
10 من 1صفحة  21/12/2021

باقمستجدبيان

241طالب

857طاليه

اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعه شعبة علن النفس  
هالحظاتاالســــــــــــنم

طالب هستجدون : اوال 
طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصهابراهٌم المحمدي محمود الجوهري 15701

علم النفس االرشادىابراهٌم جابر عبدالعلٌم احمد محمد ٌوسف15702

علم النفس االرشادى+طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصهاحمد حمدى محمد السٌد جوهر 15703

احمد طارق رأفت شهاب15704

اسراء احمد محمد على عبوده15705

اسراء السٌد صالح السٌد فٌاض15706

اسراء عبدالفتاح عبدالقوى محمد الضبع15707

اسراء ولٌد محمود عبدالسالم ابوزٌد15708

اسالم محمد صالح شتٌوي15709

اسماء الششتاوى امٌن حمص15710

اسماء محمد محمد ابوكحله15711

االء مصطفى عزٌزاغا15712

السٌد عبدالحلٌم السٌد عبدالحلٌم فلٌفل15713

امنٌه اٌمن محمد الزغبى ابراهٌم البحٌرى15714

اموره محمود محمد الرخ15715
سٌكولوجٌه صعوبات -(1)سٌكولوجٌه صعوبات التعلم+علم النفس المدرسى+علم النفس المهنى)مستجد فى

الفروق )وسبق الرسوب فى (المناهج+صحه نفسٌه وارشاد نفسى+(2)طرق تدرٌس+علم النفس العالجى+(2)التعلم

وسبق النجاح فً باقً مواد الفرقة (الفردٌه والقٌاس النفسى

امٌره جمال احمد السٌد حجاج15716

اٌمان حمدى عابدٌن سند القاضى15717

اٌمان ٌحًٌ محمد محمود ابوجراب15718

اٌه ابراهٌم احمد على ابوشادى15719

اٌه طارق حسن على حسن15720

اٌه عصام ابراهٌم جاد15721

اٌه منجود احمد عبدالحفٌظ عالم15722

اٌهاب محمد محمود دروٌش منصور15723

جالل احمد جالل ابوالعال15724

جهاد عملدالدٌن عبدالداٌم عبدالقادر15725

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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حبٌبه محمد السٌد عبده الصاوى15726

خلود الدسوقى ابراهٌم الدسوقى الحولى15727

خلود خالد ابراهٌم عبدالمجٌد15728

دعاء محمد عاشور ابراهٌم عبدالاله15729

االختبارات النفسٌهدنٌا خالد حلمى محمد متولى15730

دٌنا احمد احمد عكر15731

رحاب محمد محمد عبدالحى15732

رحمه نادى عبدالحمٌد بٌومى حجازى15733

روان اشرف هالل السٌد شرٌف15734

روان فتحً سلٌمان محمد بركه15735

روان ممدوح بخاطره محمد حسن15736

رٌم شوقى هالل نصٌر نصٌر15737

زهراء رأفت محمد موسى بالل15738

زٌنب المغاورى زٌدان سعٌد15739

زٌنب طارق حسن بركه15740

زٌنب نورالدٌن ٌسرى قابٌل15741

ساره احمد حلمى شحاته15742

طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصهساره عالء الدٌن محمد عبدالموجود 15743

ساره محمد احمد عبدهللا موسى15744

ساره محمود على عبده عبدالحمٌد15745

سعاد مصطفى طه وهبه15746

سلمى ولٌد سعٌد شبل15747

سمر محى الدٌن عبدالفتاح الشرقاوى15748

سمرعطٌه محمد  طرٌف15749

سهٌله ممدوح عبدالمحسن القزاز15750

سوزى سامح فوزى امٌن سلٌمان15751

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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سٌمون اشرف ابراهٌم جورجى15752

شذى محمد عبدالعزٌز سالم الشٌن15753

شهاب شعبان انور احمد احمد النشٌلى15754

شٌماء عبدالعزٌز محمد شلبى الشرقاوى15755

ضحى عالء الدٌن محمد سلٌمان قاسم15756

عاٌده رضا صابر ابراهٌم نصار15757
وسبق النجاح  (سٌكولوجٌه المراهقه ومشكالتها+علم النفس المدرسى+علم النفس المهنى)مستجده فى 

