
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٩١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطُ اٌىٛد َ

 اتأٛب ٠ٛثاَ تٌٛض ٘ز١ِٕا  ١٢٢٢٠٠٣٠٧ ١

 اتٛاٌعالادّذ اتٛ اٌعال طٍعت   ٣٦٥٧٢٣٠ ٠

 ادّذ دّذٞ عثذ إٌّعُ عثذ اٌغٕٟ  ١٢٢٢٠٢٦٦١ ٠

 ادّذ خاٌذ ادّذ اتزا١ُ٘  ١٢٢٢٠٢٣٧٣ ١

 ادّذ خ١زٜ اتزا١ُ٘ ط١ٍّاْ  ٣٦٦١٣٦٦ ٢

 ادّذ صالح عثذاٌّاٌه ِذّذ  ٣٦٦١٦١٥ ٣

 ادّذ عصاَ اٌذ٠ٓ ِذّذ صذ٠ك  ١٢٢٢٠٠١٠١ ٥

 ادّذ فارٚق ِذّذ دظٓ  ١٢٢٢١٥٠٧٢ ٦

 ارٚٞ صاٌخ س٠ز ِذّذ  ١٢٢٢٠٠٠٧٦ ٧

 اس٘ار ف١صً ِذٟ ا١ِٓ  ١٢٢٢١٦٠٠٢ ١٢

 اطزاء عثذهللا سوٟ عثذهللا  ١٢٢٢١٥١٢٥ ١١

 اطالَ عثذ اٌفتاح دٍّٝ سوٟ  ١٢٢٢٠٢٦٦٢ ١٠

 اطّاء رفعت عثذاٌظتار ِٕٟٙ  ١٢٢٢٠٠٥٦٠ ١٠

 اطّاء رِضاْ دٕفٟ عثذإٌثٟ  ١٢٢٢٠٠٧٥٣ ١١

 اطّاء عاطف رِضاْ ط١ٍُ  ١٢٢٢١٥٢٠٣ ١٢

 اطّاء ٚد١ذ ادّذ فّٟٙ  ١٢٢٢٠٠٢٠٢ ١٣

 اٌثذرٞ طٗ دظ١ٓ واًِ  ١٢٢٢١١٢٠٠ ١٥

 اٌش١ّاء خ١ٍفٗ ِزاد خ١ٍفٗ  ١٢٢٢٠٠١١٥ ١٦

 اًِ فتذٟ دّذٞ ِذّذ  ١٢٢٢٠٠٢٧٣ ١٧

 ا١ِٕٗ اطاِٗ ِذّذ رجائٟ تٟٛٔ  ١٢٢٢٠٠٢١٧ ٠٢

 ا١ِزٖ خاٌذ س٘زٞ عثذٖ  ١٢٢٢٠٠٦٧٧ ٠١

 أٛر عثذاٌٛ٘ابا١ِزٖ عثذاٌٛ٘اب   ٣٦٥٧٧١٦ ٠٠

 ا١ِزٖ ِذّذ سغٍٛي دظٓ  ٣١١٥٢٢٣ ٠٠

 أذر٠ٗ ِذدت فٛسٜ غاٌٝ  ٣١٢٦٧٢٥ ٠١

 أط١ٔٛٛص ط١ّز صثذٝ جزجض  ٣١١٧٧٥١ ٠٢

 أط١ٔٛٛص ٔش٠ٗ شف١ك خ١ّض  ٣٦٦٢١٥٠ ٠٣

 ا٠ّاْ جّاي ِذّٛد ِذّذ  ١٢٢٢٠١٠٠٥ ٠٥

 ا٠ّاْ عّز ط١ذ اطّاع١ً  ١٢٢٢١٥٦٠٥ ٠٦

 ِذّذ ِذّذ خ١زٞ عٍٟا٠ّاْ   ١٢٢٢١٦٠١٢ ٠٧

 ا٠ّاْ ِذّٛد ٠ظزٞ ِذّذ عثذاٌعظ١ُ  ١٢٢٢٠٠٧٢٧ ٠٢

 ا٠ّٓ ِذّٛد عٍٝ ادّذ  ١٢٢٢٠٣٢٢٠ ٠١



 االطُ اٌىٛد َ

 ا٠ٗ اطاِٗ ِذّذ عٍٟ ِٙزاْ  ١٢٢٢٠٢٣٢٧ ٠٠

 ا٠ٗ تٙاء اٌذ٠ٓ ٔج١ة تٟٛٔ  ١٢٢٢١٦٢١٣ ٠٠

 ا٠ٗ ف١صً عثذاٌذ١ّذ ِذّٛد  ١٢٢٢٠٠٧٠٠ ٠١

 اتزا١ُ٘تافٍٝ عادي اٌمض ف١ٍثض   ٣١٢٢١١٥ ٠٢

 تزطَٛ رِٚأٟ دث١ة دظة هللا  ١٢٢٢٠٠٧٧٣ ٠٣

 تظ١ُٕ ادّذ اطّاع١ً ِذّذ  ٣٦٦٢٠٢٢ ٠٥

 جاو١ٍٓ جٛرج دٍّٟ طع١ذ  ١٢٢٢٠٠٢٥٦ ٠٦

 ج١ٙاْ وّاي عّز واًِ  ٣٦٦١٦٣١ ٠٧

 دظٓ تٛد١ذ أٛر عثاص  ١٢٢٢٠٠٢٣٠ ١٢

 دظٕاء عّاد عٍٝ عثذاٌزد١ُ  ٣٦٦٢٠٣١ ١١

 ِذّذ عثذاٌٛ٘ابدٕاْ ا٠ّٓ   ١٢٢٢٠٠١٢١ ١٠

 دٕاْ شعثاْ ِذّذ جاد  ٣٦٦٢٥٠٧ ١٠

 خاٌذ رسق داتُ عثذاٌزدّٓ  ٣٦٦١٢٠٢ ١١

 خٍٛد جّاي عثذاٌّج١ذ ِذّذ  ١٢٢٢١٥٠١٠ ١٢

 خٍٛد ِذّذ ع١ظٟ سوز٠ا  ١٢٢٢٠٠٦٣٦ ١٣

 خٍٛد ِذّٛد ا١ِٓ ج١ٛشٟ دظٓ  ١٢٢٢٠٢٥٠٦ ١٥

 دا١ٌا خاٌذ سوٝ ِفتاح  ٣٦٦١٠٣١ ١٦

 تٙاء ِذّٛد ِذّذدعاء   ١٢٢٢٠٠١٠٣ ١٧

 د١ِأٗ ٔادٞ ٔج١ة دث١ة  ١٢٢٢٠١٢٢١ ٢٢

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ٩١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االطُ اٌىٛد َ

