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باقمستجدبيان        جامعة طنطا

20طالب         كلية الرتبية

240طالبه                   إدارة شئون الطالب

28اجمالى

2022 / 2021ارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة شعبة التعليم الزراعى  
مــــالحظـــــــاتاالسمم

طالب مستجدون : اوال 
احمد مرسى منصور احمد منصور11966

اسراء زكريا مصطفى السيد الهنداوى11967

اسراء وجيه على محمد سالمه11968

اسراء يسرى عبدالرحمن شهاب11969

تغذيه حيوان داجناسماء الدسوقى سالم عبدالرحمن11970

االء على على محمد الحميدى11971

اميره احمد عبدالمنعم محمد حموده11972

اميره سامى احمد ابراهيم طليس11973

اساسيات االنتاج الحيوانى والداجنى+ كيمياء حيوية عامة انتصار حسين رشدي عمر 11974

ايه رافت على عمر11975

حكمت محمد حسين محمد عيسى11976

تغذيه حيوان داجندال عبدالباقى محمد حامد11977

دينا محمد عيد اروس السيد محمد11978

رويدا ايمن عزت سالم11979

سلسبيل محمد محمد رشيد صالح11980

شاهنده وائل فاروق ابواللبن11981

شروق ابراهيم عبدالحميد الشاعر11982

عفاف محمد بركات عكر11983

فرحه احمد ابراهيم ابوعفصه11984

مؤمن ابراهيم رياض عبدالغنى المسيرى11985

مى السيد عبدالمعطى زوين11986

ميرنا محمد عبدالحميد الذهبى11987

نبيله عصام عطيه السيد صقر11988

ندى محمد عبدالعاطى محمد منصور11989

هاجر احمد مختار احمد عبده نصار11990

مدير إدارة شئون الطالب
المراجع المختص
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ياسمين عباس محمد حسونه11991

طالب من اخلارج فرصة ثانية : ثانيا  

امنيه ناصر ابراهيم حسين محمد 11996
اساسيات علم + اساسيات علم االراضى الفرقة الثانية  )+ جميع المواد 

(الوراثه الفرقة الثانية 

رانيا ايهاب حلمى حداد الفار11997

حاسب الى  + 1طرق تدريس + تغذية نبات + انتاج المحاصيل الحقلية  

كيمياء حيوية عامة الفرقة  )+ تعليم الكبار وتطبيقاته + فى التخصص 

(الثانية 
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تغذيه حيوان داجن

اساسيات االنتاج الحيوانى والداجنى+ كيمياء حيوية عامة 

تغذيه حيوان داجن
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