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

اللقب واالسم

رقم التسجيل

1

01.932839

انتجاًَ َثٍهح

2

01.943583

سهًٍاًَ رحًٍح

3

14.39048610

راشدي سكٍُح

4

15.39067394

عٌٍٕ حسُاء

5

16.39070785

رضٕاًَ َثٍم

6

17.39056016

راتحً كرًٌح

7

17.39056129

تَٕقاب ٔردِ

8

17.39068307

ٔرخ زْٕر

9

17.39071134

حايدي أسًاء

10

17.39074691

يٕالي رحاب

11

17.39074721

تٕخانفح شٍُٓاز

12

17.39076193

عًراًَ أَفال

13

17.39076249

يحًٕدي فاطًح انسْراء

14

17.39081499

تٕزغاٌّ عهً

15

18.39062932

رزٌق شًٍاء

16

18.39063115

أحًًٍٍد َصٍرج

17

18.39065652

عٍاشً عًر يحًد

18

18.39065666

قدٔر ٔصال

19

18.39065672

حساًَ ٌٕسف انصدٌق

20

18.39066369

شُقارج كٕثر

21

18.39066373

ًٌاًَ يثاركح

22

18.39066939

عثادي آيُح

23

18.39067921

قرح يارٌّ

24

18.39068211

طٕاْرٌح إٌٔب

25

18.39069798

تٍ يٍح فاطًح انسْرج

26

17.39068028

طهٍثّ ٔنٍد تدر اندٌٍ

27

08.9050508

شادٔ ٔنٍد

28

01.941120

ديدٔو اتراٍْى

29

02.944152

حاصً سهٍى

30

04.9057875

تهجاًَ يسعٕدج

31

08.9054012

قُدٔز إتراٍْى

32

09.9039567

يكأي خاند

33

11.9040935

يصثاحً انسعٍد

34

11.9041699

دٌدي ٔنٍد

35

15.39072279

تٍ يٕسى عٕاطف

36

17.39067063

سعدٌٔ أسًاء

37

1994.20.1712

يصطفأي يحًد

38

17.39070075

عقٍة ثٕرٌّ

39

17.39067070

انعاتد أيٍرج

40
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اللقب واالسم

رقم التسجيل
18.39071080

غرتي كريمح

18.39071878

تُخانفح راضيً

97.803938

مراتط خميطً

16.39068035

تُطية يطرِ

17.39073733

طيار صفاء

16.39067520

خانذي ٌىاء

17.39067581

ليطُتي اضماعيم

17.39081924

جالتي ٌشاو

18.39071851

تُزلاق أميىح

17.39067117

تُخسوً ثُريح

17.39075711

ته داََد وصر

17.39067159

ته يُضف ضىذش

17.39071279

فطيمي نطيفح

17.39076199

حىافي إكراو

17.39076673

خهيفي ضُزان

18.39068205

ته عهي أماوي

18.39069695

دتُب أضمٍان

18.39071380

تهُل أماوي

18.39071406

ته انصغير انجيالوي

18.39071847

تُخانفح أضماء

17.39081176

حتيري ضهيمً

18.39063797

حذاوح ضكيىح مرَج

18.39071050

تىاوح ضارج

17.39073411

تُزَايذ وُر انٍذِ

17.39076733

تكاري ٌىذ

18.39067940

ته عمر وُر

04.9058003

مىاصر عثذ انصمذ

15.39065694

تانماضمي صثريىح

16.39076727

ته ضثتي إيمان

16.39076380

كُخ محمذ انعيذ

15.39083627

تركح عثذ انرؤَف

17.39066099

انعائثي تثيىح

04.9052759

نخُيمص عثذ انحك

17.39065594

كىيُي َصال

17.39066680

شريط مرَي

16.39067851

انعرتي انسٌرج

17.39071312

ضراي مىال

96.249.29

نعريثي وُر انذيه

96.252.45

مأمُن عمر
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