ر
ون الخاص بطلبة كلية طب األسنان
ر
البيد االلكب ي
ر
االلكبون
البيد
ر
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اسم الطالب
االء عبدللا
االء فوزي عمر الشيبان
االء محمد الغريان
ابتسام احمد قبوش
ابتسام رجب بوزيد هالل
العرن
ابتهاج الطاهر
ر
ابتهاج المنرص
إبتهاج حسي حسن عبدللا
إبتهاج عبد المجيد الشيبان
ابرار عبدالمطلب سويس
إبراهيم موىس ابوشاقور
ابوبكر السنوىس محمد ابراهيم
احمد ابراهيم محمد االحيمر
احمد ابوبكر عمر
النب
احمد جمعة عمورة عبد ر
أحمد زيدان ميالد عل
احمد عبدالباسط ابوشاقور
احمد محمد الطيب االحجل
احمد محمد رشف الدين
اخالص السعيدي يونس المرابط
ازهار امحمد محمد عزوز
اشاء بريشة
اشاء خليفة شقلوف
اشاء فرج
اشاء محمد الهادي
إسالم عبدالسالم محمد الطاهر
أسماء إبراهيم صقر
المبوك لطيف
أسماء ر
أسماء امحمد
أسماء قاسم مصطف
أسماء محمد سليمان االسط
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راشاق عبدالنور
راشف العيساوي
أصالة البشب فاتح النعاس
اصالة صقر
اكرام عل
امان عل محمد
امل حسن الهادي
امنة موىس
امينة الحمرون
أنوار عادل مصطف االبيض
اية ابوبكر محمد
اية الفرجان
اية سالم محمد
إيالف مصطف عل الفقيه
إيمان محمد عل محمد
أيوب حسن رمضان معتوق
ر
بشى عبد الرحمن عل المحمودي
ر
البام مصطف محمد ر
الشيف
تسنيم عبدالوهاب مصباح
تقوى عل محمد غريبة
تقوى فرج الشيبان
تهان محمد عمر
جازية عاشور
شالن
جمعة احمد
ر
حسب احمد الصغب
حمزه عزالدين ابوالعيد جاب للا
حميدة ابوبكر ميلود السلهاب
حميدة خليفة أبوالقاسم المفكك
حنان الصديق
حني المهدي
حني محمد الهاشم عامر
حواء ميلود مسعود
خديجة الطاهر مصطف عل
خديجة ونيس
المبوك
خلود ر
خولة الحبيب محمد هيبه
خولة السنوىس
خولة شعبان
خولة عبدالرحمن صالح
خولة محمد المحمودي
خبية محمد إبراهيم
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خبية مصطف
دعاء محمد
رانيا ميلود فرج الفطيس
راوية محمد الحمرون
رن احمد حميد
ر
رتاج لطف
رتاج محمود الزوام العزوم
رتاج معتوق
رزان كشلف
رضاب عبدالباسط الوصيف
رؤى بالخب
رؤية عبد الدائم المنترص
ريان األمي
ريم عبد الفتاح سالم فرج
الزبب عبدالحفيظ خليفة
زكراء الزروق عمار
شالن
زكرياء فيصل
ر
زهو محمد الجال
ساجدة صالح سعيد بركات
سارة عمر مصباح سعد
سارة مصطف احمد
سارة مفتاح محمد زياده
الجرن
سالم محمد سالم
ر
سج عبدالباسط محمد العريان
ر
سج محمد سليمان
ر
شاج الدين عل أبوصالح عل
شين صالح العروىس عبد السالم
سكينه المختار خليفه بلقاسم
سمر فريد ابودينة
سمر منصور مصباح موىس
سمية احمد األمي
سمية محمد عبدللا
سمية محمد مسعود
سناء احمد غريبة
سناء سهل محمد عبد للا
العرن
سهام
ر
شهد حسام
شهد خالد عبدالمجيد صقر
شهد عوض عبدللا ابوظاهر
شيماء صالح خليفه يج
الشيماء عل الدردار
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صابرين صالح العامري الزين
صباح صالح الدين عل الجيالن
صفاء المختار الشامس ر
الفف
صفاء مصطف عيس
طه المختار
طيبه احمد حميد العزاوي
عائشة عبدللا البشب
عائشة عبدالناص
عائشة عل عبدالسالم موىس
عائشة محمود عبدالسالم العبد
عبدالباري عمران عل التليب
عبدالحكيم عبدالسالم بشب
عبدالرحمن محمد عل
عبدالرحيم الهادي المختار
عبدالرحيم محمد
عبدالرزاق مصطف سعيد القطوس
عبدللا محمد إبراهيم
عبدالمعز يوسف محمد عزو
عبدالملك يونس إمحمد صالح
عزيزة الحاج
عل محمود
عمر الفروخ
عمر عبدالسالم طاهر عبدالسالم
عيشة عبد الباسط عمر التونس
غدي ابوبكر الناكوع
غيثيه النوري ابراهيم الفطيس
فاطمة الزهراء الحضبي
فاطمة الساعدي
فاطمة عمر ر
البك
فاطمة أحمد خليفه سالم
فجر مفتاح ميالد
فراس عبدالهادي
فراس فيصل رمضان العزوم
فردوس صالح مصباح القاض
فوزية عبدالحفيظ سالم
فيصل عبدالهادي
كوثر ر
الشيف
مارن عيس عمر تواوة
مالك رضوان محمد
محمد جمال محمد قشوط
محمد دردور
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ر
الحاخ
محمد عبد الرحمن مج الدين
محمد عبدالمجيد جموم
محمد عياد عل الهواري
محمد فاتح عل عبد السالم
ر
الشقاق
محمود
محمود جمعة ابوظهب
محمود عل محمود حوي ج
مرام عل خليفة
مرح نورالدين العيساوي
مروة ابريب ابوعبيدة
مروة ابوعجيلة البدوي
مروة جالل رمضان سعد
مروة محمد الناكوع
مروة يوسف محمد
مروه حسي عبدللا بن عبدالعزيز
مريم األسود
مريم عمر أبوصالح عمر
الب رق
مريم محمد ر
صبي
مالك ر
شالن
منال عبد المجيد الهادي
ر
منذر أبوبكر محمد خنينه
منوى خليل ادريس
مودة عبدالسالم عبدللا الطاهر
مودة محمد المنرص
نادر عل محمد الهرامة
نادية حسي الغاوي
نبيل فهم محمد العيساوي
ندى بركة
نرمي محمد صالح البح
نزيه الشام
نشين عون احمد احمد
نسيبة إبراهيم عاشور
نصيب محمود
نعيمة سعيد بوزيد
نهال عصام رمضان دحيدح
نور خليفة سويدان
نورالهدى الطاهر ابوالخب
نورالهدى محمد صالح
هاجر عدنان رجب
هاجر ماجد
هاجر نرص عل نرص
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هبه عمر
هديل ابوعجيلة
هديل الدربازي
هديل جمعة عبدللا عمر
لمبوك ابوشينة
هديل ا ر
هناء ابوبكر
هند محمد الغريان
هويدا امحمد المطاط
هيثم زوبيك
وجدان صالح إبراهيم
وجدان نجم
العرن السايح
وصال عبد اللطيف
ر
وئام حميده
ياسمي أحمد عل عمرو الجبال
يقطي عبدالسالم جمعة األسط
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