 سُٚة يذًذ يذًٕد رٚذ٘  ١٧٧٧٨٤٨٣٩ ٥٤

 طارِ طعٛذ يذًذ يذًذ  ١٧٧٧٨٤٦٣٠ ٥٥

 طارِ شعثاٌ عثذانظرار يذًذ  ١٧٧٧١٦٥٥٤ ٥٦

 ادًذ يذًذ عثذانذفٛظطًاء   ١٧٧٧٨٤٥٦٣ ٥٠

 طًز دًادِ فرذٙ سٍٚ  ١٧٧٧٨٣٩٣٨ ٥٦

 طٓاو عهٙ يذًذ ادًذ  ١٧٧٧٨٤٤٩٦ ٥٩

 شًٛاء يذًذ ذَٕٙ عثذانًرجهٙ  ١٧٧٧٨٤٣٩٧ ٦٧

 صثز٘ عهٙ دظٍ اتزاْٛى  ١٧٧٧٨٤٥٨٥ ٦١

 طارق يذًذ يذًذ عثًاٌ  ١٧٧٧٨٤٥١٤ ٦٨



 االطى انكٕد و

 عثذ انعال عهٗ يذًذ عثذ انظالو  ٦٦٠٦٦٦٧ ٦٣

 عثذانزدًٍ ادًذ يذًذ يزطٗ  ٦٦٠٩١٣٩ ٦٤

 عثذهللا ٚذٙ ادًذ اتزاْٛى  ١٧٧٧٨٣٩٥٦ ٦٥

 عثٛز عثذانعشٚش يذًذ اطًاعٛم  ١٧٧٧٨٤٥١٨ ٦٦

 عثٛز عثذانالِ يُٓٙ طًٛخ  ١٧٧٧٨٤١٠٨ ٦٠

 عهٛاء عادل يذًذ اتزاْٛى  ١٧٧٧٨٤٥٦٥ ٦٦

 عًز يذًذ ذَٕٙ عثذانعهٛى  ١٧٧٧٨٤٤٦٣ ٦٩

 ادًذ غادِ ادًذ صاتز  ١٧٧٧٨٤٧٥٦ ٠٧

 غادِ رجة خًٛض يذًذ  ١٧٧٧٨٤٨١٦ ٠١

 غادِ رجة يذًذ جًعّ  ١٧٧٧٨٤٣٤٦ ٠٨

 فاطًح يًذٔح يثزٔن عثذانْٕاب  ١٧٧٧٨٥٦٠٤ ٠٣

 فاطًّ صالح عثذانكزٚى عثذانهطٛف  ١٧٧٧٨٤٨٩٦ ٠٤

 فاطًّ عًز دظٍٛ عثذانذًٛذ  ١٧٧٧١٦٠٤١ ٠٥

 فاطًّ يذًذ َرعٙ دظٍٛ  ١٧٧٧٨٤٣٩٦ ٠٦

 فالح يذًذ راضٙ جًعّ  ١٧٧٧٨٥٦٦٥ ٠٠

 كزٚى يخرار عثذ انفراح يذًٕد  ١٧٧٧١٧٦٦٦ ٠٦

 يذًذ ذٕفٛك ادًذ يذًذ  ١٧٧٧٧٧٨٥٥ ٠٩

 يذًذ دظٍ انشزٚف اتزاْٛى دظٍ  ١٧٧٧٨٤٣٨٨ ٦٧

 يذًذ خهف يذًذ عثًاٌ  ٦٣٤٦٦٦٩ ٦١

 يذًذ ريضاٌ عثذانمادر ريضاٌ  ١٧٧٧٨٤٤٨٤ ٦٨

 دًٕدِيذًذ طٛذ عهٗ عثذانذًٛذ   ١٧٧٧٨٥٠٧٥ ٦٣

 يذًذ شعثاٌ فرذٙ شاكز  ١٧٧٧١٦٦٠٨ ٦٤

 يذًذ صالح عثذ انالِ طهًٛاٌ  ١٧٧٧٨٥٠٠٩ ٦٥

 يذًذ عالء يذًذ َٕٚض  ١٧٧٧٨٥٠٥٠ ٦٦

 يذًذ ْالل فزكاع طهطاٌ  ٦٨٥٦٩٦٦ ٦٠

 يذًٕد طًزاخ دًذ٘ عثذانذفٛظ  ١٧٧٧٨٤٦٣٥ ٦٦