فً باقً المواد

االختبارات النفسٌهعبدهللا عرفات عمر مصطفى15758

عزه محمد عبدالستار حسن ٌوسف15759

عال ابراهٌم محمد صدٌق15760

عال جمال ابوالفتوح سالم15761

فاطمه اسالم على حسن عزام15762

فاطمه حامد محمود عبده محمد15763

فاطمه محمود محمد عمر15764

ماٌسه محمد ٌوسف حافظ15765

(1)طرق تدرٌسمحمد السٌد ابراهٌم ابراهٌم محمد15766

محمد بسٌونً محمد فاٌد 15767

محمد حامد محمد خلٌل15768

ثانٌه(علم نفس الطفوله ومشكالتها)+(1)طرق تدرٌسمحمد حسٌن محمد عبد المقصود15769

محمد رافت محمد شعبان الزعبالوى15770

محمد عبدالجلٌل رشاد عبدالجلٌل15771

محمد عبدالحمٌد بسٌونى بركات15772

محمدعالء الدٌن محمد عبدالنبً 15773

محمود طلعت عبدالغنى ابراهٌم الصعى15774

حاسب الى فى التخصصمحمود عاصم غباشى احمد غباشى15775

محمود عٌد فتحى حسٌن15776

مرنا سامى عبدالمنعم حسانٌن15777

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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مرٌم على حسن  مصطفى محمد الحداد15778

علم النفس االرشادىمعتز جمال عبدالرؤف عطٌه15779

منار اسماعٌل ابراهٌم محمد الدٌه15780ً

منار اشرف ابراهٌم محمد على الهنٌد15781

منار شاهٌن سٌد احمد شاهٌن15782

منه هللا مدحت حسونه حسونه رضوان15783

منه هللا وائل ابراهٌم بخٌت15784

مها احمد مرسى محمد15785

ثانٌه(1)تدرٌس مصغرمها محمد كامل ٌسن فتح15786

مؤمن محمد عبدالواحد عبدالوهاب15787

ندى جمال عبدالواحد النعمان15788ً

(1)طرق تدرٌسندى ذوالهمه كمال عبدالخالق15789

ندى نبٌل السٌد الشٌخ15790

ندى وائل محمد السٌد حماد15791

نعمه نجٌب حنفى نصار15792

نهله عبدهللا ابراهٌم حسن عبده15793

نورهان احمد محمد ابراهٌم15794

نورهان امٌن عبدالجواد سعد خلٌل عبدالعال15795

نورهان دٌاب مصباح محمد مصطفى15796

نورهان فوزى ابراهٌم خالف15797

هاجر اٌهاب حامد عطٌه15798

هاجر حمدى عطٌه عبدالنبى شرشٌر15799

هاجر عادل فاروق عبدالفتاح محمد15800

هناء ابراهٌم عبدالعزٌز بهى الدٌن15801

وسام طارق موسى محمد صقر15802

ٌاسمٌن الحمولى ابراهٌم سلطان15803

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعه شعبة علن النفس  
هالحظاتاالســــــــــــنم

ٌاسمٌن اٌمن ابراهٌم سالم الكومى15804

ٌاسمٌن طارق ابراهٌم السٌد الشرابى15805

ٌاسمٌن عبدالرحمن عبدالرحٌم عطا15806

طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصهٌحً محمود زكرٌا الدسوقً الشٌخ15807

ٌوسف رجائى ابراهٌم على سعودى15808

علم نفس الشخصٌهٌوسف طارق خلٌل عبدالعزٌز ثروت15809

طالب باقىن لالعادة: ثانيا  
امٌره نجاح فتحى الغرٌب15810

مشروع تخرج +المناهج+(1)(ممتد)مشروع تخرج +علم النفس المدرسى)جمٌع المواد ماعدا

(ثالثه(1)طرق تدرٌس+)(تدرٌب مٌدانى+(2)(ممتد)

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى+صحه نفسٌه وارشاد نفسى+(2)طرق تدرٌسسعاد محمد محمد على حجازى15811

عبدهللا عٌاد عبدالمنعم بٌومى15812
سٌكولوجٌه المراهقة +صحه نفسٌه وارشاد نفسى+(2)طرق تدرٌس+علم النفس المهنى

علم )+الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى+الفكر التربوى وتطبٌقاته+علم النفس االكلٌنٌكى+ومشكالتها

(النفس الفسٌولوجى ثانٌه

فاتن ٌوسف محمد عبدالعال15813
-التعلم االجتماعى-(1)الوجدانى-التعلم االجتماعى)+((1)(ممتد)مشروع تخرج )جمٌع المواد ماعدا

(ثالثه (2)الوجدانى

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسىندى احمد محمد البحٌرى15814

نورهان اسماعٌل ابراهٌم مصطفى البلتاجى15815

قراءات فى علم +سٌكولوجٌه الطفوله ومشكالتها+علم النفس المعرفى+صحه نفسٌه وارشاد نفسى

الفكر +علم النفس االكلٌنٌكى+(2)قراءات فى علم النفس باللغه االنجلٌزٌه-(1)النفس باللغه االنجلٌزٌه

نظام التعلٌم فى مصر واالتجاهات +الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى+التربوى وتطبٌقاته

