
 

  

 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 جتخري نحو الكليت تسعى: الكليت رؤيت 
 العلوي التقذم وهواكبت البيئت لتنويت الجودة

 (لكليتنب االعتوبد نحقق هعب ً)

 انًؤههخ وانًهبراد ثبنًعبرف وتسوَذهى انسراعُخ انعهىو يجبالد  شتً فٍ انًتخصصخ انجشرَخ انكىادر إعذاد: انكهُخ رسبنخ
 انجُئخ  تًُُخ فٍ  وانًسبهًخ انًجتًع ادتُبجبد نتهجُخ انعهًٍ انجذث ثًستىي واالرتمبء انعًم سىق فٍ نهًُبفسخ

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (0المجموعه االولي سكشن)

 
     وكُم انكهُخ  هُخ                         انًراجع                        يسجم انك                   يسئىل انًستىٌ

           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              
 

ًً( دسٍُ عجذ انجهُم عجذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 

 االسم م
احلالة 

 الدراسية

 مالحظات الرقم املوحد

   مستجد يذًذ انجُذ عجذ ريضبٌ شًُبء 1

   تجدمس يذًذ يذًذ انهطُف عجذ شًُبء 2

   مستجد ادًذ دسٍ أدًذ صبثرٍَ 3

   مستجد دسٍ شتُىي نطفٍ طبهر 4

   مستجد إسًبعُم يذًذ صالح انردًٍ عجذ 5

   مستجد انهطُف عجذ يذًذ دُفٍ انهطُف عجذ 6

   مستجد َبَم ثهجبد عالء عسح 7

   مستجد  يذًذ يذًذ أشرف عهً 8

   مستجد عهً سبنى انجبة فتخ عهً 9

   مستجد  خبنذ عهً يذًذ ءعهُب 10

   مستجد يعىض دسٍ دسٍُ غبدح 11

   مستجد   عًراٌ يذًىد عصبو فبطًخ 12

   مستجد شمراًَ َصذٍ عالء فبطًخ 13

   مستجد   يذًذ لطت َجُم فبطًخ 14

   مستجد شذبتخ َصُف يجذي كرستٍُ 15

   مستجد    سُذ دبفظ ساليخ كرًَخ 16

   مستجد ٌلُبو يرسً صالح يذًذ 17

   مستجد دسٍُ يذًذ انذٍَ عالء يذًىد 18

   مستجد يصطفً يذًىد يًذوح يذًىد 19

   مستجد ادًذ جبثر يذًىد انذٍَ يذً 20

   مستجد انجهُم عجذ انصجىر عجذ يًذوح يرواٌ 21

   مستجد إثراهُى سُف سعذاوي يروح 22

   مستجد ثشبٌ إثراهُى سعُذ يرَى 23

هالل ذادً َجُم يهب 24    مستجد 

   مستجد ريضبٌ سُف يذًذ َجىي 25
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 االسم م
حلالة ا

 الدراسية

 مالحظات الرقم املوحد

   مستجد  إسًبعُم عهً يذًذ َىرهبٌ 26

   مستجد  انًجُذ عجذ عهً يذًذ َىرهبٌ 27

   مستجد انُجٍ عجذ عثًبٌ َبدٌ َىرهبٌ 28

   مستجد يتىنً يذًذ سبنى هبجر 29

   مستجد يذًىد فتذً َجُم هبجر 30

   مستجد   عهً صبدق عُذ هبَى 31

   مستجد  كبيم خُرٌ أًٍَ هذَر 32

   مستجد  انىهبة عجذ فهًً انذٍَ جًبل وفبء 33

   مستجد  صذَك عثًبٌ طه والء 34

   مستجد  انعبثذٍَ زٍَ يذًذ َبسر َسرا 35

   مستجد  انصغُر يذًذ عُذ فبطًه 36

   مستجد انعبل عجذ عطب يذًذ يهب 37

   مستجد  انكرَى عجذ عهً صجذً اسًبء 38

   مستجد  انفتىح اثى انفتبح عجذ شًُبء 39


