
 

ي الخاص بطلبة كلية 
ون  يد االلكبر  سنانطب األالبر

 

   اسم الطالب  ر.م
ون  يد االلكبر  البر

 alaa.abdullah.02@gu.edu.ly االء عبدللا   .1
2.    

 alaa.alshabanei.02@gu.edu.ly االء فوزي عمر الشيبان 

3.    
 alaa.algharine.02@gu.edu.ly االء محمد الغريان 

 ebtesam.ghabosh.02@gu.edu.ly ابتسام احمد قبوش   .4
 ebtesam.hlal.02@gu.edu.ly ابتسام رجب بوزيد هالل  .5

 ibtihaj.alarabi.02@gu.edu.ly ابتهاج الطاهر العرنر    .6
 ebtihaj.almontaser.02@gu.edu.ly ابتهاج المنرص  .7

 ibtihaj.abdallah.02@gu.edu.ly إبتهاج حسي   حسن عبدللا  .8
9.    

 ebtihaj.shibani.02@gu.edu.ly إبتهاج عبد المجيد الشيبان 

 abrar.alsayd.02@gu.edu.ly ابرار عبدالمطلب سويس    .10

 ibraheem.shagoor.02@gu.edu.ly موىس ابوشاقور إبراهيم   .11
 abubaker.mohammed.02@gu.edu.ly ابوبكر السنوىس  محمد ابراهيم   .12

 ahmed.lheimer.02@gu.edu.ly احمد ابراهيم محمد االحيمر   .13
 ahmed.omar.02@gu.edu.ly عمر  احمد ابوبكر   .14

 ahmed.amora.02@gu.edu.ly حمد جمعة عمورة عبد النبر  ا  .15

 ahmad.alslitaney.02@gu.edu.ly أحمد زيدان ميالد عل    .16
 ahmed.abushgur.02@gu.edu.ly ابوشاقور احمد عبدالباسط   .17

 ahmed.alahjel.02@gu.edu.ly احمد محمد الطيب االحجل  .18
ف الدين   .19  ahmed.hatab.02@gu.edu.ly احمد محمد شر

 ekhlas.mrabit.02@gu.edu.ly اخالص السعيدي يونس المرابط   .20
 azhar.azooz.02@gu.edu.ly ازهار امحمد محمد عزوز   .21

 esra.berisha.02@gu.edu.ly اشاء بريشة   .22

 asraa.alshaqlouf.02@gu.edu.ly اشاء خليفة شقلوف   .23
 esraa.maigel.02@gu.edu.ly اشاء فرج  .24

 asraa.alhadi.02@gu.edu.ly اشاء محمد الهادي  .25
 islam.altaher.02@gu.edu.ly إسالم عبدالسالم محمد الطاهر  .26

 asmaa.soqer.02@gu.edu.ly أسماء إبراهيم صقر   .27
وك لطيف   .28  asma.eltaief.02@gu.edu.ly أسماء المبر

 asma.emhemed.02@gu.edu.ly أسماء امحمد   .29

 asma.mostafa.02@gu.edu.ly أسماء قاسم مصطف    .30
 asma.alosta.02@gu.edu.ly أسماء محمد سليمان االسط   .31



اق عبدالنور   .32  ashraaq.aboulnour.02@gu.edu.ly اشر

ف العيساوي  .33  ashraf.aleisawi.02@gu.edu.ly اشر

 asala.alnaas.02@gu.edu.ly ب  فاتح النعاس أصالة البش  .34
 asalah.saqar.02@gu.edu.ly اصالة صقر   .35

 ekram.ali.02@gu.edu.ly اكرام عل    .36
  عل  محمد   .37

 amany.mohammmed.02@gu.edu.ly امان 

 amal.alhadi.02@gu.edu.ly امل حسن الهادي  .38
 amna.mousa.02@gu.edu.ly امنة موىس   .39

