
 

  

 انزراعة كهُة
 شئىٌ انطالة

انًنُــــب جبيعـــة  

Faculty of Agriculture 
MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

 عبليت هجتوعيه خذهبث ذينوتق الزراعيت مالعلو 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 انعًم سىق فٍ نهًنبفسة

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

  

 ا
 

 

 

 الفصن الدراشى االوه2020/2021كشف بأمساء طالب املصتىى الثالث لعاً اجلاوعى

 ختصص االراضٌ واملًاه

 (1شلشَ )(1)جمىىعة 

 
     ُة وكُم انكه هُة                         انًراجع                        يسجم انك                   يسئىل انًستىٌ

           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              
 

ًً( حسٍُ عبذ انجهُم عبذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 
 

 االشي ً
احلالة 

 الدراشًة

 والحظات الرقي املىحد

   وصتجد امحد حمىد عبد احلىًد 1

   وصتجد ازِار شعداوٍ عبد الىِاب 2

   وصتجد اواٌٌ ِشاً امحد 3

   وصتجد حصَ اشرف صالح 4

   وصتجد ايه حمىد تىٌٌ عبد الباقٌ 5

   وصتجد ايه وائن حمىد صابر  6

   وصتجد بصاً عاده وٍري  7

   وصتجد بصىه شًد حمىد حمىد  8

   وصتجد بٍاُ شرير عبد احلىًد اوبارك 9

   وصتجد حمىد عطا صادق 10

   وصتجد رحاب حمىىد امحد 11

   وصتجد د فرٌصًضرفكه شع 12

   وصتجد رميىٌدا يىشف عسيس 13

   وصتجد شًىاء حمىد كىًن 14

   وصتجد صفًه امحد فرغمٌ  15

   وصتجد حمىد امحد عبد الرمحَ 16

   وصتجد وٍار عىاد عبد الرمحَ 17

   وصتجد وٍار بدوٍ حمىد خمًفه 18

   وصتجد وروه حصني عثىاُ 19

   وصتجد ِاجر شادٍ ربًع 20

   وصتجد ِاجر عالء ابراًِي 21

   وصتجد ِدير عىاد راضٌ 22

   وصتجد شاره محدٍ وصطفٌ 23

   وصتجد ايه حيٌ عمٌ يىشف  24

   وصتجد شًىاء عىاد حمىد 25



 

  

 انزراعة كهُة
 شئىٌ انطالة

انًنُــــب جبيعـــة  

Faculty of Agriculture 
MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

 عبليت هجتوعيه خذهبث ذينوتق الزراعيت مالعلو 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 انعًم سىق فٍ نهًنبفسة

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

 
 
 
 

 

 الفصن الدراشى االوه2020/2021وعىكشف بأمساء طالب املصتىى الثالث لعاً اجلا

 ختصص االراضٌ واملًاه

 (1شلشَ )(1)جمىىعة 

 
     وكُم انكهُة  هُة                         انًراجع                        يسجم انك                   يسئىل انًستىٌ

           نشئىٌ انتعهُى وانطالة                                                                                                                              
 

ًً( حسٍُ عبذ انجهُم عبذ انعبل ) أ.د/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 االشي ً
احلالة 

 الدراشًة

 والحظات الرقي املىحد

   وصتجد ِاجر خمف شعًد 26

   وصتجد ِاجر حمىد خمف 27

   وصتجد يىشتًٍا وجًه زكريا 28

   وصتجد عمٌ عسيس اٌىر  29

   وصتجد امحد مجاه ادً 30

   وصتجد اشالً حمىد الصغري  31

   وصتجد االء امحد حصني 32

   وصتجد خمىد حمىد امحد صاحل 33

   وصتجد رمحه عبد احلىًد امحد 34

   وصتجد زياد حمىد حمىىد 35

   وصتجد شىشٍه مجاه بشرٍ 36

   وصتجد فاطىه عثىاُ يىشف 37

   وصتجد واريٍا شٍىده اٌىر 38


