
 

  

 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 انًجتًع احتُبجبت نتهبُة انعهًٍ انبحث بًستىي واالرتقبء مانعً سىق فٍ نهًنبفسة

Tel: (086) 2362182                Fax: (086) 2362182                    E-mail :                            Date:          /      / 
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 الفصل الدراشٕ االّل 2020/2021كعف بأمساء طالب املصتْى الثالث للعاو اجلامعٕ  

 زراعُٔختصص : ادارة اعنال 

 طالب  14جمنْعُ ّاحدِ 

 االشه و
احلالة 

 الدراشٔة
 مالحظات الرقه املْحد

   مصتجد امحد رظدى ععريى 1

   مصتجد اشراء خلف ابرأٍه 2

   مصتجد رىا عالء الدًٓ حمند 3

   مصتجد شارِ ابرأٍه عسٓس 4

   مصتجد ظرّق حمند على 5

   مصتجد مريىا عادل كامل 6

   مصتجد مرٓه ىبٔل ظلرى 7

   مصتجد ٍيد مجعُ طُ 8

   مصتجد امريِ حمند عٔد 9

   مصتجد امساء ابرأٍه تْىى 10

   مصتجد امساء حمند شعدٌّ 11

   مصتجد على ابْالعال آُ حمند 12

   مصتجد صنْئٔل رضا جرجض 13

   مصتجد فاطنُ مصطفى على 14

   مصتجد امال ىصر الدًٓ اهلا دى 15

   مصتجد امياٌ حمند املصرى 16

   مصتجد عسِ حصً حمند حصً 17

   مصتجد غادِ رجب قطب 18

   مصتجد فرحُ كٔدا العدا صاحل 19

   مصتجد اماىى رمطاٌ كنال 20

   مصتجد حصٔيى ّالء حيى عباط 21

   مصتجد ىْرٍاٌ عٔد خلف 22

   مصتجد امياٌ ىاصر شٔد مجعُ 23

   مصتجد جَٔاد حصً فْزى 24

   مصتجد زٓيب رافت فتحى 25

   مصتجد اخالص حمند عبد اهلل 26

   مصتجد دعاء حمند حصً دٍناىى 27

   مصتجد مٔيا عناد رزق 28

   مصتجد محادِ حامد حمنْد خلٔفُ 29

   مصتجد ىَال حصني راغب 30

     وكُم انكهُة انًراجع                        يسجم انكهُة                                                 يسئىل انًستىٌ             
           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                             

 
ًً( حسٍُ عبذ انجهُم عبذ انعبل ) أ.د/   
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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 انًجتًع احتُبجبت نتهبُة انعهًٍ انبحث بًستىي واالرتقبء مانعً سىق فٍ نهًنبفسة
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 الفصل الدراشٕ االّل 2020/2021كعف بأمساء طالب املصتْى الثالث للعاو اجلامعٕ  

 ختصص : ادارة اعنال زراعُٔ

 طالب 14جمنْعُ ّاحدِ 

 االشه و
احلالة 

 الدراشٔة

 مالحظات الرقه املْحد

   مصتجد علٔاء اميً صالح كٔالىى  31

   مصتجد ما رٓيا ىادر عبداجللٔل 32

   مصتجد ىْرٍاٌ حمند صالح 33

   مصتجد دعاء ٍعاو ٍا ظه امحد 34

   مصتجد آُ اظرف حصً 35

   مصتجد ّائل ىاصر مَدى حمنْد 36

   مصتجد حمند امحد حمند حمى الد ًٓ 37

   مصتجد ند حيفى حمنْدحم 38

   مصتجد امل عا د ل شٔد 39

   مصتجد حمند ٍعاو  عبداهلل 40

   مصتجد اشراء حمنْد ظَاب الد ًٓ 41

 
     وكُم انكهُة  هُة                         انًراجع                        يسجم انك                   يسئىل انًستىٌ

           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              
 

ًً( حسٍُ عبذ انجهُم عبذ انعبل ) أ.د/      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


