
 

  

 كهُة انزراعة
 شئىٌ انطالة

 جبيعـــة انًنُــــب

Faculty of Agriculture 
Minia University 

ذين خذهبث هجتوعيه وتق تسعى الكليت نحو تخريج كوادر هتويزة وبحث علوي هتطور في شتى هجبالث العلوم الزراعيت: رؤيت الكليت 

 العلويوهواكبت التقذم  البيئتلتنويت  الجودةعبليت 
 (نحقق االعتوبد لكليتنب هعب  )

 إعذاد انكىادر انبشرَة انًتخصصة فٍ شتً  يجبالت انعهىو انزراعُة وتزوَذهى ببنًعبرف وانًهبرات انًؤههة: رسبنة انكهُة
 انبُئة فٍ تنًُة   وانًسبهًةنهًنبفسة فٍ سىق انعًم واالرتقبء بًستىي انبحث انعهًٍ نتهبُة احتُبجبت انًجتًع 
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 2020/2021الجامعي  كشف بأسماء طالب المستوى الثانى الفصل الدراسي االول  للعام
 انيهمجموعه الث         (6قسم )

 االشِ ّ
احلاي١ 

 ايزراش١ٝ

 َالحظات ايرقِ املٛحز

   َصتجز آٜاط ذلُز رجب عبزايرحِٝ 1

   َصتجز اٜ٘ مجاٍ اَني امحز 2

   َصتجز اٜ٘ حصٔ خًف حصٔ 3

   َصتجز اٜ٘ شعٝز خًف شٝز 4

   َصتجز اٜ٘ ع٢ً صارم ناٌَ 5

   َصتجز عٛض ناٌَاٜ٘ عٝز  6

   َصتجز اٜ٘ فٛز٣ ذلُز ذلُز 7

   َصتجز اٜ٘ ٜٛشف ابراِٖٝ ٜٛشف 8

   َصتجز امحز محز٣ تٛفٝل عبزاجلٛار 9

   َصتجز اال٤ ذلُز حًِٝ مجع٘ 10

   َصتجز اَا٢ْ ذلُز عبزايػفار عبزايػ٢ٓ 10

   َصتجز اَٝٓ٘ ت٢ْٛ ذلُز ت٢ْٛ 11

   َصتجز اٜٗاب دلز٣ عسٜس فاْٛط 12

   َصتجز ار٣ٚ ذلُٛر ذلُز فتخ٢ 13

   َصتجز اال٤ ظعبإ َصطف٢ امحز 14

   َصتجز اال٤ عاظٛر ذلُز ع٢ً 15

   َصتجز اَر عبزاحملصٔ عبزايفتاح ذلُز 16

   َصتجز اٜ٘ خًف عبز احلُٝز صابر  17

   َصتجز اٜ٘ عبز اهلل صالح عبز اهلل 18

   َصتجز اٜ٘ ذلُز مجع٘ عباط 19

   َصتجز باشِ َٓري فاْٛط حٓا 20

   َصتجز بصُ٘ امحز فتخ٢ امحز 21

   هستجذ بصٓت ناٌَ ْاج٢ ناٌَ 22

   َصتجز بصٓت ٖعاّ ذلُز امحز 23

   َصتجز بالٍ امساعٌٝ ذلُز شجٝز 24

   َصتجز بالٍ عُر ذلُز عبزايػين 25

 ظٗار٠ َعاري١  بام حازّ حصٔ حصني 26

   بام محارٙ ممزٚح حاَز امحز 27
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 وكُم انكهُة                                    يسجم انكهُة                 انًراجع                                 يسئىل انًستىٌ                        

              نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                        
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