
 

  

 انزراعة كهُة
 شئىٌ انطالة

انًنُــــب جبيعـــة  

Faculty of Agriculture 
MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

 عبليت هجتوعيه خذهبث ذينوتق الزراعيت العلوم الثهجب 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 نةرسب
 انبُئة  تنًُة فٍ  وانًسبهًة انًجتًع احتُبجبت نتهبُة انعهًٍ انبحث بًستىي واالرتقبء انعًم سىق فٍ نهًنبفسة

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

  

 ا
 

 

 

الفصل الدراشى 2020/2021كشف بأمساء طالب املصتْى الثالث لعاو اجلامعى 

 االّل

 ختصص مكافحُ االفات ّامراض اليبات 

 (1شكشً )(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 اشالو اّشامُ حمنْد 1

   مصتجد امساء حمنْد حصً 2

   جدمصت اشرف غيدر ٍدُٓ 3

   مصتجد افياٌ حمنْد كامل  4

   مصتجد امياٌ ابرأٍه الصٔد  5

   مصتجد االء عبد اجملٔد عبد الفتاح 6

   مصتجد امياٌ عبد اهلل شٔد ابْ خطِْ 7

   مصتجد امياٌ ىصري حمند ىصار  8

   مصتجد آُ شٔد حمند تْىٕ  9

   مصتجد آُ عبد الياصر ىْر الدًٓ 10

   مصتجد ٕ صلٔبشاىدرا زك 11

   مصتجد جْلٕ رضا شامٕ  12

   مصتجد حبٔبُ علٕ علٕ حمند 13

   مصتجد دعاء صالح عطُٔ  14

   مصتجد مسُٔ مدحت محدٖ 15

   مصتجد شلكامٕ حصني شلكامٕ 16

   مصتجد صفاء حمند فرح 17

   مصتجد طُ عنر عبد اللطٔف 18

   مصتجد عائشُ اشرف شامل 19

   مصتجد ً اشرف عْضعبد الرمح 20

   مصتجد عال عٔد طرٍْىٕ   21

   مصتجد فاطنُ حمنْد غرٓب 22

   مصتجد مارجرٓت عدلٕ ٍّبُ 23

   مصتجد حمند مجال ٍيدٖ 24

   مصتجد حمند صالح شحاتُ 25
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 الفصل الدراشى االّل2020/2021الثالث لعاو اجلامعىكشف بأمساء طالب املصتْى 

 ختصص مكافحُ االفات ّامراض اليبات 

 (1شكشً )(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 حمند ىبٔل حمند 26

   مصتجد حمنْد امحد عبد العسٓس  27

   مصتجد مَجُ زإٍ غالٕ 28

   تجدمص مٔيا جمدٖ فَنٕ 29

   مصتجد ىادر عادل ابرأٍه 30

   مصتجد ىاٍد امحد حمند رمضاٌ 31

   مصتجد ىسَُٓ رمضاٌ حمند 32

   مصتجد ىْرٍاٌ ربٔع دشْقٕ  33

   مصتجد ٍاجر شٔد حمند كنال الدًٓ 34

   مصتجد ٍاجر حمند فتحٕ 35

   مصتجد ٍبُ رجب حمند ابْ بكر  36

   مصتجد ٍدى صاحل امحد شٔد 37

   مصتجد ٍٔلٔيا عناد عبد املصٔح  38

   مصتجد ّفاء ممدّح عبد الكرٓه 39

   مصتجد ّجند ماجد بشرٖ 40

   مصتجد ٍيد حمند شٔد صاحل 41

   مصتجد امريِ ٓاشر شٔد مخٔض 42

   مصتجد كريلض فادٖ عسٓس 43

   مصتجد امحد ىاصر امحد حصني 44

   مصتجد امساء رمضاٌ شلٔناٌ 45

   مصتجد ٓيا امحد تْفٔلد 46

   مصتجد اشالو امحد عبد الرمحً  47

   مصتجد صابرًٓ امحد مْشٕ 48


