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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٢١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االسى انكود و

 احًد يحًد نثية عثد انرحًٍ  ٢٦٢٧٦١٦ ١

 اييُّ صثحي عهي احًد  ٢٦٢٧٦٧٦ ٦

 دانيا حًادِ يحًد يحًد  ٢٦٢٧٢١٦ ٣

 راَيا عهواٌ يحي يحًود  ٢٦٢٧٢١٢ ٢

 رحاب َاجح يحًد عثد انمادر  ٢٣٦٧٢٣٥ ٥

 رغدِ لطة اتراْيى يحًد  ٢٦٢٧٢٦٦ ٢

 رفيدِ عادل لاسى خهيفة  ٢٦٢٧٢٦٦ ٧

 طارق يحي خهف يحًد  ٢٦٥٢٥٦٦ ٣

 عًرو سيد يحًد يحًد  ٢٦٥٢٢٥٢ ٩

 يُار اتو انهيم احًد عثد هللا  ٢٦٥٢٣٥٩ ١٦

 ييار حسيٍ عهي يحًد عهي  ٢٦٥٥٧٧٢ ١١

 َرييٍ اتوانًكارو يحًد يوسي  ٢٦٢٧٢٣٦ ١٦

 َضال عهي حسٍ احًد  ٢٦٢٧٣٧٢ ١٣

 َفيٍ عياد سعد صادق  ٢٦٢٧٣١٩ ١٢

 ْاجر اسًاعيم يحًود عثد انسالو  ٢٦٢٧٦٩٩ ١٥

 ْايدى شريف كرو تطرس  ٢٦٢٧٦٩٧ ١٢

 ُْد جًال اتراْيى يحًد  ٢٦٢٢٥٩٢ ١٧

 ياسًيٍ يصطفي يحًد يحًد  ٢١٥٩٣٣١ ١٣

 يوسف جاد انسيد وْثّ اسحك  ٢٦٥٢٣٣٥ ١٩

 

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

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

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 6 اسماء ناجى حامد عبده 1301619619696932   مقيــد مستجد

 1 الفت ميالد اسحق حنين 1301619619699122   مقيــد مستجد

 3 امنيه حسن على محمد 1301619629693993   مقيــد مستجد

 2 بطه عبدهللا محمد على 1301619619691399   مقيــد باق

 1 رانيا محمد جمال محمد 1301619619696111   مقيــد مستجد

 1 على  محمد احمد محمد 1301619629693111   مقيــد مستجد

 ٧ فرات عبدالمجيد محمود شكرى احمد 1301619619691039   مقيــد مستجد

 2 كامل جالل كامل فرجانى 1301619619696339   مقيــد مستجد

 

 



 الئحة داخلية الفرقة الرابعة انتساب موجه الفصل الدراسي األول

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

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 6 انور حسن عبدالواحد عبدالحكيم 1301619909696369   مقيــد ٧خارج 

 

 

 

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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٢١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االسى انكود و

 رحاب احًد عثًاٌ لاسى  ٢٦٢٧٢١٢ ١

 يريى حسٍ يحًد عثد انعظيى  ٢٦٥٢٢٣٣ ٦

 

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

 علم النفس/ علم النفس اإلكلينيكىعلم النفس/  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 6 ابتسام يوسف عبد الحميد محمد 1301619619691922   مقيــد مستجد

 1 اسراء خالد عبدالحليم عارف 1301619619691932   مقيــد مستجد

 3 محمد محمود علىبسام  1301619619691091   مقيــد مستجد

 2 مها محمود فاروق السنوسي 1301619619691063   مقيــد باق

 


