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قائمة طلبة السنة األولى ماستر علوم فالحية الفوج ()1
الرقم

اللقب واالسم

رقم التسجيل

1

1939068319

انعًاري عايذِ

2

1939073638

انعٕيُي انشيًاء

3

18.39053411

انيًاٌ تذر انذيٍ

4

1939065900

تهيهّ يسرٖ

5

18.39070731

تٕحُيكًحًذانسعيذ

6

1939066162

تجاَيّ آيال

7

1939064303

تٕاتي طهيثح انشيًاء

8

1939065894

حايذي ٔردِ

9

1939064434

حذاء شيًاء

10

17.39081403

حكٕو عثذ انهطيف

11

18.34023071

خانذ سٓيهح

12

17.39076633

خيرٔاَي أيٕب

13

18.31001783

دحيًي خايّ

14

17.39070147

زكٕر فرحاخ يثرٔكّ

15

1939070439

شأي ضياء انذيٍ

16

1939063438

شكيًّ تشير

17

1939066223

شٕيّ عًارِ

18

1939066240

شٕيّ يرِٔ

19

1939070462

طهحح فطيًح

20

1939064545

طٓرأي يحًذ انعيذ

21

1939067540

طٕيم صفيح

22

1939067970

عسٔز عرفاخ

23

18.39066382

فاضم يحًذ االييٍ

24

17.39075696

االتيض يسعٕد

25

17.39065496

عالْى كُسج

26

17.39070087

عقية رجاء

27

17.39072198

تهعهٕي جيٓاٌ

28

18.39064008

يقذٔد يسرٖ

29

17.39083695

جريثيع عائشح

30

17.39081366

تٍ حًذ عثذ انستار

31

17.39074696

قادري رحاب

32

18.39063867

جخراب عثير

33

17.39080679

تاٌ إيًاٌ

34

17.39082003

عثذ انالٔي يحي

35

17.39068532

عي ٔفاء

36

17.39076444

دٔال كريًح

37

17.39075621

تايّ زياد

38

17.39055766

غثاش انطاْر

39

17.39056008

تكاري فتيحح

40

17.39081837

شيثاَي َثيم

41

17.39068501

رْثي َسيًح
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1939069244

فردَٗ حو٘ذٍ

1939069265

قادرٕ سلسب٘ل

1939071686

قْٗذر ع٘سٔ

1939079305

كرّش علٖ

1939072429

كلكاهٖ دً٘ا زاد

1939066990

ك٘ر ُادٗت

1936045607

لبِٖ٘ عوار

18.3906285

لخْٗوس حٌاى

1939066205

لعجالٖ صابر

1939070915

لغرٗب فاطوت السُراء

1939072467

ل٘فَ كْثر

1939069680

هازّزٕ أم السعذ

1939066183

هسعْدٕ الع٘ذ

1939066235

هسعْدٕ هحوذ فْزٕ

1939066735

هوادٕ أحوذ زكرٗا

18.39065605

هٌاعٖ السائح

1939065786

هْهٌٖ آٗت

1939066267

ه٘لْدٕ ُذٓ

1939065076

ًس٘ب سل٘ن

18.39072294

ً٘ي هًْ٘ت

1939067489

ُاًٖ إٗواى

1939071258

ُبٖ رٗحاًت

1939068284

ّص٘ف عثاه٘ي حل٘وَ

18.39073606

ش٘باًٖ عبذ الرح٘ن

17.39064517

عٌْٗاث هحوذ الطاُر

17.39066567

شقْرٕ بلق٘س

17.39064438

رزاق سالن عب٘ر

17.39066635

خْازم علٖ

17.39068455

جْغٖ هرّاى

17.39074697

لكحل رحوت

17.39082025

زغذٕ ًْٗس

17.39065501

بكارٕ هارٗت

17.39072366

بلحشاًٖ ّفاء

17.39072783

القص٘ر هٌ٘ت الٌفس

17.39075235

بالقط عبذ القادر

17.39075654

تاهَ عبذ الكرٗن

18.39064791

دقَ البش٘ر

18.39066191

زرزّر السُرة

18.39072663

خرّبٖ س٘اف

18.39072700

عرجْى ًْر الِذٓ

18.39072993

فرٗجاث عبذ الغٌٖ
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