
 

  

 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 الدراسٙ االّل2020/2021كظف بأمساٛ طالب املشتْٚ الثالث لعاو اجلامعٙ

 ختصص الصياعات الغذأُٜ ّعلْو االلباٌ

 (2سلظً )(1جمنْع٘ )

 
     وكُم انكهُة  هُة                         انًراجع                        يسجم انك                   انًستىٌ يسئىل

           الةنشئىٌ انتعهُى وانط                                                                                                                              
 

ًً( حسٍُ عبذ انجهُم عبذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 

 االسه و
احلال٘ 

 الدراسٔ٘

 مالحظات الزقه املْحد

   مشتجد مزٓه عثناٌ حمند 1

   مشتجد لباقٕ حمندمٕ عبد ا 2

   مشتجد مٔادِ ىاصز علٕ حمند 3

   مشتجد ىادُٓ مخٔص ٍاطه 4

   مشتجد جناٗ عبد الياصز حمند امني 5

   مشتجد ىدٖ اطزف حشً حمند 6

   مشتجد ىدٖ مجال خريٖ عبد الغين 7

   مشتجد ىدٖ حشاو حمند اىْر  8

   مشتجد ىدٖ حمند جابز عبد اللطٔف  9

   مشتجد ىْرٍاٌ صالح حمنْد 10

   مشتجد ٍالُ مَاّد صابز سلناٌ 11

   مشتجد ٍبُ خلٔفُ عبد اهلادٖ 12

   مشتجد ٓامسني امحد عبد الزؤف 13

   مشتجد امساٛ حشْىُ عبد العزٓز 14

   مشتجد طارق اميً امحد 15

   مشتجد امٔنُ عبد اللطٔف امحد 16

   مشتجد آُ صالح حمند ىافع 17

   مشتجد تٔشري بلز حمند حمند 18

   مشتجد سامُٔ عبد التْاب عبد العظٔه 19

   مشتجد فاطنُ طادٖ عبد العزٓز 20

   مشتجد مارٖ جزجص ّٓصا 21

   مشتجد مارٓا جزجص فارّق 22

   مشتجد ميار ٓاسز فْلٕ 23

   مشتجد ميُ اهلل حمند علٕ 24

   مشتجد مَا ماٍز عبد احلنٔد 25



 

  

 انزراعة كهُة
 شئىٌ انطالة
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 الفصل الدراسٙ االّل2020/2021كظف بأمساٛ طالب املشتْٚ الثالث لعاو اجلامعٙ
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     وكُم انكهُة  هُة                         انًراجع                        يسجم انك                   يسئىل انًستىٌ

           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              
 

ًً( حسٍُ عبذ انجهُم عبذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 
 
 
 

 االسه و
احلال٘ 

 الدراسٔ٘

 مالحظات الزقه املْحد

   مشتجد ىعنات مجال امحد 26

   مشتجد ىْراٌ طُ امحد 27

   مشتجد ٓامسني حشني حمند 28

   مشتجد امساٛ حمزّض اىْر  29

   مشتجد دعاٛ ابْ العٌْٔ طُ تاج الدًٓ  30

   مشتجد مصطفٕ ماٍز حشً 31

   مشتجد اطزقت عنزّ حمند 32

   مشتجد خلْد مجعُ عبد الباقٕ 33

   مشتجد امريِ جناح طعباٌ 34

   مشتجد ٍظاو حمند عبد امليعه 35

   مشتجد طارق حمند علٕ 36

   مشتجد امساٛ ابزأٍه امحد ابزأٍه 37

   مشتجد ىدٖ عناد رجب 38

   مشتجد امحد بزىص عبد الزاضٕ 39

   مشتجد آُ حمند امحد  40

   مشتجد ّفاٛ مجال الدًٓ فَنٕ 41

   مشتجد امياٌ ٍالل عرتٓص 42

   مشتجد حمنْد  سارِ عالٛ  43

   مشتجد امريِ علٕ حشً 44