40.    
 amina.elhamrouni.02@gu.edu.ly امينة الحمرون 

 anwar.alabyad.02@gu.edu.ly أنوار عادل مصطف  االبيض   .41
 aya.mohamed.02@gu.edu.ly اية ابوبكر محمد   .42

43.    
 aya.alforgani.02@gu.edu.ly اية الفرجان 

 aya.mohammed.02@gu.edu.ly اية سالم محمد   .44

 eilaf.alfagih.02@gu.edu.ly إيالف مصطف  عل الفقيه   .45

 eman.almurtadhay.02@gu.edu.ly إيمان محمد عل  محمد   .46
 ayoub.maetouq.02@gu.edu.ly أيوب حسن رمضان معتوق   .47

ى عبد الرحمن عل المحمودي   .48  bushra.almahmoudi.02@gu.edu.ly بشر
يف  .49 ام مصطف  محمد الشر  eltazam.alshareef.02@gu.edu.ly البر 

 tasneem.misbah.02@gu.edu.ly تسنيم عبدالوهاب مصباح   .50
 taqwa.ghareebah.02@gu.edu.ly تقوى عل  محمد غريبة   .51

52.    
 takwa.alshaybani.02@gu.edu.ly تقوى فرج الشيبان 

  محمد عمر   .53
 tahani.omar.02@gu.edu.ly تهان 

 gazia.ashor.02@gu.edu.ly جازية عاشور   .54

 jamaa.shalaby.02@gu.edu.ly جمعة احمد شالنر    .55
  احمد الصغب    .56

 husni.alqadhi.02@gu.edu.ly حسب 

 hamze.gballha.02@gu.edu.ly حمزه عزالدين ابوالعيد جاب للا  .57

 hameda.selhab.02@gu.edu.ly كر ميلود السلهاب حميدة ابوب   .58
 hamida.almafakk.02@gu.edu.ly حميدة خليفة أبوالقاسم المفكك   .59

 hanan.alsdeeg.02@gu.edu.ly حنان الصديق   .60
 hanen.abogra.02@gu.edu.ly حني   المهدي  .61

 haneen.amir.02@gu.edu.ly حني   محمد الهاشم  عامر   .62
 hawa.masoud.02@gu.edu.ly حواء ميلود مسعود   .63

 عل    .64
 kadiga.ali.02@gu.edu.ly خديجة الطاهر مصطف 

 khadeega.wanees.02@gu.edu.ly خديجة ونيس   .65
وك   .66  kholoud.mashri.02@gu.edu.ly خلود المبر

 khawla.heba.02@gu.edu.ly خولة الحبيب محمد هيبه   .67
 khawla.alsnossi.02@gu.edu.ly خولة السنوىس    .68

 khawla.shaban.02@gu.edu.ly خولة شعبان   .69

 khawla.salh.02@gu.edu.ly خولة عبدالرحمن صالح  .70
 kahwla.almhmodiua.02@gu.edu.ly خولة محمد المحمودي  .71

ية محمد إبراهيم   .72  kheria.ebraheam.02@gu.edu.ly خب 



ية مصطف    .73  khariyah.mustafa.02@gu.edu.ly خب 

 doaa.mohamed.02@gu.edu.ly دعاء محمد   .74

 rania.alftesi.02@gu.edu.ly رانيا ميلود فرج الفطيس    .75
76.    

 rawya.alhamrouni.02@gu.edu.ly راوية محمد الحمرون 

 ruba.hamed.02@gu.edu.ly رنر احمد حميد   .77
78.    

