
 

ي الخاص بطلبة كلية
ون  يد االلكبر  الصيدلة البر

 

   اسم الطالب  ر.م
ون  يد االلكبر  البر

 alaa.esmaeel.07@gu.edu.ly االء جمعة إسماعيل   .1
 alaa.abosakin.07@gu.edu.ly االء محمد ابوساكن  .2

 ebtihal.tinneesh.07@gu.edu.ly ابتهال عمر طنيش   .3

 abraar.alsunousi.07@gu.edu.ly ابرار ميلود السنوس    .4
 ahmed.daba.07@gu.edu.ly احمد المختار صالح دابه  .5

 ahmed.hatem.07@gu.edu.ly احمد حيدر حاتم   .6
 arhmboha.almassre.07@gu.edu.ly ارحم بوها مسعود محمد المرصي  .7

 arwa.abduljalil.07@gu.edu.ly اروى محمد عبدالجليل  .8
 areej.zaroog.07@gu.edu.ly اري    ج خليفة احمد الزروق  .9

ة   .10  esra.abushira.07@gu.edu.ly ارساء ابوبكر بوشعبر

 esraa.almahjoob.07@gu.edu.ly ارساء المحجوب   .11
 asraa.abdulnabi.07@gu.edu.ly ارساء عبدالحميد عبدالنبر    .12

 asraa.azaz.07@gu.edu.ly ارساء عل  عزاز   .13
 asraa.alsabiri.07@gu.edu.ly ارساء مفتاح الصابري   .14

 asalah.bayoudh.07@gu.edu.ly اصالة ملود بيوض   .15

  صالح مادي  .16
 amany.mady.07@gu.edu.ly امان 

 amna.salem.07@gu.edu.ly امنة مفتاح سالم   .17

 entesar.allafi.07@gu.edu.ly إنتصار الطاهر محمد مصباح  .18
 ayat.abdalslam.07@gu.edu.ly ايات عبد السالم   .19

 aya.aljaier.07@gu.edu.ly اية عبدالموىل الجاير  .20
 aynaas.misbah.07@gu.edu.ly ايناس فرج مصباح   .21

ى ايمن االجنف  .22  bushra.alajnef.07@gu.edu.ly بشر

ى ميلود زايد   .23  bushes.zaed.07@gu.edu.ly بشر
 taqwa.masoud.07@gu.edu.ly تقوى صالح مسعود   .24

 taqi.ramadhan.07@gu.edu.ly تقوى صالح الدين رمضان الفيض   .25
 taqwa.salih.07@gu.edu.ly تقوى عبدهللا صالح  .26

27.    
 taqwi.aldhmany.07@gu.edu.ly تقوى مفتاح الدهمان 

  عاصم   .28
  عبدالواف 

 tahani.asim.07@gu.edu.ly تهان 

 tawab.abubaker.07@gu.edu.ly تواب فتح  ابوبكر   .29

 hanan.mohammed.07@gu.edu.ly حنان محمد منصور   .30
 khadija.saleh.07@gu.edu.ly خديجة موس صالح  .31



 daha.unis.07@gu.edu.ly دعاء ميلود محمد يونس   .32

 retaj.salem.07@gu.edu.ly رتاج ابراهيم سالم عل    .33

 ritaj.mohammed.07@gu.edu.ly رتاج رمضان محمد المغرنر    .34
 retag.naser.07@gu.edu.ly رتاج عبدالكريم ناص   .35

 raja.alazhari.07@gu.edu.ly رجاء امحمد عبدالسالم األزهري  .36
 raja.mohammed.07@gu.edu.ly رجاء عبدالمجيد محمد   .37

 rehab.alemshawat.07@gu.edu.ly رحاب منصور السنوس  المشوط  .38
 reham.al-erian.07@gu.edu.ly رهام الهادي العريان  .39

 rayan.saad.07@gu.edu.ly ريان العجيل  سعد   .40

41.    
 rayan.alrizzaqi.07@gu.edu.ly ريان رضوان الرزافر

 samia.wadi.07@gu.edu.ly سامية عل  وادي  .42

 saja.shhoob.07@gu.edu.ly سحر خالد مصباح شهوب   .43
 salsabeel.ghayth.07@gu.edu.ly سلسبيل محمد غيث   .44

