
 

ي الخاص بطلبة كلية
ون  يد االلكبر بية غريانال البر  بر

 

   اسم الطالب  ر.م
ون  يد االلكبر  البر

 alaa.zaed.25@gu.edu.ly االء الطاهر زايد  .1
 eklas.fathi.25@gu.edu.ly اخالص فتح    .2

 arwa.alamari.25@gu.edu.ly اروى عبدالمنعم العماري  .3

 areej.abomidian.25@gu.edu.ly اري    ج ابومدين   .4
يف  .5  areej.alshareef.25@gu.edu.ly أري    ج عمر حسن الشر

 esraa.kryam.25@gu.edu.ly إرساء ابوبكر الزروق كريم   .6
 esrra.alsalh.25@gu.edu.ly ارساء الصالح  .7

 asraa.ali.25@gu.edu.ly ارساء الطاهر عل    .8
 asraa.meelad.25@gu.edu.ly ارساء سالم ميالد   .9

 esreq.abdalgqder.25@gu.edu.ly ارساء عبدالقادر   .10

 asma.abushlesha.25@gu.edu.ly أسماء عبدهللا ابوشليشة   .11
 ietidal.mohammed.25@gu.edu.ly اعتدال محمد   .12

وك عل    .13  elaf.ali.25@gu.edu.ly االف المبر
 ekram.albakoush.25@gu.edu.ly اكرام محمد البكوش   .14

 amal.belhaj.25@gu.edu.ly امال إبراهيم بالحاج   .15

  صالح الدين بن ناجر    .16
 amani.alsghir.25@gu.edu.ly أمان 

17.    
  عبدالكريم الفرجان 

 amany.abdalkarem.25@gu.edu.ly امان 

 ama.ali.25@gu.edu.ly امة العل عل    .18
 aml.altuwayr.25@gu.edu.ly امل الطوير  .19

 aml.essa.25@gu.edu.ly امل عل  عيىس  .20
ة العزوم    .21  amera.alazome.25@gu.edu.ly امبر

 omaima.ashoor.25@gu.edu.ly اميمة عاشور   .22

23.    
 amin.hmhom.25@gu.edu.ly امير  محمد جمعه الفقر

 anwaar.mohammed.25@gu.edu.ly انوار يوسف محمد   .24

 awraad.abusaqour.25@gu.edu.ly أوراد محمد محمد أبوشاقور  .25
 aya.albahlool.25@gu.edu.ly اية البهلول  .26

 aya.adeeb.25@gu.edu.ly اية الديب   .27
 ayyah.alshiteewi.25@gu.edu.ly اية عادل الشتيوي   .28

 ayaa.abdolmajed.25@gu.edu.ly اية عبدالمجيد   .29

 iman.ibrahem.25@gu.edu.ly ايمان إبراهيم   .30
 eman.kajman.25@gu.edu.ly ايمان كاجمان   .31



 ayoub.albahloul.25@gu.edu.ly أيوب فوزي البهلول  .32

وك  .33  baraa.almabrouk.25@gu.edu.ly براءة شعبان المبر

 basmah.abraheem.25@gu.edu.ly بسمة إبراهيم   .34
 basma.alahmer.25@gu.edu.ly بسمة شهوب األحمر   .35

 taqwa.abdalmoula.25@gu.edu.ly تقوى عبدالموىل  .36
  رمضان عمار محمد   .37

 tahani.ammar.25@gu.edu.ly تهان 

 haneen.omar.25@gu.edu.ly حنير  عمر   .38
39.    

 haneen.algeriany.25@gu.edu.ly حنير  فرج الغريان 

 khadeejah.sulayman.25@gu.edu.ly خديجة سليمان   .40

 kholood.alhemmaly.25@gu.edu.ly خلود الهماىل    .41
 khulood.sasi.25@gu.edu.ly خلود ساس    .42

 kholod.eyssa.25@gu.edu.ly خلود عيىس   .43
 kholod.homedan.25@gu.edu.ly خلود فرج محمد حميدان   .44

 khawla.alhemmaly.25@gu.edu.ly خولة الهماىل    .45

 khawla.abdalaly.25@gu.edu.ly خولة عبدالعاىل    .46
 doaa.abdalsalam.25@gu.edu.ly دعاء مصباح عبدالسالم   .47

 donya.omran.25@gu.edu.ly دنيا مفتاح عمران   .48
49.    

