
 

  

 انزراعة كهُة
 شئىٌ انطالة

انًنُــــب جبيعـــة  

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 ً)

 انًؤههة وانًهبرات ببنًعبرف وتزوَذهى انزراعُة انعهىو يجبالت  شتً فٍ انًتخصصة انبشرَة انكىادر إعذاد: انكهُة رسبنة
 انبُئة  تنًُة فٍ  وانًسبهًة ًجتًعان احتُبجبت نتهبُة انعهًٍ انبحث بًستىي واالرتقبء انعًم سىق فٍ نهًنبفسة

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

  

 ا
 

 

 

  

 الفصل الدراشى االّل2020/2021كصف بأمساء طالب املصتْى الثالث لعاو اجلامعى

 ختصص االىتاج احلْٔاىٕ 

 (2شكصً)(1جمنْعة )

 
     وكُم انكهُة  هُة                         يسجم انك                   انًراجع                        يسئىل انًستىٌ

           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              
 

ًً( عبذ انعبل  حسٍُ عبذ انجهُم) أ.د/   

 
 
 

 االشه و
احلالة 

 الدراشٔة

 مالحظات الرقه املْحد

   مصتجد حمند امحد حمند 1

   مصتجد ابرأٍه حمند امنيحمند  2

   مصتجد حمند جالل عبد العظٔه  3

   مصتجد حمند مجعُ عبد ربُ عبد اللطٔف  4

   مصتجد حمند عسّز شعد 5

   مصتجد حمند حمند عبد احلكٔه عثناٌ 6

   مصتجد حمند مصعد حمند 7

   مصتجد حمنْد محادِ رجب 8

   مصتجد حمنْد حمند عبد احلكٔه 9

   مصتجد ه مصطفٕ عبد الصالومرٓ 10

   مصتجد مصطفٕ رجب خمتار 11

   مصتجد معتصه اشرف حمند حلنٕ 12

   مصتجد ميار اشرف فتخٕ 13

   مصتجد ميار حمنْد بدر  14

   مصتجد مؤمً امحد عبد احلفٔظ 15

   مصتجد مؤمً عبد الفتاح حصني 16

   مصتجد ٍادٖ حمند رجب 17

   صتجدم ٍاىٕ خمتار ْٓشف 18

   مصتجد ٍدٖ شامٕ امحد 19

   مصتجد ٓاشني عنر عبد اللطٔف  20

   مصتجد امحد مصطفٕ حصني  21

   مصتجد رغدِ حربٕ صالح 22

   مصتجد امئُ حمند شامل  23

   مصتجد حصياء حصين مصامح 24

   مصتجد دعاء حصني خلٔفُ  25



 

  

 انزراعة كهُة
 شئىٌ انطالة

انًنُــــب جبيعـــة  

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 ً)

 انًؤههة وانًهبرات ببنًعبرف وتزوَذهى انزراعُة انعهىو يجبالت  شتً فٍ انًتخصصة انبشرَة انكىادر إعذاد: انكهُة رسبنة
 انبُئة  تنًُة فٍ  وانًسبهًة ًجتًعان احتُبجبت نتهبُة انعهًٍ انبحث بًستىي واالرتقبء انعًم سىق فٍ نهًنبفسة

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

 
 
 
 
 

 

 الفصل الدراشى االّل2020/2021كصف بأمساء طالب املصتْى الثالث لعاو اجلامعى

 ختصص االىتاج احلْٔاىٕ 

 (2شكصً)(1جمنْعة )

 
     وكُم انكهُة  هُة                         انًراجع                        يسجم انك                   يسئىل انًستىٌ

           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              
 

ًً( حسٍُ عبذ انجهُم عبذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االشه و
احلالة 

 الدراشٔة

 مالحظات الرقه املْحد

   مصتجد شَٔلُ حمند كنال  26

   مصتجد عبد اهلل معْض تْىٕ 27

   مصتجد فاطنُ حمنْد امحد 28

   مصتجد ملٔاء عالء شٔد 29

   مصتجد امحد رضا ىْر الدًٓ  30

   مصتجد جَٔاد علٕ حمنْد 31

   مصتجد عبد الرمحً شعباٌ عبد الرمحً 32

   مصتجد عبدالرمحً صبخٕ امحد 33

   مصتجد فاطنُ حمرّص شٔد 34

   مصتجد حمند دٓاب كامل 35

   مصتجد احلنٔد ميال بَاء عبد 36

   مصتجد احالو امساعٔل فارس 37


