
 

  

 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 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 رضبنخ
 انجُئخ  ًُُخت فٍ  وانًطبهًخ انًجتًع ادتُبجبد نتهجُخ انعهًٍ انجذث ثًطتىي واالرتقبء 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 :البساتين 

 (1المجموعه االولي سكشن )

 
     وكُم انكهُخ  هُخ                         انًراجع                        يطجم انك                   يطئىل انًطتىٌ

   نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              
         

ًً( دطٍُ عجذ انجهُم عجذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسم م
احلالة 

 الدراسية

 مالحظات الرقم املوحد

   مستجد أيٍُ يذًذ أيٍُ أدًذ 1

   مستجد إثراهُى إثراهُى جًعخ أدًذ 2

   مستجد   دطٍ يذًذ دطٍ أدًذ 3

   مستجد  دطٍُ انرازق عجذ رثُع ادًذ 4

   مستجد  ثركبد َىَص ضاليخ ادًذ 5

   مستجد انقبدر عجذ انطتبر عجذ انجهُم عجذ ادًذ 6

   مستجد  عًر عثًبٌ انًُعى عجذ ادًذ 7

   مستجد  انعهُى عجذ انذًُذ عجذ فىزي ادًذ 8

   مستجد  فهًً يصطفً يذًذ ادًذ 9

   مستجد  راضً َطري يذًذ ادًذ 10

   مستجد  كبيم ادًذ َشبد ادًذ 11

   مستجد  خهُم انفضم اثى دطٍ اضراء 12

   مستجد  خهف فىزي فتىح  اضراء 13

   مستجد  يذًذ خهُم ادًذ اضالو 14

   مستجد يذًذ دهًً اَهبة اضالو 15

   مستجد  يصطفً يذًىد عبطف اضالو 16

   مستجد  انغًُ عجذ يذًذ َبصر اضالو 17

   مستجد  طه ضُذ ادًذ اضًبء 18

   مستجد  يذًذ جًعخ عهً انشًُبء 19

   مستجد   كطرورٌ انهطُف عجذ زكرَب أَه 20



 

  

 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 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 رضبنخ
 انجُئخ  ًُُخت فٍ  وانًطبهًخ انًجتًع ادتُبجبد نتهجُخ انعهًٍ انجذث ثًطتىي واالرتقبء انعًم ضىق فٍ نهًُبفطخ

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

 
 
 
 
 
 

 ل الدراسي االولالفص 2020/2021كشف بأسماء طالب المستوى الرابع  للعام الجامعي  
 تخصص :البساتين 

 (1المجموعه االولي سكشن )

 

     وكُم انكهُخ  هُخ                         انًراجع                        يطجم انك                   يطئىل انًطتىٌ
           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              

 
ًً( دطٍُ عجذ انجهُم عجذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 
 
 

 

 االسم م
احلالة 

 الدراسية

 مالحظات الرقم املوحد

انطالو عجذ انجبضظ عجذ شعجبٌ أَه 21    مستجد   

انجبرٌ عجذ عفُفٍ هللا فتخ أَه 22    مستجد 

   مستجد  عىض هللا عجذ يرَص ثُتر 23

واصف صبدق انشهُذ عجذ تبدرش 24    مستجد 

ضُذ عهً دطٍ جهبد 25    مستجد 

   مستجد جبهٍُ عًراٌ َذًُ خهف 26

شذبته خهف صبنخ دعبء 27    مستجد 

اثراهُى يذًىد اثىثكر راَذا 28    مستجد 

فخري ادًذ عالء راَُب 29    مستجد 

إثراهُى شعجبٌ خهف ردبة 30    مستجد 

انهطُف عجذ كبيم يذًذ رفُذح 31    مستجد 

   مستجد وهجه جىهر إضذك رويبٍَ 32

   مستجد عثًبٌ زاَذ يذًذ زاَذ 33

   مستجد يذًذ ضُذ عبدل ضهًُبٌ 34

   مستجد عبَذ هللا دطت انجىاد عجذ ضًُخ 35

   مستجد دطٍُ ضُذ أضبيخ ضُذ 36

   مستجد يذًذ خهُم انىهبة عجذ صبنخ 37

   مستجد  يذًىد يذًذ غرَبًَ طه 38

   مستجد عهً انىهبة جذع ضعُذ طبرق 39

   مستجد دطٍُ َبدٌ طه انردًٍ عجذ 40