 rawya.arifi.25@gu.edu.ly راوية عبد النارص أحمد العريق 

50.    
 rawya.abraheem.25@gu.edu.ly راوية فرج إبراهيم الفقر

 ritaj.mohammed.25@gu.edu.ly رتاج الطاهر محمد  .51

  العرنر    .52
 retaj.alarby.25@gu.edu.ly رتاج عبدالغن 

 retaj.mosbah.25@gu.edu.ly رتاج مراد مصباح   .53
54.    

 ruqayah.alshaybani.25@gu.edu.ly رقية توفيق أحمد الشيبان 

 roukaia.kalefa.25@gu.edu.ly رقية عل  محمد عل  خليفه   .55
 ranaa.bourawi.25@gu.edu.ly رنا محمد ابوراوي  .56

 rinad.ibrahim.25@gu.edu.ly رناد إبراهيم   .57

 randah.khalleefah.25@gu.edu.ly رندة سالم خليفة   .58
 raneem.aboabdullah.25@gu.edu.ly رنيم محمد أحمد أبوعبدهللا  .59

 rawasi.elahjal.25@gu.edu.ly رواس  محمد الطيب األحجل  .60
 roa.ali.25@gu.edu.ly رؤى عل    .61

 roya.amar.25@gu.edu.ly رؤية احمد عمر   .62
وك  .63  ruyah.almabrouk.25@gu.edu.ly رؤية عبدالكريم المبر

وك الفيتوري   .64  rowida.alfitori.25@gu.edu.ly رويدة مبر

 rayhana.essa.25@gu.edu.ly ريحانة عيىس   .65
 reem.mohammed.25@gu.edu.ly ريم محمد   .66

 zohor.abadi.25@gu.edu.ly زهور عبادي  .67
 sarah.abdalkarim.25@gu.edu.ly سارة عبدالقادر   .68

 sara.diab.25@gu.edu.ly سارة مفتاح خليفة دياب   .69

 salma.almukhtar.25@gu.edu.ly سالمة المختار  .70
 sojod.grybi.25@gu.edu.ly سجود بلقاسم   .71

 surour.ammar.25@gu.edu.ly رسور بلعيد عمار  .72



 salsabil.ennka.25@gu.edu.ly سلسبيل الطاهر النكاع  .73

 salsabeil.esaa.25@gu.edu.ly سلسبيل جمال عيىس   .74

 salsabeel.abdullah.25@gu.edu.ly سلسبيل عل  عبدهللا   .75
 salsabil.farj.25@gu.edu.ly سلسبيل فرج   .76

 samah.abomenjal.25@gu.edu.ly سماح ابومنجل   .77
 samah.alshiteewi.25@gu.edu.ly سماح الشتيوي   .78

 samher.binzaid.25@gu.edu.ly سماهر بن زايد   .79
 sumya.alshames.25@gu.edu.ly سمية عرينر  الشتيوي عرينر  الشامس  .80

 siham.alkdai.25@gu.edu.ly سهام النارص عبدهللا الكدي  .81

 sawsan.alhabib.25@gu.edu.ly سوسن الحبيب   .82
 shayma.ibrahem.25@gu.edu.ly شيماء إبراهيم   .83

 shaima.daukh.25@gu.edu.ly شيماء سالم محمد الدائخ   .84
 shayyima.fathi.25@gu.edu.ly شيماء فتح    .85

 sapreen.rodwan.25@gu.edu.ly صابرين رضوان مفتاح عبد الحفيظ   .86

 safa.omar.25@gu.edu.ly صفاء البهلول عمر   .87
 safa.jumaa.25@gu.edu.ly صفاء جمعة   .88

 safa.masoud.25@gu.edu.ly صفاء محمد البشبر مسعود   .89
 aisha.ahmed.25@gu.edu.ly عائشة احمد جمعة   .90

