
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 علم النفس انتساب موجة -علم النفس  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ادالَ دطٓ ِذّذ ض١ذ  ٨٤٦٧٤٢٦ ١

 ػثذإٌّؼُادّذ صالح ػّر   ٨٤٧٦٧٦٨ ٤

 ادّذ ػاغف ِصطفٝ صثرٜ ػثذاٌؼظ١ُ  ١٢٢٢١٢٠١١ ٣

 ادّذ ػٍٝ ِذّذ دط١ٓ  ٨٤٦٧٤٢٠ ٦

 اضراء دطٓ ادّذ أضّاػ١ً  ٨٤٦٧٤٤٣ ٧

 اضالَ ِذطٓ دطٓ اتٛ ا١ًٌٍ  ١٢٢٢١٢٨٨٣ ٨

 اضّاء ادّذ ػثذاٌؼس٠س ِذّذ  ٨٤٦٧٤٤٨ ٧

 اضّاء ِذّذ ِذّذ ػثذ اٌذ١ٍُ  ٨٣٠٤٧٦١ ٠

 ٔث١ً ِذّذ رظااضّاء   ٨٤٦٧٤٦٩ ٩

 اشرف ٔادر ضؼذ دٕا  ٨٤٦٧٤٧٩ ١٢

 ا١ِٕٗ ِذّذ ِذّذ دٍّٝ اٌذ٘شاْ  ٨٤٦٧٣٧٢ ١١

 ا١ِٕٗ ِذدد خٍف فرغٍٝ  ١٢٢٢١٢٧٠١ ١٤

 أجٝ ض١ّر ضّؼاْ ِمار  ٨٣٦٨٧٧١ ١٣

 ا٠ّاْ صاٌخ ػثذ اٌذ١ّذ اترا١ُ٘  ٨٤٦٧٣٧٦ ١٦

 ا٠ٗ داذُ ِذّذ ػثذاٌٍط١ف  ٨٠٧٠٧٩٧ ١٧

 دطٓ ػٍٝ دطا١ٔٓا٠ٗ   ٨٠٧٠٨٤٦ ١٨

 ا٠ٗ ػالء فرذٝ واًِ  ٨٤٦٧٦٢٢ ١٧

 ا٠ٗ ٔادر ِذّذ ِذّذ  ٨٠٧٠٧٣٣ ١٠

 ذط١ُٕ ِذّذ ػثذ اٌذافط ِذّذ  ٨٤٦٧٦٢٤ ١٩

 ذٙأٝ شؼثاْ ػثذاٌج١ذ دطا١ٔٓ  ٨٣٦٨٧٨٧ ٤٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 علم النفس انتساب موجة -علم النفس  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢االكاديمي ) للعام

 (٨  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ذ١ط١ر شؼثاْ ػثذهللا ِذّذ  ٨٠٧٠٨٢٧ ٤١

 جٛرج جٛز٠ف جٛرج خ١ًٍ  ٨٤٦٧٦٢٦ ٤٤

 ج١ٙاْ ثاتد روٝ ِذّذ ٠ٓ  ٨٣٠٤٨٠٢ ٤٣

 دطٕاء دطٓ صالح ػٍٝ  ٨٤٦٧٦٢٨ ٤٦

 خٍٛد ٘شاَ ض١ذ ِخرار در٠ٚش  ٨٤٦٧٦٢٠ ٤٧

 دا١ٌا ادّذ ض١ذ دط١ٓ  ٨٠٧٩٣٤٠ ٤٨

 راِٝ ػادي اد٠ة شذاذٗ  ١٢٢٢١١٧٣٩ ٤٧

 رٔا ادّذ ِذّذ رضّٟ ادّذ  ١٢٢٢١٢٠٧٦ ٤٠



 االضُ اٌىٛد َ

 ضارٖ ِذّذ ػثذ اٌذ١ّذ ِذّٛد  ٨٤٦٧٦٤٨ ٤٩

 ضٕذش ض١ذ ػثذاٌغفار ِذّذ  ٨٤٧٦٣٩٢ ٣٢

 ش١ّاء ٔاصر ادّذ ِذّٛد  ٨٤٧٦٧٨٩ ٣١

 غا٘رٖ رِعاْ ػثذإٌّؼُ ػثذاٌجٛاد  ٨٤٧٦٦١٨ ٣٤

 ػثذاٌردّٓ اشرف ادّذ ِذّذ  ٨٦٧٤٦٤٦ ٣٣

 ػثذاٌردّٓ ػثّاْ ػثذاٌذ١ّذ ػٍٝ  ٨٤٧٦٦٤٤ ٣٦

 ػث١ر ػثذاٌّذطٓ خ١ٍفٗ ػٍٝ  ٨٤٧٦٦٤٨ ٣٧

 ػّرٚ ِذّذ ادّذ ػثذ اٌٛ٘اب  ١٢٢٢١٢٠٩٣ ٣٨

 ١ٌّاء اشرف ِذّذ ِذّذ  ٨٤٧٦٦٨٤ ٣٧

 ِاجذ دٕا وّاي ػثذ اٌّالن  ١٢٢٢١٢٠٤٦ ٣٠

 ِار٠س ػادي ٠ٌٛص صادق  ٨٤٧٦٦٧٢ ٣٩

 ِار٠ٕا دٕا ٔث١ٗ دٕا  ٨٤٧٦٠٧٧ ٦٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 علم النفس انتساب موجة -علم النفس  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِذطٓ ض١ذ ج١ًّ د١ذر  ٨٤٧٦٦٧٨ ٦١