 salma.khaleel.07@gu.edu.ly سلىم خليل شتاوة   .45

 salmi.sulayman.07@gu.edu.ly سلىم يوسف سليمان   .46
 samar.mohammed.07@gu.edu.ly سمر عبداللطيف محمد   .47

 sanad.ghuweelah.07@gu.edu.ly سند عبدالرحمن غويلة   .48
 shada.baig.07@gu.edu.ly شذى محمد الطاهر بعيج  .49

 shahed.khesha.07@gu.edu.ly شهد رمضان عل  خيشه   .50
 shahid.maetouq.07@gu.edu.ly شهد فتح  عل  معتوق   .51

 shyyima.alfaydh.07@gu.edu.ly شيماء صالح الدين رمضان الفيض   .52

 shayyima.alashhab.07@gu.edu.ly شيماء ميلود االشهب   .53
 safa.alshoushan.07@gu.edu.ly صفاء ابوبكر الشوشان   .54

 aisha.bali.07@gu.edu.ly عائشة عبدالرزاق باىل    .55
 abdulmalik.alkubaysh.07@gu.edu.ly عبد المالك صالح محمد الكبيش   .56

يف  .57  abdalroof.alshareef.07@gu.edu.ly عبدالرؤوف عبدهللا الشر

 abdulmalik.alhadad.07@gu.edu.ly عبدالمالك أبوبكر محمد الحداد   .58
 abeer.asim.07@gu.edu.ly عببر ناجر  عاصم   .59

 othman.mahmoud.07@gu.edu.ly عثمان محمود البصبر   .60
 ahid.alaribi.07@gu.edu.ly عهد عبدالمطلب العرنر    .61

62.    
 fathya.abdulwafi.07@gu.edu.ly فتحية محمد عبدالواف 

 farah.belkhair.07@gu.edu.ly فرح نبيل بلخبر   .63

 lames.algouj.07@gu.edu.ly لميس عادل الغوج  .64

 mahmmed.aripe.07@gu.edu.ly محمد عبدالناص عريبر    .65
 maram.hamed.07@gu.edu.ly مرام يونس حميد   .66

 marwa.nobaa.07@gu.edu.ly مروة إبراهيم   .67
 murooj.alrtail.07@gu.edu.ly مروج الرطيل   .68

 mariam.masoud.07@gu.edu.ly مريم عل  مسعود   .69

 maryam.laksheen.07@gu.edu.ly مريم عمران لخشير    .70
 malak.ahmed.07@gu.edu.ly مالك عبد هللا بلقاسم احمد   .71

 muna.mohammed.07@gu.edu.ly مب  عاشور محمد   .72



 moudah.khalleefah.07@gu.edu.ly مودة البحري خليفة عثمان   .73

 mawada.mansour.07@gu.edu.ly مودة مسعود منصور   .74

 mawadda.amora.07@gu.edu.ly مودة مفتاح عمورة   .75
 nadyah.ghrooda.07@gu.edu.ly نادية غرودة   .76

 naseeb.alsalh.07@gu.edu.ly نصيب محمد مفتاح الصالح  .77
 nooralhuda.mohammed.07@gu.edu.ly ى عبدالهادي عبدهللا محمد نور الهد  .78

 nour.almuqaddami.07@gu.edu.ly نور الهدى ناص عيىس المقدم    .79
 elham.ahmoudah.07@gu.edu.ly الهام فرج حمودة   .80

 heba.amer.07@gu.edu.ly هبة عامر سالم عل    .81

 hadeel.hussein.07@gu.edu.ly هديل إبراهيم حسير    .82
 hadeel.abadi.07@gu.edu.ly هديل محمد عبادي   .83

 hana.alghawi.07@gu.edu.ly هناء عل  الغاوي  .84
 wesal.abdalsalm.07@gu.edu.ly وصال يونس محمد عبد السالم   .85

 waed.mohammed.07@gu.edu.ly وعد عبدالباسط محمد ابوالقاسم   .86

 


