
 

  

 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 وبداالعت نحقق هعب ً)

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

Tel: (086) 2362182                Fax: (086) 2362182                    E-mail :                            Date:          /      / 
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 الفصل الدراسى االّل 2021 /2020كظف بأمساء طالب املشتْى الثالث لعاو اجلامعى

 ختصص احملاصٔل

 دلنْعة ّاحدِ

 

     وكُم انكهُة                  هُة         انًراجع                        يسجم انك                   يسئىل انًستىٌ
           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              

 
ًً( حسٍُ عبذ انجهُم عبذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 

 االسه و
احلالة 

 الدراسٔة

 مالحظات الرقه املْحد

   مشتجد امحد ذلند عظريٖ 1

   مشتجد امياٌ حشٔين ذلند 2

   مشتجد آُ عبد الييب سلٔناٌ 3

   مشتجد عٔشٕ رّٓدِ ذلند 4

   مشتجد رمضاٌ ذلند حلنٕ 5

   مشتجد صالح عبد الصبْر طلعت 6

   مشتجد ارٓج امحد ذلند رللْف 7

   مشتجد خالد ذلشً امحد ادو 8

   مشتجد امحد عبد الياصر عبد اليعٔه 9

   مشتجد طييْدِ بْلص عبد اهلل  10

   مشتجد ّالء ىاصر ذلند 11

   مشتجد امحد حشاىني فتخٕ  12

   مشتجد دعاء ربٔع كامل  13

   مشتجد عبد اهلل عبد الياصر عبد اهلل  14

   مشتجد ىاردًٓ مسري عٔاد 15

   مشتجد حياٌ عبد اهلل عبد احللٔه 16

   مشتجد كرو ذلند طخطاّٖ 17

   مشتجد اطرف مدحت ذلند 18

   مشتجد آُ عبد احلافظ عبد الشنٔع 19

   مشتجد بْلٔص عبد املشٔح عادل 20

   مشتجد ميُ اهلل مؤمً البدرٖ 21

   مشتجد ذلند مجعُ عبد اليعٔه  22

   مشتجد ٍظاو طعباٌ امحد 23

   مشتجد اماىٕ علٕ عبد املالك 24

   مشتجد امساء ذلند طخاتُ 25
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 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 وبداالعت نحقق هعب ً)

 هةانًؤه وانًهبرات ببنًعبرف وتزوَذهى انزراعُة انعهىو يجبالت  شتً فٍ انًتخصصة انبشرَة انكىادر إعذاد: انكهُة رسبنة
 انبُئة  تنًُة فٍ  وانًسبهًة انًجتًع احتُبجبت نتهبُة انعهًٍ انبحث بًستىي واالرتقبء انعًم سىق فٍ نهًنبفسة
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 الفصل الدراسى االّل2020/2021ب املشتْى الثالث لعاو اجلامعىكظف بأمساء طال
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     انكهُة وكُم  هُة                         انًراجع                        يسجم انك                   يسئىل انًستىٌ

           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              
 

ًً( حسٍُ عبذ انجهُم عبذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسه و
احلالة 

 الدراسٔة

 مالحظات الرقه املْحد

   مشتجد دٓيا ذلنْد حشً  26

   مشتجد علٔاء عالء صالح 27

   مشتجد غادِ دلدٖ حشً 28

   مشتجد غادِ ٍالل حشً 29

   مشتجد علٕ طَاب زلاح 30

   مشتجد فاطنُ ابْ ّادٖ حشً  31

   مشتجد بٔظْٖ حيا عزٓز 32

   مشتجد ذلنْد عبد الشالو ابْ الٔنني 33

   مً اخلارج ذلنْد ذلند عٔد طلكامٕ 34

   مشتجد امحد جابر عبد اهلل 35

   مشتجد اىْر عادل اىْر  36

   مشتجد جرجرض عٔد ذلرّض 37

   مشتجد مَا مدحت رمسٕ 38

   مشتجد امحد بدر فتْح 39

   مشتجد حامت خالد امحد 40

   مشتجد طَد مجال عبد الدآه 41

   مشتجد    امريِ امحد كنال  42

   مشتجد    ذلنْد ذلند عٔد 43


