
 

  

 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:          /      / 
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 الفصل الدراشى االّل2020/2021كعف بأمساء طالب املصتْى الجالح لعاو اجلامعى

 ض اليبات ختصص ملافحُ االفات ّامرا

 (2شلعً )(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 لبين صالح ابرأٍه  1

   مصتجد حمند ابرأٍه عبد اهلل 2

   مصتجد حمند ظعباٌ علٕ 3

   مصتجد ىدٖ حصني علٕ 4

   مصتجد ٍاجر عناد علٕ 5

   مصتجد اشراء زغيب عبد اهلل 6

   مصتجد امياٌ ىعناٌ مْشٕ 7

   مصتجد راىدِ ىاصر مصعْد 8

   مصتجد ظٔناء مجعُ عاطف 9

   مصتجد لبين امحد عبد البدٓع 10

   مصتجد مرِّ امحد حمنْد 11

   مصتجد ىدٖ مصطفٕ عصنت 12

   مصتجد ٍبُ ٍّٔب حبٔب 13

   مصتجد حمند حمند امحد علٕ 14

   مصتجد العٔناء حصً حمند 15

   مصتجد حصاو مصطفى حمند عبد اللطٔف 16

   مصتجد فاطنُ مصطفٕ عبد الغين 17

   مصتجد حمند اميً حمند 18

   مصتجد تامر آلٔا بطرط 19

   مصتجد حمند ثرّت عبد احلنٔد 20

   مصتجد ْٓشف عادل رجب  21

   مصتجد دمالء حئا دخلٕ 22

   مصتجد حمند عبد الغين عبد الغين  23

   مصتجد ّلٔد زًٓ العابدًٓ حمند 24

   مصتجد حمند عٔد شدٕ 25



 

  

 انزراعة كهُة
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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
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 الفصل الدراشى االّل2020/2021كعف بأمساء طالب املصتْى الجالح لعاو اجلامعى

 ختصص ملافحُ االفات ّامراض اليبات 

 (2شلعً )(1جمنْعة )

 
     وكُم انكهُة  هُة                         انًراجع                        يسجم انك                   يسئىل انًستىٌ

           انتعهُى وانطالة نشئىٌ                                                                                                                              
 

ًً( حسٍُ عبذ انجهُم عبذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 

 هاالش و
احلالة 

 الدراشٔة

 مالحظات الرقه املْحد

   مصتجد مرٓه خالد شٔد 26

   مصتجد امساء خمتار حمند 27

   مصتجد مؤمً عصاو صاحل 28

   مصتجد حمنْد اظرف شعد 29

   مصتجد امحد شٔد طُ علٕ  30

   مصتجد ظأٍياز ربٔع شٔد 31

   مصتجد ظَٔياز ربٔع رجب 32

   مصتجد سٓسٍياء خمتار عبد الع 33

   مصتجد بصنلُ حصني عبد العسٓس 34

   مصتجد راىٔا ىاصر عبد اللطٔف 35

   مصتجد كريلض شٔد لبٔب 36

   مصتجد امياٌ رضا عبد احلنٔد 37

   مصتجد امياٌ شٔد ابْ غئنُ 38

   مصتجد عبد الرمحً عٔد فؤاد 39

   مصتجد جْشٔيا عدلٕ خلف 40

   مصتجد ًٍيد رضا علٕ عبد الرمح 41

   مصتجد ٍاجر تْىٕ حمند عبد الباقٕ 42

   مصتجد شحر حربٕ حمرّط 43

   مصتجد محدٖ ظلكامٕ عبد التْاب 44

   مصتجد حصاو الدًٓ حمند الدشْقٕ 45

   مصتجد لٔلٕ حصً امحد عبد الرازق 46

   مصتجد ٍاجر خلف عنار 47

   مصتجد امني حمند امني 48

   اقٕب ىْال عست حمند 49


