
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 اآلثار اليونانية والرومانية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 أِيرج واًِ رياض واًِ  ٦٪٦٣٩٧٪ ١

 رضا ٌٚيُ فٙيُاتأٛب   ١٣٩٩١٧٪ ٦

 اتأٛب عّاد عسِي ايٛب دثيش  ٧٦٪٦٦١٪ ٧

 ادّذ دطاَ عثذ اٌطرار ضٍيّاْ  ٣٪٦٦١٨٪ ٨

 ادّذ فرغً ِذّذ اترا٘يُ  ١١١١١١١١٩ ٩

 ادّذ وّاي صالح وّاي  ٩٪٦٦١٩٪ ٪

 اضالَ ِصطفٝ ِذّذ عثذاٌغٕٝ ادّذ  ٦٪١١١١١١١ ٣

 اضّاء اتٛتىر ِصطفٝ عثّاْ  ٪٦٦١١٦٪ ٦

 اضّاء ضيذ جّعٗ ِذّذ  ٣٧٪٦٣٩٪ ٩

 اشرف دٕا عثذ اترا٘يُ  ٧٪٦٦١٦٪ ١١

 اٌطاعذٜ رتيع جاتر واًِ  ٪٧٦٦٩١٪ ١١

 اِأٝ عصاَ عيذ أِيٓ  ٦٣٩٣٨٩٪ ١٦

 أجٝ عّاد دثية يٛٔاْ  ٦٦١٦٦٣٪ ١٧

 ايّاْ عصاَ اترا٘يُ دطٓ  ٦٦١٧٣٩٪ ١٨

 ايّٓ اترا٘يُ خٍيً اترا٘يُ  ٧٦٦٧١١٪ ١٩

 اٌّجيذ عٍٝ دطٓايٕاش عثذ   ٨٪٪٦٣٩٪ ٪١

 جرجص عثيذ ضعذ اترا٘يُ  ٦٦١٨٣٧٪ ١٣

 جٙاْ رضا فايس عياد  ٦٣٩٩٩١٪ ١٦

 جٛرج عّاد عثذاٌٍّه عمً  ٩٣٦٦٪٦٪ ١٩

 دطاَ عيذ واًِ اترا٘يُ  ١١١١١١١٦١ ٦١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 والرومانيةاآلثار اليونانية  -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٠١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 داٌيا ياضر صذيك ِذّذ  ٦٦١٨١٨٪ ٦١

 ديٕا ِالن ٚصفٝ ِيخائيً  ٦٦١٧١٦٪ ٦٦

 رأيا ادّذ ِذّذ دطٓ  ٦٦١٦٦٨٪ ٦٧

 ٚأيص عٛضرِٚأٝ ِّذٚح   ٩٦١٦٪٦٪ ٦٨

 ضارٖ عثذ اٌذىيُ عاِر ادّذ  ٪٦٣٩٦٧٪ ٦٩

 ضاٌٝ ضاِٝ عذٌٝ ٌيّْٛ  ٧٧٦٦٦٨٪ ٪٦

 شيريٓ عجايثٝ ثاتد ٍِه  ٦٪٦٣٩٦٪ ٦٣

 شيّاء رجة ِذّٛد عثذ اٌطالَ  ٣٪٦٦١١٪ ٦٦



 االضُ اٌىٛد َ

 عثذ اٌردّٓ جّعح ضيذ عٍٝ  ٦٦١٩٨٩٪ ٦٩

 عثذ اٌردّٓ عالء اٌذيٓ ِذّذ أِيٓ  ٨١٪٦٣٩٪ ٧١

 هللا ِذّذ ضعٛدٜ دطاْ عثذ  ٦٦١١٦٦٪ ٧١

 عثّاْ دّادٖ فرذٝ عثذاٌثصير  ٨٪٦٦١١٪ ٧٦

 عّار ياضر فارٚق طا٘ر  ٩٩٩٩٪٦٪ ٧٧

 عّر فرذي عثذ اٌصثٛر عثذ اٌعاي  ٦٦١٦٩٩٪ ٧٨

 عّرٚ شذاذٗ عثذاٌعظيُ دطٓ  ٪٦٦١٦١٪ ٧٩

 فاطّٗ فٛزٜ جثاٌٝ عثذهللا  ٦٦١٦٣١٪ ٪٧

 ورضريٓ اضذك جاد صادق  ٣٪٦٦١٦٪ ٧٣

 ويرٌص رضا أٔٛر ٚ٘ثٗ  ٧٧٣١٩١٪ ٧٦

 ويرٌص ضّير صٍية جّيً  ٣٪٩٩٪٦٪ ٧٩

 ٌيٍٝ عٍٝ ِذّذ ِذّذ  ٧٧٣١٧١٪ ٨١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 اآلثار اليونانية والرومانية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 ص ٠١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠إلدارة شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِاجذ عيطٝ ِٕير دىيُ  ٧٧٣١٧٨٪ ٨١