 يذًٕد عٕض دايذ يٕطٙ  ١٧٧٧٨٤٥١٥ ٦٩

 عهٙ اتزاْٛىيزِٔ طعذ   ١٧٧٧٨٤٥٨٦ ٩٧

 يزِٔ عهٙ دظٍ اتٕانعال  ١٧٧٧١٦٥١٥ ٩١

 يزٚى يجذٖ َجاذٗ يذًذ  ٦٦٠٦٩٣٨ ٩٨

 يزٚى يذًذ عهٙ عثذانذافظ  ١٧٧٧١٦٦٤٨ ٩٣

 يصطفٗ جًعّ طعذ عهٗ  ١٧٧٧٧٧٤٩٣ ٩٤

 يصطفٗ ريضاٌ عطّٛ عثذانذهٛى  ١٧٧٧٨٥٠٧١ ٩٥

 يصطفٗ عًار يذًذ خهٛم اتزاْٛى  ١٧٧٧١٧٠٠٦ ٩٦

 يصطفٙ ادًذ يذًذ يذًذ  ١٧٧٧٨٤٤٥٦ ٩٠



 االطى انكٕد و

 يصطفٙ تٓاء عثذهللا دظٍ  ١٧٧٧٨٤٤٦٩ ٩٦

 يُّ هللا ادًذ عثذانجهٛم عًز  ١٧٧٧٨٤٣٩٩ ٩٩

 يٓا اشزف يثزٔن اطًاعٛم  ٦٦٠٩٣٨٧ ١٧٧
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 (٣ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطى انكٕد و

 يٙ دٛذر كايم دًٛذ  ١٧٧٧٨٤٣٧٧ ١٧١

 َجّٛ طٛذ فؤاد عثذ انذكٛى  ١٧٧٧٨٥٦٣٩ ١٧٨

 َذ٘ يذًذ انثشٛز عثذانكافٙ يذًذ  ١٧٧٧٨٤٤٨٦ ١٧٣

 عثذانعال عالوَذ٘ يذًذ   ١٧٧٧٨٤٣٣٦ ١٧٤

 َٕرا يذًٕد عطا عهٙ  ١٧٧٧٨٤١١٦ ١٧٥

 َٕرْاٌ خهف اتٕسٚذ يذًذ  ١٧٧٧١٦٥٣٦ ١٧٦

 َٕرْاٌ يذًٕد عثذانعال اتزاْٛى  ١٧٧٧٨٤٥٩٩ ١٧٠

 ْاجز اتزاْٛى ريضاٌ اتزاْٛى  ١٧٧٧٨٤٧٣٦ ١٧٦

 ْاجز شعثاٌ ادًذ عهٙ  ١٧٧٧٨٤٦٤٤ ١٧٩

 ْاجز عاشٕر يذًذ ادًذ  ١٧٧٧١٦٥٥٦ ١١٧

 ْاٚذ٘ دُفٙ َاجٙ عثاص  ١٧٧٧٨٤٦٤٦ ١١١

 ْثّ يذًذ رفعد عثذانذكٛى  ١٧٧٧٨٤٧٦٦ ١١٨

 ْثّ يذًذ يظايخ يذًذ  ٦٣٤٦٦٣٠ ١١٣

 ْذ٘ دظٍٛ عُطز طهثّ  ١٧٧٧٨٤٧٨٠ ١١٤

 ْذٚز أدًذ اياو عهٗ  ٦٣٤٦٦٤٩ ١١٥

 ٔئاو دًذ٘ يذًٕد عثذانظالو  ١٧٧٧٨٤٤١٩ ١١٦

 ٚاطز عٛاد دظٍ عٛاد  ١٧٧٧٨٤٧٤٠ ١١٠

 ٚاطًٍٛ دظٍ دشٍٚ دظٍ  ١٧٧٧٨٤١٤٨ ١١٦

 ٚاطًٍٛ عذنٙ دظٍ يذًذ  ١٧٧٧٨٤٨٠١ ١١٩

 ٚذٙ عايز عهٙ يذًذ اتزاْٛى  ١٧٧٧٨٤١٦١ ١٨٧

 

 

 

 


