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 حضور غياب العدد

61   

 التوقيع املقرر االختياري االسم رقم اجللوس

  (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم اترطام حطي احوذ عثواى 5301

  (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم اترطام هحوْد دمحم احوذ 5302

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم احالم علٔ دمحم عثذالرحين 5303

  م()متقد سيكولوجية الموهبة واالبداع احوذ دمحم ثاتد احوذ 5304

  (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم اضراء ّالء هحوْد عثذالوطلة 5305

  (القياس النفسي )متقدم اضواء احوذ عثذالعال عثذالالٍ 5306

  (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم اضواء احوذ عثذاللطيف هحوْد 5307

  (الموهبة واالبداع )متقدمسيكولوجية  الثال ًصرالذيي عثذاللطيف ذْفيك 5308

  (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم االء حطيي الذردير عثذالمادر 5309

  (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم االء خلف دمحم احوذ 5310

  (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم اهل احوذ الطيذ صذيك 5311

  (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم اهٌَ احوذ الثذّٓ دمحم اضواعيل 5312

  (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم انطونيوس سيف حلمى خليل 5313

  (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم ايريي اتراُين تخيد جرش 5314

  (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم اميان عبدالفضيل دمحم دمحم 5315

  (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم عثذالحلين عورايواى فْزٓ  5316

  (القياس النفسي )متقدم ايَ احوذ اتْالحوذ احوذ 5317

  (القياس النفسي )متقدم ايَ عثذالحويذ دمحم احوذ 5318

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( ايَ عثذٍ عثذالِادٓ دمحم 5319

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( ايَ ًاصر احوذ عثذالراضٔ 5320

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( حطام دمحم عثذالحويذ صذيك 5321

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( خلْد الطيذ احوذ الطيذ 5322

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( دعاء الطيذ علٔ احوذ 5323

  القياس النفسي )متقدم( دعاء جوال حطي يص 5324



  

 (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم دعاء رشاد عشرٓ هحوْد 5325
 

 (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم رحاب هحوْد هرْلٔ دمحم 5326
 

 (القياس النفسي )متقدم رحاب هخرار احوذ خليل 5327
 

 ()متقدم سيكولوجية الموهبة واالبداع رشا عثذالحٔ احوذ ذوام 5328
 

 (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم رضا دمحم عثذالعاطٔ عطيَ 5329
 

 (سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم ضارج الطيذ عثذالحلين 5330
 

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( (فكفي )ضارٍ هحوْد الطيذ ترعٔ  5331

  الموهبة واالبداع )متقدم(سيكولوجية  ضعيذٍ دمحم عثذهللا علٔ 5332

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( ضواح عثذالثاضظ عثادٓ عثذالذاين 5333

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( ضواح عثذالالٍ ذْفيك 5334

  القياس النفسي )متقدم( ضٌاء اشرف علٔ حطيي 5335

  القياس النفسي )متقدم( سهام خلف دمحم حسن 5336

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( شريف هحوْد علٔ 5337

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( شِيرٍ دمحم عثذالعسيس 5338

  القياس النفسي )متقدم( شيواء احوذ دمحم هحوْد 5339

  القياس النفسي )متقدم( شيواء رهضاى الطيذ رضْاى 5340

  الموهبة واالبداع )متقدم(سيكولوجية  صفاء احوذ ُريذٓ 5341

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( عثذالعسيس الطيذ احوذ الطيذ 5342

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( عثذالوثذٓ احوذ عثذالوثذٓ احوذ 5343

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( عسام صالح عسام اضواعيل 5344

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( اضواعيلعلٔ دمحم علٔ  5345

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( عواد صاتر زكٔ تذير 5346

  القياس النفسي )متقدم( فاطمه حممود امحد حسن 5347

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( فاطوَ هحوْد اضواعيل عثذالرحين 5348

  القياس النفسي )متقدم( فايزه امحد حسن هريدى 5349

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( كرضريٌا اضعذ ضعذ 5350

  القياس النفسي )متقدم( هارذيٌا عاطف جيذ عْيضح 5351
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( دمحم الطيذ اهيي عراتي 5352
 هحوْد رشذٓ الطيذ رشذٓ 5353

 )كفيف(
  واالبداع )متقدم(سيكولوجية الموهبة 

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( حممود رمزى دمحم عمر  5354
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( هحوْد عثذالظاُر حطي حطيي 5355



 

  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( هرذيٌا جويل ًظير اتراُين 5356
  )متقدم( القياس النفسي هرٍّ عثذالْاحذ دمحم 5357
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( هرٍّ دمحم الطيذ هحوْد 5358
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( هرٍّ هوذّح رشذٓ احوذ 5359
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( هرين فارّق فام 5360
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( هرين ًادٓ رزيك عثذٍ 5361
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( هصطفٔ احوذ اتْالفرْح 5362
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( هطاّع تركاخ هحوْد حذاد 5363
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( هٌار خليفح دمحم ضالن 5364
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( هٌار ضوير احوذ دمحم 5365
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( هِا دمحم عثذالحويذ عثذهللا 5366
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( ًاُذ صالح الذيي دمحم عثذالرحين 5367
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( ًذٓ حطيي الذردير عثذالمادر 5368
  الموهبة واالبداع )متقدم(سيكولوجية  ًْرُاى يًْص عثذالحويذ اهير 5369
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( ُالَ عالم عثذالِادٓ عالم 5370
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( ٌُاء رفعد الطيذ حطي  5371
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( ٌُذ عصام خليل احوذ 5372
  الموهبة واالبداع )متقدم(سيكولوجية  ّائل هحوْد احوذ حطاًيي 5373
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( ّفاء حواد عثذالحك حواد 5374
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( ّفاء رهضاى تطرآّ احوذ 5375
  سيكولوجية الموهبة واالبداع )متقدم( ّالء هوذّح صالح لاضن 5376


