للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
اآلداب

جامعة المنيا
الئحة اولى 8102-8108

الفرقة الثالثة

انتظام

الفصل الدراسي األول

اجمالي عدد الطلبة 0٤

القسم-الشعبة -:علم النفس /علم النفس /علم النفس المدرسى
ال ق يد حال ة

ال طال ب حال ة

ال طال ب ا سم

م
2

أسراء محمد ربيع طلبة

1۳8٦21۰21۰2۰۰9٦2

۳۰۳٦۰۰

مقيــد

مستجد

1

امال عثمان عبدالرازق عبدالغنى

1۳8٦21۰23۰2۰133۳

۳۰۳٦22

مقيــد

خارج 2

۳

اميره احمد هاشم عبدالفتاح

1۳8٦21۰21۰2۰۰٦22

۳۰۳٦۰2

مقيــد

مستجد

3

ايات مدحت محمدطلعت تهامى

1۳8٦21۰2۳۰2۰۰٦18

۳۰۳٦21

مقيــد

خارج 2

1

حسن سيد ربيع على

1۳8٦21۰21۰2۰۰٦۰۳

۳۰۳٦۰8

مقيــد

باق

٦

حفصة مصطفى كامل محمد

1۳8٦21۰23۰2۰218۳

۳۰۳٦2۳

مقيــد

خارج 2

2

رحاب ابو السعود محمد محمود

1۳8٦21۰21۰2۰۰129

۳۰۳٦۰1

مقيــد

مستجد

9

سارة أحمد محمود عبدالقادر

1۳8٦21۰21۰2۰1811

۳۰۳٦۰۳

مقيــد

مستجد

8

طه محمود على محمد

1۳8٦21۰23۰2۰۰۳9۳

۳۰۳٦2۰

مقيــد

باق

2۰

مؤمن محمد عبدالحميد عبدالغني

1۳8٦21۰2۳۰2۰۰13۳

۳۰۳٦۰٦

مقيــد

مستجد

22

محمود جمال خلف ابراهيم

1۳8٦21۰23۰2۰13٦۰

۳۰۳٦۰3

مقيــد

مستجد

21

محمود على شوقى احمد

1۳8٦21۰21۰2۰۰312

۳۰۳٦۰1

مقيــد

مستجد

2۳

نسرين كمال تونى عبد الغنى

1۳8٦21۰23۰2۰22۳1

۳۰۳٦۰2

مقيــد

مستجد

23

نها حسام الدين ربيع عبدالمحسن

1۳8٦21۰21۰2۰۰99۰

۳۰۳٦۰9

مقيــد

مستجد

تاريخ الطباعة

/

٩/

ال طال ب ك ود

ال

لوس رق م

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
اآلداب

جامعة المنيا
الئحة اولى 8102-8108

الفرقة الثالثة

انتظام

الفصل الدراسي األول

اجمالي عدد الطلبة ٦

القسم-الشعبة -:علم النفس /علم النفس /علم النفس اإلكلينيكى
ال ق يد حال ة

ال طال ب حال ة

ال طال ب ا سم

م
2

ابرام مجدى سيدهم جرجس

1۳8٦21۰21۰2۰1221

۳۰۳9۳8

مقيــد

مستجد

1

ايه محمد احمد محمد عبد هللا

1۳8٦21۰23۰2۰۰892

۳۰۳932

مقيــد

باق

۳

ساره مالك سمعان عبد المالك

1۳8٦21۰2۳۰2۰۰12۰

۳۰۳93۳

مقيــد

خارج 1

3

مريم ممدوح بطرس ثابت

1۳8٦21۰21۰2۰1۰93

۳۰۳933

مقيــد

خارج ۳

1

نورهان عيد قطب محمد مرسى

1۳8٦21۰21۰2۰22۳8

۳۰۳93۰

مقيــد

مستجد

٦

ياسمين محمد دكرورى محمدين

1۳8٦21۰21۰2۰2999

۳۰۳931

مقيــد

باق

تاريخ الطباعة

/

٩/

ال طال ب ك ود

ال

لوس رق م

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
اآلداب

جامعة المنيا
الئحة اولى 8102-8108

الفرقة الثالثة

انتساب موجه

الفصل الدراسي األول

اجمالي عدد الطلبة 0٤