 ِذّذ ِصطفٝ ادّذ ِذّذ  ١٢٢٢١١٤٦٧ ٦٤

 ِذّٛد دطٓ ػثذاٌظا٘ر ِذّذ  ٨٤٧٦٦٠٤ ٦٣

 ِذّٛد ِصطفٝ دطٓ ػثذاٌذف١ع  ١٢٢٢١٢٩٠٩ ٦٦

 ِرٚاْ جّاي ذٛف١ك ػثذاٌؼاي  ١٢٢٢١٢٠٤٣ ٦٧

 ِصطفٝ ِذّٛد اترا١ُ٘ دط١ٓ  ١٢٢٢١٢٦٨٧ ٦٨

 ِٕح هللا اشرف ػثذاٌّذطٓ ادّذ ػثذاٌجٛاد  ١٢٢٢١٢٩٧٩ ٦٧

 ِٙا اشرف ِذّذ اٌطؼ١ذ  ١٢٢٢١٢٧٧٧ ٦٠

 ِٝ ِذّذ ػٍٝ ػٍٝ  ٨٤٧٦٦٩٤ ٦٩

 ِٝ ِذّذ فارٚق ػثذ اٌغٕٝ ادّذ  ١٢٢٢١٢٠٢٩ ٧٢

 ِٝ ٘شاَ خ١رٜ دط١ٓ  ٨٤٧٦٦٩٨ ٧١

 اٌذاٌٟ ١ِار دّذٜ صالح اٌذ٠ٓ غٗ  ٨٤٧٦٧٢٢ ٧٤

 ٔٛر٘اْ فرذٝ ػٍٝ ػٍٝ  ٨٣٦٠٧١٧ ٧٣

 ٔٛر٘اْ ِذّذ ضؼذ ػثذ اٌؼس٠س  ٨٤٦٧٣٢٣ ٧٦

 ٘ذ٠ر ادّذ اترا١ُ٘ ِذّذ  ١٢٢٢١٢٩١٧ ٧٧

 ٕ٘اء ػثذاٌطالَ ػثذاٌذ١ّذ ِذّذ  ٨٤٦٧٤٧٠ ٧٨

 ٕ٘ذ ػاِر ِذّذ ِذّٛد  ٨٤٦٧٤٧٣ ٧٧

 

 



 

اجمالي عدد 
 ٠الطلبة 
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  تقرير عن طالب سنة دراسية
 علم النفس انتظام -علم النفس  -الفرقة الثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠٢:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 إِٓٗ ضؼذ ٠ٛضف ِذّذ  ٨٠٠٢٨٤١ ١

