
 بسمه تعالی

 لیست اسامی پذیرفته شدگان نهایی دکتری تخصصی دانشگاه زابل

 

 

 پردیس خودگردان -اصالح نباتات -3754 روزانه -اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست -3434

 پرهام جز مجیدی مصطفی اسکندری

 موسی خمری حسن سخدری

 انکریم شریف شبانه -اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست -3444

 روزانه -زراعت -3757 رسولی زاده منیر احمد

 حبیب رستمی پردیس خودگردان -اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست -3444

 نوراهلل زیدی طوالبی مجتبی دیانتی

 سیده فاطمه موسوی ساردو فروغ طباطبایی

 شبانه -زراعت -3774 روزانه -آبیاری و زهکشی-3345

 فرشته عباسی سعید قایدی

 پردیس خودگردان -زراعت -3754 فاطمه کیخایی

 محمد جهانتیغ شبانه -آبیاری و زهکشی-3375

 جواد راشکی قلعه نو سمیرا ساالری

 بهروز میر پردیس خودگردان -آبیاری و زهکشی-3354

 روزانه -بیوتکنولوژی کشاورزی -3744 غالمسین لکزاییان پور

 امیر رجبی روزانه -اصالح نباتات -3345

 شهال صحرایی امین افضلی فر

 احسان علویان مهریان حدیثه سادات حسینی پویا

 محمد امین مخدومی مروارید رضایی نیا

  کیانوش زنگنه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 بسمه تعالی

 روزانه -حشره شناسی کشاورزی -3557 روزانه -بوم شناسی زراعی -3734

 علیرضا ارجمندی نژاد فرشاد گلشنی

 علی جعفری ندوشن سمیه میرشکاری

 زهرا خوشه بست عباس نصیری ده سرخی

 زهرا رحمانی ویدا ورناصری قندعلی

 روزانه -بیماری شناسی گیاهی  -3575 پردیس خودگردان -بوم شناسی زراعی -3744

 محبوبه افروشه علیرضا ارجونی

 سکینه جمالی پاقلعه حسن یاسینی

 امین السجاد جمعه یزدیان روزانه -تغذیه دام -3445

 یمحمدرضا میرزای هادی پامرغی

 پردیس خودگردان –بیماری شناسی گیاهی  -3544 سیده حمیده حسینی

 محمدرضا میر شکار سوسن خانی پور

 فرآورده های چند سازه چوبی -3545 پردیس خودگردن -تغذیه دام -3463

 فرزانه حیدری مصطفی احمدی

 افسانه شهرکی علی ادیبیان

 هانیه قاسمی سید حسین حسینی جنگجو

 تکتم همتی روزانه -نژاد دام  اصالح -3454

  عباس شیبک

  احسان محبی نژاد

  اکرم محمدی

 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 دانشگاه زابل

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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