
 

  

 انسراعخ كهٛخ
 شئٌٕ انطالة

انًُٛــــب جبيعـــخ  

Faculty of Agriculture 
MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

 عبليت هجتوعيه خذهبث ذينوتق الزراعيت العلوم هجبالث شتى في هتطور علوي وبحث هتويزة كوادر تخريج نحو الكليت تسعى: الكليت رؤيت 
 العلوي التقذم وهواكبت البيئت لتنويت الجودة

 (لكليتنب االعتوبد نحقق هعب ً)

 انًؤْهخ ٔانًٓبراد ثبنًعبرف ٔرسٔٚذْى انسراعٛخ انعهٕو يجبالد  شزٗ فٙ انًزخصصخ انجشرٚخ انكٕادر إعذاد: انكهٛخ رسبنخ
 نجٛئخا  رًُٛخ فٙ  ٔانًسبًْخ انًجزًع ادزٛبجبد نزهجٛخ انعهًٙ انجذث ثًسزٕٖ ٔاالررمبء انعًم سٕق فٙ نهًُبفسخ

Tel: (086) 2362182                Fax: (086) 2362182                    E-mail :                            Date:          /      / 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الدراسي االول 2020/2021كشف بأسماء طالب المستوى الرابع للعام الجامعي 
 تخصص: اإلنتاج الحيواني والداجني 

ً(1مجموعه االولي سكشن )

 
 

     ٔكٛم انكهٛخ  هٛخ                         انًراجع                        يسجم انك                   يسئٕل انًسزٕ٘
           نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة                                                                                                                              

 
ًً( دسٍٛ عجذ انجهٛم عجذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 

 االسم م
احلالة 

 الدراسية

 مالحظات الرقم املوحد

   مستجد  دًبٚخ يذًذ خبنذ اثزسبو 1

   مستجد  يفزبح دسٍ يذًذ أدالو 2

   مستجد  انًصرٖ يذًذ ادًذ ًذاد 3

   مستجد هللا عجذ يذًذ دسٍ أدًذ 4

   مستجد  ادًذ انجبثر عجذ دسٍٛ ادًذ 5

   مستجد سٛذ جبد سٛذ ادًذ 6

   مستجد شهمبيٗ يذًذ سٛذ ادًذ 7

   مستجد  يذًذ يذًذ عبشٕر ادًذ 8

   مستجد  انًطهت عجذ دٔٚذار فراج ادًذ 9

   مستجد  ًٗفٓ درٔٚش فًٓٗ ادًذ 10

   مستجد  يذًذ رٕفٛك يذًذ ادًذ 11

   مستجد  صبدق شٕلٗ يذًذ ادًذ 12

   مستجد  يذًذ ادًذ َسّٚ اسراء 13

   مستجد اسًبعٛم ساليخ عصبو اسًبء 14

   مستجد يذًذ انذٍٚ كًبل نطفٗ اسًبء 15

   مستجد  انفزبح عجذ يذًٕد ادًذ اسًبعٛم 16

   مستجد   هللا عجذ يذًذ صالح االء 17

   مستجد   انرازق عجذ يذًذ أدًذ ايبَٗ 18

   مستجد يذًٕد  اثراْٛى انذٍٚ يذٗ ايُٛخ 19

   مستجد جٛذ ثٕنس يًذٔح اٚرٍٚ 20

   مستجد حدًس يصطفٗ دًسح أّٚ 21

عهٗ يذًذ رجت أّٚ 22    مستجد 

يذًذ يذًٕد عهٗ جٛٓبد 23    مستجد 

عهٗ ركٗ عًبد دسبو 24    مستجد 

ثبثذ صبنخ فٕز٘ دسبو 25    مستجد 
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 االسم م
احلالة 

 الدراسية
 مالحظات قم املوحدالر

عجٕد هللا جبد شذبرخ دسٍ 26    مستجد 

عجذِ إثراْٛى سٛف دُب 27    مستجد 

   مستجد رثٛع يذًذ عهٗ خبنذ 28

انهٛم أثٕ يبضٙ جًبل ريضبٌ 29    مستجد 

إسًبعٛم يذًذ أدًذ سبرح 30    مستجد 

   مستجد عهٗ عذنٙ يذًذ سٓبو 31

دسٍ سٛذ ريضبٌ سٛذ 32    مستجد   

   مستجد سٛذ عهٗ انُجٙ عجذ شرٍٚ 33

   مستجد ادًذ انعسٚس عجذ سٛذ شًٛبء 34

   مستجد انردٛى عجذ عذنٗ أدًذ هللا عجذ 35

   مستجد انًشبضٗ ادًذ هللا عجذ ادًذ هللا عجذ 36

   مستجد   عهٗ هللا عجذ َٕح هللا عجذ 37

   مستجد انًعجٕد عجذ رجت عبشٕر عجٛر 38

   مستجد    دسٍ ًذيذ سعٛذ عجٛر 39

   مستجد    دجٛت سٛذ أشرف عالء 40