 أدّذآ٠ح ِذّٛد تذرٞ   ٨٠٧٩٩٩٠ ٤

 آ٠ٗ خ١ّص ِذطة ػثذ هللا  ٨٠٠١٢١١ ٣

 آ٠ٗ ِذّذ خ١ٍفٗ ػثذاٌٍط١ف  ١٢٢٢١١٨٨٨ ٦

 آ٠ٗ ِصطفٝ دطٓ ػٍٝ  ٨٠٠١٠٢٩ ٧

 أضّاء صذ٠ك ِٛضٝ ػطا  ٨٠٠١٢٠٧ ٨

 أِأٝ ضؼذ ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌؼاي  ٨٠٠١٦١٤ ٧

 أِجذ ػ١ذ واًِ راغة  ٨٠٠٢١٧٠ ٠

 أًِ أٌُٙ ػثذاٌطالَ ِٕٟٙ  ٨٠٧٩٧٠٣ ٩

 إضراء ػثذاٌؼس٠س ض١ذ اضّاػ١ً  ٨٠٧٩٦٣٢ ١٢

 إ٠ّاْ ػثذاٌؼس٠س ػٍٟ ادّذ  ٨٠٧٩٧٠٢ ١١

 اترطاَ ِذّذ ػثذإٌثٝ ِؼرٛق  ٨٠٧٩٩١٧ ١٤

 ادّذ اضاِٗ ػٍٜٛ لّصاْ  ٨٠٠٢٢١٤ ١٣

 ادّذ رِعاْ ػثّاْ ادّذ  ٨٤٨٠٣٣٦ ١٦

 ادّذ رِعاْ ػٍٝ ػثذ اٌرازق  ٨٠٧٩٩٣٧ ١٧

 ػثذاٌالٖادّذ ضؼذ شؼثاْ   ٨٤٨٠٣٣٨ ١٨

 ادّذ صفٛخ غٗ فّٙٝ  ٨٠٠١٢٧٧ ١٧

 ادّذ صالح ػثذاٌٙادٜ ض١ٍّاْ  ٨٠٠١٤٨٦ ١٠

 ادّذ ػرفاخ شذاذٗ ادّذ  ٨٠٧٩٦٨٢ ١٩

 ادّذ ػط١ٗ ػثذاٌذ١ّذ ادّذ  ٨٤٤٢٤٨٧ ٤٢

 ادّذ ػٍٝ ػثذاٌثذ٠غ ِذّذ  ٨٤٤٢٤٧٦ ٤١

 ادّذ وّاي شذاذح ػثذاٌذ١ّذ  ١٢٢٢١٢٩٣٠ ٤٤

 ِذّذ اٌصغ١ر ػثذ اٌجٛادادّذ ٘شاَ   ٨٠٠٢٢٤٣ ٤٣

 ارٜٚ ظادٝ ِذّذ ػ١ذ ادّذ  ٨٤٦٨٣٩٢ ٤٦

 اضراء رجة ِذّذ شٍماِٝ  ٨٠٠٢٨٦٦ ٤٧

 اضراء ػّر رشذٜ ِذّذ  ٨٠٠٢٧٨٠ ٤٨

 اضالَ رت١غ ػثذاٌج١ًٍ ذٛٔٝ  ٨٠٧٩٨٣٣ ٤٧

 اضالَ صاٌخ دطٓ ِذّذ  ٨٤٦٨٦٧٨ ٤٠

 اضّاء جّاي واًِ ػٍٝ  ٨٤٦٨٦٠٢ ٤٩

 ػثذ اٌصثٛر ضثاقاضّاء ضؼذ   ٨٠٧٩٦٠٢ ٣٢

 اضّاء ػثذ اٌّطٍة ض١ذ ادّذ  ٨٠٠٢٧٣٧ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 اضّاء ِجذٞ ػثذ اٌٛدٚد ِذّذ  ٨٠٠١٨٧٩ ٣٤

 اضّاء ِذّذ ادّذ ضاٌُ  ٨٠٠٢٧٧٠ ٣٣

 اضّاء ِذّذ دطٕٝ ِذّذ  ٨٠٠٢٣٢٤ ٣٦

 اضّاء ِذّذ ػثذ اٌّذطٓ ػثذ اٌطالَ  ٨٠٧٩٠٢٧ ٣٧

 اشرف ػّاد ػثذاٌٌّٛٝ ػٍٝ  ١٢٢٢١٢٨٠٧ ٣٨

 االء رظا ػٍٝ ػثّاْ  ١٢٢٢١١٢٧٦ ٣٧

 االء ٘اشُ ػثذاٌؼظ١ُ دطٓ  ٨٠٠١١٧٧ ٣٠

 اِأٝ ادّذ اترا١ُ٘ ػثّاْ  ٨٠٠٢٨٦٧ ٣٩

 اِأٝ داِذ ػثّاْ ػٍٝ  ٨٠٠١٦٩٤ ٦٢

 اِأٝ ٔاصر ػثذ اٌذك ادّذ  ٨٠٠٢١٣٣ ٦١

 اًِ ادّذ روٝ فراج  ٨٠٠٢٢٨٢ ٦٤

 اًِ رؤف اضذك دث١ة  ٨٤٦٨٧٧٢ ٦٣

 ػٍٝ ػثذاٌجٛاد ػثذاٌرد١ُاًِ   ٨٤٦٨٧٣٤ ٦٦

 ا١ِٕٗ ػرتٝ ٠ٛضف واًِ  ٨٠٠٢٨٦٩ ٦٧

 ا١ِرج ػٍٝ دطٓ ِذّذ  ٨٠٧٩٧٦١ ٦٨

 ا١ِرج ػّر ػثذاٌٛ٘اب ِذّذ  ٨٠٠١١٤٧ ٦٧

 ا١ِرج ٌطفٟ ػثذ إٌثٟ ِذّذ  ٨٠٠٢٨٧٧ ٦٠

 ا١ِرج ِذّٛد ِذّذ ِذّٛد  ٨٠٧٩٧٦٤ ٦٩

 ا١ِرٖ ادّذ ػثذ اٌٛ٘اب ادّذ اٌذذاد  ٨٦٢٢٨٢٧ ٧٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 علم النفس انتظام -علم النفس  -الفرقة الثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٠٢:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ا١ِرٖ شؼثاْ ادّذ ِذّذ  ٨٠٠٢٨٧٦ ٧١

