
 

  

 انسراعخ كهُخ
 شئىٌ انطالة

انًُُــــب جبيعـــخ  

Faculty of Agriculture 
MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

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

 (لكليتنب االعتوبد نحقق هعب ً)

 انًؤههخ وانًهبراد ثبنًعبرف ورسوَذهى انسراعُخ انعهىو يجبالد  شزً فٍ انًزخصصخ انجشرَخ انكىادر إعذاد: انكهُخ رضبنخ
 جُئخان  رًُُخ فٍ  وانًطبهًخ انًجزًع احزُبجبد نزهجُخ انعهًٍ انجحث ثًطزىي واالررقبء انعًم ضىق فٍ نهًُبفطخ

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

ً(2مجموعه االولي سكشن )

 
 

     وكُم انكهُخ  هُخ                         انًراجع                        يطجم انك                   يطئىل انًطزىٌ
           ٌ انزعهُى وانطالةنشئى                                                                                                                              

 
ًً( حطٍُ عجذ انجهُم عجذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 

 االسم م
احلالة 

 الدراسية

 مالحظات الرقم املوحد

   مستجد   يحًىد َىضف انعبل عجذ عًر 1

   تجدمس   ضبنى ضاليخ انطالو عجذ عًرو 2

   مستجد انرحًٍ عجذ حطٍ رجت غبدح 3

   مستجد يطعىد عسَس زكرَب فبدي 4

   مستجد فهًٍ فزحٍ ضُذ فزحٍ 5

   مستجد كبيم يحًذ أحًذ كبيم 6

   مستجد حهًٍ أحًذ رضب كرَى 7

   مستجد َطٍُ صالح يحًذ كرَى 8

   مستجد ونطٍ َصبر يُُب كُرنص 9

   دمستج يحًذ دَبة يحًذ يؤيٍ 10

   مستجد ضُف إثراهُى أحًذ يحًذ 11

   مستجد  احًذ انعظُى عجذ احًذ يحًذ 12

   مستجد احًذ إضًبعُم خهف يحًذ 13

   مستجد رىًَ ضُذ خهف يحًذ 14

   مستجد  َبضٍُ اثراهُى ريضبٌ يحًذ 15

عىًَ إضًبعُم عهً يحًذ 16    مستجد 

   مستجد  حطٍُ كًبل طهعذ يحًىد 17

   مستجد يصطفً خهف عطُخ يحًىد 18

   مستجد  عهً حطًُ يحًذ يحًىد 19

   مستجد حُب زكرَب شهجٍ يرَى 20

   مستجد انحكُى عجذ صفىد ثذر يصطفً 21

   مستجد  يحًذ َجُم وحُذ يًُ 22

   مستجد يطعىد عذنٍ ثرود يُالد 23

   مستجد انحهُى عجذ يحًذ حبرى َذا 24

   تجدمس شهقبيً يحًذ عُذ َذا 25
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 االسم م
احلالة 

 الدراسية
 مالحظات الرقم املوحد

   مستجد صبدق يحًذ انذٍَ عصبو َهب 26

   مستجد يحًىد أحًذ رثُع َىرهبٌ 27

   مستجد   حطٍ انعسَس عجذ يحًذ والء 28

   مستجد   يحًذ انعبل عجذ حطٍ َبضًٍُ 29

   مستجد  احًذ يحًىد ريضبٌ َبضًٍُ 30

   مستجد يحًذ فبروق صالح اضًبء 31

   ثبق  غبنً ضًطىو عجبَجً اَجً 32

   ثبق هللا عجذ يحًذ حطٍ اَه 33

   مستجد  طىضىٌ عجبش احًذ جُهبٌ 34

   ثبق عهً يحًىد احًذ يحًىد 35

   ثبق  عًراٌ رضب يحًذ يحًىد 36

   مستجد يحًذ احًذ صالح َبضًٍُ 37

   مستجد يحًذ فزحً جًبل احًذ 38

   مستجد امحد نافع سيد مرعى  39

   تجدمس  يحًىد اثراهُى يؤيٍ اضًبء 40

   مستجد  حبفظ احًذ يبضً جًبل يحًذ 41


