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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 اتإَب ضاير ثاتت ٚطٙ  ١٠٠٠٢٤٠٦١ ١

 ضًٛر دُا يٛخائٛم اتإَب  ١٠٠٠٢٥١١١ ٢

 اتراو يالك جاب هللا يرزٔق  ٦٦١٩٢٦٢ ٣

 ادًذ اضًاعٛم ضٕتٗ ايٍٛ  ١٠٠٠١٠١٦٩ ٤

 ادًذ تذٔ٘ ادًذ يذًذ  ١٠٠٠٢٥١٢٢ ٥

 ادًذ تَٕٙ عثذ انفتاح تَٕٙ  ١٠٠٠٢٥١٠١ ٦

 ادًذ دطاو انذٍٚ يذًذ عرفات  ٦٦١٩٠١٤ ١

 ادًذ طّ ادًذ عثذ انذًٛذ  ١٠٠٠٠٠٤٢٥ ٦

 ادًذ عثًاٌ ادًذ عثذ انذفٛظ  ١٠٠٠٢٥١١٢ ٩

 ادًذ عالء ايٍٛ يذًذ  ١٠٠٠٢٥٦٥١ ١٠

 ادًذ يذًذ ضٛذ عهٗ  ٦٢٦٦٩٥٦ ١١

 ادًذ يذًٕد يذًذ رجة عثذانًذطٍ  ١٠٠٠٢٤١٩٦ ١٢

 اضالو يذًذ يذًذ ادًذ  ٦٢٦٩١١٦ ١٣

 اضًاء اضًاعٛم يذًذ دكرٔر٘  ١٠٠٠٢٥٦٦٩ ١٤

 اضًاء عًر ادًذ يذًذ دطٍ  ١٠٠٠٢٥٩٢٥ ١٥

 اضًاء يذًذ شعثاٌ يذًذ  ٦٦١٩٣٢٣ ١٦

 اضُات رايص دهٛى ٔاصف  ١٠٠٠٢٤٠٥١ ١١

 االء يذًٕد عثذانعظٛى ياضٙ  ١٠٠٠٢٤٤٦٠ ١٦

 انذطُٛٗ عًراٌ يذًٕد كايم  ٦٦١٩٠٦١ ١٩

 اَجهٕٛش كرو تخٛت جاب هللا  ٦٦١٩١١٦ ٢٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراسات السكانية انتساب -السكانية الدراسات  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

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

 اٚرٍٚ عثذانًطٛخ كايم خهٛم  ١٠٠٠٢٣٩٢٤ ٢١

 اٚالرٌٕٚ َاصر َٕار يرجاٌ  ١٠٠٠٠٠٥٥١ ٢٢

 خالف خهف يذًذاًٚاٌ   ١٠٠٠٠٠٣٦٣ ٢٣

 اّٚ رجة عثاش ضٛذ  ١٠٠٠٢٥٦٦٠ ٢٤

 اّٚ رشاد شعثاٌ عثذانذًٛذ  ١٠٠٠٢٤٢٩٥ ٢٥

 اّٚ يذًذطّ ادًذ يذًذ  ١٠٠٠١٦١٢١ ٢٦

 اّٚ يًذٔح يذًذ ادًذ  ١٠٠٠٢٥٥٦٠ ٢١

 تذّٔٚ دطٍٛ ادًذ ياضٙ  ١٠٠٠٢٤٥٣٢ ٢٦



 االضى انكٕد و

 تٛشٕٖ اٚٓاب يجذٖ شفٛك  ٦٣٠٦٩٣٦ ٢٩

 غانٗ تٛشٕٖ عاطف رشذٖ  ٦٦١٩١٦٣ ٣٠

 جاكهٍٛ زْجر صًٕئٛم أيٍٛ  ٦٦١٦٦٦٤ ٣١

 دطاو يذًذ عٛذ شعثاٌ  ٦٤١١١٢١ ٣٢

 دطٍ يذًٕد عثذ انغفار يذًذ  ٦٦١٦٩٦٦ ٣٣

 دطٍٛ لاضى عثذ انفضٛم يذًذ  ٦٣٠١٠١٠ ٣٤

 دُاٌ عثذانًالك اتراْٛى دثٛة  ١٠٠٠٢٤٢٠٤ ٣٥

 خهٕد عالء انطٛذ عهٗ دطٍٛ  ٦٣٠١١١٠ ٣٦

 يذًذانًٓذ٘ ادًذ اتٕانذطٍخهٕد   ١٠٠٠٢٤١٠٠ ٣١

 خهٕد يذًٕد ادًذ طّ  ١٠٠٠٢٤٢٦٣ ٣٦

 دانٛا يذًذ طّ ادًذ  ٦٦١٩٢١٣ ٣٩

 دُٚا اضايّ ٕٚضف غانٙ  ١٠٠٠٢٤٢٦٣ ٤٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية
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 (٣ ) 

