جامعة الزلازٌك

التربية

الطالب المقيدين بالكلية -مفروز ابجديا طبقا السم الطالب
نظام شئون الطالب

العام االكاديمي:ـ2017-2016

الالئحة  -:الالئحة الداخلية لكلية التربية
طبيعة الدراسة  -:انتظام
الفرقة الدراسية -:الثانية

اجمالي عدد الطلبة 42

الفصل الدراسي -:الفصل الدراسي األول

اجمالي عدد الطلبة 42

القسم-الشعبة -:العلوم والرياضيات  /بيولوجى رئيسي-جيولوجى فرعى
الحالة الدراسية  -:مستجد
م

اسم الطالب

الكود

1

أسماء فوزي معوض رفاعً

21212015202077

2

إٌناس خالد السٌد دمحم عابدٌن

21212014201691

3

احمد سعٌد السٌد حرزهللا

21212015102734

4

اسراء حلمً دمحم عبد الرحٌم

21212015201859

5

اسراء مصطفى احمد خلٌل

21212015202787

6

اسماء على حلمى عبد الوهاب

21212015202333

7

افنان احمد عبد الرحمن الظواهري

21212015201987

8

السعٌد ابراهٌم السعٌد ابراهٌم شرٌف

21212015102134

9

امٌره ابراهٌم ابراهٌم سلٌم

21212015202021

10

امٌره دمحم ٌوسف ٌوسف

21212015202057

11

اٌمان سامى عبد الرحمن دمحم بركات

21212015202330

12

اٌناس دمحم السٌد دمحم عبدالمنعم

21212015202043

13

اٌه ابراهٌم عبد الحمٌد عبد الغنى رابع

21212015202238

14

اٌه سعٌد حسن ابراهٌم بدر

21212014201719

15

حسناء ابراهٌم حسن شلبى

21212015202788

16

حسناء النبوى دمحم حسن ابوالسعود

21212015202429

17

دٌنا عبدالحمٌد الهادى عطٌه

21212015202559

18

دٌنا دمحم السٌد دمحم

21212015202664

19

سارة حسنى عطاهللا محمود

21212014200380

20

ساره عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد

21212015202499

21

سماح حسٌن ٌوسف محمود حسٌن

21212015202183

22

سهر محفوظ دمحم حسن الشهٌدي

21212015201930

23

سوزان اسامه دمحم عبد الحى

21212015201971

24

صفاء امٌن منٌر امٌن

21212014201763
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25

محمود السٌد منصور مدبولى عفٌفى

21212015102776

26

منى دمحم على خلٌل الحمالوى

21212015202243

27

ندى عبدالسمٌع علً دمحم عبد السمٌع

21212015202742

28

نسمه عبدالستار عبدالعال السٌد شعالن

21212015202669

29

هاجر طارق دمحم مطاوع

21212015202792

30

هاجر عبدالعزٌز سلٌم ابراهٌم

21212015104284

31

هاجر عبدهللا احمد الشهوانى

21212015104282

32

هاٌدى بٌومى خلٌل عطٌه

21212014201792

33

هدى صالح ابراهٌم ابراهٌم السٌد احمد

21212015202597

34

هند احمد السٌد امٌن

21212014201794

35

هند احمد محمود عبد الحمٌد غرٌب

21212015202574

36

هند دمحم حافظ حسن نصر

21212015202320

37

ٌاسمٌن سعٌد عبدالمنعم عبدهللا

21212015104277

38

ٌاسمٌن عبد الخٌر الشحات احمد

21212015201899

39

ٌاسمٌن على محمود ابراهٌم

21212015104278

الحالة الدراسية  -:باقي
م

اسم الطالب

الكود

40

اٌمان على ابراهٌم راشد

21212014202321

41

تسنٌم عمرو اسماعٌل على نصار

21212014201724

42

دالٌا عبدالغنى عبدهللا دمحم

21212014201729
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