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قائمة طلبة السنة ثانية ليسانس علوم فالحية الفوج ()1
الرقم

اللقب واالسم

رقم التسجيل

1

2139075696

تي جدّ صًْ٘ح

2

2139078479

ترٗق ًْٗص

3

2039061991

زٗي هحود تش٘ر

4

2139074040

عٌاد هثرّكَ

5

2139085131

تٌُْٖ ْٗضف

6

2139071808

هعاهرج إكرام

7

2139069918

تجٌٖ٘ هالك

8

2139068687

لثِٖ٘ إل٘اش

9

2139077587

ترحْهَ اضواع٘ل

10

1939070478

عورٕ هعاذ

11

2139083771

عطر أٗوي

12

1939066173

غسال إضراء

13

2139071798

ذُة خدٗجَ

14

2039064263

رق٘ق ذكرٓ

15

2139074524

شاٗة هرٍّ

16

2139074560

عثاضٖ ُ٘ام

17

2139073972

تي عور اكرام

18

2139074404

هقدّد تثٌ٘ح

19

2139074429

ًط٘ة ره٘صاء

20

2139079128

شْشاًٖ هحود خضراء

21

2139071809

جدٗر إًاش

22

2139068609

كثاضٖ أرّٓ

23

2139078215

ضلطاًٖ هحود رٗاى

24

2139079153

شْشاًٖ هحود كرٗوَ

25

2139077831

عوارٕ رحاب

26

2139069731

ًص٘رج رؤٓ

27

2139066947

ترق٘قح إكرام

28

2139073626

تْرزهَ تراُ٘ن

29

2139073663

شل٘ق عثد الحق

30

2139069957

جاب هللا ًْر االضالم

31

2139073644

ضعْدٕ زٗاد

32

2139069028

ًاى هالك

33

2139076538

العقْى حفص٘ح

34

2139077461

تْاتٖ إتراُ٘ن عثد الفتاح

35

2139072621

الْثرٕ هحود تدر الدٗي

36

2039076613

هرخْفٖ هحود الحط٘ي

37

1939073505

رّٗحح هارٗح

38

2039072242

خل٘فح ُّ٘ثح

39

18.39072920

هْهي هطعْد إضواع٘ل

40

1939071595

حثٔ أحالم

41

18.39066129

ّاغد آدم

42

2039066816

لدغن هٌٔ

43

1939064522

ًّاش لٌ٘ح

44

2039062775

تي عور عثد القادر
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قائمة طلبة السنة ثانية ليسانس علوم فالحية الفوج ()2
الرقم
1
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11
12
13
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

اللقب واالسم

رقم التسجيل
2139073705

فرداخ هسعْدٍ

2139059049

تْغٌاهَ يذي

2139077823

تي الساّي خلْد

2139073717

يًْسي ُاجر

2139068595

عدايكَ آيَ

2139069083

فقيري ُالح

2139071303

لعْيٌي أدود عاشْر

2139073598

عسيلح أكرم

2139075182

شطي دعاء

2139072532

هصثادي عائشح

2139071786

قدّر ًْرٍ

2139071807

هعاهرٍ أشْاق

2139070427

تالعيد الوٌتصر تاهلل

2139074059

تي عثد هللا ُاجر

2139074103

قشْط هثاركَ

2139073658

غرتي صالح الديي

2139073687

عسّز فارّق

2139073636

قاسن دودي

2139069682

سلطاًي اًتصار

2139074057

شيثاًي ُاجر

2139069725

االطرش دعاء

2139077837

دتاشي ساهيح

2139077020

شْيَ هرين

2139078194

سرُْد عثير

2139071775

تْاتي طليثح هرّج
ادود تي سالن

2139073206

تجاًي

2139070614

عصاهي ّصال

2139070855

تاُي أيوي

2139075425

هعٌاى ياسويٌح

2039064192

زعثي سوير

2139071401

خيي الٌار ُيثح الردواى

2039069731

ذية هذود األهيي

2139072536

دْري عادل

2139085333

تْاتي هذود الصالخ

2139070981

ُارّى هذود أساهَ

2139073651

عطاهلل سٌاء

2039064591

هسعْدي هذود الِاشوي

2039063813

ريوي هذود رضا

2039061923

زالسي عثير

2039067309

تادوي رّضح

17.39073225

تْصثيخ دكيوح

1939067914

جاب هللا إكرام

2039070912

دويدٍ سارٍ

2039066001

قرايفح صفاء

2039063509

رزّق هعور
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