
 

  

 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 يجتخر 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 انعًم سىق فٍ نهًنبفسة

Tel: (086) 2362182                Fax: (086) 2362182                    E-mail :                            Date:          /      / 
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 الفصل الدراصى االّل2020/2021كصف بأمساء طالب املضتْى الثالث لعاو اجلامعى

 ختصص الصياعات الغذائُٔ ّعلْو االلباٌ

 (1صلصً )(1جمنْعة )

 
     وكُم انكهُة  هُة                         انك انًراجع                        يسجم                   يسئىل انًستىٌ

           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              
 

ًً( حسٍُ عبذ انجهُم عبذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 

 االصه و
احلالة 

 الدراصٔة

 مالحظات الزقه املْحد

   مضتجد ابْ بلز ّحٔد حمند 1

   مضتجد اصزاء اجمد ميصاّٖ 2

   مضتجد التْاب  اصالو جالل عبد 3

   مضتجد امساء خمٔنز صلناٌ 4

   مضتجد امال اشزف فتح الباب 5

   مضتجد االء عبد الزمحً صٔد 6

   مضتجد اميُ حجاج علٕ عبد اجللٔل  7

   مضتجد امئُ حضً حضني 8

   مضتجد امريِ امحد عبد احللٔه 9

   مضتجد امريِ طارق حمند 10

   مضتجد امريِ علٕ ىاجٕ 11

   مضتجد امريِ حمنْد عبد احلنٔد 12

   مضتجد امريِ ىاصز امحد 13

   مضتجد امٔنُ مْصٕ رجب 14

   مضتجد حمند امحد ابزأٍه محداٌ 15

   مضتجد حمند مضله عباس 16

   مضتجد امياٌ حمند امحد حمند 17

   مضتجد امياٌ مصطفٕ امحد 18

   مضتجد امياٌ ىصز الدًٓ عبد اجلْاد 19

   مضتجد آُ ربٔع امحد مصطفٕ  20

   مضتجد آُ ربٔع فتخٕ صٔد 21

   مضتجد آُ عٔد عامز  22

   مضتجد آُ مصطفٕ عبد العشٓش  23

   مضتجد بثٔيُ عبد التْاب تْفٔق 24

   مضتجد تٔضري حضً امحد  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 يجتخر 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 انعًم سىق فٍ نهًنبفسة

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

 
 
 
 

 

 الفصل الدراصى االّل2020/2021كصف بأمساء طالب املضتْى الثالث لعاو اجلامعى

 ختصص الصياعات الغذائُٔ ّعلْو االلباٌ

 (1صلصً )(1جمنْعة )

 

 
 

     وكُم انكهُة  هُة                         انًراجع                        يسجم انك                   يسئىل انًستىٌ
           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              

 
ًً( حسٍُ عبذ انجهُم عبذ انعبل / ) أ.د  

 
 
 
 
 
 
 

 االصه و
احلالة 

 الدراصٔة

 مالحظات الزقه املْحد

   مضتجد حياٌ عْىٕ امحد 26

   مضتجد حياٌ ىاصز صعد 27

   مضتجد دعاء اصامُ امحد 28

   مضتجد رقُٔ ابزأٍه عبد احلنٔد 29

   مضتجد سبٔدِ امحد حمند 30

   مضتجد سٓيب امحد صادق 31

   مضتجد صارِ صربِ امحد 32

   مضتجد امحد جارحٕ عبد اهلل 33

   مضتجد صَاو كامل عبد الصند 34

   مضتجد صَٔلُ رافت عبد احللٔه 35

   مضتجد شزًٓ صالح فْلٕ 36

   مضتجد د صدٓقشٔناء امح 37

   مضتجد صابزًٓ حضني عبد احللٔه 38

   مضتجد صفُٔ اشزف رشدٖ 39

   مضتجد عائصُ عاطف حمنْد 40

   مضتجد طارق خلٔل امساعٔل 41

   مضتجد فارّق ٍاشه الصزٓف 42

   مضتجد كزٓه مصطفٕ عبد امليعه 43

   مضتجد حمند حيٕ اىْر 44


