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

اللقب واالسم

رقم التسجيل

1

1939054588

بٍ حُّ عواطف

2

1939063650

ياَع ياَع

3

1939078624

األسود انبشير

4

2036042809

نبسِ َريًاٌ

5

2039062115

جاب هللا ياسيٍ

6

2039062866

تجاَيّ َريًاٌ

7

2039064565

زكور فرحاث خيرِ

8

2039064576

ْاروٌ عائشّ

9

2039066739

نذغى اَتصار

10

2039066766

عازب عثًاٌ سيريٍ

11

2039066799

بٍ عًر نيُّ

12

2039067105

بتّ أحًذ

13

2039070065

يستور أيبًّ

14

2039070070

بكاكرِ أيوب

15

2039070183

غًاو حايذ فارش

16

2039070554

بٍ فرحاث جًاَت

17

2039070971

يعهول يحًذ انطاْر

18

2039070993

يُقر وصال خيرة

19

2039071152

يصذق حُاٌ

20

2039075964

بحري انياش

21

2039069727

عبسي فاطًّ انسْرة

22

2039066765

عطر سًيت

23

2039064205

عًارِ عائشت

24

1939064288

ضو أحًذ

25

2039076365

قذيري عبذ انحًيذ

26

1939067994

شويرف ْبت هللا

27

2039061690

يسغوَي إشراق

28

1939072647

بكاري رَذا

29

17.39076655

خهيفي دحًاٌ

30

1939064238

االسود أحًذ

31

18.39065664

شيخّ بهقاسى ْذى

32

1939071697

باسي كُسِ

33

18.39068348

بوصبيع صانح ْذيم

34

18.39069855

شُيتي وئاو

35

18.39063040

سعيذ يحًذ

36

1939064521

قادري نيُت
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قائمة طلبة السنة ثالثة ليسانس علوم فالحية الفوج ()2
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

اللقب واالسم

رقم التسجيل
2039070185

سثوعٌ فخر انذٍٍ

2039066031

يسعودً يحثه

2039070898

زكور ركرى

2039072013

جوٍذه أحًذ انجثارٍح

1939063372

تانخَر أًٍٍ

2039067638

نكحم أكرو

2039070579

سعَذ رٍاٌ

18.39072988

تايه عثذ انحق

2039067728

تٍ شاوً عثذ انقادر

2039065357

ساحه يسعود

2039070072

يوساوً إحساٌ

1939054511

األعور عائشح

1939072493

صذوقه ٍاسٍَ

2039071645

عازب انشَخ عثذ انكرٍى

18.39063856

قعرً عثذ انهطَف

1939063439

غرٍة تشَر

2039062007

دو يروج

2039071554

فرٍجاخ إسراء

2039068908

زغَذً وحَذج

2039070168

رشذاٌ عائشح

2039070197

خالٍفه يحًذ االيٍَ

1939067958

يسعٌ احًذ عائشه

2039066721

أحًذً ّأسًاء

2039069308

تذرج رٍاٌ

2039050866

خورارج فاطًح

2039069694

دقي رايٌ

1939066165

نجذل عهٌ أسايح

17.39075941

تٍ فرج حذً

1939067971

تٍ عثذ هللا عصًاء

18.39071462

نخوًٍس سَف انذٍٍ

1939073152

روٍحه طالل

17.39064594

عذاٍكه َور انذٍٍ

18.39071076

شعثاٌ فارس

1939081599

تٍ شعاعه يحًذ

18.39064391

حوٍتٌ إتراهَى

17.39067638

يعوش فارس
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