
 

ي الخاص بطلبة كلية
ون  يد االلكبر يال البر  طب البشر

 )الدفعة الثانية(

 

ي  اسم الطالب  ر.م
ون  يد االلكبر  البر

 ayah.yousuf.01@gu.edu.ly آية حسن الصويعي يوسف   .1

 aya.alhasaik.01@gu.edu.ly آية عبدهللا أحمد الهصيك  .2
 aya.shtiba.01@gu.edu.ly آية محمد أبوبكر شطيبه   .3

 ebtehaj.aalfagi.01@gu.edu.ly إبتهاج جمال شعبان الفقيه   .4
يف   .5  ebtehal.alshareif.01@gu.edu.ly إبتهال أبوبكر سالم الشر

 ebtehal.shetewi.01@gu.edu.ly ابتهال أحمد البهلول الشتيوي   .6

 ahmed.mazg.01@gu.edu.ly احمد البشير امحمد مزق   .7
 ahmad.alfyadh.01@gu.edu.ly أحمد ماجد أحمد الفياض    .8

 ahmad.abdurasoul.01@gu.edu.ly أحمد محمد صالح عبدالرسول  .9
 areig.amar.01@gu.edu.ly اري    ج علي محمد عمار  .10

 esraaa.ltawfeeq.01@gu.edu.ly أرساء التوفيق محمد عمر   .11
 esra.tleg.01@gu.edu.ly إرساء محمود سعيد ثلج   .12

 asma.shetewi.01@gu.edu.ly أسماء بلعيد رمضان الشتيوي   .13

ز    .14  asmma.khobaiz.01@gu.edu.ly أسماء عمار رمضان خبير
 aseal.delfo.01@gu.edu.ly اصيل جمعه امحمد بن دلفو   .15

 ekram.sahboon.01@gu.edu.ly إكرام علي رحومة سحبون   .16
 altaher.mohammed.01@gu.edu.ly الطاهر محمد إدريس عمر   .17

ي   .18
شنز  altaher.albershni.01@gu.edu.ly الطاهر يوسف احمد الير

ي علي محمد الرفاعي    .19
 amane.alrafae.01@gu.edu.ly امانز

 amel.shetewi.01@gu.edu.ly أمل بلعيد رمضان الشتيوي   .20

ة الهادي محمد الشتيوي  .21  amira.alshiteewi.01@gu.edu.ly أمير
اح البهلول ابراهيم ابوسبيحة   .22  insherah.abusbeha.01@gu.edu.ly انشر

ي أحمد صالح  .23
 eman.salh.01@gu.edu.ly إيمان لطفز

 enas.abozaid.01@gu.edu.ly إيناس علي أبوزيد محمد   .24

 ayoub.mansour.01@gu.edu.ly أيوب السنوسي المهدي منصور   .25

ي   .26  basma.alazzabi.01@gu.edu.ly بسمة مسعود عمرو العزانر
ي المخزوم  .27 ى عبد الرحمن العرنر

 boshra.almakhzoom.01@gu.edu.ly بشر

 tarteel.faraj.01@gu.edu.ly ترتيل عادل علي فرج   .28
 tasneem.elkmeshi.01@gu.edu.ly تسنيم فتحي محمد الحطاب   .29



 tomader.tawil.01@gu.edu.ly تماضز البشير محمد الطويل  .30

 hamza.abdulkarem.01@gu.edu.ly حمزة عبدالكريم صطوف القاسم   .31

ز ابوالعيد عثمان الساعدي  .32  hanen.alsaadi.01@gu.edu.ly حنير
 daniya.altahir.01@gu.edu.ly دانية عبدالقادر إبراهيم الطاهر   .33

 dema.alazawi.01@gu.edu.ly ديما احمد حميد العزاوي   .34
ان   .35  retag.benneran.01@gu.edu.ly رتاج عبد المجيد قريره بالنير

ي   .36
 rehab.ashiqaqi.01@gu.edu.ly رحاب محمد محمود الشقاق 

 rudwan.mutawia.01@gu.edu.ly رضوان أبوعائشة مطاوع محمد   .37

ز   .38  raneem.hussin.01@gu.edu.ly رنيم خليفة الهاشمي حسير

وك أبوزيد   .39  rayan.bouzid.01@gu.edu.ly ريان عمر المير
 rayhan.albesha.01@gu.edu.ly ريحان فرج عمر البشع   .40

 salma.elgmaty.01@gu.edu.ly سالمة جمعة علي القماطي   .41
 salma.omar.01@gu.edu.ly سالمة عمر الجديد   .42

ي   .43  samiyah.ghareebi.01@gu.edu.ly سامية عل موس غرينر

ي   .44
ي عبداللطيف محمد اللموسر  saja.allamoshi.01@gu.edu.ly سحر

 surour.aboubakr.01@gu.edu.ly رسور عبدالعاطي محمد عاشور   .45

ي   .46  sundus.aljerby.01@gu.edu.ly سندس فيصل أبولقاسم الجرنر
 sawsan.aborass.01@gu.edu.ly سوسن نرص ابراهيم ابوراس   .47

