
  م. 1969/  1968الدفعة التاسعة من خرجيي كلية العلوم العام الدراسي 

 ر.ت اسـم الطالب التخصص

 1   مسعودة عمر سيفاو قنيقش  علم حيوان -نبات 

ي محمد ابوغنية  علم حيوان -نبات   2   عبدالنب 

 3   درية فاضل االمي    علم حيوان -نبات 

 4   لطفية احمد بن عامر   علم حيوان -نبات 

 5   نجاة مني  برشان  علم حيوان -نبات 

 6   وهيبة عبدالرازق االمي    علم حيوان -نبات 

 7   صباح مصطفى العمري  علم حيوان -نبات 

يعبدالرحمن   علم حيوان -نبات   8   الهنشي 

 9   ربيعة احمد عزوز مسلم  علم حيوان -نبات 

 10   ربيعة موىس علي   علم حيوان -نبات 

 11   ربيعة علي أبوشاقور   علم حيوان -نبات 

 12   زينب محمود الدغري  علم حيوان -نبات 

 13   وداد محمد الرسي  علم حيوان -نبات 

 14   زهرة سالم الشديد   علم حيوان -نبات 

 15   عبدالمجيد علي شوبانة  علم حيوان -نبات 

 16   مصطفى الهادي الشاطر   علم حيوان -نبات 

 17   يوسف الشتيوي محمد   علم حيوان -نبات 

 18   علي محمد سعيد   علم حيوان -نبات 

 19   صالح الدين الفيتوري قشوط  علم حيوان -نبات 

 20   البهلول سالم االسىط  علم حيوان -كيمياء 

 21   البهلول خليفة الرماش  علم حيوان -كيمياء 

 22   قرناصة سالم المريض  علم حيوان -كيمياء 

 23   زيدان علي مصطفى   علم حيوان -كيمياء 

ي   علم حيوان -كيمياء 
 24   احمد عبدالقادر الهونى

 25   عبدالسالم عبدهللا نجم  علم حيوان -كيمياء 

 26   عبدالرحمن مفتاح البكاي  علم حيوان -كيمياء 

 27   علي رمضان مجاهد   علم حيوان -كيمياء 

 28   سكينة محمد الزقعار   علم حيوان -كيمياء 

 29   جمال الدين عبدالسالم خليل  نبات -كيمياء 

ي   نبات -كيمياء 
 30   احمد مراد القانونى

 31   محمد الطاهر قنور    نبات -كيمياء 

ي   نبات -كيمياء   32   محمد حسن عريب 

 33   محمد بشي  سعيد   نبات -كيمياء 
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 34   صبحية رمضان القبالوي  نبات -كيمياء 

 35   فائزة الطاهر سبيطة  نبات -كيمياء 

 36   أبوزيد يونس احمد القطرون  طبيعة -رياضيات 

 37   محمد عمار عبدالكريم  طبيعة -رياضيات 

ية   طبيعة -رياضيات  ونخي   38   ابوبكر القي 

ي   طبيعة -رياضيات 
ى
ف  39   عبدالوهاب الطيب الرسر

 40   محمد يوسف بالتمر   طبيعة  -رياضيات 

 41   الصادق الصادق ابونعجة  طبيعة -رياضيات 

 42   يوسف محمد احمد   طبيعة -رياضيات 

 43   البهلول علي حميد   جيولوجيا -علم حيوان 

 44   محمد فيصل عاشور   جيولوجيا -علم حيوان 

ي   جيولوجيا -علم حيوان 
 45   عاشور علي الفزانى

 46   الصادق حسن عبدهللا البكوش  جيولوجيا -علم حيوان 

 47   محمد فاروق ابورخيص  جيولوجيا -علم حيوان 

 48   محمد عبدالقادر أوليا   جيولوجيا -حيوان علم 

 49   محمد علي مسلم  جيولوجيا -علم حيوان 

 50   فاروق عبدالعزيز الزقلعي   جيولوجيا -علم حيوان 

 51   عمران احمد عمران  جيولوجيا -علم حيوان 

 52   الشتيويمحمد منصور   جيولوجيا -كيمياء 

ي   جيولوجيا -كيمياء 
 53   محفوظ احمد البشب 

 الدالي   جيولوجيا -كيمياء 
ى  54   عياد حسي 

 55   الشارف فهمي الهمالي   جيولوجيا -كيمياء 

اي الحوري  جيولوجيا -كيمياء 
ّ
 56   حامد بك

 57   غميضميالد علي   جيولوجيا -كيمياء 

ي   جيولوجيا -كيمياء 
 58   عاشور عبدالسالم الفزانى

 59   ابريك امنور  هاشم  جيولوجيا -كيمياء 

 60   احمد سالم عوبه  جيولوجيا -كيمياء 

 61   ابراهيم محمد البكوش  جيولوجيا -كيمياء 

 62   ابراهيم غيثغيث   جيولوجيا -كيمياء 

 63   محمد الهادي سيف  جيولوجيا -كيمياء 

ي   جيولوجيا -كيمياء 
 64   نوري إسحاق احمد الفيشر

 65   سالم سليمان سالم  جيولوجيا -كيمياء 

ي   جيولوجيا -كيمياء 
ى
ي محمد القداف

 66   حسبى

 67   سعيد أبوحلقومة احمد   علم حيوان -مياء كي
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ي   علم حيوان -كيمياء 
 68   خدوجة خليفة الزنتانى

 69   يوسف عمر ساىسي االبيض  علم حيوان -كيمياء 

 70   عبدالحفيظ محمود الدالي   علم حيوان -كيمياء 

 71   فطومة محمد أبوخريص  كيمياء   -طبيعة 

ي   كيمياء   -طبيعة 
ى
 72   ميلود حسن مصباح العرف

 

 

 

 

 

 

   