 ِجذٜ ٠ٛٔص ػثّاْا١ِرٖ   ٨٠٠١٣٦٤ ٧٤

 ا١ِرٖ ِذّذ ػثذ اٌجٛاد خ١ًٍ  ٨٣٤٤٧٩٠ ٧٣

 ا١ِرٖ ِىرَ ػ١اد جرجص  ٨٠٠١٢١٢ ٧٦

 أجٝ ١ِالد روٝ ١ِٕا  ١٢٢٢١٢٩١٧ ٧٧

 أغاَ شذاذٗ واًِ شذاذٗ  ٨٠٧٩٦٨٣ ٧٨

 ا٠اخ ِذّٛد ػٍٝ ػّر  ١٢٢٢١١٢٦٧ ٧٧

 ا٠ح ػاغف ثرٚخ تشر  ٨٠٠٢١٩٠ ٧٠

 ادّذ دطٓا٠ّاْ اتٛاٌذطٓ   ٨٠٠٢٧٧٢ ٧٩

 ا٠ّاْ اشرف ػثذاٌّذطٓ ٠ٛضف  ٨٤٦٨٧١٠ ٨٢

 ا٠ّاْ دطٓ ِذّذ ػ١اد  ٨٠٧٩٧٠٧ ٨١

 ا٠ّاْ خاٌذ رِعاْ ػٍٝ  ٨٠٧٩٠٩٨ ٨٤



 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ّاْ فرذٝ أٛر ػثذاٌرد١ُ  ٨٠٠١١٤٩ ٨٣

