
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 علم النفس المدرسى -علم النفس انتساب موجة  -علم النفس  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكىد و

 اضايه ايًٍ فاروق يذًذ  ٥٤٢٧٤١٦ ١

 اضًاء ادًذ عبذانعسيس يذًذ  ٥٤٢٧٤٤٥ ٤

 اضًاء شقراًَ زيٍ انعابذيٍ يذًىد  ٥٤٢٧٤٣٤ ٣

 اضًاء يذًذ يذًذ عبذ انذهيى  ٥٣٥٤٦٢١ ٢

 اشرف َادر ضعذ دُا  ٥٤٢٧٤٦٦ ٦

 ايُيه يذًذ يذًذ دهًً انذهشاٌ  ٥٤٢٧٣٦٦ ٥

 ايه داتى يذًذ عبذانهطيف  ٥٥٧٥٦٦٧ ٧

 ايه دطٍ عهً دطاَيٍ  ٥٥٧٥٥٤٢ ٥

 ايه َادر يذًذ يذًذ  ٥٥٧٥٦٣٣ ٦

 تهاًَ شعباٌ عبذانجيذ دطاَيٍ  ٥٣٢٥٦٥٧ ١٦

 جيهاٌ ثابت ركً يذًذ يٍ  ٥٣٥٤٥٥٦ ١١

 خهىد هشاو ضيذ يختار درويش  ٥٤٢٧٢٦٥ ١٤

 ريهاو ضايً عبذ انذًيذ نًهىو  ٥٢٤٣١٦٢ ١٣

 ضُذش ضيذ عبذانغفار يذًذ  ٥٤٦٢٣٦٦ ١٢

 شيًاء َاصر ادًذ يذًىد  ٥٤٦٢٧٥٦ ١٦

 صابريٍ صالح انذيٍ يصطفً ضايً  ٥٤٦٢٢٦٤ ١٥

 عبذانردًٍ اشرف ادًذ يذًذ  ٥٢٧٤٢٤٢ ١٧

 عبير عبذانًذطٍ خهيفه عهً  ٥٤٦٢٢٤٥ ١٥

 ياريس عادل نىيص صادق  ٥٤٦٢٢٧٦ ١٦

 ياريُا دُا َبيه دُا  ٥٤٦٢٥٦٦ ٤٦

 يذًىد دطٍ عبذانظاهر يذًذ  ٥٤٦٢٢٥٤ ٤١

 يذًىد يصطفً دطٍ عبذانذفيظ  ١٦٦٦١٦٦٥٦ ٤٤

 يً يذًذ عهً عهً  ٥٤٦٢٢٦٤ ٤٣

 يً هشاو خيري دطيٍ  ٥٤٦٢٢٦٥ ٤٢

 َىرهاٌ فتذً عهً عهً  ٥٣٢٥٧١٧ ٤٦

 هُذ عاير يذًذ يذًىد  ٥٤٢٧٤٦٣ ٤٥

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتساب موجه الفصل الدراسي األول

 علم النفس/ علم النفس/ علم النفس المدرسى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 اسراء عماد الدين محمد عبد هللا 3477231261213966   مقيــد باق

 3 ايمان خلف حسن توفيق 3477231261212146   مقيــد 2خارج 



 4 جهاد نشأت عبدالمالك عبدالمنعم 3477231261211254   مقيــد باق

 5 رندا محمد فتحى احمد 3477231251213736   مقيــد مستجد

 6 عبدالرحمن رضا زكريا عبدالرحمن 3477231251214197   مقيــد باق

 7 محمد زين العابدين على محمد قطب 3477231261213726   مقيــد باق

 9 محمد كامل ناجى كامل 3477231261211973   مقيــد باق

 9 مريان بدر اسحق نجيب 3477231251214731   مقيــد 2خارج 

 

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 علم النفس االكلينكى -علم النفس انتساب موجة  -علم النفس  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١٢:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكىد و

 ادًذ عاطف يصطفً صبري عبذانعظيى  ١٦٦٦١٦٥١١ ١

 ادًذ عهً يذًذ دطيٍ  ٥٤٢٧٤٦٥ ٤

 اضراء دطٍ ادًذ أضًاعيم  ٥٤٢٧٤٤٣ ٣

 اضالو يذطٍ دطٍ ابى انهيم  ١٦٦٦١٦٥٥٣ ٢

 ايُيه يذدت خهف فرغهً  ١٦٦٦١٦٧٥١ ٦

 اَجً ضًير ضًعاٌ يقار  ٥٣٢٥٦٦١ ٥

 ايًاٌ صانخ عبذ انذًيذ ابراهيى  ٥٤٢٧٣٧٢ ٧

 تطُيى يذًذ عبذ انذافض يذًذ  ٥٤٢٧٢٦٤ ٥

 تيطير شعباٌ عبذهللا يذًذ  ٥٥٧٥٥٦٧ ٦

 دطُاء دطٍ صالح عهً  ٥٤٢٧٢٦٥ ١٦

 عهً يصطفً ابراهيى دًاد  ٥٤٦٢٦٤٥ ١١

 نًياء اشرف يذًذ يذًذ  ٥٤٦٢٢٥٤ ١٤

 يُة هللا اشرف عبذانًذطٍ ادًذ عبذانجىاد  ١٦٦٦١٦٦٦٦ ١٣

 يً يذًذ فاروق عبذ انغًُ ادًذ  ١٦٦٦١٦٥٦٦ ١٢

 َىرهاٌ يذًذ ضعذ عبذ انعسيس  ٥٤٢٧٣٦٣ ١٦

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتساب موجه الفصل الدراسي األول

 علم النفس/ علم النفس/ علم النفس اإلكلينيكى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 محمود رضا عبد الحميد احمد 3477231251214674   مقيــد 2خارج 

 