القسم-الشعبة -:علم النفس /علم النفس /علم النفس المدرسى
ال ق يد حال ة

ال طال ب حال ة

ال طال ب ا سم

م
2

اسراء عماد الدين محمد عبد هللا

1۳8٦21۰21۰2۰1211

۳21٦۳۰

مقيــد

مستجد

1

اسماء ناجى حامد عبده

1۳8٦21۰21۰2۰2۰۳3

۳21٦۳2

مقيــد

مستجد

۳

الفت ميالد اسحق حنين

1۳8٦21۰21۰2۰۰139

۳21٦۳1

مقيــد

مستجد

3

امنيه حسن على محمد

1۳8٦21۰23۰2۰۳۰۰۳

۳21٦۳۳

مقيــد

مستجد

1

ايمان خلف حسن توفيق

1۳8٦21۰21۰2۰2۰۳1

۳21٦32

مقيــد

باق

٦

جهاد نشأت عبدالمالك عبدالمنعم

1۳8٦21۰21۰2۰۰23۳

۳21٦۳3

مقيــد

مستجد

2

رانيا محمد جمال محمد

1۳8٦21۰21۰2۰2111

۳21٦۳1

مقيــد

مستجد

9

عبدالرحمن رضا زكريا عبدالرحمن

1۳8٦21۰23۰2۰۳۰2٦

۳21٦۳٦

مقيــد

مستجد

8

على محمد احمد محمد

1۳8٦21۰23۰2۰۳1٦1

۳21٦31

مقيــد

باق

2۰

فرات عبدالمجيد محمود شكرى احمد

1۳8٦21۰21۰2۰18۳۰

۳21٦۳2

مقيــد

مستجد

22

كامل جالل كامل فرجانى

1۳8٦21۰21۰2۰2۳۳۰

۳21٦۳9

مقيــد

مستجد

21

محمد زين العابدين على محمد قطب

1۳8٦21۰21۰2۰1821

۳21٦۳8

مقيــد

مستجد

2۳

محمد كامل ناجى كامل

1۳8٦21۰21۰2۰۰981

۳21٦3۰

مقيــد

مستجد

23

مريان بدر اسحق نجيب

1۳8٦21۰23۰2۰۳٦1۰

۳21٦3۳

مقيــد

باق

تاريخ الطباعة

/

٩/

ال طال ب ك ود

ال

لوس مرق

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
اآلداب

جامعة المنيا
الئحة اولى 8102-8108

الفرقة الثالثة

انتساب موجه

الفصل الدراسي األول

اجمالي عدد الطلبة ٤

القسم-الشعبة -:علم النفس /علم النفس /علم النفس اإلكلينيكى
ال ق يد حال ة

ال طال ب حال ة

ال طال ب ا سم

م

ال طال ب ك ود

ال

لوس رق م

2

ابتسام يوسف عبد الحميد محمد

1۳8٦21۰21۰2۰1۰39

۳219۰1

مقيــد

مستجد

1

اسراء خالد عبدالحليم عارف

1۳8٦21۰21۰2۰1۰۳9

۳219۰٦

مقيــد

مستجد

۳

بسام محمد محمود على

1۳8٦21۰21۰2۰18۰1

۳219۰2

مقيــد

باق

3

محمود رضا عبد الحميد احمد

1۳8٦21۰23۰2۰۳1٦۳

۳219۰9

مقيــد

باق

تقرير عن طالب سنة دراسية

()0

الفرقة ثالثة  -علم النفس  -علم النفس انتظام  -علم النفس المدرسى
للعام االكاديمي () 8102 - 8102

نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ  ١١:٠١ ٠٩/١٩/٩١٠٩ص

م

االعى

انكٕد

 ٦٢٢٠٢٦٢ ١ادًذ دًذٖ ادًذ عثذ انشاصق
 ٦٢٢٠٢٢٤ ٢ادًذ عًش سجة يذًٕد
 ٦٢٢٠٢٢٦ ٣ادًذ عٛذ طٛة يذٗ انذٍٚ
 ٦٢٤٦٤٣٦ ٤اعشاء ستٛع يذًذ عهًٛاٌ
 ٦٢٤٦٤٤٢ ٥اعشاء عهٗ دغٍ ْاشى
 ٦٢٤٦٤٦٢ ٦اعالو شعثاٌ عثذهللا يشاضٗ
 ٦٢٤٦٤٢٤ ٦اعًاء عاليّ فحذٗ كايم
 ٦٢٤٦٢٤١ ٢اعًاء يجاْذ فحذٗ ادًذ
 ٦٢٤٦٤٢٦ ٢اعًاء يفحاح سيضاٌ يذًذ