(ثالثه (1)طرق تدرٌس)+المعاصره

الفكر التربوى وتطبٌقاته+علم النفس المعرفى+(2)طرق تدرٌس+علم النفس العالجىهاجر السٌد على عاٌد15816

ٌسرا محمد حسٌن محمد الكٌالنى15817
صحه نفسٌه وارشاد +(2)طرق تدرٌس+علم النفس العالجى+علم النفس المدرسى+علم النفس المهنى

المناهج+نفسى

طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج فرصة ثالثه واخرية: ثالثا 
(2)قراءات فى علم النفس باللغه االنجلٌزٌه-(1)قراءات فى علم النفس باللغه االنجلٌزٌههٌام محمد عبدالحلٌم مسعود حجازى15818

(الئحه قدميه)طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج حىت النجاح:رابعا 
علم النفس المعرفى+مناهج+علم النفس المدرسىسماء زكى ابراهٌم خلٌف15819

تربٌة عملٌةفاتن عبدالسالم محمد احمد عبده15820

(الئحه قدميه)طالب مفصىلىن حلني حتديد مىقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:خامسا 

على محمد على محمود رزق1
علم +التقوٌم النفسى والتربوى)+علم النفس المعرفى+مناهج+علم النفس المدرسى+التعلٌم العالجى

ثالثه(النفس االرشادى

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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هالحظات

طالب هستجدون : اوال 
طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصه

علم النفس االرشادى

علم النفس االرشادى+طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصه

سٌكولوجٌه صعوبات -(1)سٌكولوجٌه صعوبات التعلم+علم النفس المدرسى+علم النفس المهنى)مستجد فى

الفروق )وسبق الرسوب فى (المناهج+صحه نفسٌه وارشاد نفسى+(2)طرق تدرٌس+علم النفس العالجى+(2)التعلم

وسبق النجاح فً باقً مواد الفرقة (الفردٌه والقٌاس النفسى

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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االختبارات النفسٌه

طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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وسبق النجاح  (سٌكولوجٌه المراهقه ومشكالتها+علم النفس المدرسى+علم النفس المهنى)مستجده فى 

فً باقً المواد

االختبارات النفسٌه

(1)طرق تدرٌس

ثانٌه(علم نفس الطفوله ومشكالتها)+(1)طرق تدرٌس

حاسب الى فى التخصص

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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علم النفس االرشادى

ثانٌه(1)تدرٌس مصغر

(1)طرق تدرٌس

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصه

علم نفس الشخصٌه

طالب باقىن لالعادة: ثانيا  
مشروع تخرج +المناهج+(1)(ممتد)مشروع تخرج +علم النفس المدرسى)جمٌع المواد ماعدا

(ثالثه(1)طرق تدرٌس+)(تدرٌب مٌدانى+(2)(ممتد)

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى+صحه نفسٌه وارشاد نفسى+(2)طرق تدرٌس

سٌكولوجٌه المراهقة +صحه نفسٌه وارشاد نفسى+(2)طرق تدرٌس+علم النفس المهنى

علم )+الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى+الفكر التربوى وتطبٌقاته+علم النفس االكلٌنٌكى+ومشكالتها

(النفس الفسٌولوجى ثانٌه

-التعلم االجتماعى-(1)الوجدانى-التعلم االجتماعى)+((1)(ممتد)مشروع تخرج )جمٌع المواد ماعدا

(ثالثه (2)الوجدانى

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى

قراءات فى علم +سٌكولوجٌه الطفوله ومشكالتها+علم النفس المعرفى+صحه نفسٌه وارشاد نفسى

الفكر +علم النفس االكلٌنٌكى+(2)قراءات فى علم النفس باللغه االنجلٌزٌه-(1)النفس باللغه االنجلٌزٌه

نظام التعلٌم فى مصر واالتجاهات +الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى+التربوى وتطبٌقاته

(ثالثه (1)طرق تدرٌس)+المعاصره

الفكر التربوى وتطبٌقاته+علم النفس المعرفى+(2)طرق تدرٌس+علم النفس العالجى

صحه نفسٌه وارشاد +(2)طرق تدرٌس+علم النفس العالجى+علم النفس المدرسى+علم النفس المهنى

المناهج+نفسى

طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج فرصة ثالثه واخرية: ثالثا 
(2)قراءات فى علم النفس باللغه االنجلٌزٌه-(1)قراءات فى علم النفس باللغه االنجلٌزٌه

(الئحه قدميه)طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج حىت النجاح:رابعا 
علم النفس المعرفى+مناهج+علم النفس المدرسى

تربٌة عملٌة

(الئحه قدميه)طالب مفصىلىن حلني حتديد مىقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:خامسا 
علم +التقوٌم النفسى والتربوى)+علم النفس المعرفى+مناهج+علم النفس المدرسى+التعلٌم العالجى

ثالثه(النفس االرشادى

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص


