
 

  

 انسراعخ كهٛخ
 شئٌٕ انطالة

انًُٛــــب خجبيعـــ  

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 رضبنخ
 انجٛئخ  رًُٛخ فٙ  ٔانًطبًْخ انًجزًع ادزٛبجبد نزهجٛخ انعهًٙ انجذث ثًطزٕٖ ٔاالررمبء عًمان ضٕق فٙ نهًُبفطخ

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الدراسي االول 2020/2021كشف بأسماء طالب المستوى الرابع  للعام الجامعي  
 تخصص :البساتين 

 (2الثانيه سكشن ) المجموعه

 

     خ ٔكٛم انكهٛ هٛخ                         انًراجع                        يطجم انك                   يطئٕل انًطزٕ٘
           نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة                                                                                                                              

 
ًً( دطٍٛ عجذ انجهٛم عجذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسم م
احلالة 

 الدراسية

 مالحظات الرقم املوحد

   مستجد يذًذ انكرٚى جبد َجٛت انردًٍ عجذ 1

   مستجد خًٛص صبنخ صجرِ عجٛر 2

   مستجد  فرٚذ يذًذ فٗيصط عهٗ 3

   مستجد انكرٚى عجذ انغفبر عجذ َبصر عًر 4

   مستجد هللا رزق فبرش ََٕبٖ فبرش 5

   مستجد  صالح يذًذ دطٍٛ فبطًخ 6

   مستجد يذًٕد انرشٛذ عجذ فزذٗ فبطًخ 7

   مستجد انذفٛظ عجذ صذلٙ عبدل فردخ 8

   مستجد انطٛذ إضًبعٛم يذًذ إضًبعٛم يذًذ 9

   مستجد يذًذ يصطفٗ أشرف يذًذ 10

   مستجد  يذًذ َبجٗ اشرف يذًذ 11

   مستجد انعظٛى عجذ شهمبيٗ دذاد يذًذ 12

   مستجد عهٗ انذًٛذ عجذ يجذ٘ يذًذ 13

   مستجد  انردٛى عجذ انعسٚس عجذ يذًٕد يذًذ 14

   مستجد كبيم انجبثر عجذ بعٛمًإض يذًٕد 15

   تجدمس إضًبعٛم يذًذ دطٍ يذًٕد 16

   مستجد  يذًذ كبيم صالح يذًٕد 17

   مستجد عهٗ عطٛخ عبطف يذًٕد 18

   مستجد  انٓبدٖ عجذ عَٕٗ َبجخ يذًٕد 19

   مستجد يعٕض عٛبد صبثر يرلص 20



 

  

 انسراعخ كهٛخ
 شئٌٕ انطالة

انًُٛــــب خجبيعـــ  

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 رضبنخ
 انجٛئخ  رًُٛخ فٙ  ٔانًطبًْخ انًجزًع ادزٛبجبد نزهجٛخ انعهًٙ انجذث ثًطزٕٖ ٔاالررمبء عًمان ضٕق فٙ نهًُبفطخ

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

 
 
 
 
 
 
 الفصل الدراسي االول 2020/2021جامعي  كشف بأسماء طالب المستوى الرابع  للعام ال

 تخصص :البساتين 
 (2المجموعه الثانيه سكشن )

 
     ٔكٛم انكهٛخ  هٛخ                         انًراجع                        يطجم انك                   يطئٕل انًطزٕ٘

           نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة                                                                                                                              
 

ًً( دطٍٛ عجذ انجهٛم عجذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 

 

 االسم م
احلالة 

 الدراسية

 مالحظات الرقم املوحد

   مستجد ضٛف عهٗ عالء يرٔح 21

   مستجد رَٕٗ يذًذ يذًذ يصطفٗ 22

   مستجد َخهخ ريسٖ يٛشٛم يٛخبئٛم 23

   مستجد انًعزًذ عجذ رأفذ أدًذ َريٍٛ 24

   مستجد أدًذ يذًذ دبيذ َعًخ 25

   مستجد يذًذ عٛطٗ صالح َٕرْبٌ 26

   مستجد   ججر يذًذ ثٓبء ْجّ 27

   مستجد  يذًذ ْبشى رضب ْذٚر 28

   مستجد   غبَى صذٚك هللا عجذ ٔالء 29

   مستجد انطٛذ عجذ ٕٚضف َبد٘ ٕٚضف 30

   مستجد يٓذٖ اضًبعٛم َبصر اضًبعٛم 31

   مستجد  يذًذ طّ شذبرّ طبود 32

   مستجد  يذًذ دًذٖ يذًذ كرٚى 33

   مستجد  يذًذ انًجذ اثٕ االيٛر يؤيٍ 34

    انخبرج يٍ عهٗ عًر دطٍ عًر 35