 ٦٢٤٦٥٠٤ ١٠االء عالء ادًذ عًش

 ٦٢٤٦٥١٤ ١١اياَٗ اتشاْٛى دأط يشصٔق

 ٦٢٤٦٥٢٠ ١٢اياَٗ يذًذ عٛذ يصطفٗ

 ٦٢٤٦٥٦٠ ١٣ايم اي ٍٛخهف جٛذ

 ٦٢٤٦٦٠٢ ١٤ايٛشِ دغٍ فحذٗ دغٍ

 ٦٢٤٦٦٣٢ ١٥ايٛشِ َٕس انذ ٍٚدغٍ عثذ انعهٛى

 ٦٢٢٠٢٦٥ ١٦اٚش ٍٚجشجظ شذاجّ خهٛم

 ٦٤٠٠٦١٥ ١٦اٚش ُٗٚعٛغٗ جشٚظ عطّٛ

 ٦٢٤٦٦٠٤ ١٢اٚفٕدٚا عضٚض ٕٚعف تششٖ

 ٦٢٤٦٦١٢ ١٢اًٚاٌ أدًذ عٛغٗ أدًذ

 ٦٢٤٦٦٣٢ ٢٠اًٚاٌ عثذ انذكٛى عثذ انعظٛى عثذ انذًٛذ

 ٦٢٤٦٢٤٢ ٢١اًٚاٌ َاجٗ لطة يذًذ

 ٦٢٤٦٢٦٠ ٢٢اُٚاط عثذانذًٛذ اي ٍٛجثش
تاريخ الطباعة

/

٩/

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
جامعة المنيا
م

اآلداب
االعى

انكٕد

 ٦٢٤٦٢٦٢ ٢٣ا ّٚسضا فؤاد صاتش

 ٦٢٤٦١٢٢ ٢٤ا ّٚيذًذ عثذ انفحاح اتشاْٛى

 ٦٢٤٦١٤٠ ٢٥تطّ ادًذ عهًٛاٌ عثذ انْٕاب

 ٦٢٤٦١٥٠ ٢٦دغاو عادل عثذ انعال عثذ انهطٛف

 ٦٢٤٦١٥٦ ٢٦دغُاء اتشاْٛى عهٗ يذًذ

 ٦٢٤٦١٦٠ ٢٢دغُاء سٚاض عثذ انْٕاب يذًذ

 ٦٢٤٦١٦٦ ٢٢دغُ ّٛادًذ صأٖ ادًذ

 ٦٢٤٦١٢٠ ٣٠دًادِ دغُٗ عثذانغحاس يهٛجٗ

 ٦٢٤٦١٢٢ ٣١دانٛا ستٛع دغٍ عثذ انذهٛى

 ٦٢٤٦١٢٢ ٣٢دانٛا سشذٖ عثذانعهٛى صادق

 ٦٢٤٦١٦٤ ٣٣دعاء يذًٕد كايم يذًذ

 ٦٢٤٦١٥٢ ٣٤ساَٛا عفث صالح انذ ٍٚيذًذ

 ٦٢٤٦١٥٤ ٣٥ستاب كًال يذًذ صكٗ

 ٦٢٤٦١٣٢ ٣٦سداب عثذ انٓادٖ أدًذ عهٙ

 ٦٢٤٦١٣٠ ٣٦سداب ياجذ شٕكث عثذ انغُٙ

 ٦٢٤٦١٢٤ ٣٢سداب يذًذ طّ يذًذ

 ٦٢٤٦١٢٠ ٣٢سغذِ دغ ٍٛسعًٗ دغٍٛ

 ٦٢٤٦١١٦ ٤٠سغذِ لاعى يذًذ أدًذ

 ٦٢٤٦١١٠ ٤١سغذِ َادس لاعى يذًذ

 ٦٢٤٦١٠٢ ٤٢سغذِ ٔفاء اتٕانُجا تٓهٕل

 ٦٢٤٦١٠٦ ٤٣سفمّ يُٛش ْٔثّ ٕٚعف

 ٦٢٤٦٠٢٤ ٤٤سٓٚاو عٛذ عهٗ عهطاٌ

 ٦٢٤٦٠٢٠ ٤٥سٓٚاو فشغهٗ خٛشٖ فاٚذ

 ٦٢٤٦٠٦٠ ٤٦سٓٚاو ُْٗ تغطٕسٔط لهُٗٛ

 ٦٢٤٦٠٦٢ ٤٦صُٚة عالء َصذٗ شمشاَٗ

 ٦٢٤٦٠٦٦ ٤٢عاسِ جٓاد عهٗ يذًذ

 ٦١٥٢٤٢١ ٤٢عاسِ يذًذ اتشاْٛى ادًذ

 ٦٢٤٦٠٦٢ ٥٠عاي ّٛعثذ انكشٚى يذًذ عثذ انكشٚى

تقرير عن طالب سنة دراسية
الفرقة ثالثة  -علم النفس  -علم النفس انتظام  -علم النفس المدرسى
للعام االكاديمي () 8102 - 8102

