
 

ي الخاص بطلبة كلية
ون  يد االلكبر  الهندسة البر

 )الدفعة الثانية(

 

ي  اسم الطالب  ر.م
ون  يد االلكبر  البر

وك الرطيل   .1  nada.alrtail.16@gu.edu.ly ندى المختار المبر

 محمد علي النعاس    .2
ن  yasin.alnaas.16@gu.edu.ly ياسي 

ي بنور ابراهيم   .3  mohamed.ibrahim.16@gu.edu.ly محمد ناجر

 ala.aboud.16@gu.edu.ly عالء عبدالكريم علي عبود   .4
 waled.mgeg.16@gu.edu.ly وليد خالد سليمان امقيق   .5

ي   .6
 moad.alkomishy.16@gu.edu.ly معاذ مفتاح رجب الكميش 

ة صالح سالم الطاهر  .7  amira.eltaher.16@gu.edu.ly أمب 
 rayan.benkhalifa.16@gu.edu.ly ريان التوفيق البشب  محمد بن خليفة   .8

 mohammed.dardor.16@gu.edu.ly محمد بشب  امحمد دردور   .9
 mohammed.alnael.16@gu.edu.ly محمد عبد اللطيف فرج النائل  .10

 esraa.alaswed.16@gu.edu.ly إرساء مفتاح جمعه األسود   .11
 radi.alenawi.16@gu.edu.ly راضن أبوصالح عتمان العيناوي   .12

 mohammad.khalifa.16@gu.edu.ly محمد عبدالمجيد علي خليفه   .13

ي   .14
 البشب  الشيبانن

 seraj.ashibany.16@gu.edu.ly رساج مصطفن
 abduallah.hofra.16@gu.edu.ly عبدهللا غيث محمد حفرة   .15

 ydder.shnaib.16@gu.edu.ly يدر سعيد يونس شنيب   .16
وك البلعزي عبود   .17  abdalaali.appoud.16@gu.edu.ly عبدالعالي المبر

 ahmed.salama.16@gu.edu.ly احمد عيش مصباح سالمه   .18

 esra.algzawi.16@gu.edu.ly ارساء فوزي علي الغزاوي  .19
 tasneem.alsalh.16@gu.edu.ly تسنيم محمد الطيب الصالح  .20

 baha.assalih.16@gu.edu.ly بهاء الدين محمد محمد الصالح  .21
 mohammed.ammar.16@gu.edu.ly محمد عبد المولي علي عمار  .22

 islam.abdullah.16@gu.edu.ly اسالم ساسي الصديق خليفة  .23
 ahmed.ahab.16@gu.edu.ly احمد عيش انبية سحاب   .24

 mohamad.issalih.16@gu.edu.ly محمد فتحي عبدهللا الصالح  .25

 malak.aboshagour.16@gu.edu.ly مالك ابراهيم مصباح ابوشاقور   .26
 ashour.sassi.16@gu.edu.ly عاشور محمد عاشور ساسي   .27

ي علي بازين   .28  donia.bazeen.16@gu.edu.ly دنيا العرنر
 aya.assaid.16@gu.edu.ly أيه صالح محمد الصيد   .29



ن   .30 ي حسي   tasneem.hussien.16@gu.edu.ly تسنيم محمود عبد النبر

 hala.younes.16@gu.edu.ly هالة رمضان محمد علي يونس   .31

 mohamed.alesawei.16@gu.edu.ly العيساوىمحمد فهىم محمد   .32
 mohammed.saied.16@gu.edu.ly محمد فتحي امحمد سعيد   .33

 wafa.emhimmid.16@gu.edu.ly وفاء فرج معتوق علي    .34
 noha.alabeed.16@gu.edu.ly نىه البشب  محمد العابد    .35

ي   .36 ي عريبر
 eslam.algdafe.16@gu.edu.ly إسالم محمد القدافن

ي خليفه   .37  mohamed.alarbi.16@gu.edu.ly محمد ميالد العرنر

 wejdan.belkhair.16@gu.edu.ly وجدان علي محمد بالخب    .38

 antisar.alnaas.16@gu.edu.ly انتصار رضوان محمد النعاس   .39
 mohammed.nori.16@gu.edu.ly محمد نوري بلعيد عمار   .40

 mariam.eltaher.16@gu.edu.ly مريم صالح سالم الطاهر  .41
 mohamad.kharwat.16@gu.edu.ly محمد عبد المجيد مفتاح خرواط  .42

ن رمضان محمد عرفة   .43  haneen.arafa.16@gu.edu.ly حني 

 essam.fraj.16@gu.edu.ly عصام عبدالحميد عبدالسالم فرجش   .44
ه عبد العزيز فرج محمد مريحيل    .45  amira.mryheel.16@gu.edu.ly أمب 

 abdalaziz.smoma.16@gu.edu.ly عبدالعزيز فتحي سمومه   .46
ن   .47  sondes.husain.16@gu.edu.ly سندس علي عاشور حسي 

 abdelrahim.rhaima.16@gu.edu.ly عبد الرحيم مفتاح محمد ارحيمه   .48
ي   .49  اليعقونر

ن  azzam.alyagobi.16@gu.edu.ly عزام فوزي األمي 

50.    

 


