
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 الدراسات السكانية انتظام -الدراسات السكانية  -الفرقة ثانية 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 آّٚ خانذ يذًذ لطة  ٦٣٤٩٤٣٤ ١

 عطا كايمادًذ فتذٙ   ١٧٧٧١٤٩٩٢ ٢

 ادًذ يذًذ ضٛذ عثذانعظٛى  ١٧٧٧١٣٢١٦ ٣

 ادًذ يذًذ عثذانُعٛى ضهًٛاٌ  ١٧٧٧٢٥٤٣١ ٤

 اضايّ ادًذ يذًذ عثذ انردًٍ  ١٧٧٧٢٥٣٩١ ٥

 اضًاء دجاج عثذانثالٙ يذًذ  ١٧٧٧٢٣٦٣٤ ٦

 اضًاء عادل يُذ٘ دطٍ  ١٧٧٧٢٤٢٩٤ ٤

 اضًاء لطة يتٕنٙ اتراْٛى  ١٧٧٧٢٣٤١٢ ٣

 انٛص ضعذ فًٓٗ ضعذ  ٦٣٤٩٤٣٧ ٩

 اياَٙ عصاو فارٔق ريضاٌ  ١٧٧٧٢٣٩٧٢ ١٧

 اياَٙ فٕز٘ يذًذ خهٛم  ١٧٧٧٢٥٣٧٦ ١١

 ايُّ ادًذ يذًذ اتراْٛى  ١٧٧٧١٣٧٣٤ ١٢

 ايُّ رجة يذًذ عثًاٌ  ١٧٧٧٢٢٤١٥ ١٣

 ايُّٛ كًال ادًذ رجاء يذًٕد  ٦٣٤٩٤٤٣ ١٤

 ايٛرِ ادًذ يذًذ عثذِ  ١٧٧٧٢٥٣٢٤ ١٥

 اَجٗ عًاد زاْٗ اضكُذر  ٦٣٣١٢٤٦ ١٦

 اَجٙ جرجص ياْر اريإَٛش  ١٧٧٧٢٥٦٣٣ ١٤

 اًٚاٌ ْالل يذًذ عثذانطالو  ١٧٧٧١٤٦١٦ ١٣

 اّٚ ادًذ ٚاضٍٛ عثذانغُٗ  ١٧٧٧٢٦١٤٩ ١٩

 اّٚ دًذاٌ عثذانمادر يذًذ  ١٧٧٧٢٣٦٩٧ ٢٧

 اّٚ دًذ٘ ادًذ عثذ هللا  ٦٣٣٧٦٦١ ٢١

 اّٚ ريضاٌ عًر تَٕٙ  ١٧٧٧١٣١٤٥ ٢٢

 تطُٛى رتٛع ضٛذ عثذهللا  ١٧٧٧٢٢٤١١ ٢٣

 جرجص ياجذ عسٚس اضذك  ١٧٧٧٢٥٦٤٣ ٢٤

 جًال فتذٙ عثذانذكى ادًذ  ١٧٧٧٢٣١٤٦ ٢٥

 جٓاد جًال عثذانثصٛر عًر  ١٧٧٧١٤١٦٧ ٢٦

 جٓاد يذًذ يذًذ اتراْٛى  ٦٣٤٩٩٢٦ ٢٤

 دازو يذًذ يذًذ يذًٕد  ١٧٧٧١٤٢٦١ ٢٣

 خانذ رضا دهًٗ عثذ رتّ  ٦٣٤٩٣٩٤ ٢٩

 خضرج ٕٚضف يذًٕد خضر  ١٧٧٧٢٥٤٢٤ ٣٧

 دعاء رجة يذًذ يذًذ  ١٧٧٧٢٤٣٦٣ ٣١



 االضى انكٕد و

 دعاء عثذ انغُٙ يذًذ عثذ انغُٙ  ١٧٧٧٢٥٥٩٤ ٣٢

 دُٚا اشرف نٕٚس عٕض  ١٧٧٧٢٤٥٤٤ ٣٣

 راَٛا دطٍٛ عثذ انذًٛذ فرج  ١٧٧٧٢٥٥٥٩ ٣٤

 راَٛا ضٛذ ادًذ يذًذ  ٦٢٥٦٣٧٩ ٣٥

 يُصٕر عثذانعسٚسراَٛا عثذانعسٚس   ١٧٧٧٢٤٦٤٢ ٣٦

 راَٛا يذًذ ضٕتٙ ادًذ  ١٧٧٧٢٥٣٧٧ ٣٤

 راَٛا يذًٕد عهٙ دطٍ  ١٧٧٧١٣٥٩٤ ٣٣

 رفٛذِ عًراٌ يذًذ عهٙ  ١٧٧٧٢٤٤٤٣ ٣٩

 رَا ٚطر٘ ادًذ عثذانًُعى  ١٧٧٧٢٤٢٤٥ ٤٧

 رٔجُٛا عًاد انذٍٚ خطاب زٚذاٌ  ١٧٧٧٢٥٤٢٣ ٤١

 رٔٚذا فٕنٙ َاجخ عثذانذكى  ١٧٧٧٢٣٩٢٧ ٤٢

 رٔٚص خهٛم دثٛة صانخ  ١٧٧٧٢٤٧٧٤ ٤٣

