
 

  

 

 بًان بأمساء الطالب احلاصلني على املاجستري والذكتىراه

 4102وحتى يىنًى  4102من تاريخ سبتمرب 

 4102سبتمرب 

 الؼسم االسم

 دكتوراه عؾوم وتؼـقة األلبان وهقب عيل ثابت الزبحاين -1

 دكتوراه اقتصاد مـزيل رحاب حمؿد أمحد إبراهقم خؾف اهلل -2

 راه عؾوم األرايض وادقاهدكتو سوكة الـوهيي سامل عيل -3

 ماجستري االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة إهياب حمؿد خريي عبد احلؿقد -4

 ماجستري التـؿقة الريػقة كورهان أكور السقد أمحد الشقخ -5

 ماجستري كؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفات مجعة رمضان حمؿد رمضان -6

 اج دواجنماجستري إكت مخقس مصطػى عبد الغـي مخقس -7

 4102أكتىبر 

 الؼسم االسم

 دكتوراه احلرشات التطبقؼي أمحد حمؿد سؾقامن حمؿد سؾقامن -1

 دكتوراه عؾوم األرايض وادقاه دالل حريؿس ساري حـقش -2

 ماجستري كقؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفات كرص حمؿد عيل عبد احلؿقد -3

 4102نىفمرب 

 الؼسم االسم

 دكتوراه اإلكتاج احلقواين والسؿؽي ؿدمريم مجال أمحد حم -1

 دكتوراه االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة حمؿد عيل عبده حسني -2

 ماجستري إكتاج الدواجن حمؿود حمؿد حمؿد السقد أمحد -3

 ماجستري الوراثة ولقد رأفت فايز كخؾة -4

 ماجستري التـؿقة الريػقة مفا مصطػى حمؿود رفاعي -5



 

  

 

 4102يناير 

 الؼسم االسم

 دكتوراه عؾوم وتؼـقة األغذية أمحد كوح عبد الرحقم بدر -1

 دكتوراه عؾوم وتؼـقة األغذية دالقا حسن حسن حمؿد عرشه -2

 دكتوراه الػاكفة إسالم السقد حمؿد الربي -3

 دكتوراه اإلكتاج احلقواين والسؿؽي كورهان حمؿد إبراهقم درويش -4

 دكتوراه اإلكتاج احلقواين والسؿؽي حمؿد عاشور فؽري متويل -5

 دكتوراه احلرشات التطبقؼي هنى عيل مخقس عيل مخقس -6

 دكتوراه كقؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفات حمؿد عادل عبد العال حمؿد -7

 ماجستري اهلـدسة الزراعقة والـظم احلقوية حمؿود حمؿد اإلمام حمؿد أبو عايص -8

 ماجستري أمراض الـبات قبعالء حبقب عبد السالم أبو حب -9

 4102فرباير 

 الؼسم االسم

 ماجستري عؾوم وتؼـقة األلبان أمحد بسقوين أمحد حمؿد -1

 ماجستري عؾوم  وتؼـقة األلبان كه واكوروس رشقد  -2

 ماجستري عؾوم ادحاصقل رشا صابر حمؿد عامر -3

 عقةماجستري االقتصاد واألعامل الزرا حمؿد إبراهقم يوكس كارص -4

 دكتوراه عؾوم ادحاصقل إيامن حسن حسن اجلوهري -5

 4102مارس 

 الؼسم االسم

 دكتوراه الوراثة ولقد فؤاد حمؿد غقطان -1

 ماجستري كقؿقاء وتؼـقة  مبقدات اآلفات كريم إسامعقل السقد إسامعقل -2

 ماجستري اهلـدسة الزراعقة والـظم احلقوية رهيام عوض عايص زهران -3

 ماجستري الػاكفة ء فتحي عبد احلؿقد حسنشقام -4



 

  

 

 4102إبريل 

 الؼسم االسم

 ماجستري  اقتصاد وإدارة األعامل زراعقة سفقؾة  كادر حمؿود فتحي -1

 ماجستري غابات وأشجار خشبقة عبد الرؤوف مصطػى عؿر الوصقف -2

 ماجستري اقتصاد وإدارة أعامل زراعقة آالء حمؿد أمحد عيل رمضان -3

 ماجستري اقتصاد مـزيل مجقؾة سقف راشد سقف السؾؿي -4

 ماجستري اقتصاد مـزيل إيامن كبقل عباس خرضجي -5

 ماجستري اقتصاد مـزيل مروة رمضان عيل الباكتور -6

 ماجستري اقتصاد مـزيل سؿرية بـت عايل بن عبد اهلل احلؿقدي -7

 عؾوم حماصقلماجستري  إيامن عيل مخقس إسامعقل -8

 أمراض كباتماجستري  بحي سالمة حسني عبد السالمص -9

 كقؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفاتماجستري  أمحد حمؿد حمؿد حمؿد سؾقامن -11