91.    
 afaf.allafe.25@gu.edu.ly عفاف عبدهللا محمد الالف 

 aisha.mohamed.25@gu.edu.ly عيشة محمد   .92

93.    
 fatima.alzugni.25@gu.edu.ly فاطمة محمد الزغن 

 fatema.hassan.25@gu.edu.ly فاطمة محمد حسن   .94
 fatima.miloud.25@gu.edu.ly فاطمة ميلود   .95

 fatimah.ahmad.25@gu.edu.ly فاطمه سليمان الهادي أحمد   .96
 lamya.alaribi.25@gu.edu.ly لمياء العرنر    .97

 laila.altoumi.25@gu.edu.ly ليل التوم    .98

وك مسعود   .99 وك خليفه المبر  almabrok.almabrok.25@gu.edu.ly المبر
 mohammed.al-jayash.25@gu.edu.ly محمد الجياش   .100

 mhamed.alrrba.25@gu.edu.ly محمد عزالدين   .101
 maram.jalal.25@gu.edu.ly مرام جالل   .102

 maram.alharare.25@gu.edu.ly مرام عبد النارص الحراری  .103
 marwa.abdalraman.25@gu.edu.ly مروة عبدالرحمن   .104

 marwah.ahmed.25@gu.edu.ly مروة مفتاح احمد   .105

 marwa.alhadi.25@gu.edu.ly مروة مفتاح الهادي  .106
 marwa.essa.25@gu.edu.ly مروه محمد عمر عيىس   .107

 malak.saeed.25@gu.edu.ly مالك سعيد   .108
 munay.mohammed.25@gu.edu.ly من  فتح  محمد   .109

 munay.ahmed.25@gu.edu.ly من  فوزي احمد   .110

 maha.abdullah.25@gu.edu.ly مها عبدهللا   .111
 mawada.khrwat.25@gu.edu.ly مودة خرواط  .112

 maisem.shaban.25@gu.edu.ly ميسم شعبان   .113



 nadine.albashir.25@gu.edu.ly نادين البشبر   .114

 nabeelah.almudihim.25@gu.edu.ly نبيلة مفتاح   .115

 nada.aldaghili.25@gu.edu.ly ندى الشارف ميالد الدغيل    .116
 nada.abdalnaba.25@gu.edu.ly ندى عبدالننر    .117

 narjes.ferej.25@gu.edu.ly نرجس فرج   .118
 afraa.mohamed.25@gu.edu.ly نشين الناجح   .119

 noseebah.alsaedi.25@gu.edu.ly نسيبة الساعدي   .120
 nashwa.aljopile.25@gu.edu.ly نشوة الجبيل    .121

 nasib.fathi.25@gu.edu.ly نصيب فتح    .122

123.    
 nahla.adhmani.25@gu.edu.ly نهلة الدهمان 

 noor.salem.25@gu.edu.ly نورالهدى عادل سالم   .124

 nuralhuda.ali.25@gu.edu.ly نورالهدى مصباح عل    .125
 hala.malatim.25@gu.edu.ly هالة مالطم   .126

 huda.mohammed.25@gu.edu.ly هدى محمد   .127

 hadil.eisa.25@gu.edu.ly هديل عادل محمد عيىس   .128
 hadeel.hamead.25@gu.edu.ly هديل فرج مفتاح   .129

 hadeel.ali.25@gu.edu.ly هديل منصور عل    .130
 hend.alfuras.25@gu.edu.ly هند محمود   .131

 hythem.omar.25@gu.edu.ly هيثم محمد ابراهيم عمر   .132
يف   .133  ward.alshareef.25@gu.edu.ly وعد عمر حسن الشر

 walaa.salim.25@gu.edu.ly والء سالم   .134

 yisir.altahir.25@gu.edu.ly يارس الطاهر  .135
 عل  مفتاح ابودينة   .136

 yasmen.aboudeenah.25@gu.edu.ly ياسمير 

 yasmeen.gharouda.25@gu.edu.ly ياسمير  غرودة   .137
 


