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 قسن علوم الحياة

 أسن الطالب ث

 رًا علٖ حظ٘ي  1

 رغذ عثذ هللا حإّ 2

 ًْر ّائل عذًاى  3

 سٗاد طتار جثار  4

 ًْرُاى فخزٕ عشإّ 5

 رغذٍ علٖ فاظل احوذ  6

 طجٔ احوذ اطواع٘ل حوذاى  7

 ش٘الى ّل٘ذ هحوْد 8

 عثذ هللا ّل٘ذ خالذ 9

 ًْر رٗاض طلواى  10

 شِذ رعذ عثذ الظتار 11

 طجاد اطعذ عثذ  12

 هحوذ هطلك فزحاى  13

 صثحٖ غالة هٌصْر 14

 ُذٓ عثذالٍ طل٘ن 15

 هحوذ عاٗذ عث٘ذ  16

 ًثا كاظن  رش٘ذ  17

 هصطفٔ طاهٖ هحظي  18

 ظ٘ف هٌ٘ز هحوذ  19

 تزاُ٘ن خل٘ل احوذ  20

 سُ٘ز ظاُز فزهاى  21

 ْٗطف شعثاى طع٘ذ  22

 اٗواى علٖ رش٘ذ  23

 علٖ عثذ الط٘ف ًص٘ف  24

 ح٘ذر عثذ األه٘ز هحوْد 52

 عثذ هللا فِزاى هِذٕ  52

 ه٘عاد صالح لط٘ف  27

 حٌ٘ي خل٘فح عثاص 28

 صالح هحوذ هطز  29

 اله٘ز كاغعاتثارك عثذ  03

 اٗوي صالح ًاٗف  03

 اٌٗاص هحوذ عثاص 35

 علٖ خشعل رش٘ذ 30



 ح٘ذر هعْ٘ف جاطن 34

 طجٔ جاطن هحوذ  32

 حظ٘ي علٖ خلف 32

 اياد غزالصابرين  73
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 كيمياءقسن علوم ال

 أسن الطالب ث

 سٗذّى عذًاى عثذ الزحوي 1

 هحوذ ثاهز كاظن  2

 ّطام حظي هذرٕ 3

 دٗاًا غارق خل٘ل  4

 عثاص هحوْد خل٘فَ 5

 احوذ حظ٘ي ًاصز  6

 اٗح صفاء فاظل  7

 اطزاء غعثاى غَ 8

 ه٘ظن درٗذ صافٖ 9

 احوذ حظي طلواى  10

 ُذٗز طلواى ج٘اد 11

 طجٔ ٗاطز عثذ الُْاب 12

 هحوذ احوذ ًاصز  13

 ًْرج رٗاض احوذ  14

 تزاُ٘نااحوذ ق٘ض  15

 غ٘ث هحوذ عثذ الكزٗن  16

 هحوذ عثاص عثذ 17

 ساُز ك٘الى صالح  18

 هزٗن صالح عثذ الزساق 19

 حظي ُادٕ طلواى  20

 هحوذ جو٘ل عذإ 21

 دٗاًا اتزاُ٘ن هحوذ  22

 الوج٘ذ عثذ األه٘ز  هصطفٔ عثذ 23

 ش٘واء حظ٘ي تإّ 24

 طواع٘لاأره٘ط احوذ  25

 احوذ علٖ حظ٘ي  26

 هصطفٔ هحظي عثذ 27

 هحوذ جاطن هحوذ 28

 هزّج احوذ عثذ االه٘ز  29

 حاهذ عثذ الكزٗن  حظ٘ي 30

 قحطاى صالح شاغٖ 31

 حظْى رش٘ذ  طجاد 32
 


