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اسم الطالب
آية إمحمد عبدهللا الرزاق
ابرار جمعه رمضان عبازة
اسامة سعد عبد القادر سالم
اسيل جمعه رمضان عبازه
أالء بلعيد محمد عمار
امحمد فوزي امحمد الساعدي
أنور محمد عل الجرب
اية صالح الدين احمد الحسوم
إيناس عامر المبوك أبوسخونة
باسم عل منصور عبدالسالم
ر
بالنبان
بشى عبدالمجيد قريره ر
ر
بشى ر ن
ياسي ابراهيم انبيه
ن
ن
الشيباب
مصطف نافع
تسنيم
حافظ عبدالرحمن محمد التونس
امطب
رانيا عل سالم
ر
زهور عبد الحكيم عل حسن
شهد امحمد البهلول عبدالسالم
صفاء البهلول محمد مسعود
عبد التواب ميلود العروس
عبدالباري بلعيد امحمد الواعر
عبدالرحيم ابوالقاسم الهادي االصقع
عبدالرحيم يوسف إمحمد الفيتوري
عالء صالح عمر حسن
فاطمة إبراهيم عبدالسالم البغدادي
فردوس يوسف عل أحمد
مالك احمد يوسف زمه
محمد أبوعجيله المبوك سويدان
محمد بلعيد عمار بريم
محمد توفيق خليفه حقاف

ر
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ر
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aya.razzaghi.17@gu.edu.ly
abrar.abaza.17@gu.edu.ly
osama.ramadan.17@gu.edu.ly
aseel.abaza.17@gu.edu.ly
alaa.amar.17@gu.edu.ly
emhemed.fawzi.17@gu.edu.ly
anwar.mohammed.17@gu.edu.ly
aya.alhsome.17@gu.edu.ly
enas.aboskona.17@gu.edu.ly
basem.abdalssalam.17@gu.edu.ly
boshra.benneran.17@gu.edu.ly
boushra.yaseen.17@gu.edu.ly
tandem.alshbane.17@gu.edu.ly
hafed.atounsi.17@gu.edu.ly
rania.mtair.17@gu.edu.ly
zohour.hasan.17@gu.edu.ly
shahed.17@gu.edu.ly
safa.msod.17@gu.edu.ly
abdaltwab.alaroosie.17@gu.edu.ly
abdulbari.alwaer.17@gu.edu.ly
abduarhim.alasgaa.17@gu.edu.ly
abedalrhem.husayn.17@gu.edu.ly
alaa.hsan.17@gu.edu.ly
fatema.albogdady.17@gu.edu.ly
fardous.ahmed.17@gu.edu.ly
malek.zama.17@gu.edu.ly
mohammed.swiedan.17@gu.edu.ly
mohamad.prem.17@gu.edu.ly
mohammed.ihaqaf.17@gu.edu.ly

mohamed.lamin.17@gu.edu.ly
mohammed.aboshira.17@gu.edu.ly
mohamed.alarbie.17@gu.edu.ly
mohammed.abdulwahid.17@gu.edu.ly
mohammed.shinber.17@gu.edu.ly
mohammed.barghlsh.17@gu.edu.ly
mohammed.abobrig.17@gu.edu.ly
mohammed.geet.17@gu.edu.ly
mohy.gashoot.17@gu.edu.ly
maram.humed.17@gu.edu.ly
masoud.qona.17@gu.edu.ly
manar.almkzoom.17@gu.edu.ly
maha.abusaaq.17@gu.edu.ly
mahaned.aljaer.17@gu.edu.ly
mwada.alshreef.17@gu.edu.ly
naji.omar.17@gu.edu.ly
nabila.mohamed.17@gu.edu.ly
nafisa.ibrahim.17@gu.edu.ly
nour.saqar.17@gu.edu.ly
nouraleslam.asmail.17@gu.edu.ly
huda.alkadi.17@gu.edu.ly
hesham.ashreaf.17@gu.edu.ly
hanadi.masoud.17@gu.edu.ly
waed.alshahb.17@gu.edu.ly

محمد جمال العجيل ر ن
األمي
ابوشعبه
محمد سالم عل عبدسالم
ر
محمد عامر محمد العرب
محمد عبدالمجيد عل عبدالواحد
محمد عل إمحمد شنب
محمد عمرو سالم برغش
محمد فتح الصيد ابوبريق
ن
مصطف غيث
محمد
مح الدين الهادي محمد الشتيوي
مرام عل خليفة حميد
مسعود إبراهيم سعيد قنه
منار عبد المجيد مفتاح المخزوم
مها خليفة محمد ابوساق
مهند عيس محمد الجاير
ن
مصطف محمد ر
الشيف
موده
ناج جمعه عبد السالم عمر
ن
رن
المزوغ
حسي
نبيله محمد
نفيسة صبح البهلول ابراهيم
نور عادل عبد المجيد صقر
نوراالسالم عبدالباسط الفالح رمضان
هدى عبدالمجيد عبدهللا الكدي
هشام جمعه الطيب ر
الشيف
هنادى جمال جمعه مسعود
وعد فتح عل االشهب
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