كلية اآلداب

()8

نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ  ١١:٠١ ٠٩/١٩/٩١٠٩ص

م

االعى

انكٕد

 ٦٢٤٦٠٥٦ ٥١عًش َاصش عثذ انعضٚض ادًذ
تاريخ الطباعة

/

٩/

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
جامعة المنيا
م

اآلداب
االعى

انكٕد

 ٦٢٤٦٠٢٦ ٥٢شًٛاء سيضاٌ ساضٗ عثذ انعهٛى

 ٦٢٢٠٣١٣ ٥٣صفاء عطٕدٗ عثذانذًٛذ عطٕدٗ

 ٦٢٤٦٢٢٠ ٥٤عثذهللا َصش عثذانعضٚض ادًذ

 ٦٢٤٦٢٦٤ ٥٥عثٛش عثذانشدًٍ جَٕٗ يذًذ

 ٦٢٢٠٣١٢ ٥٦عالء يذًذ كايم اعًاعٛم

 ٦٢٤٦٢٥٦ ٥٦عهٗ جًال عهٗ عثذ انشدًٍ

 ٦٢٤٦٢٠٥ ٥٢عًاس عٛذ عثذ انًُعى عثذ انغُٗ

 ٦٢٤٦٢٢٣ ٥٢عًشٔ عمٛهٗ دغاَ ٍٛعثًاٌ

 ٦٢٤٦٢٥٢ ٦٠غادِ لاعى ععذ يغهى

 ٦٢٤٦٦٢٢ ٦١فاطًّ انضْشاء يذًذ إتشاْٛى أدًذ

 ٦٢٤٦٦٢٦ ٦٢فاطًّ صالح ادًذ اتٕ انًجذ

 ٦٢٤٦٦٢٤ ٦٣فاطًّ فحذٗ فًٓٗ انهثاد

 ٦٢٤٦٦٦٤ ٦٤كشٚغح ٍٛصثذٗ دُا اعذك

 ٦٢٤٦٦٤٦ ٦٥كًال فحذٗ كًال كايم

 ٦٢٤٦٦٢٤ ٦٦ياسُٚا كًال كايم يحٗ

 ٦٢٤٦٦٢٠ ٦٦ياسُٚا ياْش دُأٖ جشجظ

 ٦٢٤٦٦٠٦ ٦٢ياسُٚا ٔصفٗ جانٗ َٕٚاٌ

 ٦٢٤٦٦٢٤ ٦٢يذًذ اتشاْٛى ادًذ يذًذ

 ٦٢٤٦٦٤٦ ٦٠يذًذ دغٍ يذًذانغثع دغٍ

 ٦٢٤٦٦٣٢ ٦١يذًذ عٛذ عضات يُٓٗ

 ٦٢٤٦٥٢٠ ٦٢يشِٔ ادًذ يذًذ عثذانًحعال

 ٦٢٤٦٥٦٦ ٦٣يشِٔ سجة سيضاٌ عثذانعضٚض

 ٦٢٤٦٥٥٢ ٦٤يشِٔ عصاو عهٗ عٛذ

 ٦٢٤٦٥٤٠ ٦٥يشِٔ عًاد انذ ٍٚيذًٕد عثذ انًجٛذ

 ٦٢٤٦٥١٢ ٦٦يشٚى َغٛى تششٖ صكٙ

 ٦٢٤٦٤٣٤ ٦٦يُال َادٖ عثذانصًذ ادًذ

 ٦٢٤٦٤٣٠ ٦٢يُّ هللا يصطفٗ دغ ٍٛيذًذ سشٕاٌ

 ٦٢٤٦٤١٢ ٦٢يُٗ عهٗ يذًذ صأٖ

 ٦٢٤٦٤١٦ ٢٠يُٗ يذًذ ععذ يغهى

 ٦٢٤٦٣٢٦ ٢١يٛشَا يُٛش عايٗ ركٙ

 ٦٢٤٦٣٢٢ ٢٢يٛشَا يٛخائٛم يصثاح عثذهللا

َ ٦٢٦٥٢٤٢ ٢٣اسًٚاٌ َخهّ يغعذ َخهّ

َ ٦٢٤٦٣٢٠ ٢٤اَغٗ يجذٖ صذلٗ عًعاٌ
تاريخ الطباعة

/

٩/

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
جامعة المنيا
م

اآلداب
االعى

انكٕد

َ ٦٢٢٠٣٦٢ ٢٥جالء يجٛة يذًٕد عهٗ

َ ٦٢٤٦٣٦٢ ٢٦ذا عثذ انًُعى يذًٕد اتشاْٛى

َٕ ٦٤٢٣١٦٦ ٢٦سْاٌ عطا عثذانذًٛذ ادًذ

َٕ ٦٢٤٦٣١١ ٢٢سْاٌ عًاد دًذٖ جَٕٗ

ْ ٦٢٢٠٤٠٦ ٢٢انّ صانخ يذًذ تشُذٖ

ْ ٦٢٢٥٢٦٦ ٢٠انّ ضادٗ عثذ انذًٛذ يذًٕد

ْ ٦٢٥٤٢٦٦ ٢١انّ يذًذ َجٛة عثذ هللا

ْ ٦٢٢٥٢٦٢ ٢٢ذٖ اتٕتكش عثذانًعض دغٍ

ُْ ٦٢٢١٣٠٦ ٢٣اء َثٛم خهف شذاجّ

ُْ ٦٢٢٠٤٦٦ ٢٤ذ عًاد انذ ٍٚاَظ يذًذ

ُْ ٦٢٢٠٤٦٤ ٢٥ذ كشٚى فشج عثذانذهٛى

ٔ ٦٢٢٠٤٦٢ ٢٦فاء عٛذ ععذ فشج

ٔ ٦٢٢٠٤٥٢ ٢٦الء خهف يذًذ دغٍ

ٔ ٦٢٢٠٤٥٤ ٢٢الء صغهٕل ععذ يغهى

ٚ ٦٢٢٠٤٤٢ ٢٢اعً ٍٛخانذ يذًٕد دجاص٘

تقرير عن طالب سنة دراسية

()0

الفرقة ثالثة  -علم النفس  -علم النفس انتساب موجة  -علم النفس المدرسى
للعام االكاديمي () 8102 - 8102

نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ  ٠٠:٠١ ٠٩/١٩/٩١٠٩ص

م

االعى

انكٕد

 ٦٢٤٦٢١٢ ١ادًذ يذًذ نثٛة عثذ انشدًٍ
 ٦٢٤٦٢١٥ ٢اعايّ ا ًٍٚفاسٔق يذًذ
 ٦٢٤٦٢٣٢ ٣اعًاء شمشاَٗ ص ٍٚانعاتذ ٍٚيذًٕد
 ٦٢٤٦٢٤٥ ٤اعًاء يذًذ اششف َجاح
 ٦٢٤٦٢٦٠ ٥اي ُّٛصثذٗ عهٗ ادًذ
 ٦٢٤٦٤١٠ ٦دانٛا دًادِ يذًذ يذًذ
 ٦٢٤٦٤١٤ ٦ساَٛا عهٕاٌ ٚذٗ يذًٕد
 ٦٣٠٦٤٢٥ ٢سداب َاجخ يذًذ عثذ انمادس
 ٦٢٤٦٤١٢ ٢سدًّ ستٛع اتشاْٛى عثذانًغٛث

