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 99

الفصل الدراسي -:الفصل الدراسي األول

اجمالي عدد الطلبة 99

القسم-الشعبة -:اللغة العربية وآدابها  /اللغة العربية
الحالة الدراسية  -:مستجد
م

اسم الطالب

الكود

1

ابتهال نعٌم الهادى ابراهٌم ابراهٌم

21212015205815

2

احمد خالد دمحم الزنفلى حسٌن

21212015105816

3

احمد فتحى خلٌفه عبدالنبى

21212014100962

4

احمد دمحم على عبدالعزٌز

21212015105902

5

احمدي حسن امام دمحم طنطاوي

21212015105817

6

اسراء احمد جندي دمحم جندي

21212015205818

7

اسراء السٌد على عبدالظاهر

21212015205819

8

اسراء جمال السٌد عزب

21212015205820

9

اسراء جمال دمحم شحاته سالم عٌطه

21212015205821

10

اسراء طارق شحاته جاب هللا

21212015205822

11

اسراء عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد
اسراء عمار عبد على
الوهاب دمحم الشرلاوي

21212015205823
21212015205824

13

اسراء ماجد دمحم احمد الشاعر

21212015205825

14

اسماء احمد عبدالداٌم سلٌمان

21212015205826

15

اسماء احمد دمحم حفنً النشوي

21212015205827

16

اسماء عادل توفٌك عواد

21212015205828

17

اسماء عبدالمجٌد دمحم سلٌمان

21212015205829

18

اسماء دمحم سعٌد حواس

21212015205830

19

اسماء مصطفى السٌد دمحم

21212015205831

20

اشجان مصطفى عبدالداٌم الشوادفى

21212015205832

21

امانى عبد الهادى ٌوسف جوده ٌوسف

21212015205833

22

امل سعٌد عبد الرحمن دمحم سلٌم

21212015205834

23

امل طارق ابراهٌم الجلداوى

21212015205835

24

امٌره رؤف مصطفى فوده مشاله

21212015205836

12
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25

امٌره عبد المنعم الدسولى دمحم السعدنً

21212015205837

26

امٌره دمحم نجٌب عبد العزٌز دمحم حسٌن

21212015205838

27

امٌنه عبد الوهاب دمحم دمحم مطاحن

21212015205839

28

اٌمان حمد دمحم حمد

21212015205840

29

اٌمان سلٌمان عبدالرحمن غرٌب

21212015205841

30

اٌمان فارس السٌد امام عبد النبى

21212015205842

31

اٌه ابراهٌم دمحم ابراهٌم السٌد عمران

21212015205843

32

اٌه السٌد دمحم المؤمن مصطفى

21212015205844

33

اٌه رشاد دمحم احمد

21212014200961

34

اٌه رمضان عبدالحى دمحم

21212015205845

35

اٌه عادل محمود عبدالغنى عبدالعزٌز

21212015205846

36

اٌه علً احمد عبد الواحد

21212015205847

37

اٌه دمحم احمد ابراهٌم

21212015205257

38

اٌه محمود دمحم ابراهٌم بدران

21212015205848

39

اٌه نشأت عبد الحمٌد االمام التالل

21212015205849

40

بسمه حسن صالح حسن

21212015205850

41

جهاد احمد دمحم على الشلتاوى

21212015205851

42

حسام حسن عبدهللا متولى

21212015105852

43

حنان حجازى اسماعٌل حجازى المالح

21212015205853

44

دٌنا عبدالجواد دمحم عبدالجواد

21212015205854

45

دٌنا دمحم نبٌل ابراهٌم احمد

21212015205855

46

روضه صالح دمحم السٌد على

21212015205856

47

رٌم السٌد علٌوة حجازي

21212015205857

48

رٌهام ابوزٌد ابوزٌد دمحم

21212015205858

49

زٌنب دمحم السٌد حمزه

21212015205904

50

سارة عبد العزٌز عبد اللطٌف حسن

21212015205859

51

سارة دمحم عبدهللا الصادق

21212015205860

52

ساره ابراهٌم احمد على

21212015205861

53

ساره صالح محروس السٌد

21212015205862

54

ساره ٌوسف ابراهٌم دمحم

21212015205863

55

سحر عبدالمجٌد دمحم عبدالرحمن

21212015205864

56

سماح السٌد دمحم محمود مصطفى

21212015205865

57

سماح عبدالمنعم حسٌن سالم

21212014200873

58

سمر هشام رجب عبدالحلٌم

21212015205866

59

سمٌر هانً السٌد سمٌر محمود
خربوشابراهٌم ٌوسف
سمٌه ابراهٌم احمد

21212015105867
21212015205868

61

شٌرٌن ابراهٌم عبد السمٌع على توتو

21212015205869

62

صفاء سمٌر احمد شرٌف

21212015205870

63

ضحى دمحم محمود عبد المحسن

21212015205871

64

طه سالم طه دمحم هٌكل

21212015105872

65

عبدهللا عباس السٌد عباس

21212015105873

60

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة 2017/03/28

صفحة 2من 3

66

عالء عبد الدائم عثمان عبد الدائم مهدى

21212015105874

67

على دمحم على احمد لرٌط

21212015105875

68

على نصر دمحم عطٌه ابو حسٌن

21212015105876

69

غادة ٌس رشاد ٌس الشاٌب

21212015205877

70

فاطمه الزهراء عبد هللا محمود دمحم
الكواوىمصعب
فاطمه دمحم دمحم

21212015205878
21212015205879

72

دمحم اسماعٌل على السٌد

21212014101317

73

دمحم جابر علً مكاوي

21212015105880

74

دمحم خالد اسماعٌل احمد شحاتة

21212015105881

75

دمحم عبد اللة السٌد عبد الغفار عبد
دمحم عبدالفتاحالرازق
عبدالهادي متولً

21212015105882
21212015105883

77

دمحم عصام خلٌل خلٌل

21212015105884

78

دمحم مصطفى عبد هللا احمد علً

21212015105885

79

منى ربٌع جوده عمر

21212015205887

80

منى عبد الحمٌد دمحم سلٌمان

21212015205888

81

منى دمحم ابوزٌد بحٌري

21212015205889

82

مها خالد عبد الخالك شحاته الحجة

21212015205890

83

مى هشام حلمى عبدالحمٌد عبدالفتاح

21212015205909

84

نادر دمحم عبدالممصود حسٌن

21212015105891

85

ندا خالد خلٌفه السٌد امام

21212015205892

86

نهله حسن احمد ابراهٌم الصاوى

21212015205893

87

نورهان أحمد دمحم عبد الواحد

21212015205894

88

هاجر شعبان عبدهللا دمحم

21212015205895

89

هبه حسٌن عبدالفتاح حسٌن عبد
المعطىدمحم اسماعٌل
هبه دمحم عوض هللا

21212015205896
21212015205897

91

هبه مصطفى متولى على

21212015205908

92

هدى سالمه احمد احمد ابوالسعود

21212015205898

93

هدٌر السٌد فاٌز على شلش

21212015205899

94

هند احمد الشبراوى احمد

21212015205900

95

ٌاسمٌن مجدى سعٌد دمحم

21212015205901

71

76

90

الحالة الدراسية  -:باقي
م

اسم الطالب

الكود

96

امٌرة عبدالعظٌم احمد بدران

21212014200966

97

منى جمال دمحم السٌد حبٌب

21212014200931

98

منى صابر حامد عبدالفتاح

21212012200286

الحالة الدراسية  -:مستجد محول
م

اسم الطالب

الكود

99

منار السٌد عبدالعزٌز احمد

21212015206060
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