
 

 

 

 

 ادلراسة الصباحية ولادلور ال    5220  – 4022  خرجيني العام ادلرايس

 قســـــم علـــــوم احليـــــاة 

 0225/  8/  91( يف 5955الامر اجلامعي املرمق )

 الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت

 األول إهتُاش 959959 اظواء دعُة هىَد 1

 األول جُد جدا   899,18 دُاج كٌعاى عثد 5

 األول جُد جدا   889653 فسح علٍ دوُد 3

 األول جُد جدا   ,85945 ظساب عثد الوهدٌ عثد الصادة 4

 األول جُد جدا   859841 اظُل عدًاى هذود 5

 األول جُد جدا   859348 شُواء هذود علىاى 6

 األول جُد جدا   859595 اظساء ًاصس غالم 8

 األول جدا  جُد  8595,5 اًتصاز هؤَد اتساهُن 8

 األول جُد جدا   859186 اظساء علٍ اتساهُن 9

 األول جُد جدا   849493 هُادج َىًط هذوىد ,1

 األول جُد 899959 هٌد عالء عثد السدوي 11

 األول جُد 899153 شري عثد الذعُي ههدٌ 15

 األول جُد 889488 شاداى هذود خضس 13

 األول جُد 889538 اوزاض ودُد دعي 14

 األول جُد 889135 ظٌُاء عثواى عثاض 15

 األول جُد 889,38 دٌاى ظعدٌ ظسداى 16

 األول جُد 889656 وظي عثد الجثاز اظعد 18

 األول جُد 889131 شٌَة جاظن ذًىى 18

 األول جُد 869886 الهام شاكس هذوىد 16

 األول جُد 869858 ههٌد دعي علٍ ,5

 األول جُد 859853 ًثساض ههدٌ صالخ 51

 األول جُد 859491 هثه اتساهُن داجن 55

 األول جُد 849958 وعد شهاب أدود 53

 األول جُد 849914 افساح هذعي داود 54



 األول جُد 839886 زغد عاهس عثد هللا 55

 األول جُد 859981 اشهاز صالخ دوى 56

 األول جُد 859699 فائصج أدود صالخ 58

 األول جُد 859385 تُداء اتساهُن هذود 58

 األول جُد 8,9185 ظازج صالح دعي 59

 األول جُد 8,9,98 ظىشاى هذود علٍ ,3

 األول هتىظظ 689856 ًصُس جعام هذود 31

 األول هتىظظ 689859 هٌتهً خلُفح كسهش 35

 األول هتىظظ 689688 هثه ظالن جوعح 33

 األول هتىظظ 669658 عواد خلف ًجن 34

 األول هتىظظ 649961 ظىشاى ًعوت هٌصىز 35

 األول هتىظظ 649856 دال أدعاى عُال 36

 األول هتىظظ 649335 دعي هسشج دعي 38

 األول هتىظظ 619554 أدود هذوىد ًجن 38

 األول هقثىل 589669 ظعد اظواعُل طالة 39

 

 ادلراسة الصباحية ثاينادلور ال   5220  – 4022  خرجيني العام ادلرايس

 احليـــــاةقســـــم علـــــوم 

 0225/  92/  22( يف 1209الامر اجلامعي املرمق )

 الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت

 الثاًٍ هتىظظ 689681 اظُا ًىزٌ اتساهُن 1

 

 

 

 

 

 


