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 املقبولني الثانيبأمساء طالب املستوي كشف 

م0202/0200للعام اجلامعى  ( األراضي واملياه)فى برنامج   

 النسبة المئوية اسم الطالب م

 9:.15 ْاجر احًذ اتٕ انفرٕح يحًٕد  .1

 15.91 حطٍ  ػثذانرحيىكريًاٌ ػثذانٕارز   .2

 33.89 رحًّ اشرف إَر ػهٗ  .3

 39.11 ييادِ انضثغ ْاشى ذركص  .4

 39.71 رٔاٌ احًذ حطيٍ حطُيٍ  .5

 :39.8 ضٓاو جًال يحًذ احًذ  .6

 38.95 رحًّ ػُرر يحًذ ػثذ انرحيى  .7

 39.91 االء ذغياٌ احًذ ذغياٌ  .8

 39.89 ريٓاو ريضاٌ احًذ جاد  .9

 ;35.9 َذا كًال ػهٗ يحفٕظ  .11

 35.88 رضا جًال يحًٕد ػثذ رتّ  .11

 8;.91 ػثذ انرحًٍ يحًذ انطيذ ػثذانالِ  .12

 93.95 ايّ ػاطف ػهٗ احًذ  .13

 99.83 َٕراٌ ػالء ػثذ انًجيذ شهقايٗ  .14

 99.59 ييار حطيٍ ػثذ انرحًٍ انطًاٌ   .15

 91.;9 زياد يحًٕد ػثذ انرحيى ػثذ هللا  .16

 98.;9 يُار يحًٕد ػثذ انًُؼى ػثذ انجٕاد  .17

 91.:9 ػالء انذيٍ ػثذ انًُطهة صاتر ريٓاو  .18

 99.19 َٕرْاٌ ٔائم اتٕ انًجذ يحًذ  .19

 99.97 اضراء يحًذ حطٍ ػًار   .21

 99.97 جُح هللا حطٍ يطأع ػثذ انحًيذ  .21

 99.87 ضارِ خانذ شؼثاٌ طّ  .22

 98.31 يارا ػثذ انشاكر يحًذ ػهٗ  .23

 98.93 دػاء خهف احًذ ػًار  .24

 :97.8 َؼًّ يحًذ اييٍ ػثذ انًُؼى  .25

 ;97.3 رغذ خانذ اتٕ انًكارو ػثذ انًحطٍ  .26

 99.19 اضراء احًذ اتٕ انيسيذ يحًذ  .27

 9;.99 َٕرْاٌ يحًذ صثرِ احًذ  .28

 99.53 ضارِ رٔياَٗ تاضيهٗ شُٕدج  .29

 95.91 ضٓيهح ػثذ انًُؼى يحًذ  .31
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 املقبولني الثانيبأمساء طالب املستوي كشف 

م0202/0200للعام اجلامعى  ( األراضي واملياه)فى برنامج   

 النسبة المئوية اسم الطالب م

 9:.97 يهكّ يحًذ اتٕ انًجذ يٓراٌ  .31

 1.73; ذطُيى ػرتٗ حًادِ احًذ  .32

 1.77; يحًذ يحًٕد ػثذ انحًيذ ضالو  .33

 3.33; جٓاد حاذى يحًذ صفٕخ  .34

 ;3.3; ايّ ػاصى حطٍ احًذ  .35

 3.39; اضراء ايًٍ شحاذّ تكر  .36

 3.53; يحًذػثذانؼسيس كهية ضؼذ   .37

 9.37; ايم يحًذ اتٕ انقاضى انخضيرٖ  .38

 67739: مينا زارع فرج بشاره  .39

 :9.7; انًحطٍ ػهٗ انٕدٔد ػثذ يحًذ ػثذ  .41

 9.79; يحًذ احًذ كايم احًذ  .41

 ;1.;; يُار يحًٕد ػطا ػهٗ  .42

 99.;; ػاطف يحًٕد ػاطف اتراْيى  .43

 3;.;; ػهٗ يذحد إَر احًذ  .44

 9;.;; ذيطير ػاشٕر خالف يٓذٖ  .45

 91.;; ػثذ انًُؼى ػالء ػاطف ػهٗ  .46

 88.;; ػثذ انرحًٍ حرتٗ يحًذ يحًٕد  .47

 79.;; ْثح هللا ػاصى ػثذ انهطيف  ػثذانؼال  .48

 93.;; َٕراٌ شؼثاٌ يصطفٗ ػثذ انرحيى  .49

 99.;; ػثذ انكريى حًذٖ احًذ يحًٕد  .51

 :3.:; ػثذ انحًيذ حازو ػثذ انحًيذ يحًذ  .51

 38.:; ديُا اضًاػيم انطيذ يحًذ  .52

 97.:; َطًّ ػثذِ حطٍ احًذ  .53

 9;.:; يصطفٗ ضًير انطيذ يحًٕد  .54

 9:.:; فرحح ضؼذ ػثذ انًُؼى احًذ  .55

 :8.:; ٔالء ػسخ يحًذ ػثذ انرازق  .56

 91.:; ػثذ انرحًٍ خهيفح احًذ ػثذ انحافع  .57

 1;.9; ػًر حطٍ ػثذ انقادر حطٍ  .58

 9:.9; ايُيح جاتر يحًذ احًذ  .59

 :9.8; انرحيى يحًٕدييار ػثذ انفراح ػثذ   .61
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 املقبولني الثانيبأمساء طالب املستوي كشف 