 retaj.lotfi.02@gu.edu.ly رتاج لطف 

 ritaj.alazomi.02@gu.edu.ly الزوام العزوم  رتاج محمود   .79
 retaj.matuog.02@gu.edu.ly رتاج معتوق   .80

 razan.kashlef.02@gu.edu.ly رزان كشلف   .81

 ridhab.alwaseef.02@gu.edu.ly صيفلباسط الو رضاب عبدا  .82
 rui.bilkhayr.02@gu.edu.ly رؤى بالخب    .83

 roya.almontasser.02@gu.edu.ly عبد الدائم المنترص  رؤية  .84
 rayan.alamin.02@gu.edu.ly ريان األمي     .85

 reem.faraj.02@gu.edu.ly ريم عبد الفتاح سالم فرج   .86

 zobeir.khalifa.02@gu.edu.ly الزبب  عبدالحفيظ خليفة   .87
 zakaria.amar.02@gu.edu.ly الزروق عمارزكراء   .88

 zakaria.shalabi.02@gu.edu.ly زكرياء فيصل شالنر    .89
 zaho.aljali.02@gu.edu.ly زهو محمد الجال    .90

 sajidah.barakat.02@gu.edu.ly ساجدة صالح سعيد بركات   .91
 sarah.saed.02@gu.edu.ly سارة عمر مصباح سعد   .92

 sarah.ahmed.02@gu.edu.ly سارة مصطف  احمد   .93

 sara.ziada.02@gu.edu.ly سارة مفتاح محمد زياده   .94
 salem.aljarbi.02@gu.edu.ly د سالم الجرنر  سالم محم   .95

 saja.alerian.02@gu.edu.ly سجر عبدالباسط محمد العريان   .96
 saji.sulayman.02@gu.edu.ly سجر محمد سليمان   .97

 siragaldeen.ali.02@gu.edu.ly شاج الدين عل  أبوصالح عل    .98

 nisreen.alarousi.02@gu.edu.ly العروىس  عبد السالم شين صالح   .99
 sukina.belgasem.02@gu.edu.ly سكينه المختار خليفه بلقاسم   .100

 samar.abodaina.02@gu.edu.ly سمر فريد ابودينة   .101
 samar.mousa.02@gu.edu.ly سمر منصور مصباح موىس   .102

 sumayyah.alameen.02@gu.edu.ly سمية احمد األمي     .103
 sumayyah.abdullah.02@gu.edu.ly سمية محمد عبدللا   .104

 sumayyah.masoud.02@gu.edu.ly سمية محمد مسعود   .105

 sana.ghareebah.02@gu.edu.ly احمد غريبة سناء   .106
 sanaa.shaknob.02@gu.edu.ly سناء سهل محمد عبد للا  .107

 seham.alarbi.02@gu.edu.ly سهام العرنر    .108
 shahad.baqer.02@gu.edu.ly شهد حسام   .109

 shahed.abdulmajid.02@gu.edu.ly شهد خالد عبدالمجيد صقر   .110

 shahd.abuther.02@gu.edu.ly شهد عوض عبدللا ابوظاهر   .111
 shaima.yahya.02@gu.edu.ly شيماء صالح خليفه يج    .112

 alshaima.aldrdar.02@gu.edu.ly الشيماء عل  الدردار  .113



 sabreen.azin.02@gu.edu.ly صابرين صالح العامري الزين  .114

115.    
 sabah.alajilani.02@gu.edu.ly صباح صالح الدين عل  الجيالن 

 safa.alfaky.02@gu.edu.ly صفاء المختار الشامس الففر   .116
 safa.esa.02@gu.edu.ly صفاء مصطف  عيس   .117

 taha.dabbah.02@gu.edu.ly طه المختار   .118
 teba.alazawi.02@gu.edu.ly طيبه احمد حميد العزاوي  .119

 aeshah.albasheer.02@gu.edu.ly عائشة عبدللا البشب    .120
 aisha.bennaser.02@gu.edu.ly عائشة عبدالناص   .121

 aisha.mousa.02@gu.edu.ly عائشة عل  عبدالسالم موىس    .122

 aeshah.abdulsalam.02@gu.edu.ly عائشة محمود عبدالسالم العبد   .123
 abdalbary.altleeb.02@gu.edu.ly عبدالباري عمران عل  التليب   .124

 khawla.alshaqlof.02@gu.edu.ly عبدالحكيم عبدالسالم بشب    .125
 abdulrahman.ali.02@gu.edu.ly عبدالرحمن محمد عل    .126

