
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 فلسفة انتساب موجة -الفلسفة  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ٠٢:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اتراَ عسخ صّٛئ١ً ِٛضٟ  ١١١١١٠٠٠١ ١

 اترا١ُ٘ فرج جر٠ص ٠ٛضف  ٦٣٤١١٠٢ ٢

 ادّذ رافد دط١ٓ دطٓ دّاد  ١١١١٢٥٦٠٣ ٣

 ادّذ رضا ِجذٞ ض١ذ  ١١١١٢٥٠٦٣ ٤

 ادّذ ضع١ذ ِذّذ ضاٌُ  ١١١١٢٤٢٠٠ ٥

 ادّذ ِذّذ ٔصر عثذ اٌعس٠س  ١١١١٢٥٠١٣ ٦

 ادّذ ِّذٚح جثر عثذاٌثالٟ  ١١١١٢٤١٠١ ٠

 ادُ٘ ِّذٚح ّ٘اَ عٍٟ  ١١١١١٠٥٠٥ ٠

 اضراء عٍٝ ِذّذ ِصطفٝ  ٦٣٤٦١١٣ ٠

 اضالَ دطٓ ادّذ دطٓ  ٦٣٤٦٥١٥ ١١

 اضّاء اترا١ُ٘ ادّذ ِذّذ  ١١١١١١٠٠٤ ١١

 اضّاء ِذّذ طٗ عثذاٌذى١ُ  ١١١١١٠٥٤٦ ١٢

 ا١ٌص ضعذ جاتر دٕا  ٦٣٤٦٥٢٣ ١٣

 اِأٝ ِذّذ جّاي عثذاٌظا٘ر  ٦٢٦٠٢٥٢ ١٤

 ا١ِٕٗ عثذ اٌعظ١ُ رشذٜ عثذ اٌعظ١ُ  ٦٣٤٦٥٣٥ ١٥

 ا١ِٕٗ عالء رجة صاٌخ  ١١١١١٠٦٤٠ ١٦

 ا١ِٕٗ ٠ذ١ٟ ِذّذ عّر  ١١١١٢٤١٠٠ ١٠

 ا١ِرٖ عٍٝ ض١ذ عٍٝ  ٦٤٤٢١٤٤ ١٠

 ا١ِرٖ ِجذٜ عثذاٌرد١ُ خ١رٜ  ٦٣٤٦٥٤٣ ١٠

 أجٟ اضاِٗ شذاذٗ خ١ًٍ  ١١١١١٠٠٦٠ ٢١

 ا٠ٙاب ِذّذ دط١ٓ دطٓ  ٦٣٤٦٥٠٣ ٢١

 ذغر٠ذ عٍٝ ِذّٛد ضع١ذ  ٦٢٦١١٦٠ ٢٢

 ذ١ط١ر ٔاصر ذّاَ عثذاٌذا٠ُ  ٦٣٤٦٦٢٣ ٢٣

 ثاتد ادّذ دط١ٓ ِذّذ  ٦٠٠٠٠٥٦ ٢٤

 ثاتد دّاد ثاتد ادّذ  ٦٠٠٠١٠١ ٢٥

 ثر٠ا عالء ِذّذ ادّذ  ١١١١١٠٥٣١ ٢٦

 جاضُ ِذّذ شذاذٗ ِذّذ  ١١١١١١٤٥٠ ٢٠

 جٛرج١ٕا ٔاصر عسب اضىٕذر  ١١١١٢٤١٠٦ ٢٠

 دازَ عّراْ عثذإٌثٝ عثذاٌجاتر  ٦٣٤٦٦٢٠ ٢٠

 دطٓ خاٌذ دطٓ ِرزٚق  ١١١١١١٠٠١ ٣١

 دط١ٓ شعثاْ دط١ٓ جا١٘ٓ  ١١١١١٠٦٦٠ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 خاٌذ فرذٝ رِضاْ ِذّذ  ٦٣٤٦٦٢٠ ٣٢