يف   .48  shahed.alshreef.01@gu.edu.ly شهد مصباح جمعة الشر
ي   .49

ز عبدهللا الحبشر  shahid.alhibshi.01@gu.edu.ly شهد ياسير

 shaima.unis.01@gu.edu.ly شيماء ميلود محمد يونس   .50

 sabreen.shetewi.01@gu.edu.ly صابرين بلعيد رمضان الشتيوي   .51
 saleh.hamed.01@gu.edu.ly صالح محمد صالح حامد   .52

 safa.aldwaib.01@gu.edu.ly صفاء خالد إبراهيم الذويب   .53
ي   .54  safa.alarbie.01@gu.edu.ly صفاء مفتاح علي العرنر

 safeia.shlebek.01@gu.edu.ly صفية عبدالعاطي صالح شليبك   .55

ز   .56 ي محمد حسير
 aida.hussain.01@gu.edu.ly عائدة لطفز

 aisha.eitwish.01@gu.edu.ly عائشة عبدالحكيم خليفة الطاهر  .57

 aisha.alkalil.01@gu.edu.ly عائشة محمد مسعود الخليل  .58
ة   .59  abdulrahman.giraah.01@gu.edu.ly عبدالرحمن السنوسي عبدالعزيز جير

يف    .60  abdalraheem.alsherif.01@gu.edu.ly عبدالرحيم ميلود زيدان الشر
 ali.hatem.01@gu.edu.ly علي حيدر حاتم عبد الصاحب   .61

 emad.khalil.01@gu.edu.ly عماد محمد عبدهللا خليل   .62

ي محمد الكصيك   .63
 farouk.alksek.01@gu.edu.ly فاروق لطفز

 fatima.alwaer.01@gu.edu.ly فاطمة بلعيد امحمد الواعر   .64

 fatima.kridan.01@gu.edu.ly فاطمة محمد كريدان   .65
 fatima.algat.01@gu.edu.ly فاطمة يونس أحمد القط   .66

اح   .67  fadwa.alhashimi.01@gu.edu.ly فدوى سالم الهاشمي الير

 ferdous.barakat.01@gu.edu.ly فردوس عمران جمعة بركات   .68
ي   .69

 fardos.alsabty.01@gu.edu.ly فردوس محمد النور السبن 

 farida.alhade.01@gu.edu.ly فريدة نرص الدين عبد الكريم الهادي  .70



 kauther.mahrez.01@gu.edu.ly كوتر سالم عيش محرز   .71

 lamya.rajab.01@gu.edu.ly لمياء علي الهادي عبدهللا   .72

 laila.okaf.01@gu.edu.ly ليل علي محمد عكاف   .73
 mohammed.alhaj.01@gu.edu.ly محمد مصطفز راسم ابوزيد   .74

ي   .75
 mohammed.alkomishy.01@gu.edu.ly محمد مفتاح رجب الكميشر

 marwa.farj.01@gu.edu.ly مروه صبحي رمضان فرج   .76

ز احمد الكري   .77  mariem.alkorry.01@gu.edu.ly مريم حسير
 mariam.gando.01@gu.edu.ly مريم محمد كريم قندو   .78

 malak.saadi.01@gu.edu.ly مالك الصديق عثمان الساعدي   .79

ي   .80
 malak.olwani.01@gu.edu.ly مالك فتحي محمد العلوانز

ي علي قشوط   .81
 mawada.qashoot.01@gu.edu.ly مودة لطفز

 nadia.abusaife.01@gu.edu.ly ناديه فوزي رمضان ابوسيف  .82
 najla.alsaadi.01@gu.edu.ly نجالء ابوالعيد عثمان الساعدي  .83

ز   .84 ز عمر حسير  naseem.omar.01@gu.edu.ly نسيم حسير

 nashwa.alhasoumi.01@gu.edu.ly نشوى محمد سالم الحسومي   .85
 noor.alazawi.01@gu.edu.ly نور احمد حميد العزاوي   .86

 hiba.baker.01@gu.edu.ly هبة بلعيد محمد باكير   .87
 hadeel.mousa.01@gu.edu.ly هديل موس يوسف دغوم   .88

 hnadi.beleid.01@gu.edu.ly هنادي جمعة بلقاسم بلعيد   .89
 weam.alshwerif.01@gu.edu.ly الشويرفوئام عبدالفتاح علي   .90

 waed.alsaadi.01@gu.edu.ly وعد الصادق ابراهيم  الساعدى  .91

 wafa.alerian.01@gu.edu.ly وفاء منصور موس العريان   .92
ز   .93  yousra.farara.01@gu.edu.ly يشا مفتاح المهدي حسير

 