 ماجستري اإلكتاج احلقواين والسؿؽي حسام الدين عبد ادـعم صديق -11

 4102مايى 

 الؼسم االسم

 لزراعيدكتوراه التعؾقم اإلرشاد ا هاين حمؿد عبد العال حبقبة -1

 دكتوراه التعؾقم اإلرشاد الزراعي شقامء عبد ادجقد عبد اهلل اخلويل -2

 ماجستري اهلـدسة الزراعقة والـظم احلقوية فقان عبد اهلل سؾقامن حمؿد محادة -3

 ماجستري االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة مصطػى حمؿد حمؿد عيل -4

 دحاصقلماجستري عؾوم ا مـترص حسـي حمؿد يوكس -5

 ماجستري اهلـدسة الزراعقة والـظم احلقوية هبة اهلل عزت عبدادـعم حمؿد -6

 4102يىنًى 

 الؼسم االسم

 دكتوراه التعؾقم اإلرشاد الزراعي أسامء حمؿد عيل عوض اهلل -1

 دكتوراه االقتصاد ادـزيل إيامن حسن حمؿد حسن -2



 

  

 
 الؼسم االسم

 دكتوراه الوراثة دالقا مجقل أصقل أمحد -3

 دكتوراه االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة شقامء إبراهقم أمني أمحد -4

 دكتوراه االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة هبة السقد مغريب عبد الػتاح -5

 ماجستري التعؾقم اإلرشاد الزراعي أمل صارق مصطػى مصطػى -6

 ماجستري وراثة إكجي عيل مربوك عيل -7

 ماجستري اإلكتاج احلقواين والسؿؽي حلؿقدبالل وجقه حمؿد عبد ا -8

 ماجستري االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة حمؿد عبد الؽريم حمؿد حسني -9

 4102يىلًى 

 الؼسم االسم

 دكتوراه عؾوم وتؼـقة األلبان أمل أمحد إبراهقم إبراهقم -1

 دكتوراه الزهور والزيـة وتـسقق احلدائق مريفت احلػـي عيل حمؿد -2

 ماجستري إكتاج الدواجن دعاء عيل زكي سؾقامن -3

 ماجستري اهلـدسة الزراعقة والـظم احلقوية مصطػى صبحي إبراهقم عيل -4

 ماجستري االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة سامح فرج عوض عوض -5

 4102أغسطس 

 الؼسم االسم

 اآلفاتدكتوراه كقؿقاء وتؼـقة مبقدات  حمؿد حؾؿي خؾف اهلل خؾقػة -1

 4102سبتمرب 

 الؼسم االسم

 دكتوراه كقؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفات حؾؿي عبد احلؽقم حؾؿي  -1

 دكتوراه كقؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفات ماهر شاهني سالمة شاهني -2

 دكتوراه اإلكتاج احلقواين والسؿؽي حمؿد السقد حمؿد بسقوين -3

 ماجستري وراثة مي عيل مخقس حمؿد -4

 ماجستري أمراض كبات كريم عوض عبد ادـصف شػقق -5



 

  

 
 ماجستري أمراض كبات رهيام حمؿد حمؿود حمؿد -6

 ماجستري وراثة فاصؿة حمؿد عؿران أبو احلسن -7

 ماجستري عؾوم األرايض وادقاه صاهر حمؿد عيل حمؿود -8

 ماجستري عؾوم األرايض وادقاه كرم امحد حمؿد سالمة -9

 4102أكتىبر 

 الؼسم سماال

 دكتوراه االقتصاد ادـزيل مفا إبراهقم كامل عيل -1

 دكتوراه أمراض الـبات كجقة حمؿد جاد اهلل موسى -2

 دكتوراه كقؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفات مـى زكريا حمؿد زويل -3

 ماجستري أمراض الـبات ذهيان حمؿود حمؿد بخقت -4

 4102نىفمرب 

 الؼسم االسم

 ماجستري كقؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفات سامة حمؿدديـا أمحد أ -1