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

 رايٙ زكرٚا َاٌ تٕنص  ١٠٠٠١٠٦٦٩ ٤١

 رٚٓاو ادًذ شذاتّ يذًذ  ٦٦١٦٦١٤ ٤٢

 زُٚة أدًذ فٛصم يذًذ  ٦٤١١١٣٣ ٤٣

 ضًاح اتراْٛى يذًذ اتراْٛى  ٦٣٤٦٦٦١ ٤٤

 تخٛتضًر يذًذ دهٛى   ٦٦١٩٢٤٤ ٤٥

 ضٓٛهّ ادًذ دطاٍَٛ ادًذ  ١٠٠٠٢٤٤١٤ ٤٦

 شرٚف عادل يذًٕد يذًذ اتراْٛى  ١٠٠٠٢٥١٢٥ ٤١

 شٛرٍٚ دًذٖ اتراْٛى تطرش  ٦٣٠١٦١٥ ٤٦

 شًٛاء ٔدٛذ عثذ انًُعى رشاد  ٦٣١٥٠١٩ ٤٩

 طارق ادًذ زكٙ اضًاعٛم  ١٠٠٠٢٥٦٤٣ ٥٠

 طّ يذًٕد ادًذ يذًذ  ٦٣١٥٢٤٩ ٥١

 دايذ ضعذ اتراْٛى عثذ انعسٚس  ٦٦١٦٦٠٢ ٥٢

 عثذانردًٍ فتذٗ يذًٕد ادًذ  ٦٣١٦٢٥١ ٥٣

 عسٚس َثٛم عسٚس لالدِ  ١٠٠٠٢٥٦٦١ ٥٤

 عهٗ ضانى يذًذ ضانى  ٦٣١٥٣٢١ ٥٥

 عهٙ اشرف دًذ٘ عهٙ  ١٠٠٠٢٤١٢٦ ٥٦

 عًاد عٛطٗ شكر٘ جرجص  ١٠٠٠٢٥٦٦٢ ٥١

 عًرٔ رتٛع عثذ انذًٛذ يذًذ  ١٠٠٠٠٠٤٢٩ ٥٦

 فرٚذ يذًذ عثذانفتاحعًرٔ   ١٠٠٠١٠٩٥١ ٥٩



 االضى انكٕد و

 غطاش كٛرنص راغة كٛرنص  ٦٣١٥٣٤١ ٦٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية
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 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