 رٚٓاو اضالو كايم ضهٛى  ١٧٧٧٢٢٥٤٦ ٤٤

 زُٚة اًٍٚ ادًذ يذًذ  ١٧٧٧٢٣٢٩٥ ٤٥

 زُٚة يذًذ تٕفٛك عطا هللا  ١٧٧٧٢٦٧١١ ٤٦

 ضارج دًذٖ يذًذ جًال يذًٕد  ٦٣٤٩٤١٣ ٤٤

 ضًر َاد٘ دطٍٛ اضًاعٛم  ١٧٧٧٢٣٥٢٦ ٤٣

 ضًّٛ عاطف فتذٙ يذًٕد  ١٧٧٧٢٣١٤٢ ٤٩

 ضٓٛر رتٛع يذًذ عثذ انذكٛى  ١٧٧٧٧٧٥٥٥ ٥٧
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 (٩ ) 

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

 شاُْذا عادل تٓجت عثاش  ١٧٧٧٢٢٤٣٤ ٥١

 شًٛاء طارق ادًذ عثذانجٕاد  ١٧٧٧٢٢٩٤٣ ٥٢

 صانخ عثذانعال عثذانغُٙ يذًذ  ١٧٧٧٢٢٤٧٣ ٥٣

 ضٛاء يذًذ عثذانرشٛذ عثذرتّ  ١٧٧٧١٣٢٤٦ ٥٤

 طّ دًذ٘ تٕفٛك عثذانردًٍ  ١٧٧٧٢٢٣٤٧ ٥٥

 عثذانردًٍ انطٛذ عثذرتّ صانخ  ١٧٧٧٢٢٥٤٤ ٥٦

 عثذانردًٍ عٛذ عثذانْٕاب ادو  ١٧٧٧١١٧٣٩ ٥٤

 عثذانردًٍ يؤيٍ ادًذ يذًذ  ١٧٧٧٢٤٤١٥ ٥٣

 عًر يذًذ اتراْٛى يذًذ  ٦٣٤٩٤٤٤ ٥٩

 عًر يختار دطٍ عثذانطالو  ١٧٧٧١٤٦٢٤ ٦٧

 غادِ دايذ يرٔاٌ عثذانذكٛى  ١٧٧٧٢٣١١٧ ٦١

 غادِ يذًذ خهٛفّ طّ  ١٧٧٧٢٥٤٩٩ ٦٢



 االضى انكٕد و

 طهثّغادِ يذًذ رتٛع   ٦٣٤٩٦٤٣ ٦٣

 فاد٘ اشرف يٛخائٛم يٛخائٛم ٕٚضف  ١٧٧٧٢٥٦٩٢ ٦٤

 كرٚى عثذانذًٛذ عثذانْٕاب عثذانغُٗ  ١٧٧٧٢٥٤٣٣ ٦٥

 كٛرنص يٛخائٛم فإَش تٕنص  ١٧٧٧٢٤٣٧٣ ٦٦

 نٛهٙ ضعذ ٕٚضف عهٙ  ١٧٧٧٢٢٤٣٦ ٦٤

 يار٘ نٕٚس فإَش دُا  ١٧٧٧٢٢٥٢٤ ٦٣

 يذًذ صثرٖ دضٕلٗ ادًذ  ٦٢٦٩٢٣٢ ٦٩

 يرَا عطا عثذهللا عسارّٚ  ١٧٧٧٢٤٣٤١ ٤٧

 يرِٔ عًر رجة ادًذ  ١٧٧٧١٤٢٢٤ ٤١

 يرٚى َادٖ َثٛم زكا  ١٧٧٧٢٥٤٦٤ ٤٢

 يرٚى َاصر فتذٗ دًاد  ٦٣٣٧١٥٢ ٤٣

 يصطفٗ ادًذ يذًذ دطاٍَٛ  ١٧٧٧٢٥٣٣٤ ٤٤

 يصطفٙ دطٍ صاتر ٔلاد  ١٧٧٧٢٤٣١٩ ٤٥

 يُار عثاش عهٙ يذًذ  ١٧٧٧٢٤٤٧٥ ٤٦

 صالح عهٙيُار عهٙ   ١٧٧٧٢٣٣٣٦ ٤٤

 يُّ هللا يذًذ صذٚك يصطفٗ  ١٧٧٧٢٥٣٤٧ ٤٣

 يُٛا عاطف عٛاد يطعذ  ١٧٧٧٢٣٣٩٥ ٤٩

 َادّٚ اشرف ٕٚضف ٔاضٛهذاش  ١٧٧٧٢٣٩٩٣ ٣٧

 َذا ْاشى عثذانجٕاد ْاشى  ١٧٧٧٢٤٣٣١ ٣١

 َٕرْاٌ ادًذ عثذانغُٙ يذًذ  ١٧٧٧٢٣٣٣٣ ٣٢

 ْاٚذ٘ ضعٛذ يذًذ انطعٛذ  ١٧٧٧٢٤٢٧١ ٣٣

 ْثّ هللا يذًذ رضا عثذ انفتاح ْاشى  ٦٣٤٩٣٢٣ ٣٤

 ْشاو يصطفٙ دطُٙ اضًاعٛم  ١٧٧٧٢٣٢٣٦ ٣٥

 ُْاء زكرٚا عثذانغُٙ يذًذ  ١٧٧٧٢٣٢٤٦ ٣٦

 