 abdalrhman.almokhtar.02@gu.edu.ly عبدالرحيم الهادي المختار  .127

 abdalraheem.abrageem.02@gu.edu.ly عبدالرحيم محمد   .128
 abdulrazag.algatous.02@gu.edu.ly عبدالرزاق مصطف  سعيد القطوس   .129

 abduiiah.abraheem.02@gu.edu.ly  محمد إبراهيم دللاعب  .130
 abdalmaz.azoo.02@gu.edu.ly عبدالمعز يوسف محمد عزو  .131

 abdulmalik.alsaedi.02@gu.edu.ly عبدالملك يونس إمحمد صالح  .132
 aziza.alhaj.02@gu.edu.ly الحاج عزيزة   .133

 ali.mahmud.02@gu.edu.ly عل  محمود   .134

135.    
 omar.alfroukha.02@gu.edu.ly عمر الفروخ 

 omar.abduslam.02@gu.edu.ly عمر عبدالسالم طاهر عبدالسالم  .136

 aisha.tunsie.02@gu.edu.ly بد الباسط عمر التونس  عيشة ع   .137
 ghadi.alnakoua.02@gu.edu.ly ابوبكر الناكوع غدي   .138

 getiya.ebrahim.02@gu.edu.ly غيثيه النوري ابراهيم الفطيس    .139

ي  .140  fatimah.alhadheeri.02@gu.edu.ly فاطمة الزهراء الحضب 
 fatima.alsaedi.02@gu.edu.ly الساعدي مة فاط  .141

ك    .142
 fatima.turkey.02@gu.edu.ly فاطمة عمر البر

 fatima.salem.02@gu.edu.ly أحمد خليفه سالم  ةفاطم  .143

 fajr.milad.02@gu.edu.ly فجر مفتاح ميالد   .144
 firas.abulqadir.02@gu.edu.ly فراس عبدالهادي  .145

 firas.ragb.02@gu.edu.ly فراس فيصل رمضان العزوم    .146

147.    
 ferdous.algadi.02@gu.edu.ly فردوس صالح مصباح القاض 

 fouziyah.salim.02@gu.edu.ly فوزية عبدالحفيظ سالم   .148

 faisal.alhwent.02@gu.edu.ly فيصل عبدالهادي   .149
يف   .150  kawther.alshareef.02@gu.edu.ly كوثر الشر

 maren.twawa.02@gu.edu.ly مارن عيس عمر تواوة   .151

 malik.mohammed.02@gu.edu.ly مالك رضوان محمد   .152
 mohammed.gashoot.02@gu.edu.ly محمد جمال محمد قشوط   .153

 mohammed.dardor.02@gu.edu.ly محمد دردور   .154



 mohammed.alhajji.02@gu.edu.ly محمد عبد الرحمن مج  الدين الحاخر    .155

 mohammed.jamoum.02@gu.edu.ly محمد عبدالمجيد جموم   .156

 mohammed.alhawari.02@gu.edu.ly محمد عياد عل  الهواري  .157
 mhommed.ali.02@gu.edu.ly محمد فاتح عل  عبد السالم  .158

159.    
 mahmoud.alshiqaki.02@gu.edu.ly محمود الشقاقر

 mahmoud.abdheer.02@gu.edu.ly محمود جمعة ابوظهب    .160

 mahmoud.binhuwyj.02@gu.edu.ly محمود عل  محمود حوي    ج  .161
 maram.khalleefah.02@gu.edu.ly مرام عل  خليفة   .162

 marah.aleisawi.02@gu.edu.ly مرح نورالدين العيساوي  .163

  ابوعبيدة   .164
 marwa.ilbaydah.02@gu.edu.ly مروة ابريب 

 marwah.albudwi.02@gu.edu.ly مروة ابوعجيلة البدوي  .165

 marwa.saad.02@gu.edu.ly مروة جالل رمضان سعد   .166
 marwa.alnakoa.02@gu.edu.ly مروة محمد الناكوع   .167

 marwa.mohammed.02@gu.edu.ly مروة يوسف محمد   .168

 marwa.abdalazez.02@gu.edu.ly مروه حسي   عبدللا بن عبدالعزيز   .169
 maryam.alaswad.02@gu.edu.ly مريم األسود   .170

 maryam.eassa.02@gu.edu.ly مريم عمر أبوصالح عمر   .171
172.    

