التربٌة

جامعة الزلازٌك

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 96

الفصل الدراسي -:الفصل الدراسي األول

اجمالي عدد الطلبة 96

القسم-الشعبة -:العلوم االجتماعية  /علم النفس
الحالة الدراسية  -:مستجد
م

اسم الطالب

الكود

1

أحكام دمحم حسن دمحم للموش

21212015205760

2

أسماء علً إبراهٌم سعد نصار

21212015205761

3

ابراهٌم عبدالنبى ابراهٌم دمحم حسٌن

21212015105725

4

ابراهٌم عبدالنبى دمحم عبدالنبى

21212015105721

5

احمد سعٌد ابراهٌم حسٌنى

21212015105726

6

احمد عصام اسماعٌل عبدهللا

21212014100933

7

احمد دمحم السٌد دمحمعبدالمعطى

21212015105727

8

اسراء السٌد دمحم سٌداحمد

21212015205729

9

اسراء خالد حسن دمحم احمد

21212015205730

10

اسراء عبد العال السٌد عبد العال
الهوارىعلى الصوالحى
اسراء على ابراهٌم دمحم

21212015205731
21212015205732

12

اسراء عٌد سعد الدٌن ٌونس

21212015205733

13

اسراء دمحم السٌد احمد

21212015205734

14

اسراء دمحم دمحم صالح

21212015205735

15

اسراء مهدى حافظ عبد العزٌز صمر

21212015205736

16

اسالم دمحم السٌد عبدالحمٌد ابراهٌم

21212014200914

17

اسماء خالد مصطفى السوٌدى

21212015205737

18

اسماء سامح فرج دمحم حسن

21212015205739

19

اسماء صالح برعى عبد الرحمن

21212015205740

20

اسماء دمحم السٌد اسماعٌل

21212015205741

21

اسماء دمحم حسانٌن دمحم حسانٌن

21212015205742

22

اعتماد طارق سكران عشماوى مبارن

21212015205743

23

االء مؤتمن نصرهللا داغستانى

21212015105722

24

االء نبٌل دمحم موسى السٌد

21212014200916
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25

امنٌة مصطفى الطٌب عبد البالى

21212015205744

26

امنٌه رضا عبد الحً احمد حجاب

21212015205745

27

امنٌه عامر دمحم على عامر

21212015205746

28

امٌرة دمحم عبد الباسط سالم درغام

21212015205747

29

امٌره احمد دمحم الخضرى النجار

21212015205748

30

امٌره شعبان عبد العظٌم عزب

21212015205749

31

امٌره دمحم عطٌوى دمحم دمحم حافظ

21212015205750

32

امٌنه دمحم محمود عبدالوهاب

21212015205751

33

اٌمان سامى عبدالحمٌد ابو زٌد

21212015105723

34

اٌمان عبد الباسط عداروس محجوب

21212015205752

35

اٌمان عبدالجلٌل عبدالعزٌز دمحم
عبدالجلٌل
عبدالحمٌد سالم
اٌمان على مصطفى

21212015205753
21212015205754

37

اٌمان دمحم عادل السٌد على سلٌمان

21212015205755

38

اٌه احمد دمحم ابراهٌم

21212015205757

39

اٌه دمحم السٌد عبدهللا عزب

21212015205758

40

اٌه دمحم حسن احمد

21212015205759

41

تسنٌم دمحم دمحم عبد السالم

21212015205763

42

جالل دمحم نبوى دحروج

21212015105764

43

جمال على دمحم الغنٌمى على حطب

21212015105765

44

حسناء جمال دمحم ابراهٌم بالغ

21212015205766

45

حسناء هاشم عبد ربه دمحم عبد الفتاح

21212015205767

46

حنان دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم

21212015205768

47

خدٌجه احمد دمحم زٌن العابدٌن احمد
محمودالدٌن
خلود احمد سٌف
احمد جاب هللا

21212015205769
21212015205770

49

دالٌا عبدالحمٌد دمحم عبد الحمٌد

21212015205771

50

دعاء على دمحم دمحم

21212015205772

51

دٌنا عبدالغفار دمحم عبدالمعطى

21212015205773

52

رانٌا لطفى دمحم دمحم

21212015205774

53

رضا دمحم عبد هللا دمحم

21212015105775

54

رضوه عبدالرسول شافعى لابٌل

21212015205776

55

رنٌم عادل اسماعٌل محمود

21212015205777

56

روان عادل اسماعٌل محمود

21212015205778

57

روضه ابراهٌم دمحم دمحم السٌد

21212015205779

58

ساره احمد دمحم عبدالحكٌم

21212015205780

59

ساره عبد الحمٌد احمد ابراهٌم الفمى

21212015205781

60

ساره لطفى دمحم علوان احمد

21212015205782

61

سحر ناصر على سلٌمان فرح

21212015205783

62

سلمى ابراهٌم السٌد احمد العاٌدى

21212015205784

63

سلمى دمحم عبدالمنعم عبدالعال

21212015205785

64

سمر السٌد عبدهللا عبدالعزٌز

21212015105724

65

شروق عبدالبالى كاشف عبدالرحمن

21212015205786

36

48
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66

شرٌهان جمال عبد العظٌم عبد هللا
صبحً شحتهجعفر
صبحً عبدالمنعم

68

عبٌر مصطفى عبد العظٌم عبد الشافى
كوثر دمحمالنادي
عبدهللا دشٌتى

21212014201286

70

دمحم حماده محمود سلٌم دمحم

21212015105790

71

دمحم عزت دمحم عبد المعز

21212015105791

72

مروه صالح دمحم حسن مصطفى

21212015205792

73

مروه دمحم محمود متولى

21212015205793

74

مرٌم عصام دمحم احمد

21212015205794

75

مالن محمود عبداللطٌف محمود

21212015205795

76

مها مختار موسى عبدالسالم

21212015205796

77

ندا فرج رفاعى فرج

21212014200340

78

نهلة عثمان احمد نافع

21212015205797

79

نهلة محمود حسن محمود

21212015205798

80

نهى جمال دمحم عبد العاطى

21212015205799

81

نورا خالد فتحى السٌد عامر

21212015205800

82

نورا دمحم فوزى عبدهللا

21212015205801

83

نورهان احمد عادل عبدالعلٌم على

21212015205802

84

نٌفٌن حسن صابر احمد دمحم

21212015205803

85

هاجر عالء حموده دمحم حموده

21212015205804

86

هدٌر اٌمن عبدالفتاح عبدالحمٌد

21212015205806

87

هدٌر جمال عبدالرؤف حسن جوده

21212015205807

88

هدٌر عادل ابراهٌم عبد الحمٌد سوٌلم

21212015205808

89

وردة دمحم دمحم حامد

21212015205809

90

وفاء خٌرى عٌد متولى

21212015205810

91

والء دمحم السٌد دمحم السٌد

21212014200963

92

ٌاسر سعٌد دمحم سعد

21212015205811

93

ٌاسمٌن احمد عبد العزٌز احمد

21212015205812

94

ٌمنى خلٌل محمود حسن الشاهد

21212015205813

67
69

21212015205787
21212015105788
21212015205789

الحالة الدراسية  -:باقي
م

اسم الطالب

الكود

95

اٌمان اٌمن دمحم مصطفى عبدهللا

21212014200387

الحالة الدراسية  -:من الخارج
م

اسم الطالب

الكود

96

نجاة ٌحى عبدالرازق ابو نصٌر

21212013201212

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة 2017/03/28

صفحة 3من 3