 ماجستري عؾوم األرايض وادقاه أمحد عبد اهلادي عباس اجلـقـي -2

 ماجستري اهلـدسة الزراعقة والـظم احلقوية سفر سامي حمؿود عبد الرحقم -3

 ماجستري االقتصاد ادـزيل أمل حمؿد زكي موسى -4

 4102ديسمرب 

 الؼسم االسم

 دكتوراه التعؾقم اإلرشادي الزراعي حمؿد وجقه الصاوي عبد ادعطي -1

 دكتوراه أمراض الـبات رحاب ياسني أمحد غريب -2

 ماجستري أمراض الـبات سعد مصطػى مجال الدين -3

 ماجستري إكتاج الدواجن حمؿد عادل حمؿد جالل الدين -4

 والـظم احلقويةماجستري اهلـدسة الزراعقة  عؿر حمؿد مخقس حمؿد -5

 ماجستري اهلـدسة الزراعقة والـظم احلقوية كريم خريي عبد الػتاح شاهني -6

 ماجستري اهلـدسة الزراعقة مفجة محدي عبد ادـصف إسامعقل -7



 

  

 
 ماجستري اإلدارة البقئة لؾؿوارد ادائقة هالة حمؿود حمؿد محدين -8

 أشجار خشبقةماجستري غابات و ياسؿني أمحد عبد احلؿقد حمؿد -9

 ماجستري عؾوم األرايض وادقاه عبد اهلل عبد الؾطقف إبراهقم البرصي -11

 ماجستري االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة. عامد الدين حمؿود حـػي -11

 4102يناير  

 الؼسم االسم

 ماجستري أمراض الـبات إيـاس عؿران ادربوك كرص -1

 توراه اإلكتاج احلقواين والسؿؽيدك أمقؿة عطا الؽريم الشامكدي -2

 دكتوراه التـؿقة الريػقة رهيام عبد الرحقم عبد الرحقم -3

 دكتوراه عؾوم األرايض وادقاه يارس عبد العزيز أمحد إبراهقم -4

 دكتوراه الوراثة أمرية إبراهقم عيل أمحد الؼؿـي -5

 ماجستري غابات وأشجار خشبقة فاصؿة حمؿد حمؿد حمؿود -6

 ماجستري غابات وأشجا ر خشبقة كرمني حمؿد مرد حمؿد -7

 ماجستري أمراض الـبات سؿر سؿري سعقد حمؿد -8

 ماجستري احلرشات التطبقؼي حمؿد عيل أمحد أبو غـقم -9

 ماجستري اإلكتاج احلقواين والسؿؽي حمؿود عبد البديع حمؿد أمحد -11

 قواين والسؿؽيماجستري اإلكتاج احل أسامء أمحد عجؿي حمؿود -11

 ماجستري االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة أيؿن عبد اهلادي حمؿد شػرت -12

 دكتوراه إكتاج الدواجن فؤاد حمؿد عامر ادقشالوي -13

  4102فرباير 

 الؼسم االسم

 دكتوراه الزهور وكباتات الزيـة  مـى بدر الدين خمتار -1

 م اإلرشاد الزراعيدكتوراه التعؾق خطاب عبد اهلل حمؿد -2

 دكتوراه اهلـدسة الزراعقة والـظم احلقوية أمحد إبراهقم عبد احلؽقم حمؿد -3

 ماجستري اهلـدسة الزراعقة والـظم احلقوية إيامن عبد التواب شحاته أمحد -4



 

  

 
 ماجستري اهلـدةسة الزراعقة والـظم احلقوية حمؿد سعد جاب اهلل عوض -5

 ماجستري اهلـدسة الزراعقة  مـى عيل إبراهقم حمؿود -6

 ماجستري كقؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفات حمؿد عبد ادـعم عبد الوهاب عبد ربه -7

 ماجستري التـؿقة الريػقة محاد إبراهقم حامد عيل عزاز -8

 ماجستري احلرشات التطبقؼي آالء حافظ إبراهقم حمؿد -9

 قلماجستري عؾوم ادحاص إيامن البدري السقد حمؿد -11

 ماجستري إكتاج الدواجن كسؿة زكي حسني رضوان -11

 4102مارس 

 الؼسم االسم

 دكتوراه االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة فتحقة مقؾود إدريس سعد -1

 دكتوراه عؾوم وتؼـقة األلبان هنى السقد دياب السقد -2

 دكتوراه كقؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفات رشا السقد حمؿود سؾقم -3

 دكتور اه االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة آمـة عبد الستار السقد هاشم -4

 دكتوراه االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة حمؿد أمحد سؾطان عبد الرمحن -5

