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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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 سابعه المجموعه ال (21قسم )

 االشِ ّ
احلاي١ 

 ايزراش١ٝ
 َالحظات ايرقِ املٛحز

   َصتجز َٓار عُار ابٛ ايعٕٝٛ ذلُز  1

   َصتجز َٓار ٖاظِ اَبارى حصٔ 2

   َصتجز َصطفٞ ذلُز خًف١َٓ اهلل  3

   َصتجز ١َٓ اهلل ذلُز فٛزٟ ذلُٛر 4

   َصتجز َين اظرف َاٖر بزرإ 5

   َصتجز َين َٓصٛر بصٝض َٓصٛر 6

   َصتجز َين ذلصٔ ذلُز عبز احلُٝز 7

   َصتجز َٓري٠ امحز ٖالٍ عبز ايعسٜس 8

   َصتجز َٗا امحز زلاح ذلُز 9

   َصتجز َٗٓز مجاٍ ابراِٖٝ حصٔ 10

   َصتجز َؤَٔ ذلُٛر مجاٍ خضر 11

   َصتجز َٞ امحز ظعبإ جابر 12

   َصتجز َٞ ذلُٛر ذلُز  13

   َصتجز َٝار خايز عبز ايرحِٝ ذلُٛر 14

   َصتجز َرياّ صاحل َصطفٞ صاحل 15

   َصتجز َٝٓا اظرف َرزٚم حبٝب 16

   َصتجز َٝٓا ثرٚت فؤار شعٝز 17

   َصتجز جٛرجَٞٝٓا رافت ظخات١  18

   َصتجز َٝٓا رضا اشخل ْاجٞ 19

   َصتجز ْاْصٞ َٝالر افراِٜ ناٌَ 18

   َصتجز زلال٤ صاحل عبزايصتار  19

   َصتجز زلال٤ َصطفٞ عبز احلصٝب عبز ايعًِٝ 20

   َصتجز ْزا بهرٟ ذلُز ذلُز عًٞ 21

   َصتجز ْزا عًٞ امحز ذلُز 22

   َصتجز ْزا ذلُز حًُٞ ذلُٛر  23

   َصتجز ْزا َصطف٢ ذلُز ابٛبهر 24

   َصتجز ْزا ْارٟ عًٞ ذلُز 25

   َصتجز ْبًٝ٘ ذلصٔ ذلُز عبزاحلهِٝ 26

   بام معاذ مهدى لطفى 27

 َٔ ايعاّ املاض٢   بام َري٣ شعٝز ٜٛشف  28
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 وكُم انكهُة                                                 يسجم انكهُة                 انًراجع                                 يسئىل انًستىٌ                 
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