 دعاء جّاي شعثاْ ادّذ  ١١١١١٠٥٣٢ ٣٣

 د٠ٕا ع١اد ِرجاْ رزق  ١١١١١٠٠٠٠ ٣٤

 را١ٔا جاتر ِذّذ اٌط١ذ  ٦٠٠٠٣١٣ ٣٥

 رضٛٞ ِذّذ عثذاٌرؤف ِذّذ  ١١١١١٠٦٠١ ٣٦

 ر٠را ا٠ٙاب تطرش ا١ٔص  ١١١١٢٤١٦٠ ٣٠

 ر٠را ض١ّر واًِ صاٌخ  ٦٣٤٦٦٥١ ٣٠

 ر٠ٙاَ خاٌذ عثذاٌذ١ّذ ِذّٛد  ١١١١١٠٠٠٤ ٣٠

 ز٠ٕة ضاِخ فرذٝ ز٠ٓ  ٦٠٠٠٥٠٠ ٤١

 ضاٌّح دّاد ِذّذ دطٓ  ٦٠٠٠٢٠١ ٤١

 ضا٘ر ضاِٟ ٔا٠ر ضع١ذ  ١١١١٢٥٠٦٥ ٤٢

 ضذر ِّذٚح عثذاٌصثٛر دطٓ  ١١١١١٠٦٢١ ٤٣

 ضّر عٍٟ ِذّٛد عٍٟ  ١١١١١٠٦١٠ ٤٤

 ضٕاء رت١ع ضادٟ ِذّذ  ١١١١٢٤٣٠٤ ٤٥

 ضٙاَ فارٚق عثذاٌذ١ّذ ضعذ  ١١١١٢٥٦٠٤ ٤٦

 شر٠ٓ دّذٞ ِذّٛد اتٛاٌذّذ  ١١١١١٠٦٠٣ ٤٠

 شعثاْ دّذٜ ِرٛوً ِذّذ  ٦٠٠٠٠٠٢ ٤٠

 ش١ٙرٖ شعثاْ ِذّذ عثذاٌفض١ً  ٦٣٤٦٦٠٥ ٤٠

 صاتر٠ٓ عثذاٌظا٘ر عساخ ِذّذ  ١١١١١٠٠٤٤ ٥١

 

 كلية اآلداب
 دراسيةتقرير عن طالب سنة 

 فلسفة انتساب موجة -الفلسفة  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ٠٢:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 صّٛئ١ً ٔث١ً عط١ٗ تطرش  ٦٤٣٤٦١٠ ٥١

 عادي ٔادٞ صذلٟ ضع١ذ  ١١١١٢٥٠١٤ ٥٢

 اٌذى١ُ ادّذ ِصطفٝ عٍٝعثذ   ٦٤٣٤٦١٠ ٥٣

 عال ِذّذ اترا١ُ٘ خ١ٍفٗ  ١١١١١٠٥٣٤ ٥٤

 عّار ٔاصر ضعذ عثذاٌذ١ّذ  ١١١١١٠٥٠٦ ٥٥

 غادٖ عّر ض١ذ و١الٟٔ  ١١١١١٠٠١٠ ٥٦

 فاطّح خ١ًٍ اترا١ُ٘ ض١ٍّاْ  ٦٠٠٠٥٠٠ ٥٠

 فاطّح ٠ٛٔص ِذّذ ٠ٛٔص  ١١١١٢٥٠٠٠ ٥٠

 فاطّٗ ٔاجخ عثذاٌثاضظ ض١ذ  ١١١١٢٤٦٥٠ ٥٠

 فردح عادي ِذّذ عٍٝ  ١١١١١١٥١٠ ٦١

 فردٗ فرذٟ عثذاٌطالَ ِذّذ  ١١١١٢٤٣٢٣ ٦١

 ور٠طر١ٓ اترا١ُ٘ تذ٠ع ٔاشذ  ١١١١٢٤٢٤٠ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 و١رٌص ٔاصف شاؤي ضع١ذ  ٦٢٦١١٣١ ٦٣

 ١ٌّاء ٚفمٟ عرر٠ص اتٛا١ًٌٍ  ٦٠٠٠٦١٦ ٦٤

 ِارٜ ِٕطٝ عثذهللا اترا١ُ٘  ٦٠٠٠٣١٠ ٦٥

 ِار٠ٛ ضعذ دٍّٝ واًِ  ٦٣٤٠١٠٣ ٦٦

 ِار٠ٛ ِا٘ر دٍّٝ ادَ  ٦٣٤٠١١٥ ٦٠

 ِذّذ ادّذ صاٌخ ِذّٛد ِذّذ  ١١١١٢٥٥١٠ ٦٠

 ِذّذ ادّذ ِذّذ عّر  ١١١١٢٥٠١٦ ٦٠

 ِذّذ ثرٚخ عثذ هللا تٕذارٞ  ١١١١٢٥٠٥٠ ٠١

 ِذّذ دّذٜ ِذّذ عثذ اٌعاي  ٦٣٤٠١٠٠ ٠١

 ِذّذ دّذٜ ِذّذ عثّاْ  ٦٣٤٠١٠٣ ٠٢

 ِذّذ ض١ّر اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٣٤٠١١٠ ٠٣

 ِذّذ عثذ إٌثٝ اٌط١ذ عٛض  ٦٠٠٠٥٣٥ ٠٤

 ِذّذ ِٕجٟ عثذ اٌردّٓ عثذ اٌذ١ٍُ  ١١١١٢٥٠٢١ ٠٥

 ِذّذ ٔادٞ راضٟ صاٌخ  ١١١١٢٤٤٦٠ ٠٦

 ِذّذ ٠اضر فرغً أدّذ  ٦٢٦١١٠٦ ٠٠

 ِذّٛد اتٛاٌذ٘ة واًِ ِذّٛد  ١١١١١٠٤٠٣ ٠٠

 ِذّٛد دطٓ ِذّذ دطٓ  ١١١١١١٠١٠ ٠٠

 واًِ واًِ رجةِذّٛد صالح   ١١١١١١٠١٤ ٠١

 ِرٚج عٍٝ اترا١ُ٘ دطٓ  ١١١١٢٥٠٣١ ٠١

 ِرٖٚ ِذّذ عاتذ٠ٓ عثذ اٌذ١ّذ  ١١١١٢٥٥٦١ ٠٢

 ِر٠أا عّاد زا٘ر ٍِه  ١١١١٢٥٠١٤ ٠٣

 ِر٠ُ ِجذٞ اٌثرخ ٔص١ف  ١١١١٢٤٤٠٠ ٠٤

 ِر٠ُ ٠ٛٔاْ فٍرص شىرٞ  ١١١١١٠٠٠١ ٠٥

 ِصطفٝ ِذّذ ذٛف١ك عثذ اٌمادر  ٦٤٣٤٦١٣ ٠٦

 ِىار٠ٛش ١ِالد جرجص ١ِخائ١ً  ١١١١٢٤٤٠٤ ٠٠

 ِٕٗ هللا جّاي اترا١ُ٘ ِذّذ  ١١١١١٠٤٠٠ ٠٠

 ِٝ عٍٝ ِذّذ عثذاٌٛ٘اب  ٦٣٤٠٢٢٤ ٠٠

 ِٟ عثذهللا اترا١ُ٘ عثذهللا  ١١١١١٠٥٦١ ٠١

 ١ِٕا رضا فضً تثاٚٞ  ١١١١٢٥٠٥٣ ٠١

 ١ِٕا فا٠س رفعد اترا١ُ٘  ١١١١١١٠١٤ ٠٢

 ٔاجٟ رِضاْ دذاد عط١ٗ  ١١١١٢٣٠٥٠ ٠٣

 ٔادر ثرٚخ اِثارن فرج  ٦٢٦١٢١٠ ٠٤

 ٔٛرا فرج شعثاْ واًِ  ٦٣٤٠٢٢٠ ٠٥

 ٔٛر٘اْ أٛر عثذ اٌٌّٛٝ دطٓ  ٦٣١٠١٠١ ٠٦

 ٔٛر٘اْ دطاَ ِذّذ ٔج١ة ِذّذ  ١١١١١٠٠٣٣ ٠٠



 االضُ اٌىٛد َ

 ٔٛر٘اْ دطٓ ِذّذ ِذّذ  ٦٣٤٠٢٣١ ٠٠

 ٔٛر٘اْ عالء فارٚق عٍٝ  ٦٢٦١٢٢٠ ٠٠

 ٔٛر٘اْ ِجذٜ ِذّذ عٍٝ  ٦٢٦١٢٤٢ ١١١

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 فلسفة انتساب موجة -الفلسفة  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 ص ٠٢:٠١ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ١ٔف١ٓ ِذدد ف١ُٙ شاور  ١١١١٢٦١٠٢ ١١١

 ِٙذٜ ِذّذ ٘اجر شعثاْ  ٦٣٤٠٢٣٠ ١١٢

 ٘اجر فرذٝ عثذ اٌذ١ّذ ِٙراْ  ٦٠٠١٤٢١ ١١٣

 ٘ثٗ دشّد ِذّذ عثذاٌجٛاد  ٦٣٤٠٢٤٤ ١١٤

 ٘ذٜ دطٓ واًِ ِذّذ  ١١١١٢٥٠٠٠ ١١٥

 ٘ذٞ ٔاجٟ عثذاٌعظ١ُ طٗ  ١١١١١٠٦٣٠ ١١٦

 ٚفاء صاٌخ عثذاٌطرار ض١ٍّاْ  ٦٢٦١٢٥٥ ١١٠

 ٠طرا جّاي ِذّٛد شٍماِٟ  ٦٣٤٠٢٥٢ ١١٠

 


