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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اتتطاَ حط١ٓ عثذاٌىر٠ُ ِحّذ  ١٤٤٤٢٤٣١١ ١

 اٌفتاح احّذاحّذ خٍف عثذ   ١٤٤٤٢٥٦٠١ ٢

 احّذ طٗ اترا١ُ٘ عثذ اٌع١ٍُ  ١٤٤٤٢٥٦٠١ ٣

 احّذ ِحّذ فتحٝ عثذاٌعس٠س  ١٤٤٤٢٥١٦٠ ٤

 احّذ ِحّٛد رفعت عٍٝ  ١٤٤٤٢٥١١٢ ٥

 اضراء ِحّذ ِحّٛد احّذ  ١٤٤٤٢٤١٤٤ ٦

 اضالَ ِجذٜ وّاي ٔظ١ر  ١٤٤٤٢٥١٤٠ ١

 اضّاء روٟ عثذاٌعظ١ُ عثاش  ١٤٤٤٢٤١٤١ ١

 عادي خٍف عٍٝاضّاء   ١٤٤٤٢٥١٣٤ ٠

 االء حطٓ رجة ِحّذ  ١٤٤٤٢٤٥٤٤ ١٤

 اٌفت عارف ٔادٞ ِحّذ  ١٤٤٤٢٥١٤٠ ١١

 اِأٟ ِمار صادق حٕا  ١٤٤٤٢٤٤٠١ ١٢

 ا١ِرٖ ا٠ّٓ جالي ِحّذ  ١٤٤٤١١٦١٤ ١٣

 ا١ِرٖ فٌٟٛ ِحّذ ِحّذ  ١٤٤٤٢٤٣٥١ ١٤

 أجٟ ج١ًّ ٍِه تشاٞ  ١٤٤٤٢٤١٣١ ١٥

 اتٛاٌفضً ِحّذ حطا١ٔٓأص خاٌذ ِحّذ   ١٤٤٤٢٤١٣٣ ١٦

 ا٠ّاْ ض١ذ ِحّذ عثذ اٌجٛاد  ١٤٤٤٢٥١٣٢ ١١

 ا٠ّٓ ِٕصٛر عذٌٝ ِٕٟٙ عٍٝ  ١٤٤٤٢٥١٢٠ ١١

 ا٠ٗ ضع١ذ ض١ذ اتٛز٠ذ  ١٤٤٤٢٤٥٢٠ ١٠

 تذٚٞ عثذ اٌشافٟ شعثاْ ِحّذ  ١٤٤٤٢٥١٣٤ ٢٤

 تط١ُٕ احّذ حاِذ حط١ٓ  ١٤٤٤٢٤٣٠٣ ٢١

 حطٕاء شعثاْ خ١ّص اٌط١ذ  ١٤٤٤١١٥٢١ ٢٢

 خٍٛد احّذ عثذاٌح١ٍُ عثذهللا  ١٤٤٤٢٤٦١١ ٢٣

 رضا جّعٗ احّذ ِحّذ  ١٤٤٤٢٥٥٠٢ ٢٤

 ض١ّٗ ِصطفٟ دضٛلٟ دفتر  ١٤٤٤٢٤٥١١ ٢٥

 ض١ٍٙٗ حطٓ ِاضٟ ِحّذ  ١٤٤٤٢٤٣١٦ ٢٦

 ض١ٍٙٗ ٔاصر ِا٘ر ِحّذ  ١٤٤٤٢٤٤١٥ ٢١

 ش١ّاء احّذ عٍٟ ِحّذ  ١٤٤٤١١٥٦٢ ٢١

 عالء احّذ ِحّذ عثذاٌٍط١ف  ١٤٤٤٢٤٢١٣ ٢٠

 عٍٟ ِحّذ عثذهللا تذراْ  ١٤٤٤١١٦٦١ ٣٤

 ع١ٍاء أٛر حط١ٓ عّر  ١٤٤٤٢٤٤٠٤ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 غادٖ ِجذٞ داٚد صادق  ١٤٤٤٢٤٣٤٠ ٣٢

 فاطّٗ ِحّذ ِحّذ عثذاٌٛ٘اب  ١٤٤٤٢٤٤١٦ ٣٣

 ورضت١ٕا اشرف عجا٠ثٟ شحاتٗ  ١٤٤٤٢٤٤٤٢ ٣٤

 ور٠ُ ِحّذ حاِذ ِحّذ  ١٤٤٤٢٥٠٦١ ٣٥

 ص١ٍة١ٌٍٟ اضحك ِالن   ١٤٤٤١١١١١ ٣٦

 ِاجذ فتحٟ عثذاٌٛ٘اب خ١ٍفٗ  ١٤٤٤٢٤١٣٤ ٣١

 ِار٠ٕا ض١ّر فٛزٞ اضىٕذر  ١٤٤٤٢٤٣٥٥ ٣١

 ِجذٞ ٔادٞ فا٠س ٔمٛال  ١٤٤٤٢٤٦٤٣ ٣٠

 ِحطٓ عرتٟ عثذاٌعاطٟ حط١ٕٓ  ١٤٤٤٢٤٥٢٤ ٤٤

 ِحّذ رجة خٍف عثاش  ١٤٤٤٢٥٠٣٢ ٤١

 ِحّذ عٍٝ صاتر عثذ اٌغٕٟ  ١٤٤٤٢٥٦٦١ ٤٢

 ِختار ِحّذ احّذِحّذ   ١٤٤٤٢٤٤٤١ ٤٣

 ِحّذ ِخٍف عثذ اٌعس٠س ِحّذ  ١٤٤٤٢٥٦٠١ ٤٤

 ِحّٛد ِحّذ عٍٟ ض١ٍُ  ١٤٤٤٢٣٠٥٤ ٤٥

 ِراَ عٍٟ حط١ٓ ِحّذ  ١٤٤٤١١٥٠٦ ٤٦

 ِصطفٝ ِحّذ ٌطفٝ حط١ٓ خٍف  ١٤٤٤٢٥٦١٠ ٤١

 ِصطفٝ ِحّذ ِىرَ ا١ِٓ  ١٤٤٤٢٥١١١ ٤١

 ٌٍِٛر ِٛضٟ ٌث١ة ِرزٚق  ١٤٤٤٢٤٣١٤ ٤٠

 ٔعّٗ صادق دا١ٔاي لذضٟ  ١٤٤٤٢٤٤١٢ ٥٤

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية
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 (٩ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اٌش١ٙذ٘ثٗ حٕا ٠ٛٔاْ عثذ   ١٤٤٤٢٥٥٠٠ ٥١

 ٘ذٞ ِحّذ شٍماِٟ احّذ  ١٤٤٤١١٦١١ ٥٢

 ٕ٘ذ حط١ٓ اتٛاٌع١ْٛ حط١ٓ  ١٤٤٤١١٥١٠ ٥٣

 ٠ؤٔا ١ِالد واًِ جرش  ١٤٤٤٢٤٢٥٤ ٥٤

 ٠ح١ٝ رجة عثذاٌح١ٍُ ِحّذ  ١٤٤٤٢٥٠٦٢ ٥٥

 ٠ٛضت١ٕا عّاد فٛزٞ صادق  ١٤٤٤٢٤٥٠٢ ٥٦

 