 ٦٢٤٦٤٢٠ ١٠سغذِ لطة اتشاْٛى يذًذ

 ٦٢٤٦٤٢٢ ١١سفٛذِ عادل لاعى خهٛفة

 ٦٤٢٣١٢٤ ١٢سٓٚاو عايٗ عثذ انذًٛذ نًهٕو

 ٦٢٤٦٤٢٤ ١٣عاسِ عهٗ فحذٗ عثذانششٛذ
تاريخ الطباعة

/

٩/

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
جامعة المنيا
م

اآلداب
االعى

انكٕد

 ٦٢٥٤٤٠٢ ١٤صاتش ٍٚصالح انذ ٍٚيصطفٗ عايٗ

 ٦٢٥٤٤٠٤ ١٥صفاء يٓذٖ اتٕ انُٕس اتشاْٛى

 ٦٢٥٤٥٢٠ ١٦طاسق ٚذٗ خهف يذًذ

 ٦٢٥٤٤٥٤ ١٦عًشٔ عٛذ يذًذ يذًذ

 ٦٢٥٤٢٥٢ ١٢يُاس اتٕ انهٛم ادًذ عثذ هللا

 ٦٢٥٥٦٦٦ ١٢يٛاس دغ ٍٛعهٗ يذًذ عهٗ

 ٦٢٥٤٥٠٤ ٢٠يٛاس يذشو عثًاٌ عثذ انشدًٍ

َ ٦٢٤٦٤٣٠ ٢١شي ٍٛاتٕانًكاسو يذًذ يٕعٗ

َ ٦٢٤٦٣٦٦ ٢٢ضال عهٗ دغٍ ادًذ

َ ٦٢٤٦٣١٢ ٢٣ف ٍٛعٛاد ععذ صادق

ْ ٦٢٤٦٢٢٢ ٢٤اجش اعًاعٛم يذًٕد عثذ انغالو

ْ ٦٢٤٦٢٢٦ ٢٥اٚذٖ ششٚف كشو تطشط

ْ ٦٢٤٦٢٢٣ ٢٦ثّ عٛذ عثذانذًٛذ يذًذ

ُْ ٦٢٦٦٥٢٦ ٢٦ذ جًال اتشاْٛى يذًذ

ٚ ٦١٥٢٢٢١ ٢٢اعً ٍٛيصطفٗ يذًذ يذًذ

ٕٚ ٦٢٥٤٢٢٥ ٢٢عف جاد انغٛذ ْٔثّ اعذك

تقرير عن طالب سنة دراسية

()0

الفرقة ثالثة  -علم النفس  -علم النفس انتظام  -علم النفس اإلكلينيكى
للعام االكاديمي () 8102 - 8102

نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ  ٠٩:٠١ ٠٩/١٩/٩١٠٩ص

م

االعى

انكٕد

 ٦٢٤٦٠٦٤ ١آ ّٚكايم ٕٚعف عثذ انغحاس
 ٦٢٤٦٠٦٢ ٢آ ّٚيذًذ جَٕٗ يذًذ
 ٦٢٢٠٣١١ ٣ادًذ يذًذ دهًٗ يذًذ
 ٦٢٤٦٤٢٠ ٤اس ُٗٚعًاد شفٛك دٍُٛ
 ٦٢٤٦٤٢٦ ٥اعحٛش عاطف سشذٖ َجٛة
 ٦٢٤٦٤٣٢ ٦اعشاء ادًذ فاسٔق يذًٕد
 ٦٢٢٠٢٥٢ ٦اعشاء ادًذ يذًذ طهة
 ٦٢٢٠٢٥٢ ٢اعشاء عصاو يذًذ شذاجّ
 ٦٢٤٦٤٥٥ ٢اعشاء فحذٗ فًٓٗ ادًذ