 ا٠ّاْ ِذّذ ا١ِٓ ػّر  ٨٤٦٨٩٣٦ ٨٦

 ا٠ّاْ ٔٛر اٌذ٠ٓ ِذّذ ا١ِٓ  ١٢٢٢١٢٦٦٤ ٨٧

 صادقا٠ّٓ ا١ِر ٔاجٝ   ٨٤٦٨٩٦٧ ٨٨

 ا٠ٗ ػالء اٌذ٠ٓ ِذّذ ػٍٝ  ٨٠٠١٤٤١ ٨٧

 ا٠ٗ فٌٟٛ خ١ٍفح ِٙذٞ  ٨٠٠١٧٢١ ٨٠

 ا٠ٗ ِذّذ اٌصغ١ر ػثذهللا دٕطٛر  ٨٠٠١٤٤٣ ٨٩

 تطّح صاٌخ اضذك ض١ٍّاْ  ٨٠٠٢١١٠ ٧٢

 تالي ادّذ رِعاْ ادّذ  ٨٤٨٠٦٤٢ ٧١

 ت١رر ِىرَ ػسخ ِى١رَ  ٨٠٠٢٧٠٠ ٧٤

 ت١شٜٛ ػط١ٗ تشرٜ ٚا١ٔص  ٨٠٠١٤١٣ ٧٣

 ذط١ُٕ ِذّذ ِذّذ ادّذ  ١٢٢٢١٢٨٣٨ ٧٦

 جاضىا جرجص دٕا ػ١اد  ٨٤٨٧٦٧٨ ٧٧

 ج١ٍّٗ ادّذ ػثذ اٌثاضػ ِذّٛد  ٨٠٠٢١٣٨ ٧٨

 جٙاد ِخرار ػٍٟ ادّذ اتٛ ا١ًٌٍ  ٨٠٧٩٧٠٧ ٧٧

 جْٛ ضؼذ تثاٜٚ صادق  ٨٠٧٩٩٩٧ ٧٠

 دازَ ػاغف ِذّذ ِذّذ  ٨٣٠٩٠٠١ ٧٩

 دطٕاء خاٌذ رشاد ػثذ اٌؼظ١ُ  ٨٠٠١٧٧٦ ٠٢

 دّادج ادّذ ػٍٝ تىر  ٨٠٠١٨٦٤ ٠١

 دٕاْ جّاي ادّذ ػثذاٌظا٘ر  ٨٠٧٩٧٠٦ ٠٤

 خص اٌٛرد خٍف ِذّذ ِٕٙٝ  ٨٠٠١٦٧٧ ٠٣

 خٍٛد ِذّٛد ِذرٚش فرداخ  ٨٤٦٧١٩٤ ٠٦

 دػاء ضؼذ ػّر ِذّٛد  ٨٠٠١٣٦٢ ٠٧

 دػاء ػثذ اٌردّٓ ػثذ اٌذ١ّذ ػثذ اٌردّٓ  ٨٤٦٧١٧٠ ٠٨

 صادق د١ِأح صادق ِٛر٠ص  ٨٠٠٢٦٢٧ ٠٧

 د٠ف١ذ ض١ّر خ١ًٍ ٠ٛضف  ٨٤١٤٢٢١ ٠٠

 د٠ٕا خاٌذ ػثذ اٌؼظ١ُ ػثذ اٌذ١ّذ  ٨١٧٩٤٧٣ ٠٩

 رأذا ػادي ػثذ اٌرش١ذ ِذّٛد  ٨٠٧٩٦٣٠ ٩٢

 را١ٔا رافد دافع ِذّذ  ٨٠٠١١٤٨ ٩١

 را١ٔا ػصاَ ػثّاْ ِٙذٜ  ٨٠٠١١٩٢ ٩٤

 رت١غ ِٕٙٝ ِذّذ ِٕٟٙ  ٨٦٢٢٦٩٦ ٩٣

 دطٓرداب ِذّذ ػٍٝ   ٨٠٧٩٣٨٨ ٩٦

 رداب ٠اضر فرذٝ ادّذ  ٨٤٤٢٤٠٠ ٩٧

 رظا ذٛف١ك فؤاد ِذّذ  ٨٠٠١٤٣٤ ٩٨

 رظا خ١ٍفٗ ػٍٝ تذٜٚ  ٨٠٠١٤١٧ ٩٧



 االضُ اٌىٛد َ

 رٚظٗ ادّذ ِذّذ ِذّذ  ٨٠٠٢٨٧٦ ٩٠

 رٚظٗ ِصطفٝ اضّاػ١ً در٠ٚش  ٨٤٦٧٢٩٢ ٩٩

 ر٠ٙاَ دّذٜ ادّذ ١ِٙٛب  ٨٠٠٢٢٦٣ ١٢٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 علم النفس انتظام -علم النفس  -الفرقة الثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 ص ٠٢:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ز٠ٕة دّذٜ رت١غ ػثذهللا  ٨٠٠١١٣١ ١٢١