 د١ِأٗ ٠ٛٔاْ ٠ظٝ جزجض  ١٢٢٢٠٣١٦٦ ٢١

 د٠ٕا ِذّذ عثذهللا دافظ  ١٢٢٢٠٠٦٢٢ ٢٠

 راغة دظا١ٔٓ ِذّذ راغة  ١٢٢٢٠٢٥٢٣ ٢٠

 را١ٔا اشزف ِذّٛد واًِ  ١٢٢٢١٥٧٢٣ ٢١

 را١ٔا خ١ًٍ عٍٟ ا١ِٓ  ١٢٢٢٠١١١٠ ٢٢

 را١ٔا ِذّذ ِصطفٟ ادّذ  ١٢٢٢٠١٠٢٠ ٢٣

 ج١ٕذٞرداب ادّذ ِذّذ ادّذ   ١٢٢٢٠١٢٣٠ ٢٥

 ر٠ّٛٔذٖ صفٛت رِشٞ ف١ُٙ  ١٢٢٢٠٠٣٢٥ ٢٦

 س٠ٕة طعذ شذاتٗ اتزا١ُ٘  ١٢٢٢٠٢٣٥٠ ٢٧

 س٠ٕة صالح ٔاجٟ عثذاٌٍط١ف  ١٢٢٢٠٠٧٠١ ٣٢

 س٠ٕة عثذإٌّعُ عثذاٌّطٍة عثذاٌٛادذ  ١٢٢٢٠١٢٦٧ ٣١

 طارٖ دظ١ٓ صذلٟ ر٠اض  ١٢٢٢١٦٣١٦ ٣٠



 االطُ اٌىٛد َ

 طارٖ عثذاٌع١ٍُ فزج ط١ٍّاْ  ١٢٢٢١٥٠٠٠ ٣٠

 طارٖ ِذّذ ِذّذ ر٠اض  ٣٦٦١٠٦٥ ٣١

 طعذ جّاي طعذ ِزاد  ٣٦٦١٠٦٧ ٣٢

 شذا عادي تىزٞ دظ١ٓ  ١٢٢٢٠٠٢٦٠ ٣٣

 ش١ّاء اتزا١ُ٘ دظة إٌثٟ عٍٟ  ١٢٢٢٠٠٧٢٥ ٣٥

 ش١ّاء رجة عثذاٌعش٠ش ادّذ  ١٢٢٢٠٠١٠٧ ٣٦

 ش١ّاء ِخٍٛف ِذّذ ادّذ  ١٢٢٢٠٠٢٠١ ٣٧

 ش١ّاء ِصطفٟ عثاص ِذّذ  ١٢٢٢٠٠١٢٠ ٥٢

 صفاء ِذّذ ت١ِٟٛ دظا١ٔٓ  ١٢٢٢١٥٠٧٣ ٥١

 ضذٟ ِصطفٟ خاٌذ فّٟٙ  ١٢٢٢١٦١٠١ ٥٠

 طارق ادّذ طعذ ٔصز  ١٢٢٢٠٠٢٦٧ ٥٠

 عثذ اٌزدّٓ ِذّٛد عٍٝ ادّذ  ٣٦٥٧٧١١ ٥١

 عثذ هللا ادّذ اتزا١ُ٘ عٍٝ  ٣٦٦١٠١٢ ٥٢

 عثذ هللا ِٙذٜ عثذإٌع١ُ عٍٝ  ٣٦٦١٥٠٧ ٥٣

 عثذاٌتٛابعثذهللا ادّذ عثاص   ١٢٢٢٠٠٢٠٥ ٥٥