 ٦٢٤٦٤٦٠ ١٠اعشاء َثٛم ادًذ عثذانشدًٍ

 ٦٢٤٦٤٦٦ ١١اعالو ادًذ عثذ انكشٚى عثذ انغُٗ

 ٦٢٤٦٤٢٢ ١٢اعًاء خانذ صفٕت عٛذ
تاريخ الطباعة

/

٩/

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
جامعة المنيا
م

اآلداب
االعى

انكٕد

 ٦٢٤٦٤٢٢ ١٣اعًاء عثذهللا يذًذ يذًٕد

 ٦٢٥٥٦٥٤ ١٤اعًاء فحذٗ عثذ هللا تشكات

 ٦٢٤٦٤٢٠ ١٥اعًاء لاتٛم يذًذ عثذانذكٛى

 ٦٢٤٦٤٢٢ ١٦اعًاء يذًذ ساشذ يعثذ

 ٦٢٤٦٤٢٢ ١٦االء جًال ٕٚعف اعًاعٛم

 ٦٢٤٦٥٠٢ ١٢انشًٛاء يذًذ انذاخهٗ يذًذ

 ٦٢٤٦٥٦٦ ١٢ايم ستٛع يذًٕد دغٍٛ

 ٦٢٤٦٥٢٢ ٢٠ايم َثٛم ٔدٚع عٛاد

 ٦٢٥٥٦٦٤ ٢١ايُ ّٛاتٕ انذغ ٍٛيذًذ دغٍ

 ٦٢٤٦٥٢٢ ٢٢ايُ ّٛعثذانصثٕس يذًذ دٔٚذاس

 ٦٢٤٦٣٥٦ ٢٣ايٛشِ اعايّ عهٗ يذًذ

 ٦٢٤٦٥٢٢ ٢٤ايٛشِ جًال صالح ادًذ

 ٦٢٤٦٦٠٦ ٢٥ايٛشِ دًذٖ صكٗ يفحاح

 ٦٢٤٦٦١٢ ٢٦ايٛشِ عٛذ عطا عهٗ

 ٦٤٦٢٤٢١ ٢٦ايٛشِ صفٕت اتشاْٛى عثذانذًٛذ

 ٦٢٤٦٦٢٦ ٢٢ايٛشِ يذًذ فحذٗ يذًذ

 ٦٢٤٦٦٤٠ ٢٢اي ُّٛجايش يذًذ يخحاس

 ٦٢٤٦٦٤٢ ٣٠اَجٗ اششف افشاٚى ٔدٚع

 ٦٢٤٦٦٦٢ ٣١اٚات يذًذ أدًذ عهٗ

 ٦٢٤٦٦٥٦ ٣٢اٚات يذًذ كايم عثذ انشدًٍ

 ٦٢٤٦٦٢٦ ٣٣اًٚاٌ جًعّ يذًذ صانخ

 ٦٦٤٣٢٦٢ ٣٤اًٚاٌ دًضِ طّ ادًذ

 ٦٢٤٦٦٣٠ ٣٥اًٚاٌ خهٛم دًذ يٕعٗ

 ٦٢٤٦٦٥٤ ٣٦اًٚاٌ عضانذ ٍٚعهٗ تٕٛيٗ

 ٦٢٤٦٢٣١ ٣٦اًٚاٌ فٕنٗ عٛذ عذٖٔ

 ٦٢٤٦٢٣٦ ٣٢اًٚاٌ يذًذ يصطفٗ يذًذ

 ٦٢٤٦٣٢٢ ٣٢اُٚاط يُحصش طهعث صثاح

 ٦٢٤٦٣٢٢ ٤٠ا ّٚدًذٖ عثاط يٓذٖ

 ٦٢٤٦٢٢٢ ٤١ا ّٚشعثاٌ اعًاعٛم دغٍ

 ٦٢٤٦٢٢٤ ٤٢ا ّٚعصاو يذًذ يذًذ

 ٦٢٤٦٠٢٤ ٤٣ا ّٚعٛذ يثشٔن كايم

 ٦٢٤٦١٢٦ ٤٤ا ّٚيذًذ عثذانفضٛم يفحاح

 ٦٢٤٦١٣٢ ٤٥أ ّٚدٛذ عثاط عثذانهطٛف
تاريخ الطباعة

/

٩/

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
جامعة المنيا
م

اآلداب
االعى

انكٕد

 ٦٢٥٤٦٥٤ ٤٦تغًّ اتشاْٛى دغ ٍٛعثذانغحاس

 ٦٢٤٦١٤٢ ٤٦تطّ يذًذ طهعث دغٍ

 ٦٢٤٦١٤٦ ٤٢جٓاد عثذ انغالو يذًٕد خهٛم

 ٦٢٤٦١٦٦ ٤٢دغُاء عصاو انذ ٍٚطّ عثذانذاٚى

 ٦٢٤٦١٦٠ ٥٠دغُاء يصطفٗ يذًذ عثذ انعضٚض

تقرير عن طالب سنة دراسية

كلية اآلداب

الفرقة ثالثة  -علم النفس  -علم النفس انتظام  -علم النفس اإلكلينيكى
للعام االكاديمي () 8102 - 8102