 ز٠ٕة شؼثاْ ٔاجٝ ِذّٛد  ٨٠٠١١٣٤ ١٢٤

 ػ١ذ شرف اٌذ٠ٓ شذاذحز٠ٕة   ٨٠٠٢٠٨٠ ١٢٣

 ضارٖ رظا ِذّذ ػثذ اٌٛ٘اب  ١٢٢٢١٢٨٧٩ ١٢٦

 ضذر صالح ػثذ اٌؼظ١ُ راذة  ٨٠٠٢٤٤٧ ١٢٧

 ضؼاد ػٍٝ ض١ذ ِذّٛد  ٨٠٠٢٦٦٣ ١٢٨

 ضؼاد ِذّٛد ػثذ اٌجاتر ج١ًّ  ٨٠٧٩٩١٩ ١٢٧

 ضٍّٝ دط١ٓ جاتر ِذّذ  ١٢٢٢١٢٩٦٧ ١٢٠

 ضّر ِذّذ ػثذاٌط١ّغ ادّذ  ١٢٢٢١٢٨٨٢ ١٢٩

 ض١ذٖ ض١ذ ػٍٝ دطٓ  ٨٠٠١٣٧٦ ١١٢

 شادٞ ضؼذ ضٕادٖ جرجص  ٨٠٠١٠١٢ ١١١

 شرٚق اٌط١ذ ِذّذ اٌثىرٜ  ٨٠٠٢٧٣٢ ١١٤

 ش١ّاء ادّذ خ١ًٍ ادّذ  ٨٠٠١٣٣١ ١١٣

 ش١ّاء ضٙرٞ ػس٠س أدّذ  ٨٠٠٢٤٠٩ ١١٦

 ش١ّاء ػّاد د١ذر ادّذ  ٨٠٠٢٦٦٨ ١١٧

 ش١ّاء ِذّذ ادّذ غأُ  ١٢٢٢١١١٦٧ ١١٨

 صاتر٠ٓ دطٓ إترا١ُ٘ أدّذ  ٨٠٧٩٩٩٩ ١١٧

 غارق ِذّذ شؼثاْ ػثذاٌذا٠ُ  ٨٤٦٧٢٢٤ ١١٠

 غح ادّذ ذٛف١ك ادّذ  ٨٠٠٢٧٨٩ ١١٩

 غٗ ٠ٛٔص ِذّذ ػطا  ٨١٧١٧٧٩ ١٤٢

 ػائشح ِصطفٝ ادّذ ػثذاٌٛدٚد  ١٢٢٢١٢٩٣١ ١٤١

 ػثذاٌردّٓ رفؼد ِذّذ ػثذاٌردّٓ  ٨١٧٩٧٠١ ١٤٤

 ػثذاٌردّٓ ػثذاٌؼس٠س ٔٛر ِذّذ ِؼرٚف  ١٢٢٢١١٧٧٨ ١٤٣

 ػثذاٌٛ٘اب رت١غ ػثذاٌٛ٘اب خ١ٍفح  ٨٤٦٨٩٧٤ ١٤٦

 ػث١ر ٔادٜ ِذّٛد ػا٠ذ  ١٢٢٢١١٢١٢ ١٤٧

 ػسج فرذٝ ِذّذ ِرزٚق  ١٢٢٢١٢٩٣٦ ١٤٨

 ػال ادّذ شذاذٗ ِغرتٟ  ٨٠٠٢٢٧٦ ١٤٧

 ػالء اٌذ٠ٓ ِذّذ رِعاْ ِٕصٛر  ٨٠٠١٨٧٢ ١٤٠



 االضُ اٌىٛد َ

 ػ١ٍاء اٌط١ذ ِذّٛد ِٛضٝ  ٨٣٦٠٧٦٧ ١٤٩

 ػ١ٍاء خاٌذ ػثذإٌّؼُ تىر  ٨٠٧٠٧٤٩ ١٣٢

 ػ١ٍاء صاتر فرغً ػثّاْ  ٨٠٠١٧٢٨ ١٣١

 ػ١ٍاء ِذّذ ضؼذ ِذّذ  ٨٠٠٢٣٧٩ ١٣٤

 ػ١ذ ِطؼذ ػ١ذ ػثذإٌؼ١ُ  ٨٠٧٩٧٧٧ ١٣٣

 غادج خالف ادّذ جثٍٝ  ٨٠٠١٤٩١ ١٣٦

 فادٜ وّاي ٔاجٝ ضؼ١ذ  ٨٤٦٨٠٢٢ ١٣٧

 فاغّٗ رت١غ ػّر ػٍٝ  ٨٠٠١١٣٧ ١٣٨

 ػثذ هللا ظادٝ اتٛ ا١ًٌٍفاغّٗ   ٨٠٠٢٧٧٩ ١٣٧

 فاغّٗ ِذّذ ػّر ػثذ اٌذ١ٍُ  ٨٠٠١٣٦٧ ١٣٠

 فاغّٗ ٠اضر ػثذاٌىافٝ خفاجٝ  ٨٠٠١٤٩٣ ١٣٩

 فا٠سج ِذّذ ػثّاْ ػثذ اٌٛ٘اب  ٨٠٠١٨٠٩ ١٦٢

 ف١ٌٛ١د ِذرٚش ف١ُٙ دى١ُ  ٨٣٩٠٨١٠ ١٦١

 واًِ صاتر واًِ ػثذ اٌذ١ّذ  ٨٠٧٩٨٦٦ ١٦٤

 ورَ ِذّٛد خٍف دطاْ  ٨٠٠٢٠٤٤ ١٦٣

 ور٠ُ ِذّذ ػثذاٌٙادٜ ػثذاٌذى١ُ  ٨٣٣٧٢٠٢ ١٦٦

 ور٠ّٗ اضّاػ١ً ِذرٚش اضّاػ١ً  ٨٠٠٢٤٣٩ ١٦٧

 و١رضر١ٕا صثاح ِالن د١ٕٓ  ٨٠٠١٤٩٧ ١٦٨

 و١رٌص ٔادٜ ٌث١ة غثر٠اي  ٨٤٦٨٦٨٠ ١٦٧

 و١رٌص ٔث١ً ف١ٍثص ضاِٟ  ٨٦٤٠٩١٨ ١٦٠

 ِادٚٔا ضاِخ شاور صادق  ٨٠٧٩٧٤٧ ١٦٩

 ٔادٜ ػثذ اٌّذفٛظ ا١ِِٓارذ١ٕا   ٨٠٧٩٧٤٧ ١٧٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 علم النفس انتظام -علم النفس  -الفرقة الثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 ص ٠٢:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ػثذإٌٛر ػٛضِار٠ٕا واًِ   ١٢٢٢١١٢٩٩ ١٧١

 ِار٠ٕا ٘أٝ دٕا ٚ٘ثٗ ِؼٛض  ٨٤٦٨٧١٨ ١٧٤

 ِا٠ىً دٕا ٔج١ة ػ١اد  ٨٠٧٩٩١٧ ١٧٣

 ِا٠ىً رظا تشرٜ ِجٍٝ  ٨٤٦٨٧٢٢ ١٧٦

 ِا٠ىً ػ١اد ٔج١ة صٍثاْ  ٨٠٠٢٧٩٢ ١٧٧

 ِذّذ اتٛاٌؼال ػثذاٌؼس٠س ِذّذ  ٨٠٠١١٨٢ ١٧٨

 ِذّذ رت١غ واًِ ادّذ  ٨٠٠١٢٩٦ ١٧٧

 ض١ّر ِذّذ اترا١ُِ٘ذّذ   ١٢٢٢١١٨٨٧ ١٧٠

 ِذّذ ض١ذ اترا١ُ٘ ػٍٝ  ٨٠٧٩٧٩٤ ١٧٩



 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ ػثذ اٌصثٛر ِذّذ ػثذ اٌصثٛر  ٨٣٦٠٨٩٧ ١٨٢