 دكتوراه االقتصاد ادـزيل دقاء حمؿد عبد ادـعم سامل -6

 ماجستري عؾوم وتؼـقة األلبان ذيف توفقق خؾقل قـديل -7

 ماجستري عؾوم األرايض وادقاه مجعة السايح أمحد أبو الؾقل -8

 ماجستري الوراثة دالقا مخقس عيل أمحد -9

 4102إبريل 

 الؼسم االسم

 دكتوراه االقتصاد ادـزيل هقام محدي أمحد حمؿد -1

 ماجستري االقتصاد ادـزيل هـد إبراهقم حمؿد إبراهقم -2

 ماجستري الزهور وكباتات الزيـة مخقس بن حمؿد بن سقودي احلسـي -3

 ماجستري الزهور وكباتات الزيـة سؾوى أمحد عزمي حمؿد  -4

 ماجستري الزهور وكباتات الزيـة إسالم أمحد حمؿد عيل -5



 

  

 
 ماجستري كقؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفات إسالم  حمؿد عز الدين -6

 مبقدات اآلفاتماجستري كقؿقاء وتؼـقة  أمحد إسامعقل كصقب عبد الوكقس -7

 ماجستري اإلكتاج احلقواين والسؿؽي حسن حمؿود حمؿد أبو زيد -8

 ماجستري اإلكتاج احلقواين والسؿؽي أمحد عبد الؼادر صالح عبد الصادق -9

 ماجستري عؾوم ادحاصقل أمحد حمؿود حمؿد السقد -11

 4102مايى 

 الؼسم االسم

 كتاج احلقواين والسؿؽيدكتوراه اإل أمحد حمؿد عبد العظقم سالم -1

 دكتوراه اإلكتاج احلقواين والسؿؽي حمؿد حمؿد شعبان السقد -2

 دكتوراه كقؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفات أذف حمؿد عبد احلؿقد حسني -3

 دكتوراه الػاكفة سعد أكور عيل أمحد -4

 دكتوراه االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة حمؿد حمؿد حسن صوبار -5

 ماجستري كقؿقاء وتؼـقة مبقدات اآلفات اء حمؿد عبد الؼوي السقددع -6

 ماجستري التعؾقم اإلرشاد الزراعي مخقس سعد عوض عقـوس -7

 ماجستري غابات واألشجار اخلشبقة كجالء أمحد عبد الرايض عؾقو -8

 ماجستري إكتاج الدواجن اكتصار حمؿود عيل أمحد -9

 اجستري إكتاج الدواجنم حمؿد عيل إبراهقم ادالؽي -11

 ماجستري اهلـدسة الزراعقة والـظم احلقوية كور الدين حمؿد حسن عيل -11

 ماجستري عؾوم وتؼـقة األغذية أمحد صربي عبد احلؿقد موسى  -12

 4102يىنًى 

 الؼسم االسم

 دكتوراه االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة مي فؤاد إبراهي الغويط -1

 دكتوراه االقتصاد وإدارة األعامل الزراعقة راهقم عيلحمؿد سقاف إب -2

 دكتوراه اخلرض أمرية عبد احلؿقد هاليل عيل -3

 دكتوراه أمراض كبات فايزة حسن مجعة حسن -4



 

  

 
 دكتوراه أمراض كبات حـان فاروق البدري يوسف -5

 دكتوراه أمراض كبات رشا عبد العزيز عبده يوسف -6

 دكتوراه احلرش ات االقتصادية قلحمؿد عصام حمؿد إسامع -7

 دكتوراه عؾوم األرايض وادقاه أمحد حمؿد أمحد خمتارذ -8

 دكتوراه إكتاج الدواجن أمحد سؾقامن أمحد سؾقامن -9

 دكتوراه إكتاج الدواجن جمدي عبد الػراج عبد اهلل خري اهلل -11

 بقدات اآلفاتدكتوراه كقؿقاء وتؼـقة م جابر ممدوح عبد اجلؾقل عبد اهلل -11

 دكتوراه التعؾقم اإلرشادي حمؿد صربي مصطػى حمؿد -12

 دكتوراه عؾوم ادحاصقل عامد إسامعقل حمؿود حمؿد -13

 ماجستري االقتصاد ادـزيل ممدوح حمؿود أمحد قاسم -14

 ماجستري أمراض كبات رجب مجعة إسامعقل أمحد -15

 تصاد ادـزيلماجستري االق هدى مصطػى مدحت عبد احلؿقد -16

 ماجستري احلرشات التطبقؼي عادل مسعود حسن صقؾون -17

 ماجستري فاكفة حسن رمضان حسن غطاس -18

 


