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ن الهادي األزرق 1 ياء مروة حسي  ن  /  علم الفي 

ي  2
ياء أسماء عمر صالح المرغنن ن  /  علم الفي 

ياء وجدان محمد محمد االزمرىل 3 ن  /  علم الفي 

ن محمد عيىس 4 ياء سلسبيل االمي  ن  /  علم الفي 

ياء منال ابراهيم عبد هللا عامر 5 ن  /  علم الفي 

ياء فاطمة سالم علي بنور 6 ن  /  علم الفي 

ي  7
 
ياء بثينة عبد الحمن بشي  النفات ن  /  علم الفي 

ي  8
ن
ياء وفاء عبد هللا علي الشيبات ن  /  علم الفي 

ياء ذكرى محمد محمد دقدق 9 ن  /  علم الفي 

ن االرباح 10 ياء ايه محمود االمي  ن  /  علم الفي 

ي االبرص 11 ياء فاطمة ميالد عبد النن  ن  /  علم الفي 

ياء سندس ابوعجيلة عبد هللا النجمي  12 ن  /  علم الفي 

 /  علم الحاسب اآلىلي  خديجة حسن منصور الطاهر القره مانلي  13

 /  علم الحاسب اآلىلي  ابراهيم عياد محمد سالم 14

 /  الحاسب اآلىلي علم  خديجة محمد فاتح محمد بن رمضان 15

 /  علم الحاسب اآلىلي  مودة ابراهيم سالم قرواش 16

ي  17
 /  علم الحاسب اآلىلي  امال محمد مسعود البوعيىس 

 /  علم الحاسب اآلىلي  مالك امحمد عبد المجيد ابو غالية 18

 /  علم الحاسب اآلىلي  محمد كمال ابراهيم القائد 19

 /  علم الحاسب اآلىلي  الهام ميالد محمد غنية 20

 /  علم الحاسب اآلىلي  مروة جمعة محمد الفيتوري 21

 /  علم الحاسب اآلىلي  محمد اسماعيل ابراهيم الغناي 22

ي  23
ن
 /  علم الرياضيات نور الهدى فتحي عبد المجيد الشيبات

ي ابراهيم الطاهر عجال 24
ن
 /  علم الرياضيات امات

 /  علم الرياضيات نورا يوسف علي الصويدي 25

 /  علم االحصاء عمرو امطاوع ميسم محمد  26

ي  27
ن
 /  علم االحصاء هالة المهدي رجب الشعاف

 التكباىلي  28
ن  /  علم االحصاء نرسين عبد اللطيف حسي 

 /  علم االحصاء مالك ابراهيم محمد العمروص 29

ي خليفة 30  /  علم االحصاء وسام احمد الشائن 

 /  علم االحصاء عائشة حمودة حسن مسعود 31

 /  علم االحصاء الهادي خلف امل محمد  32

 /  علم االحصاء سارة عبد الحميد عبد السالم اسكندر 33

 /  علم االحصاء مروى فرج محمد ابو رقيقة 34

 /  علم االحصاء ربيعة عمر ابو القاسم العائب 35

ي ابو لميدة 36  /  علم االحصاء احالم محمد العرت 

 /  علم الكيمياء سالم ميلود عبد السالم جمعة 37



 

ن لمرحلة البكالوريوس               أسماء الخريجي 

 2016/  2015العام الدراسي    الربيعللفصل         

 

 [2  /3 ] 
  

