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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 أياَٗ ادًد ٕٚضف عثدهللا  ٦٨٦٨٦٢١ ١

 ٚطر٘ ادًد ْاللاتراْٛى يذًد   ١٠٠٠١٠٦٠٣ ٢

 ادًد خاند يذًٕد عثدانردًٍ  ١٠٠٠١٨٥٦٣ ٣

 ادًد رجة يذًد دطٍٛ  ١٠٠٠١٠٦٥٨ ٤

 ادًد صالح عًر عثدانًُعى  ٦٢٥٤٦٤٦ ٥

 اضايّ دطٍٛ عثد انذكٛى عثد انردًٍ  ١٠٠٠١٠٦٢٣ ٦

 اضايّ خاند عصًد فًٓٙ عهٗ  ١٠٠٠١١٦٦٥ ٦

 ادًداضراء دطُٙ انذدٚد٘ عثدانعظٛى   ١٠٠٠٢٤٤٠١ ٨

 االء عثدهللا دطٍ كايم  ١٠٠٠٢٤٠٥٣ ١

 االء عٛد عطّٛ عثدهللا  ١٠٠٠١٨٥٣٨ ١٠

 انسْراء عثد انرازق يذًد ٕٚضف  ١٠٠٠٢٥١٦٠ ١١

 او ْاشى عاشٕر يذًد تُٓطأ٘  ١٠٠٠٢٤٤٦٨ ١٢

 ايال ادًد إَر ادًد  ١٠٠٠١٠٨٣٠ ١٣

 ايم صقر عثدانطالو خهٛفّ  ١٠٠٠٢٤٤٥٥ ١٤

 تطَٕٛٗ ادًد عثاش ايٛرج  ٦٨٦٨٨١٨ ١٥

 ايٛرِ يذًد عثدانرازق ذَٕٙ  ١٠٠٠١٨٥٨٦ ١٦

 إَار عثدهللا اتراْٛى يذًد  ١٠٠٠١٨٦٦٢ ١٦

 اٚاخ يذًد َصر٘ يذًد  ١٠٠٠١٨٦٥١ ١٨

 اًٚاٌ عثدانًٕنٙ عثدانعظٛى عثدانْٕاب  ١٠٠٠١٨٦٦٢ ١١

 اًٚاٌ يذًد عثدانذهٛى دطٍ  ١٠٠٠٢٤٠١٨ ٢٠

 يكرو عٛاداٚٓاب يٛالد   ١٠٠٠٠٠٠٥١ ٢١

 تطُد فرذٙ زكر٘ َصر هللا  ١٠٠٠٢٤٤١١ ٢٢

 جٕرج جٕزٚف جٕرج خهٛم  ٦٢٤٦٤٠٤ ٢٣

 رَا ادًد يذًد رضًٙ ادًد  ١٠٠٠١٠٨٦٤ ٢٤

 رٔزانٍٛ عًاد ضعد تطرش  ١٠٠٠٢٤٢٦١ ٢٥

 رٔياَٙ جًال اضذك غانٙ  ١٠٠٠٢٤٢٨٨ ٢٦

 ضارِ عٛد اضذك اتراْٛى  ١٠٠٠٢٤٣٢٨ ٢٦

 كايم تٕنص ضارِ فرج  ١٠٠٠٠٠٥٤١ ٢٨

 ضارِ َاد٘ فٕز٘ َارٔز  ١٠٠٠٢٣١٤٥ ٢١

 ضعدّٚ َٕر اندٍٚ دجاز٘ يذًد  ١٠٠٠٢٥١٦١ ٣٠

 ضًّٛ جًال يذًد يذًد  ١٠٠٠٢٤٣٤٤ ٣١



 االضى انكٕد و

 شٓد عادل عٛد عثد انعظٛى  ١٠٠٠٠٠٤٤٥ ٣٢

 شًٛاء دطُٙ دافظ عهٙ  ١٠٠٠١٨٦٥١ ٣٣

 طارق َجد ادًد عهٕاَٙ  ١٠٠٠٢٤٦٣١ ٣٤

 شذاذّ عاير عثدانرازقعاير   ١٠٠٠١٨٥٠٢ ٣٥

 عثدانردًٍ عثًاٌ عثدانذًٛد عهٗ  ٦٢٥٤٤٢٢ ٣٦