()8

نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ  ٠٩:٠١ ٠٩/١٩/٩١٠٩ص

م

االعى

انكٕد

 ٦٢٢٠٢٢١ ٥١خذٚجّ اعايّ ستٛع دًاد
 ٦٢٤٦١٢٦ ٥٢خذٚجّ يذًذ سجة ادًذ
 ٦٢٤٦١٢٤ ٥٣خهٕد عايخ عٕض يشعٗ
 ٦٢٤٦١٢٠ ٥٤دانٛا دغٍ عهٗ يذًذ
 ٦٤٢٢٢٢٢ ٥٥سائذ يذًذ دٚاب تذٖٔ
 ٦٢٤٦١٦٢ ٥٦ساتذّ يذًذ عثذهللا عثذ انًعض
 ٦٢٤٦١٦٤ ٥٦ساَٛا عٛذ يذًذ يذًذ
 ٦٢٤٦١٣٤ ٥٢سداب عهٗ ساضٗ عهٗ
 ٦٢٥٤٦٦٣ ٥٢سشا عثذهللا ٕٚعف عشفاٌ
 ٦٢٤٦١١٢ ٦٠سغذِ يذًٕد يذًذ اتشاْٛى
 ٦٢٢٠٢٢٣ ٦١سغذِ َاجٗ ستٛعٗ اتٕانهٛم
 ٦٢٤٦٠٢٤ ٦٢سفٛذِ صفٕت عثذ هللا دغٍ
 ٦٢٤٦٠٢٢ ٦٣سل ّٛلطة يذًٕد عهٛى
 ٦٢٤٦٠٢٢ ٦٤سٔفٛذِ عًش سجة ادًذ
 ٦٢٤٦٠٢٦ ٦٥سًَٕٚذا طهعث يعٕض جٕيا
 ٦٢٢٠٣٠١ ٦٦صُٚة دغٍ يذًذ يذًذ يشصٔق
 ٦٢٢٠٣٠٥ ٦٦عاسِ ادًذ عثذانالِ عثذانجٕاد
 ٦٢٥٤٣٢٦ ٦٢عاي ّٛسشاد ادًذ شعثاٌ
 ٦٢٤٦٠٦٠ ٦٢عهٕٖ كًال عثذ انًجٛذ يذًذ
 ٦٢٤٦٠٦٦ ٦٠عًش يجذٖ اتشاْٛى يذًذ
 ٦٢٤٦٠٤٦ ٦١عٕصاٌ صهٛة عذنٗ لهُٗٛ
 ٦٢٥٤٣٢٤ ٦٢شزا عصاو دافظ كايم
 ٦٢٥٤٣٢٢ ٦٣شش ٍٚعاطف يذًٕد عثذانجٕاد
 ٦٢٤٦٠٤٠ ٦٤شًٛاء دغٍ ععذ يذًذ
تاريخ الطباعة

/

٩/

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
جامعة المنيا
م

اآلداب
االعى

انكٕد

 ٦٢٤٦٠٣٢ ٦٥شًٛاء خهف صذٚك اتشاْٛى
 ٦٢٤٦٠٢٠ ٦٦شًٛاء شعثاٌ كايم جٕفٛك
 ٦٢٤٦٠١٤ ٦٦شًٛاء يذًذ يذًذ اتشاْٛى
 ٦٢٤٦٠٠٢ ٦٢صاتش ٍٚععٛذ عهًٛاٌ عثذانفضٛم
 ٦٢٤٦٠٠٦ ٦٢صفاء عايش عثذ انعهٛى دغٍ
 ٦٢٥٤٥١٢ ٢٠صًٕئٛم سشاد اتشاْٛى يجهٗ
 ٦٢٤٦٢٢٦ ٢١عائشّ ثشٔت يذًذ عهٙ
 ٦٢٤٦٢٢٠ ٢٢عثذ انشدًٍ عشاج انذ ٍٚادًذ يذًذ
 ٦٢٥٤٤٣٢ ٢٣عضِ عهٗ فٕنٗ سجة
 ٦٢٤٦٢٦٠ ٢٤عفاف عطا عثذ هللا لاعى
 ٦٢٥٤٤٤٦ ٢٥عهٗ كايم عهٗ خهٛفّ
 ٦٢٤٦٢٥٢ ٢٦عهٛاء سضا دغٍ عهٗ
 ٦٢٤٦٢١١ ٢٦عهٛاء سضا يذًذ تٕٛيٗ
 ٦٢٥٤٤٥٦ ٢٢غادِ عهٗ دغٍ يذًذ
 ٦٢٤٦٦٢٢ ٢٢فاطًّ ادًذ عثذانًجٛذ عثذ انذفٛظ
 ٦٢٤٦٦٢٠ ٢٠فاطًّ تذسٖ عثذانفضٛم يذًٕد
 ٦٢٤٦٤٦٢ ٢١فٕاص خهف تهٛم جٓٛذ انعحٛثٙ
 ٦٢٤٦٦٢٠ ٢٢فٛصم اعًاعٛم دسٔٚش يصطفٗ
 ٦٢٤٦٦٦٤ ٢٣فٛفٗ اشعٛا انغٛذ جشجظ
 ٦٢٤٦٦٦٠ ٢٤كشًٚاٌ ستٛع عثذ انعظٛى ادًذ
 ٦٢٤٦٦٥٢ ٢٥كش ًّٚيجذٖ دغٍ دغاٍَٛ
 ٦٢٥٤٢٤٥ ٢٦نٛهّ عادل يذًذ يذًذ
 ٦٢٤٦٦٤٢ ٢٦نٛهٗ سأفث دغ ٍٛدغٍ
 ٦٢٤٦٦٣٦ ٢٢ياسٖ يُٛش صًٕئٛم ٕٚعف
 ٦٢٤٦٦٢٢ ٢٢ياسُٚا جٕصٚف دثٛة دُا

 ٦٢٤٦٦٥٢ ١٠٠يذًذ جًال انذ ٍٚيذًذ عثذانعهٛى

تقرير عن طالب سنة دراسية

كلية اآلداب

الفرقة ثالثة  -علم النفس  -علم النفس انتظام  -علم النفس اإلكلينيكى
للعام االكاديمي () 8102 - 8102

