
 الدور االول حسب المعدل 5102/5102خريجي قسم علوم الحياة صباحي 

 انتغهغم االعى انًعذل انعاو انجُظ

  .1 ْثح حًٛذ صٚذاٌ عانى  86.41857143 اَثٗ

  .2 يحًذ حغٍ يضْش يحٛغٍ 80.52960317 ركش

  .3 احًذ عٛغٗ عثذ انحغٍٛ ٚاعٍٛ  76.79412698 ركش

  .4 ْٛفاء جثاس حًذ فهٛح  75.57063492 ركش

  .5 يٛعاد عثذ انحغٍٛ عطشاٌ كهٕ 75.01920635 اَثٗ

  .6 عًٛح جٕد٘ حغٍ جاعى 73.50761905 اَثٗ

  .7 يُٓذ عهٙ خانذ يحًذ  72.88222222 ركش

  .8 ٔعٍ جاعى يحًذ كاظى 72.6 اَثٗ

  .9 يحًذ حًضج حهٛى جثش 71.48571429 ركش

  .10 عقٛم كاظى حغٍ تجا٘  71.3334127 ركش

  .11 َٕس عتاس جثاس َاصش  71.14857143 ركش

  .12 عال حًضج جٕاد طٕتح  69.70588745 اَثٗ

  .13 عهٛاء حًٛذ ٚاعٍٛ اتشاْٛى 69.08904762 اَثٗ

  .14 سحاب حاكى غانٙ يٕعٗ 67.76365079 اَثٗ

  .15 اًٚاٌ تشكٙ حاشٕػ ٔجش 67.67730159 اَثٗ

  .16 يالر عضٚض صحٕاس يحًذ   67.50373016 اَثٗ

  .17 صثشسشا عادل جاتش  67.4497619 اَثٗ

  .18 عزساء تغٛى سيضاٌ عجّ 66.90793651 اَثٗ

  .19 َٕس عثذ انخضش صالل جاعى   66.83396825 اَثٗ

  .20 َذٖ اٚاد جاعى يحًذ  66.5415873 اَثٗ

  .21 يشٚى جًال كاظى جاتش 65.31912698 اَثٗ

  .22 صيٍ صاحة عثذ انًٓذ٘ نفتّ 65.25079365 اَثٗ

  .23 حٍُٛ فاضم ثايش حغٍٛ  64.88277778 اَثٗ

  .24 يشتضٗ جاعى تشكٙ جٕدج  64.67285714 ركش

  .25 عهٙ عالء كشٚى عهٙ 64.57349206 ركش

  .26 عهٙ كاظى كشٚى عثٕد  63.22988417 ركش

  .27 عكُٛح كُأ٘ عهطاٌ تٓٛذ٘ 62.83349206 اَثٗ

  .28 صْشاء عثاط يحًذ عشحاٌ 61.61722222 اَثٗ اَثٗ

  .29 فاتٍ كشٚى يٓأػ كاظى  61.07177606 اَثٗ

  .30 حٍُٛ ْاد٘ َاصش عثاط  60.55952381 اَثٗ

  .31 َذاء فاضم عضٚض كاظى  60.08519481 اَثٗ

  .32 يشِٔ قاعى يحًذ احًذ  59.89899614 اَثٗ

  .33 حٕساء  جثاس فضم يطش 58.91756757 اَثٗ

  .34 صُٚة غفاس جثاس حًضج 58.08370656 اَثٗ

  .35 احًذ َاظى كاظى يُاحٙ  57.65714286 ركش

  .36 اياَٙ  احًذ عثذ انغادج عهٙ  57.53301587 اَثٗ

 

 

 

 



 

 التقديرالدور االول حسب  5102/5102خريجي قسم علوم الحياة صباحي 

 انتغهغم االعى انتقذٚش

  .1 ْثح حًٛذ صٚذاٌ عانى  جٛذ جذا

  .2 يحًذ حغٍ يضْش يحٛغٍ جٛذ جذا

  .3 احًذ عٛغٗ عثذ انحغٍٛ ٚاعٍٛ  جٛذ

  .4 ْٛفاء جثاس حًذ فهٛح  جٛذ

  .5 انحغٍٛ عطشاٌ كهٕيٛعاد عثذ  جٛذ

  .6 عًٛح جٕد٘ حغٍ جاعى جٛذ

  .7 يُٓذ عهٙ خانذ يحًذ  جٛذ

  .8 ٔعٍ جاعى يحًذ كاظى جٛذ

  .9 يحًذ حًضج حهٛى جثش جٛذ

  .10 عقٛم كاظى حغٍ تجا٘  جٛذ

  .11 َٕس عتاس جثاس َاصش  جٛذ

  .12 عال حًضج جٕاد طٕتح  يتٕعظ

  .13 عهٛاء حًٛذ ٚاعٍٛ اتشاْٛى يتٕعظ

  .14 يٕعٗسحاب حاكى غانٙ  يتٕعظ

  .15 اًٚاٌ تشكٙ حاشٕػ ٔجش يتٕعظ

  .16 يالر عضٚض صحٕاس يحًذ   يتٕعظ

  .17 سشا عادل جاتش صثش يتٕعظ

  .18 عزساء تغٛى سيضاٌ عجّ يتٕعظ

  .19 َٕس عثذ انحضش صالل جاعى   يتٕعظ

  .20 َذٖ اٚاد جاعى يحًذ  يتٕعظ

  .21 يشٚى جًال كاظى جاتش يتٕعظ

  .22 صيٍ صاحة عثذ انًٓذ٘ نفتّ يتٕعظ

  .23 حٍُٛ فاضم ثايش حغٍٛ  يتٕعظ

  .24 يشتضٗ جاعى تشكٙ جٕدج  يتٕعظ

  .25 عهٙ عالء كشٚى عهٙ يتٕعظ

  .26 عهٙ كاظى كشٚى عثٕد  يتٕعظ

  .27 عكُٛح كُأ٘ عهطاٌ تٓٛذ٘ يتٕعظ

  .28 صْشاء عثاط يحًذ عشحاٌ يتٕعظ

  .29 فاتٍ كشٚى يٓأػ كاظى  يتٕعظ

  .30 حٍُٛ ْاد٘ َاصش عثاط  يتٕعظ

  .31 َذاء فاضم عضٚض كاظى  يتٕعظ

  .32 يشِٔ قاعى يحًذ احًذ  يقثٕل

  .33 حٕساء  جثاس فضم يطش يقثٕل

  .34 صُٚة غفاس جثاس حًضج يقثٕل

  .35 احًذ َاظى كاظى يُاحٙ  يقثٕل

  .36 اياَٙ  احًذ عثذ انغادج عهٙ  يقثٕل
 