 التخصص القسم االسم بالكامل ر.ت
 /  علم الكيمياء بهاجر ابراهيم محمد رحا 38

 /  علم الكيمياء ابتسام عبد هللا محمد حديدان 39

 /  علم الكيمياء محمد ابراهيم عبد العاطي محمد 40

 /  علم النبات اسماء امحمد بركة راشد 41

 /  علم النبات ارساء احمد ابراهيم ابو عجاجة 42

 /  علم النبات امنة سالم مادي الشوشان 43

 /  علم النبات فاطمة فرج محمد اعتيقة 44

وكة فرج علي محمد 45  /  علم النبات مي 

ن محمد محمد 46  /  علم النبات مروة حسي 

 /  علم النبات نجاة جمعة مصباح فرحات 47

 /  علم الغالف الجوي ريما عياد المختار عقيلة 48

وكربيع سالم  49  /  علم الغالف الجوي موس المي 

ي  50 ي مفتاح رمضان الدرهوت 
 /  علم الجيولوجيا عبد الغنن

 /  علم الجيولوجيا زكريا سليمان عبد الحميد يسعد 51

 /  علم الجيولوجيا نرسين نرص احمد عبد الهادي 52

ن الشارف اشتيوي 53 ياء وليد حسي  ن  /  علم الجيوفي 

ياءعلم  حامد مسعود محمد حريب 54 ن  /  الجيوفي 

ياء مهند احمد محمد نجاح 55 ن  /  علم الجيوفي 

ياء احمد المختار محمد عمر 56 ن  /  علم الجيوفي 

ياء سوسن سعد شحاته المحمودي 57 ن  /  علم الجيوفي 

ياء مفتاح عبد هللا مفتاح زاهية 58 ن  /  علم الجيوفي 

ياء ايوب رجب عبد هللا القزيري 59 ن  /  علم الجيوفي 

ياء يح سالموليد يح  60 ن  /  علم الجيوفي 

ياء محمود عبد العزيز سعيد العجيلي  61 ن  /  علم الجيوفي 

ياء رساج مسعود معمر مسعود 62 ن  /  علم الجيوفي 

 شعبة علوم البيئة علم الحيوان ارساء رمضان عبد السالم الصغي  المالطي  63

 شعبة علوم البيئة علم الحيوان منن جمعة محمد هروس 64

منهال  65  شعبة علوم البيئة علم الحيوان عبد هللا ميالد مشي 

 شعبة علوم البيئة علم الحيوان فرج ضو هديه ابو زيد 66

 شعبة علوم البيئة علم الحيوان مطيع عطية المختار الزقام 67

 شعبة علوم البيئة علم الحيوان عائشة فوزي محمد ابو بكر 68

ن الجرنازي 69  شعبة علوم البيئة الحيوانعلم  هيبة علي االمي 

ي  70
 شعبة علوم البيئة علم الحيوان االء عباس عثمان القاضن

 شعبة علوم البيئة علم الحيوان انعام محمد بشي  احمد نصوف 71

ات علم الحيوان نجمة سالم مسعود خي   72  شعبة الحرس 

ات علم الحيوان اسماء الهادي صالح المزيود 73  شعبة الحرس 

ات علم الحيوان سالم عبد الهادي الفالحرحاب  74  شعبة الحرس 

 شعبة االحياء التطوري علم الحيوان نور مصطفن محمد الفيتوري 75

 شعبة االحياء التطوري علم الحيوان سارة خالد محمد عبد الصمد 76
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 االحياء التطوريشعبة  علم الحيوان مالك عبد القادر محمد دعاب 77

ي  78
ن
 شعبة االحياء التطوري علم الحيوان نىه علي رمضان المعدات

 شعبة االحياء التطوري علم الحيوان هداية ادريس عمر الباوندي 79

ي  80  شعبة االحياء التطوري علم الحيوان امل سعد الدين بشي  الدوين 

ي  81  االحياء التطوريشعبة  علم الحيوان فطيطيمة سعد الدين بشي  الدوين 

 شعبة االحياء التطوري علم الحيوان وصال رمضان الهادي عون 82

 شعبة االحياء التطوري علم الحيوان ناريمان ابراهيم جمعة عبد اللطيف 83

 شعبة االحياء التطوري علم الحيوان مروة فتحي علي الفالق 84

 التطوريشعبة االحياء  علم الحيوان فاطمة محمد بشي  الجميل 85

 شعبة االحياء التطوري علم الحيوان مروة محمد سليمان ابولميدة 86

 شعبة االحياء التطوري علم الحيوان عائشة السنوسي محمد ابو خزام 87

 شعبة علوم البحار علم الحيوان هاجر عمر عمار ابو علي  88

 شعبة علوم البحار علم الحيوان ايناس الهادي عبد السالم فارس 89

يف 90  شعبة علوم البحار علم الحيوان امل اسماعيل حسن الرس 

ي  91
ن
 شعبة علوم البحار علم الحيوان فرح خالد عبد الحميد الجهات

 شعبة علوم البحار علم الحيوان احالم نارص الصديق الغزير 92

 شعبة علوم البحار علم الحيوان اعتدال رمضان االسود 93

 شعبة علوم البحار علم الحيوان فاطمة عبد اللطيف محمد شبش 94