 فاد٠ٗ طاِٟ فٛسٞ ٔاشذ  ١٢٢٢١٥٥٠٣ ٥٦

 وز٠ُ طعذ عّز ِذّذ  ٣٦٦١٥١٢ ٥٧

 وز٠ُ شعثاْ عثذاٌجٛاد شعزاٚٞ  ١٢٢٢١٥٢٢١ ٦٢

 ِار٠ٕا ِالن ٠ٛطف ٠ض  ١٢٢٢٠١٠٥٣ ٦١

 ِار٠ٕا ٔادٞ عثٛدٖ ٔاشذ  ١٢٢٢٠٠٢٧٧ ٦٠

 ِار٠ٕا ٘أٟ ١ِخائ١ً ٌث١ة  ٣٦٦١٢٦٠ ٦٠

 عثذهللا غاٌِٝار٠ٛ عاطف   ٣١٢٠٢١٢ ٦١

 ِاسْ صثزٞ صالح عثذهللا  ١٢٢٢١٦٠٧٥ ٦٢

 ِذظٓ عثذاٌمادر شعثاْ عثذاٌمادر  ٣٠٠٥١٦٧ ٦٣

 ِذّذ خاٌذ ِذّذ اتزا١ُ٘  ١٢٢٢١٢٣٢٥ ٦٥

 ِذّذ رضا عٍٝ ِذّذ  ٣٦٦١١٦٢ ٦٦

 ِذّذ طارق خٛرش١ذ طٗ  ١٢٢٢١١٢٧٣ ٦٧

 ِذّذ عصاَ ِذّذ طٍعت ِذّذ تٛف١ك  ١٢٢٢٠٢٦٦٢ ٧٢

 ِذّذ ِجذٞ ِذّذ عٍٟ  ٣٦٥٧٧٥٦ ٧١

 ِذّذ ِذّٛد ادّذ فٛسٜ ِذّٛد  ٣٠٢١٦٥٠ ٧٠

 ِذّذ ِذّٛد عثذاٌىز٠ُ جاد  ٣٦٥٧٥٥٥ ٧٠

 ِذّٛد دظٓ ِذّٛد ادّذ  ٣٦٥٧٦٠٥ ٧١

 ِذّٛد طارق ِذّذ ِختار ِذّذ  ٣٦٦٢٧٣٢ ٧٢

 ِذّٛد ِذّذ ِذّٛد فزجأٟ  ١٢٢٢١٥٠٠٥ ٧٣

 ِذّٛد ٠ذٝ ِذّٛد ِتٌٛٝ  ١٢٢٢٠٢٥٠٦ ٧٥



 االطُ اٌىٛد َ

 ِزٖٚ ادّذ عثذاٌزدّٓ دظٓ  ١٢٢٢٠٠٦٣٧ ٧٦

 ِزٖٚ عثذإٌثٟ اتزا١ُ٘ ط١ذ  ١٢٢٢٠٠٠١٠ ٧٧

 ِز٠اْ طاِٟ طعذ دث١ة  ١٢٢٢٠٠٣٢١ ١٢٢

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 ص ٩١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠شئون الطالة بتبريخ  نظبم ابن الهيثم إلدارة
 االطُ اٌىٛد َ