()2

نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ  ٠٩:٠١ ٠٩/١٩/٩١٠٩ص

م

االعى

انكٕد

 ٦٢٥٤٤٦٢ ١٠١يذًذ جًال عٛذ عثذانشاصق

 ٦٢٤٦٦٣٠ ١٠٢يذًذ صالح َٕس انذ ٍٚيذًٕد

 ٦٢٤٦٦١٢ ١٠٣يذًٕد خانذ ععذ عطا
تاريخ الطباعة

/

٩/

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
جامعة المنيا
م

اآلداب
االعى

انكٕد

 ٦٢٤٦٦١٠ ١٠٤يذًٕد يذًذ عهٗ ادًذ

 ٦٢٤٦٦٠٠ ١٠٥يذٚذّ عٛذ عثذ انعظٛى يذًذ

 ٦٢٤٦٥٢٤ ١٠٦يشفث ْٔٛة تششٖ تإَب

 ٦٢٤٦٥٢٦ ١٠٦يشْاٌ عاطف عايٗ فٓٛى

 ٦٢٤٦٥٦٤ ١٠٢يشِٔ جًال سجائٗ يذًذ

 ٦٢٤٦٥٣٦ ١٠٢يشٚى عثذ فشج دُا

 ٦٢٤٦٥٢٢ ١١٠يشٚى يذًذ فخشٖ يذًذ

 ٦٢٤٦٥٢٤ ١١١يشٚى يخحاس ْٔٛة شاؤٔل

 ٦٢٤٦٥٢٢ ١١٢يشٚى يصطفٗ كايم ضٕ٘

 ٦٢٤٦٥٠٦ ١١٣يشٚى ٚذ ٗٛعذنٗ فًٓٗ

 ٦٢٤٦٥٠٢ ١١٤يشٓٚاٌ يذًذ يٕعٗ يذًذ

 ٦٢٤٦٤٦٤ ١١٥يصطفٗ تشكات فؤاد عثذانًذغٍ

 ٦٢٤٦٤٥٠ ١١٦يصطفٗ صالح عانى انطٛة

 ٦٢٤٦٤٤٤ ١١٦يعحض دغاَ ٍٛعثذ انذًٛذ دغاٍَٛ

 ٦٢٤٦٤٢٢ ١١٢يُٗ دًادِ طّ ادًذ

 ٦٢٥٥٦٤٤ ١١٢يَٕٛكا اععذ سٚاض اتشاْٛى

 ٦٢٤٦٤٠٢ ١٢٠يٗ يذًٕد عثًاٌ اتٕانًكاسو

 ٦٢٤٦٤٠٢ ١٢١يٛشا عادل يشلص جشجظ

 ٦٢٤٦٣٢٢ ١٢٢يٛشَا جشجظ ٕٚعف جشجظ

 ٦٢٤٦٣٢٦ ١٢٣يٛشٖ َغٛى عط ّٛدُا

َ ٦٢٤٦٣٢٤ ١٢٤ادس فشدات عهٗ فشدات

َ ٦٢٤٦٣٦٤ ١٢٥جٕٖ يذًذ يذًذ عثذانهطٛف

َ ٦٢٢٢٦٢٦ ١٢٦شي ٍٛعادل عايٗ دُا

َ ٦٢٢٢٦٢٥ ١٢٦شيٕٚ ٍٛعف عايٗ فٓٛى

َٓ ٦٢٢٢٦٢٣ ١٢٢ال عادل يصطفٗ دغٍ

َٓ ٦٢٢٦١٦٢ ١٢٢هّ جًال عٛذ دغٍ

َٕ ٦٢٢٥٢٢٦ ١٣٠سا جالل يذًذ اعًاعٛم

ْ ٦٢٢٥٢٦٠ ١٣١اجش صالح ادًذ كايم

ٔ ٦٢٢٠٤٠٢ ١٣٢سدِ ادًذ عهٗ سضٕاٌ

ٔ ٦٢٢٠٤٦٠ ١٣٣فاء دغ ٍٛادًذ يخهٕف

ٔ ٦٢٢٠٤٦٦ ١٣٤فــــاء خــهــف عثذانهطٛف يذًذ

ٔ ٦٢٢٠٤٥٢ ١٣٥الء شعثاٌ نثٛة عثذ انشدٛى

ٔ ٦٢٢٠٤٥٠ ١٣٦الء عهٗ غهٕٛب عٛذ
تاريخ الطباعة

/

٩/

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

للعام االكاديمي 8102-8102
اب ديا مرت ب ب ال ك ل ية ال م ق يدي ن ال ط الب ك شف
جامعة المنيا
م

اآلداب
االعى

انكٕد

ٚ ٦٢٢٠٤٣٦ ١٣٦اعً ٍٛيثشٔن جًعّ عهٗ

 ًُٗٚ ٦٢٢٠٤٣٤ ١٣٢دًذٖ يذًذ يذًذ

تقرير عن طالب سنة دراسية

()0

الفرقة ثالثة  -علم النفس  -علم النفس انتساب موجة  -علم النفس االكلينكى
للعام االكاديمي () 8102 - 8102

نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ  ٠١:٠١ ٠٩/١٩/٩١٠٩ص

م

االعى

انكٕد

 ٦٢٤٦٤١٦ ١سداب ادًذ عثًاٌ لاعى

 ٦٢٥٤٤٠٢ ٢صفاء َاجٗ عهٗ دغٍ

 ٦٢٥٤٥٢٢ ٣عهٗ يصطفٗ اتشاْٛى دًاد

 ٦٢٥٤٤٢٢ ٤يشٚى دغٍ يذًذ عثذ انعظٛى

تاريخ الطباعة

/

٩/

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  0من ٤

