
 

  

 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 يتالكل تسعى: الكليت رؤيت 
 العلوي التقذم وهواكبت البيئت لتنويت الجودة

 (لكليتنب االعتوبد نحقق هعب ً)

 انًؤْهخ ٔانًٓبراد ثبنًعبرف ٔتسٔٚذْى انسراعٛخ انعهٕو يجبالد  شتٗ فٙ انًتخصصخ انجشرٚخ انكٕادر إعذاد: انكهٛخ رضبنخ
 انجٛئخ  تًُٛخ فٙ  ٔانًطبًْخ انًجتًع احتٛبجبد نتهجٛخ انعهًٙ انجحث ثًطتٕٖ ٔاالرتقبء انعًم ضٕق فٙ نهًُبفطخ

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الدراسي االول 0202/0202كشف بأسماء طالب المستوى الرابع للعام الجامعي 
 تخصص: الصناعات الغذائية واأللبان 

 (2المجموعه االولي سكشن)

 
     ٔكٛم انكهٛخ  هٛخ                         انًراجع                        يطجم انك                   يطئٕل انًطتٕ٘

           نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة                                                                                                                              
 

ًً( حطٍٛ عجذ انجهٛم عجذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 

 االسم م
احلالة 

 الدراسية

 مالحظات الرقم املوحد

   مستجد  يُٓٙ ثشٛر ٔجّٛ إثراو 1

عثًبٌ انراضٗ عجذ ثرَص احًذ 2    مستجد 

   مستجد  عهٗ هللا عجذ جبرحٗ احًذ 3

   مستجد  اثراْٛى يحًذ راضٗ احًذ 4

   مستجد  يحًذ صالح صجرٖ احًذ 5

   مستجد  احًذ انالِ عجذ يحًٕد اضراء 6

   مستجد  َظٛى يحًذ يحرٔش اضالو 7

   مستجد  رشبد يحًذ يحًٕد اضًبء 8

   مستجد  عهٗ ضٛذ َبصر انشًٛبء 9

   مستجد  عجبش حطٍ ٗعه ايٛرح 10

   مستجد انحطٍٛ أثٕ حطٍ يحًذ أيٛرح 11

حطٍ عهٗ يحًذ عهٗ إًٚبٌ 12    مستجد 

يحًذ انكبفٙ عجذ فضم إًٚبٌ 13    مستجد 

انٓبد٘ عجذ جًعخ يحًذ إًٚبٌ 14    مستجد 

صبدق عترٚص ْالل إًٚبٌ 15    مستجد 

ثكر يحًٕد ثكر أّٚ 16    مستجد 

إثراْٛى يحًذ يحًذ جًبل أّٚ 17    مستجد    

   مستجد   إثراْٛى يحًذ عهٗ أّٚ 18

إثراْٛى احًذ يحًذ أّٚ 19    مستجد 

انرحٛى عجذ انرحًٍ عجذ يحًذ أّٚ 20    مستجد   

عهٗ يحًذ يحًذ أّٚ 21    مستجد 

يحًذ يحًذ يحًذ أّٚ 22    مستجد   

انعسٚس عجذ يحًذ رضب ثُبء 23    مستجد 

خهٙدا خٛر٘ يحًٕد جٓبد 24    مستجد 

شعجبٌ انعسٚس عجذ زكرٚب حطُبء 25    مستجد 



 

  

 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 يتالكل تسعى: الكليت رؤيت 
 العلوي التقذم وهواكبت البيئت لتنويت الجودة

 (لكليتنب االعتوبد نحقق هعب ً)

 انًؤْهخ ٔانًٓبراد ثبنًعبرف ٔتسٔٚذْى انسراعٛخ انعهٕو يجبالد  شتٗ فٙ انًتخصصخ انجشرٚخ انكٕادر إعذاد: انكهٛخ رضبنخ
 انجٛئخ  تًُٛخ فٙ  ٔانًطبًْخ انًجتًع احتٛبجبد نتهجٛخ انعهًٙ انجحث ثًطتٕٖ ٔاالرتقبء انعًم ضٕق فٙ نهًُبفطخ

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

 
 

 الفصل الدراسي االول 0202/0202كشف بأسماء طالب المستوى الرابع للعام الجامعي 
 تخصص: الصناعات الغذائية واأللبان 

 (2المجموعه االولي سكشن)

 
     ٔكٛم انكهٛخ  هٛخ                         انًراجع                        يطجم انك                   يطئٕل انًطتٕ٘

           نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة                                                                                                                              
 

ًً( حطٍٛ عجذ انجهٛم عجذ انعبل ) أ.د/   

 
 

 

 السما م
احلالة 

 الدراسية

 مالحظات الرقم املوحد

يحًذ انعظٛى عجذ صالح دَٛب 26    مستجد 

تٕفٛق شٕقٗ شعجبٌ دُٚب 27    مستجد 

رشٛذ يحًذ عالء راَب 28    مستجد 

ايٍٛ انحًٛذ عجذ ٚحٗ راَذا 29    مستجد 

إضًبعٛم ٕٚضف عٕض راَٛب 30    مستجد 

فرحبد حبيذ حرثٙ رحبة 31    مستجد 

انحكٛى عجذ هللا عجذ فتحٙ رحبة 32    مستجد 

شكرٖ رجت حبتى رحًّ 33    مستجد 

   مستجد قطت إثراْٛى حطٍ رحًّ 34

   مستجد إضًبعٛم عجذِ يحًذ زُٚت 35

انغُٗ عجذ يحًذ رضٙ ضبرح 36    مستجد 

   مستجد انغُٗ عجذ فتحٗ زٍٚ ضبرح 37

يحًذ يحًٕد عالء ضبرح 38    مستجد 

   مستجد تَٕٗ انصجٕر عجذ يجذ٘ ضٓٛهخ 39

   مستجد   ضعٛذ أيٍٛ خهف ضْٕب 40