م0202/0200للعام اجلامعى  (األراضي واملياه) فى برنامج  

 النسبة المئوية اسم الطالب م

 9.95; كريى خانذ ػثذ انٓادٖ ػثذ انؼال  .61

 1;.8; احًذ يظٓر احًذ انطًاٌ  .62

 3:.8; حطٍ اتراْيى  ػثذ انرحًٍ اتراْيى  .63

 9:.8; كريى جثريم ػهٗ انطيذ  .64

 8.71; ذاير اكرايٗ يحًٕد احًذ  .65

 7.15; ايٓاب يحًذ اتراْيى اضًاػيم  .66

 :7.9; اضراء اشرف ْاشى يحًذ انطيذ  .67

 9:.7; فرحح كهية اتٕ قٕطح يحًذ  .68

 9:.7; ياضًيٍ يحًذ ػثذ انحكى يحًذ  .69

 7.79; حطاو ػاطف شاكر   .71

 :7.9; خهف ػثًاٌ خهف قثيصٗ   .71

 9;.9; حهًٗ يٕضف احًذ َٕرْاٌ  .72

 9;.9; َيرييٍ ايٓاب فٕكيّ َصرٖ  .73

 ;:.9; احًذ انضثغ صاتر يحًذ  .74

 9.99; ػاطف جًال ػثذ انجٕاد انؼيذ  .75

 9.53; يحًٕد حُفٗ يحًٕد حطٍ  .76

 9.59; ػثذ انرحيى ريضاٌ ػثاش  .77

 5.71; ْايذٖ احًذ يحًذ يٓذٖ  .78

 5.73; ايًاٌ يحًذ انطيذ ػثذ انؼال  .79

 1;.3: انراضٗ يحًٕد ذاير احًذ ػثذ  .81

 99.;: يحًذ يصطفٗ احًذ يحًذ  .81

 يُقٕل تًادج  ْياو اضًاػيم انطيذ يحًذ  .82

  يُقٕل تًادج احًذ حًادِ كًال انذيٍ  .83

  يُقٕل تًادج  ايّ جًال يحًذ حطٍ  .84

  يُقٕل تًادج  رحاب ػادل احًذ ػهٗ  .85

  يُقٕل تًادج  ديُا ػًاد فٕزٖ يٕضف  .86

   يُقٕل تًادج  فاطًح حطيٍ يحًذ يرٕنٗ   .87

    يُقٕل تًادج  يحًٕد انطيذ حطٍ يحًذ  .88

  يُقٕل تًادج  ػثذ انظاْر خيرٖ ػثذ انظاْر ػثذ انهطيف  .89

  يُقٕل تًادج  اضًاػيم يحًذ يحًذ حطيٍ  .91
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 املقبولني الثانيبأمساء طالب املستوي كشف 

م0202/0200للعام اجلامعى  ( األراضي واملياه) فى برنامج   

 النسبة المئوية الطالباسم  م

  يُقٕل تًادج  ٔالء احًذ يحًٕد ػثذ انطالو  .91

  يُقٕل تًادج  ٔردج خهف ػثذ انهطيف احًذ  .92

  يُقٕل تًادج  يٓرائيم حهيى شحاخ جرجص  .93

  يُقٕل تًادج  كيرنص يحة َصرٖ جُذٖ  .94

    يُقٕل تًادج  يحًذ َصرخ ػثًاٌ يحًذ  .95

  يُقٕل تًادج  شرٔق ػادل ػارف ػثذ انؼال  .96

  يُقٕل تًادج  يٗ ػيطٗ رضالٌ ػيطٗ  .97

    يُقٕل تًادج  ضًر ػهٗ َٕر احًذ  .98

      يُقٕل تًادذيٍ  ػًار احًذ جاد احًذ  .99

 يُقٕل تًادذيٍ  يُح هللا يحًذ خهيفح يحًذ  .111 اَجهيسيح 

   يُقٕل تًادج  حطاو رفؼد فؤاد يحًذ  .111

  ل تًادج يُقٕ ايح ػثذانٓادٖ ػارف احًذ  .112

  يُقٕل تًادج  ايًاٌ يحًذ احًذ يحًذ  .113

  يُقٕل تًادج  ارٖٔ ػصاو احًذ ػرفح  .114

  يُقٕل تًادج  راَيا ػادل يحًذ احًذ   .115

    يُقٕل تًادذيٍ  يصطفٗ ػثذانحكى ػثذانحًيذ ػثذانؼسيس  .116

    يُقٕل تًادج  ػهٗ فٕزٖ يحًذ يطؼٕد  .117 أرٔتيح حذيثح

  يُقٕل تًادج  ػهٗ ػثذانغفار ػهٗ ػثذانغفار   .118

    يُقٕل تًادذيٍ  احًذ يحًذ صاتر ػثذانؼهيى  .119

  يُقٕل تًادج  كاييم قاتيم جٕرجيٕش يرقص  .111 أرٔتيح

  يُقٕل تًادج  يحًذ حطٍ ػهٗ ػثذ انًجيذ  .111

  يُقٕل تًادج  يحًذ اشرف ػثذ انؼسيس اتراْيى  .112

  يُقٕل تًادج  اتراْيى  ػثذ هللا يحًذ يحًٕد  .113

  


