
1 21/12/2021 اعداد وطباعه وحده تطوير النظم

من الخارجمستجدبيان        جامعة طنطا

80طالب         كلية الرتبية

281طالبه                   إدارة شئون الطالب

37اجمالى

االسمم

احمد اشرف حلمى السعيد الطويل6971

حقوق انسان+ نبات عام احمد صابر سيد فراج6972

نبات عاماحمد عبدالسالم على سيد6973

احمد محروس البسيوني عطية6974

نبات عام+رياضيات اسراء مسعد احمد محمد الصاوى6975

المساحه المستويه+ نبات عام اسالم عماد منصور فراج6976

نبات عاماالء طارق محمد صالح الدين السيد الفار6977

امام حامد امام عبدالجواد امام6978

امنية احمد ابراهيم جنيدى اسماعيل6979

المساحه المستويه+ نبات عام اميره صالح جالل ابوسليم6980

ايمان محمد جمال الدين ابوشديدة6981

ايه احمد جبر احمد يوسف6982

المساحه المستويهايه محمد عبدهللا سليم6983

بسنت حماد مصطفى عبدهللا عياد6984

دعاء محمد امين مصطفى عمر6985

اللغه االنجليزيهدنيا خالد احمد ابراهيم احمد6986

زينب احمد ماهر رمضان غانم6987

سلمى جمال بركات زايد6988

حولت6989

حولت6990

علم نفس النمو+اساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائيه وااللبان سهيله فكرى فتحى ابراهيم عبدالحميد6991

اقتصاد عامشمس سمير هالل االلفى6992

شيماء جالل مصطفى بسيونى6993

شيماء محمود محمد الذهبي6994

رياضياتفاطمه اشرف امين عيسى6995
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مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص
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محمد السعيد محمد حافظ سرور6996

مصطفى على السيد عكر6997

اساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائيه وااللبانمنار فيصل فتحي ابراهيم عيسى6998

حقوق انسانمنار محمد محمد معتوق6999

منه هللا طارق ابوزيد زكى ابوحسين7000

رياضياتمنه هللا فرج على بسيون العربى7001

ندى صابر محمد على 7002

رياضياتندى محمد احمد السيد7003

هاجر مصطفى رشدى عبدالحميد صيام7004

هاله على عبدالنبى على ابراهيم7005

رياضياتيمنى سامح صالح نصار7006

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه اخريه: ثانيا

نورهان شعبان محمود محمد اسماعيل7007

اساسيات +اساسيات االنتاج الحيوانى والداجنى+كيمياء حيويه عامه

(1)علم نفس تربوى+االت زراعيه+محاصيل

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص


