
 

  

 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 وَذهىورس انسراعُخ انعهىو يجبالد  شزً فٍ انًزخصصخ انجشرَخ انكىادر إعذاد: انكهُخ رضبنخ
 انجُئخ  رًُُخ فٍ  وانًطبهًخ انًجزًع ادزُبجبد نزهجُخ انعهًٍ انجذث ثًطزىي واالررمبء 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: مكافحة اآلفات وأمراض النبات  

 (2المجموعه االولي سكشن)

 
     وكُم انكهُخ  هُخ                         انًراجع                        يطجم انك                   يطئىل انًطزىٌ

           نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                                                                                                              
 

ًً( دطٍُ عجذ انجهُم عجذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 

 االسم م
احلالة 

 الدراسية

 مالحظات الرقم املوحد

   مستجد هللا عجذ أدًذ دُفٍ طه 1

   مستجد شذبرخ ضهًُبٌ فرج عبدل 2

   مستجد يطهى يىضً ضبنى انذًُذ عجذ 3

   مستجد هبروٌ يذًذ َبصر انعسَس عجذ 4

   مستجد عهً رىفُك أدًذ عهً 5

   مستجد  فهُى أدًذ يؤيٍ عهً 6

   مستجد  شذبرخ عطب ضُذ عًبر 7

   مستجد َطً َىضف فبَس فبدي 8

   مستجد يجهً رشذي يالن فبدي 9

   مستجد عهً دطٍُ انكرَى جبد فبطًخ 10

   مستجد خهُم يذًذ انعهُى عجذ فبطًخ 11

يذًذ عهً طهعذ كرَى 12    مستجد   

   مستجد فرجبًَ انعسَس عجذ يذًذ  كرًَه 13

   مستجد َىَبٌ فبَس خهف كُرنص 14

   مستجد   زكً خهُم رأفذ كُرنص 15

   مستجد   انجىاد عجذ يراد جًبل نًُبء 16

   جدمست عُطً َىضف َصر يؤيٍ 17

   مستجد انُبصر عجذ انردُى عجذ جًبل يذًذ 18

   مستجد رىفُك يذًذ دطٍ يذًذ 19

   مستجد يذًذ دطًُ ضُذ يذًذ 20

   مستجد يذًذ دبيذ صبنخ يذًذ 21

   مستجد انذًُذ عجذ يذًذ انذًُذ عجذ يذًذ 22

انًعجىد عجذ يذًذ عهً يذًذ 23    مستجد   

   جدمست أدًذ ريضبٌ يذدذ يروح 24

   مستجد يذًذ عهً ضعُذ يصطفً 25
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 االسم م
احلالة 

 لدراسيةا

 مالحظات الرقم املوحد

   مستجد انعسَس عجذ يذًذ يذًىد يصطفً 26

   مستجد وهجخ شذبرخ َبدٌ يُبل 27

   مستجد انعبل عجذ انفزبح عجذ دطٍُ يًُ 28

   مستجد  خهُم شبهر خالف يهب 29

   مستجد  ثجبوي انطُذ جبد ثجبوي يُشُم 30

   مستجد  يرلص وهجه زكرَب يُالد 31

   مستجد رأوثٍُ َجُت ضًُخ يُُب 32

   مستجد دَبة يذًذ يذًىد َههخ 33

   مستجد  يذًذ عًر عهً َىرا 34

   مستجد    ضعُذ يذًذ اشرف هبجر 35

   مستجد   خطىح اثى ضُذ هللا عجذ هبجر 36

   مستجد    ادًذ عهً شعجبٌ هبنخ 37

   مستجد  انعسَس عجذ يذفىظ جًبل هُبء 38

   ثبق  دطٍُ يذًذ ًذيذ ردبة 39

   مستجد  انمبدر عجذ عطُخ خبنذ ايُرح 40

   مستجد  انعظُى عجذ يذًذ انعظُى عجذ ايُُخ 41

   مستجد  يهطً غجرَبل َىضف اَطىَُىش 42

   مستجد  يههم انُجً عجذ يههم دبيذ 43


