
 م. 1967/  1966ة السابعة من خرجيي كلية العلوم العام الدراسي الدفع

 ر.ت اسـم الطالب التخصص

 1   سالم عبدالحفيظ العيان   علم حيوان -كيمياء 

 2   سالم ميالد سالم   علم حيوان -كيمياء 

 3   المهدي ابوالقاسم أبوقيلة   علم حيوان -كيمياء 

 4   فاطمة مصطفى االسىط   علم حيوان -كيمياء 

ى الغدامس     علم حيوان -كيمياء   5   فطومة االمي 

     علم حيوان -كيمياء 
 
 6   محمد عبدالسالم السوق

 7   فوزية عبدهللا سيالة   علم حيوان -كيمياء 

     نبات -كيمياء 
 8   محمد ابراهيم سليم السوكنى

 9   عيس صالح فرج   نبات -كيمياء 

 10   احمد محمد بلموشة   نبات -كيمياء 

 11   عل  خليفة أبورسيويل   نبات -كيمياء 

 12   محمد عبدهللا صالح دحيدح   نبات -كيمياء 

 13   عمران فرج بدر    جيولوجيا  -كيمياء 

 14   ابراهيم مصطفى صالح فحيل   جيولوجيا  -كيمياء 

 15   عل  احمد الديب   جيولوجيا  -كيمياء 

 16   صالح موىس يىح كعب     جيولوجيا  -كيمياء 

     جيولوجيا  -كيمياء 
 17   محمد أبوالقاسم البخبىحى

 18   طارق مختار عل  القماط     جيولوجيا  -كيمياء 

     جيولوجيا  -كيمياء 
 19   عصمت علم الدين الباكستانى

  احمد الناطوح   طبيعة -كيمياء 
 20   عبدالغنى

 21   سالم احمد عتيقه   طبيعة -كيمياء 

 22   العجيل  فرج سعيد    طبيعة -كيمياء 

 23   مريم مختار عتيق   طبيعة -كيمياء 

 24   رحومة عمر ضو رحومة   طبيعة -كيمياء 

ج   طبيعة -كيمياء   25   عبدهللا عبدالقادر لعب 

     طبيعة -كيمياء 
 26   رافع محمد الفزانى

 27   عاشور يوسف الزوك     طبيعة -كيمياء 

 28   صالح الدين عاكف  طبيعة -كيمياء 

  عبدالقادر    طبيعة -كيمياء 
 
 29   أحالم عل  صدق

 30   راسم نوري الرسي   طبيعة -كيمياء 

 31   الطاهر محمد الرابىط     طبيعة -كيمياء 

     رياضة تطبيقية -رياضة بحثة 
ى خليفة الزغدانى  32   حسي 

 33   محمد احمد الدال     رياضة تطبيقية -بحثة رياضة 



 ر.ت اسـم الطالب التخصص

     رياضة تطبيقية -رياضة بحثة 
 34   جمعة سعد الغريانى

 35   عبدالسالم عبدهللا القمودي   رياضة تطبيقية -رياضة بحثة 

ون   رياضة تطبيقية -رياضة بحثة   36   فوزية ابراهيم القب 

 37   حامد عل حامد    رياضة تطبيقية -رياضة بحثة 

     رياضة تطبيقية -رياضة بحثة 
 38   محمد جميل القاضى

 39   ابراهيم احمد الحصائري   طبيعة -رياضة بحثة 

ى    طبيعة -رياضة بحثة   40   محمد صالح الدين أبوعي 

 41   الطاهر عياد التوم      

 42   سكينة عمر الشبة   نبات -كيمياء 

 43   عمرو محمد السباع     جيولوجيا  -كيمياء 

ى    طبيعة -رياضة بحثة   44   عل  محمد أبولسي 

 45   محمد احمد البهلول     طبيعة -رياضة بحثة 

   