 ِز٠أا عثذ اٌّالن فّٟٙ تثاٚٞ  ١٢٢٢٠٢٦١١ ١٢١

 ِز٠ُ ا١ِٓ خٍف ا١ِٓ  ١٢٢٢١٦٢٢٢ ١٢٠

 ِز٠ُ ِذّذ جّاي اٌذ٠ٓ عثذاٌزدّٓ  ١٢٢٢٠٠٧٢٢ ١٢٠

 ِز٠ُ ١ٌٚذ عثذاٌثاطظ اٌذطٛلٝ  ١٢٢٢٠٢٥١٦ ١٢١

 صالح اتزا١ُِ٘صطفٝ ادّذ   ١٢٢٢١٢٣٢٣ ١٢٢

 ِصطفٝ ادّذ ِتٌٛٝ عٍٟ  ١٢٢٢٠٢٢٥١ ١٢٣

 ِصطفٟ عٍٝ ِذّٛد عٍٝ  ٣٦٥٧١١٢ ١٢٥

 ِصطفٟ فزغً عثذاٌذف١ظ ط١ذ  ١٢٢٢٠٠١٣٥ ١٢٦

 ِٕٙذ ِذّذ ط١ذ عثذاٌعش٠ش  ١٢٢٢١٢٥٠١ ١٢٧

 ١ِزٔا اطذك اتزا١ُ٘ واًِ  ٣٦٦١١١٥ ١١٢

 ١ِزٔا سغٍٛي شعثاْ رسق هللا  ١٢٢٢١٥٥٥٦ ١١١

 ١ِٕا عاطف ٔص١ف دٕا  ١٢٢٢٠٠٣١٧ ١١٠

 ١ِٕا ِارٜ صادق رسق  ٣٦٥٧٥٧٦ ١١٠

 ٔظ١ُ داتُ عثذاٌذ١ّذ و١الٟٔ  ١٢٢٢١٦٠٥٣ ١١١

 ٔٛر٘اْ اٌظ١ذ عٛض عٍٝ ادّذ  ١٢٢٢٠٢٠٢٧ ١١٢

 ٔٛر٘اْ جّاي ِذّٛد دظ١ٓ  ١٢٢٢٠٠٦٧٣ ١١٣

 ٔٛر٘اْ خاٌذ ض١ف هللا ٠ٛٔض  ٣٠٢١٦٦٧ ١١٥

 ِذّذ صاٜٚٔٛر٘اْ خالف   ٣٦٥٧٠٦١ ١١٦

 ٔٛر٘اْ عادي سوٟ طٛلاير  ١٢٢٢٠٠٧٣١ ١١٧

 ١ٔزٖ جّاي ِذّذ عثذاٌٛ٘اب  ١٢٢٢١٥٧٣٣ ١٠٢

 ١ٔزٖ ِذّٛد خٍف شذاتٗ  ١٢٢٢٠٠١٧٢ ١٠١

 ٘اجز دظ١ٓ شعثاْ عشّاٚٞ  ١٢٢٢٠٢٦٦١ ١٠٠

 ٘أٟ ِذّذ أٛر ادّذ  ١٢٢٢٠٢٦٥٢ ١٠٠

 ٘ذٞ ادّذ ِذّذ عثذاٌثص١ز  ١٢٢٢٠٠٥٢١ ١٠١

 ١٘اَ س٠ٓ عثذاٌذ١ّذ عثّاْ  ١٢٢٢٠٠٠٧٠ ١٠٢

 ٚائً دّادٖ فارٚق ِذّذ  ١٢٢٢٠٠٢٠٠ ١٠٣

 ٚائً ٠ذٟ ط١ذ ّ٘اَ  ١٢٢٢١٥١٦٥ ١٠٥

 ٠اط١ّٓ جّعٗ رجة ِذّذ  ١٢٢٢٠٠٥٢٠ ١٠٦



 