 ِارذيٕا زا٘ر ٌٚيُ ٔصيف  ٧٧٣١٩٦٪ ٨٦

 ِارذيٕا ٘أٝ فايك عثذٖ  ٣١٪٦٣٩٪ ٨٧

 ِارضيً صفٛخ عسيس يطٝ  ٪٦٦١٨٣٪ ٨٨

 ِارٌٝ زوريا تٙجد ِرلص  ٦٦١١٧١٪ ٨٩

 ِجذٜ دٕا ايٍياِاريا   ٩٪٧٧٣١٪ ٪٨

 ِاريٕا عادي فريذ خٍيً  ٦٦١٦٧٧٪ ٨٣

 ِاريٕا ِالن دٕا جثرج  ٦٦١١٩١٪ ٨٦

 ِذطٓ ِذّٛد ِذّذ ِرضٝ  ٪٦٦١٨٧٪ ٨٩

 ِذّذ ادّذ ِذّذ عثذ اٌجٛاد  ٩٪١٩٦١٪ ٩١

 ِذّذ رِضاْ روٝ دردير  ٧٧٣٦١٣٪ ٩١

 ِذّذ شذاذح عٍي شذاذح  ٪٦٣٩٣٣٪ ٩٦

 ِذّذ عثذاٌىافِٝذّذ ِذٝ اٌذيٓ   ٩٩٩١٪٦٪ ٩٧

 ِذّذ ٔاصر عثذ اٌطالَ عثذ اٌٌّٛٝ  ٦٦١٩٨٩٪ ٩٨

 ِريُ عادي ِطعٛد ِطعذ  ٦٦١٦٨٨٪ ٩٩

 ِصطفٝ أدّذ ِذّذ عٍي  ٦٪٧٧٦٩٪ ٪٩

 ِصطفٝ دطٓ عثذ اٌٛ٘اب ِذّذ  ٧٧٦٩٩١٪ ٩٣

 ِصطفٝ عٍٝ ذٛفيك ِٙراْ  ٦٦١٨٩١٪ ٩٦

 ِصطفٝ ِذّٛد عثذ اٌٛ٘اب خٍيً  ٦٣٩٣٩٣٪ ٩٩



 االضُ اٌىٛد َ

 ِيرٔا جّاي صادق تطرش  ٦٪٦٦١٣٪ ١٪

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 اآلثار اليونانية والرومانية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 ص ٠١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِيرٔا ضاِٝ رشذٜ زاخر  ٦٣٩٣٧١٪ ١٪

 ِيٕا زا٘ر ٌثية يٛضف  ٧٧٩١٨٨٪ ٦٪

 ٔاديٗ صاٌخ رياض ِذّٛد  ٦٦١٨٩٣٪ ٧٪

 ٔرِيٓ ايّٓ عثذ اٌفراح ِذّذ  ١١١١١١٦٩٦ ٨٪

 ٔرِيٓ واًِ يعمٛب عثذ هللا  ١٣٪٦٣٩٪ ٩٪

 ٔعّاخ ِذّذ عثذاٌٙادٜ عثذاٌذفيظ  ٪٪٦٦١٦٪ ٪٪

 ٔٛرٖ فارٚق اضّاعيً صادق  ٧٪٪٦٦١٪ ٣٪

 ٔيفيٓ ضعذ زغٍٛي ضعذ  ٦٦١٨١٩٪ ٦٪

 ٘اجر صثرٜ ِذّذ اتٛ اٌّجذ  ٦٦١٩٩٦٪ ٩٪

 ٘اجر ِٕرصر زٕ٘ٝ ِذّٛد  ٧٧٩٨٦٩٪ ٣١

 ٘ايذٜ رِسٜ دٕا عياد  ٦٦١٩١١٪ ٣١

 ٘شاَ ٚديذ ضيذ درٚيش  ٦٣٩٨٩٦٪ ٣٦

 ٚالء ادّذ عثذ اٌعظيُ شٍماِٝ  ٣١٪٦٦١٪ ٣٧

 ياضّيٓ ِصطفٝ ادّذ ِذّذ  ٦٣٩٣١٩٪ ٣٨
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