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

 فؤاد ضاليّ فؤاد يسٌٕٚ  ١٠٠٠٢٤٢٩٠ ٦١

 فادٖ يجذٖ شفٛك ضعذ  ١٠٠٠٠٠٣٦١ ٦٢

 فادٖ يجذٖ يكرو شفٛك  ٦٢٥٩٤٥٣ ٦٣

 فاد٘ عًاد نٕٚص عثذ انطٛذ  ١٠٠٠٢٥٤٥٣ ٦٤

 فاد٘ يًذٔح جٕدِ يٛخائٛم  ١٠٠٠٢٤١٥٩ ٦٥

 كرٚى يذًذ كايم عثذانغُٙ  ١٠٠٠٢٤١٣٩ ٦٦

 اتانٗ ٕٚالٛى راشذكٛرنص   ٦٣١٥٤٢٩ ٦١

 كٛرنص عادل ضهًٛاٌ ٚطٗ  ٦٦١٩٢٩١ ٦٦

 يارنٍٛ ْارٌٔ ضًٛر فاٚك  ١٠٠٠٢٣٩٩٩ ٦٩

 يازٌ عثذانُاصر عثذانعهٛى عهٗ  ٦٦١٦٥٤٠ ١٠

 يذًذ ادًذ ضايٗ رفاعٗ عثذ انجهٛم  ٦١٥٦٦١٥ ١١

 يذًذ ادًذ يذًذ ادًذ  ١٠٠٠٢٥٦٩٥ ١٢

 يذًذ اشرف يذًذ شذاتّ  ٦٦١٩٢٦٦ ١٣

 يذًذ تذر انطٛذ يٓذ٘  ١٠٠٠٢٤٣٦١ ١٤

 يذًذ جٛالَٙ ايٍٛ عثاش  ١٠٠٠٢٥١٠٠ ١٥

 يذًذ خانذ جالل دجاز٘  ١٠٠٠٢٥١٥٠ ١٦

 يذًذ ضٛذ لاضى خهٛم  ١٠٠٠٢٤٢٤٠ ١١

 يذًذ طّ عثذ انذًٛذ طّ ايٍٛ  ١٠٠٠٢٥١٣٥ ١٦

 يذًذ عثذ انذفٛظ ضهًٛاٌ عثذ انذفٛظ  ٦٣١٥٦٢٩ ١٩

 تٕفٛك عثذ هللايذًذ يذًٕد   ١٠٠٠٢٥٦٩٠ ٦٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراسات السكانية انتساب -الدراسات السكانية  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥ ) 

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

 يذًذ عثذ انذهٛىيذًذ يصطفٗ   ١٠٠٠١٠٦٩٥ ٦١

 يذًذ َاجٗ رشذٖ يذًذ  ٦٦١٩٠٦٤ ٦٢

 يذًذ َادٖ صانخ ادًذ  ٦٣١٥٦٥١ ٦٣

 يذًذ ْشاو اضًاعٛم يذًذ  ١٠٠٠١٠٦٢١ ٦٤

 يذًٕد ثرٔت اضًاعٛم يذًذ  ٦٦١٦٥٤١ ٦٥

 يذًٕد خطاب دكتٕر عًر  ١٠٠٠٠٠٤٣٣ ٦٦



 االضى انكٕد و

 يذًٕد عثذ انتٕاب طّ يذًذ  ١٠٠٠٢٥٦٣٦ ٦١

 يذًذ عثذ انذًٛذ عهٙيذًٕد   ١٠٠٠٢٥٦١٦ ٦٦

 يذًٕد َصر فراج عثذ انعال  ٦٣١١٩٩٣ ٦٩

 يذدت جرجص فاٚس شذاتّ  ٦٣١١٩٩٥ ٩٠

 يرٚى يعٕض تَٕٙ درٔٚش  ١٠٠٠٢٣٩١٥ ٩١

 يصطفٗ ادًذ عهٗ عثذانٕدٔد  ١٠٠٠٢٥١٤٢ ٩٢

 يصطفٗ يذًذ طهثّ يذًذ  ١٠٠٠٢٥٦٦١ ٩٣

 يالك فرح يالك صهٛة  ١٠٠٠٢٣٩٩١ ٩٤

 جرجص عسٚس عٕضيُال   ٦٦١٩١٢١ ٩٥

 يٛادِ خهٛفّ عثذانرشٛذ راغة  ١٠٠٠١٦١٢٤ ٩٦

 يٛادِ ضادٙ ٚطر٘ دطٍ  ١٠٠٠٢٤١١٠ ٩١

 يٛرَا جٕرج ٔنٛى اضكُذر  ٦٣١٦١٠١ ٩٦

 يُٛا جرجص زغهٕل خهٛم  ٦٣١٦١٢١ ٩٩

 َذٖ عاطف يذًذ انطٛذ يذًٕد  ١٠٠٠٠٠٣١٣ ١٠٠

 

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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٦ ) 

 ص ١٢:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 َٕرا يصطفٗ عثذ انردًٍ يذًذ  ١٠٠٠٢٥٦٤٢ ١٠١

 َٕراٌ يذطٍ يجذٖ عثذ انعهٛى  ٦٣١٦١١٣ ١٠٢

 يذًذ انطٛة يذًذْاجر   ١٠٠٠٠٠٣٢٣ ١٠٣

 ُْذ يختار ادًذ عهٗ  ٦٣١٦٤٣٦ ١٠٤

 ْٛثى رتٛع يذًٕد يذًذ  ١٠٠٠٢٥٦١٥ ١٠٥

 ٔدٛذ اضًاعٛم عهٗ اضًاعٛم  ١٠٠٠٠٠٥٣١ ١٠٦

 ٔنٛذ اشرف صأ٘ يصطفٙ  ١٠٠٠٢٤٦١٠ ١٠١

 ٔنٛذ رتٛع يذًذ جاب هللا  ٦٣١٦٤٥٤ ١٠٦

 ٚاضًٍٛ دجازٖ عثذيُاف يذًذ  ٦٦١٦٥٩٠ ١٠٩

 ٚاضًٍٛ َاصر ايٍٛ يذًذ  ٦٦١٦٥٣٤ ١١٠

 ٕٚضف ُْٗ دُا دثٛة  ٦٦١٩٢١٣ ١١١

 