 عثدانردًٍ يذًد دطٍ صأ٘  ١٠٠٠٠٠٤٥٥ ٣٦

 عهٗ عالء اندٍٚ خاند عثد انغُٙ  ٦٨٦٨٦٣٤ ٣٨

 عًرٔ يذًد ادًد عثد انْٕاب  ١٠٠٠١٠٨١٣ ٣١

 فاطًّ جًال فٕز٘ اتراْٛى  ١٠٠٠١٨٥٦٥ ٤٠

 يصطفٙ فاطًّ يذًد دطٍٛ  ١٠٠٠١٨٦٣٨ ٤١

 كرًّٚ خهف عٛطٙ عثدانطالو  ١٠٠٠٢٤٠٦٣ ٤٢

 كرًّٚ َٕر اندٍٚ دجاز٘ يذًد  ١٠٠٠٢٥١٦٣ ٤٣

 ياجد دُا كًال عثد انًالك  ١٠٠٠١٠٨٢٤ ٤٤

 يادَٔا اشرف شكر٘ نثٛة  ١٠٠٠١٨٦٨٢ ٤٥

 يذطٍ ضٛد جًٛم دٛدر  ٦٢٥٤٤٦٦ ٤٦

 يذًد يذًٕد كايم كايم  ٦٨٦٨٥٦٤ ٤٦

 يصطفٗ ادًد يذًديذًد   ١٠٠٠١١٢٤٥ ٤٨

 يرٔاٌ جًال ذٕفٛك عثدانعال  ١٠٠٠١٠٨٢٣ ٤١

 يرِٔ ادًد يذًد انطٛد  ١٠٠٠٢٥٥١٨ ٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 علم النفس انتساب موجة -علم النفس  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة 
 االضى انكٕد و

 يرٚى ضايخ يالك صًٕئٛم  ٦٨٦١٣٢٤ ٥١

 يرٚى عٛد ذكٙ صهٛة  ١٠٠٠٢٤٠١٣ ٥٢

 يرٚى فاٚك جاتر ذكٙ  ١٠٠٠١٨٦١٣ ٥٣

 يصطفٗ يذًٕد اتراْٛى دطٍٛ  ١٠٠٠١٠٤٦٥ ٥٤

 يُٙ ياجد ترٚقع يذًد  ١٠٠٠٢٣١٦٦ ٥٥

 يُٛر يطعد يُٛر عثد  ١٠٠٠٢٤٣١٠ ٥٦

 يٓا اشرف يذًد انطعٛد  ١٠٠٠١٠٦٦٥ ٥٦

 يٙ عثدانرازق يذًد عثدانرازق  ١٠٠٠٢٤٢٥١ ٥٨

 يٛار دًدٖ صالح اندٍٚ طّ اندانٙ  ٦٢٥٤٥٠٠ ٥١

 يٛرَا رضا كرو دُا  ١٠٠٠١٨٦٨٥ ٦٠

 َارًٚاٌ ضايٙ ياْر كًال  ١٠٠٠٢٤٢٠٠ ٦١

 َد٘ يصطفٙ ْالل تكر  ١٠٠٠١٨٦٢٣ ٦٢



 االضى انكٕد و

 اضذكَفٍٛ فاٚس عٛاد   ١٠٠٠٢٤٥٦٦ ٦٣

 ْاجر جًال خهف اضًاعٛم  ١٠٠٠١٨٦٦٦ ٦٤

 ْثّ شعثاٌ دطُٗ دطٍٛ  ١٠٠٠١١٦٢٦ ٦٥

 ُْاء عثدانطالو عثدانذًٛد يذًد  ٦٢٤٦٢٦٨ ٦٦

 ٔالء تدٔ٘ شرٕٛ٘ تدٔ٘  ١٠٠٠٢٤١٦٣ ٦٦

 ٔالء عثًاٌ ْالل ادًد  ١٠٠٠١٨٦٣١ ٦٨

 ٚاضًٍٛ اضايح عثد انذًٛد عًر  ٦٨٦٨٦٦٦ ٦١

 دطٍ ادًد يذًدٚاضًٍٛ   ١٠٠٠٢٤٦٥٣ ٦٠

 ٚاضًٍٛ خهف زغهٕل عثدانعسٚس  ١٠٠٠٢٤٣٥٠ ٦١

 ٕٚضرُٛا فٕز٘ كايم خهٛم  ١٠٠٠٢٤٥٠٦ ٦٢

 