 ِذّذ ػثذهللا ِذّذ ض١ٍّاْ  ١٢٢٢١٢٩٦١ ١٨١

 ِذّذ ػّر اتٛ اٌذّا٠ذ ػثذ إٌاصر  ٨٠٧٩٧٣٨ ١٨٤

 ِذّذ وّاي ض١ّر ػثذ اٌىر٠ُ  ٨٠٠٢٧٦٧ ١٨٣

 ِذّذِذّذ ِذّذ جالي   ٨١٧٩٦٧٧ ١٨٦

 ِذّذ ِخٍٛف راشذ ػثذ اٌطالَ  ٨١٧٩٦٣٧ ١٨٧

 ِذّٛد تىر ادّذ ػثذهللا  ١٢٢٢١٢٨٣٣ ١٨٨

 ِذّٛد جّؼٗ أدّذ أتٛز٠ذ  ٨٤٦٨٨٤٤ ١٨٧

 ِذّٛد رظا ِذّذ اترا١ُ٘  ٨٠٠٢٢٢٧ ١٨٠

 ِذّٛد زور٠ا ػثذإٌثٝ ػثذاٌجٛاد  ٨٠٧٠٧٧٤ ١٨٩

 ِذّٛد ِذّذ اتٛ تىر ِذّذ  ١٢٢٢١٢٧٣٤ ١٧٢

 ِذّٛد ِىٝ دطٓ ِذّذ  ٨٤٦٨٨٢٦ ١٧١

 ِرٖٚ ِذّذوّاي ِذّذ در٠ٚش  ٨٦١٧٧٤٩ ١٧٤

 ِرٖٚ ِذّٛد ِذّذ ػثذ اٌظا٘ر  ٨٠٧٩٩٤٤ ١٧٣

 ِر٠اْ ضاِٟ فر٠ذ ٔص١ف  ١٢٢٢١١٦٠٧ ١٧٦

 ِر٠ُ ػادي رِٚاْ ػ١اد  ٨٠٠١٣٠٠ ١٧٧

 ِر٠ٙاْ خٍف فارش ػثذ اٌّالن  ٨٠٠٢٣١١ ١٧٨

 ِصطفٝ ػٍٝ أص دطٓ  ٨٤٦٨٦٦٨ ١٧٧

 ِصطفٝ ِذّذ أٛر ػثذ هللا  ٨٠٧٩٠٠٨ ١٧٠

 ِصطفٝ ِذّذ ِذّٛد ادّذ  ٨٤٤٢٣٣٠ ١٧٩

 ِٕار ِذّذ شٍماِٝ ػثذ اٌّج١ذ  ٨٠٧٩٧٣٧ ١٠٢

 ِٕار ِذّذ ػثذ هللا ػثذ اٌمادر  ٨٤٦٨٦٦٢ ١٠١

 ِٕاي ض١ٍّاْ ػٍٝ ض١ٍّاْ  ٨٠٠٢٧١٨ ١٠٤

 ِٕٗ هللا ِصطفٝ ِذّذ افٕذٜ ػثذ اٌؼ١ٍُ  ٨٤٦٨٦٤٠ ١٠٣

 ِٕٝ ػثذاٌرٛاب ػثذاٌرش١ذ راشذ  ٨٠٠٢٧٨١ ١٠٦

 ِٕٝ ػّاد داِذ ػثذ اٌذى١ُ  ٨٠٠٢١٧٣ ١٠٧

 ِٕٝ ِذّذ جّاي واًِ  ٨٠٠١١٩٧ ١٠٨

 ِٙا جّاي ِذّذ فرغً  ٨٠٧٩٠٩٤ ١٠٧

 ِٙا فرذٝ ِذّٛد ػثذاٌطالَ  ٨٠٠٢٢٦٧ ١٠٠

 ِٙا ٌطفٝ فؤاد اٌط١ذ لاضُ  ٨٤٦٨٦١٦ ١٠٩

 ِٙا ِا٘ر ِذّذ ِذّذ  ٨٠٠١١٩٠ ١٩٢

 ِٙا ِذّذ ػٍٟ ِذّذ  ٨٠٧٩٨٨٧ ١٩١

 ١ِرا زور٠ا اضذك شذاذٗ  ٨٠٠٢١٠٧ ١٩٤

 ١ِرٞ رِسٞ ٔط١ُ ِٛضٟ  ٨٠٠٢٦٧٧ ١٩٣

 ٔاد٠ح ػٍٟ فىرٞ ػثذ اٌؼظ١ُ  ٨٠٠١٢١٨ ١٩٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ٔارٚز ػ١اد ٔارٚز دس٠ٓ  ٨٠٧٩٧٣٠ ١٩٧

 ٔار٠ّاْ ِذّذ ِذّٛد ِذّذ  ٨٠٠١٤٢١ ١٩٨

 ٔجٜٛ ٘أٝ ادّذ ػٍٝ  ٨٠٠١٣٢٤ ١٩٧

 ٔر١ِٓ ػادي ٔادٜ ػذٌٝ  ٨٠٧٩٨٢٨ ١٩٠

 ٔر١ِٓ فا٠س دّذاْ ِذّٛد  ٨٠٧٩٩٧٢ ١٩٩

 ٔر١ِٓ ِصطفٝ ػّر ػثذاٌثالٝ  ٨٠٠١١٣٨ ٤٢٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 علم النفس انتظام -علم النفس  -الفرقة الثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥  ) 

 ص ٠٢:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠٠الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون 
 االضُ اٌىٛد َ

 ٔؼ١ّح ػاِر جرِْٛ ػاِر  ٨٠٧٩٧٧١ ٤٢١

 ٍٔٙح ِصطفٟ دطٓ ػاشٛر  ٨٠٠١٨٧٤ ٤٢٤

 ٔٛارج اشرف ِذّذ غٍة  ٨٠٠١٧٨١ ٤٢٣

 ٔٛرٖ ػٍٝ ِذّذ ػثذاٌٛادذ  ٨٠٠١١٣٧ ٤٢٦

 ٔٛر٘اْ ِذّذ خٍف ػثذ اٌذى١ُ  ٨٠٠٢٦٧٩ ٤٢٧

 ِذّٛد ػثذ اٌذ١ّذ ِذّٛدٔٛر٘اْ   ٨٦٢٢٩٣٦ ٤٢٨

 ٔٛر٘اْ ٔصر اترا١ُ٘ ِذّذ  ٨٠٠٢٠٣٨ ٤٢٧

 ١ٔف١ٓ ػّاد ػجا٠ثٝ واًِ  ٨٠٠١٤٧٤ ٤٢٠

 ٘اجر جّاي ػثذ إٌؼ١ُ اٌّصرٜ  ٨٠٠٢٧١٠ ٤٢٩

 ٘اجر رظا ِذّذ ػثذاٌٛ٘اب  ١٢٢٢١٢٨٩٣ ٤١٢

 ٘اجر ػساٌؼرب ػط١ٗ ِذّذ  ٨٠٠٢٣١٧ ٤١١

 ٘اٌٗ غٗ ِذّٛد ِذّذ  ٨٤٤٧٤٨٦ ٤١٤

 ٘ثٗ ِخرار اترا١ُ٘ ِٕازع  ١٢٢٢١٢٨٢٤ ٤١٣

 ٘ذٜ غٗ ػثذهللا ػثذاٌجٛاد  ٨٤٤٣٩٧١ ٤١٦

 ٘ذٜ ػثذ اٌذىُ اتٛ اٌؼال ادّذ  ٨٤٤٤٠٩٢ ٤١٧

 ٘ذٜ ػٍٝ ػثذاٌٍط١ف ػّر  ٨٠٠١١٣٠ ٤١٨

 ٘شاَ ادّذ ِرضٝ ضٕٛضٝ  ٨٠٠١٤١٩ ٤١٧

 ٘شاَ اضاِٗ ػثذاٌصثٛر دٛاذىٝ  ٨٠٧٩٧٧٩ ٤١٠

 ػاتذ٠ٓ ضاٌُ ٘ارْٚ٘شاَ   ١٢٢٢١٢٨١٤ ٤١٩

 ٕ٘ا ِذّذ ظادٝ ػثذ اٌؼس٠س  ٨٠٠٢٦٨٣ ٤٤٢

 ٕ٘اء جّؼح ػثذ اٌذى١ُ ػثذ اٌؼس٠س  ٨٠٧٩٧٧٧ ٤٤١

 ٕ٘ذاَ ادّذ ػثذاٌّج١ذ ػّر  ١٢٢٢١٢٧٣٩ ٤٤٤

 ٚفاء ِذّٛد اضّاػ١ً ِذّٛد  ٨٠٧٩٨١٢ ٤٤٣

 ٚالء رأفد اٌصادق ِذّذ  ٨٠٠٢٤٩٠ ٤٤٦

 اٌذ٠ٓ ٚالء ػطا ػثذ اٌطالَ شّص  ٨٠٠٢١٧٨ ٤٤٧



 االضُ اٌىٛد َ

 ٚالء ػّر ػثذاٌؼس٠س ػثّاْ  ٨٠٠١١٣٩ ٤٤٨

 ٚالء ػ١طٝ ػثّاْ ػثذ اٌردّٓ  ٨٠٠١٢٣٧ ٤٤٧

 ٠اضر ػ١ْٛ رت١غ ِذّذ  ٨٠٧٩٦٤٠ ٤٤٠

 ٠اض١ّٓ أدّذ غٗ ػثذ اٌّاٌه  ٨٠٧٩٧٤٢ ٤٤٩

 ٠طرا رت١غ ػثذ اٌذ١ّذ ػثذ اٌذى١ُ  ٨٠٧٩٧٦٣ ٤٣٢

 ٠ٛضف ج١ًّ ض١ذُ٘ خ١ًٍ  ٨٠٠١١٧٧ ٤٣١

 ٠ٛضف ػثذاٌرش١ذ ِذّذ اترا١ُ٘  ٨٤٤٢٦٤٩ ٤٣٤

 

 