قر  maryam.alburqi.02@gu.edu.ly مريم محمد البر

ي  .173  malak.almennai.02@gu.edu.ly مالك صبر
 manal.shalabi.02@gu.edu.ly منال عبد المجيد الهادي شالنر    .174

 munthir.mohamed.02@gu.edu.ly منذر أبوبكر محمد خنينه   .175

 manowa.edrees.02@gu.edu.ly منوى خليل ادريس   .176
 mawada.abdallah.02@gu.edu.ly مودة عبدالسالم عبدللا الطاهر  .177

 mawdda.almontaser.02@gu.edu.ly مودة محمد المنرص   .178
 nader.hrama.02@gu.edu.ly نادر عل  محمد الهرامة   .179

 nadiyah.alghawi.02@gu.edu.ly نادية حسي   الغاوي  .180

 nabil.alesawi.02@gu.edu.ly حمد العيساوينبيل فهم  م  .181
 nada.balomi.02@gu.edu.ly ندى بركة   .182

 nrmeen.albah.02@gu.edu.ly نرمي   محمد صالح البح  .183
 nazeeh.alshami.02@gu.edu.ly نزيه الشام    .184

 nissren.ahmed.02@gu.edu.ly نشين عون احمد احمد   .185
 naseebah.ashour.02@gu.edu.ly نسيبة إبراهيم عاشور   .186

 naseb.mahmoud.02@gu.edu.ly نصيب محمود   .187

 naema.abuzaid.02@gu.edu.ly سعيد بوزيد نعيمة   .188
 nihal.ramadhan.02@gu.edu.ly نهال عصام رمضان دحيدح   .189

 noor.sweedan.02@gu.edu.ly نور خليفة سويدان   .190
 nour.abolkhayr.02@gu.edu.ly بوالخب  الطاهر  انورالهدى   .191

 nour.saleh.02@gu.edu.ly نورالهدى محمد صالح   .192

 hager.rajab.02@gu.edu.ly هاجر عدنان رجب   .193
 hajar.alfayad.02@gu.edu.ly هاجر ماجد   .194

 hajer.ali.02@gu.edu.ly هاجر نرص عل  نرص   .195



 heba.omar.02@gu.edu.ly هبه عمر   .196

 hadeel.bellal.02@gu.edu.ly هديل ابوعجيلة   .197

 hadeel.aldrbazy.02@gu.edu.ly هديل الدربازي  .198
 hadeel.omar.02@gu.edu.ly هديل جمعة عبدللا عمر   .199

وك ابوشينة اهديل   .200  hadeel.abosheena.02@gu.edu.ly لمبر
 hana.abobaker.02@gu.edu.ly هناء ابوبكر   .201

202.    
 hind.algeriani.02@gu.edu.ly هند محمد الغريان 

 howaida.almataty.02@gu.edu.ly هويدا امحمد المطاط    .203

 haitham.zobeek.02@gu.edu.ly زوبيك  ثمهي  .204

 wegdan.ebrahem.02@gu.edu.ly وجدان صالح إبراهيم   .205
 wejdan.najmi.02@gu.edu.ly وجدان نجم    .206

 wesal.alsayah.02@gu.edu.ly وصال عبد اللطيف العرنر  السايح  .207
 wiam.ahmeedah.02@gu.edu.ly وئام حميده   .208

 أحمد عل  عمرو الجبال    .209
 yasmin.ali.02@gu.edu.ly ياسمي  

 yakten.alostaa.02@gu.edu.ly يقطي   عبدالسالم جمعة األسط   .210
 


