
 

  

 انسراعخ كهٛخ
 نطالةشئٌٕ ا

انًُٛــــب 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

 (يتنبلكل االعتوبد نحقق هعب ً)

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الدراسي االول 2020/2021كشف بأسماء طالب المستوى  الرابع  للعام الجامعي  
 طالب( 34تخصص : األراضي والمياه  )  مجموعه واحده 

 االسم م
احلالة 

 الدراسية

 مالحظات الرقم املوحد

   مستجد  انًعطٗ عجذ يُصٕر انًعطٗ عجذ اثراْٛى 1

   دمستج  فردبد يذًذ يذًذ ادًذ 2

   مستجد  يذًذ انطالو عجذ َبجٗ ادًذ 3

   مستجد  انذكٛى عجذ ادًذ يذًذ اضراء 4

   مستجد  يذًذ دطٍٛ ادًذ اضًبء 5

   مستجد  عهٗ يبضٗ ضبيخ اضًبء 6

انذًٛذ عجذ يذًذ رثٛع ايٛرح 7    مستجد 

انذًٛذ عجذ دطُٗ ادًذ دًٛذح 8    مستجد 

يذًذ انجٕاد عجذ انذطٛت عجذ دعبء 9    مستجد 

   مستجد قطت فٕزٖ اًٍٚ ردبة 10

انعسٚس عجذ انذًٛذ عجذ عبطف ردبة 11    مستجد 

انعسٚس عجذ فرج يذًذ رضٕٖ 12    مستجد 

   مستجد ادًذ يذًذ ظرٚف شًٛبء 13

   مستجد ضهًٛبٌ عهٗ يذرٔش انردًٍ عجذ 14

   مستجد دطٍ شعجبٌ طٓٛر عجٛر 15

   ستجدم زكٗ دُٛٙ انذبفع عجذ عٛذِ 16

   مستجد يذًٕد فبرٔق أشرف فبتٍ 17

   مستجد فًٓٙ زغهٕل يجذ٘ كرٚى 18

   مستجد  اضكُذر رضب ٔجذٖ يبرٕٚ 19

   مستجد انظبٚظ شعجبٌ دطٍ يذًذ 20

   مستجد ثركبد يذًذ عٛذ يذًذ 21

   مستجد إثراْٛى شعجبٌ غبَى يذًذ 22

   مستجد يذًذ يرزٔق ضبدٗ يذًٕد 23

   مستجد دطبٍَٛ دهٛقخ أثٕ ٛذٔد يرٔح 24

   مستجد  ادًذ شعجبٌ ادًذ يعتس 25

   مستجد  عٛطٗ جٕدِ دًذٖ يُٗ 26

   مستجد رٚبض يفضم طّ َذٖ 27

   مستجد  انطًبٌ اثراْٛى انفتبح عجذ َذٖ 28

   مستجد انًٕجٕد عجذ هللا عجذ دُفٗ َٕرْبٌ 29

   مستجد   صبٖٔ دطٍ عهٗ ْبجر 30

   مستجد  يذًذ ادًذ يذًذ ْبجر 31

   مستجد  دطٍٛ يذًٕد يذًذ ْبجر 32

   مستجد عجٛذ شًص انصجٕر عجذ ٚبضًٍٛ 33

   مستجد  انطٛذ يذًذ عهٗ ٚبضًٍٛ 34

 

     كٛم انكهٛخ ٔانًراجع                        يطجم انكهٛخ                                                 يطئٕل انًطتٕ٘            
           نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة                                                                                                                             
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ًً( دطٍٛ عجذ انجهٛم عجذ انعبل ) أ.د/   
 


