
 

ي الخاص بطلبة كلية
ون  يد االلكبر  لعلوم الصحية ا البر

 )الدفعة الثانية(

 

ي  اسم الطالب  ر.م
ون  يد االلكبر  البر

 alaa.mousa.03@gu.edu.ly آالء نوري موىس موىس   .1

 aya.alhifaiyyan.03@gu.edu.ly آية عبدالوهاب خليفة الحفيان   .2
 ahmed.alsadeg.03@gu.edu.ly احمد الطاهر الهادي الصادق  .3

 arwa.alnajah.03@gu.edu.ly أروى عيىس الناجح الناجح  .4
 asawir.shady.03@gu.edu.ly اساور عبد الرزاق محمد شادي  .5

وك فرج بلقاسم   .6  esraa.ashour.03@gu.edu.ly إرساء المبر

 asraa.ghayth.03@gu.edu.ly إرساء الهادي المختار غيث  .7
 esra.mregat.03@gu.edu.ly ارساء عبدهللا عبدالحميد مريقات   .8

 zahra.musa.03@gu.edu.ly الزهرة عبد الفتاح علي موىس  .9
 mahdy.hattaba.03@gu.edu.ly المهدي مفتاح الهمالي حطابة   .10

ي نجمي الضاوي سعيد   .11
 amany.aldawey.03@gu.edu.ly أمان 

 aml.faraj.03@gu.edu.ly أمل نوري علي فرج   .12

 amil.abdaslam.03@gu.edu.ly امل يونس رمضان محمد    .13

 amna.hamed.03@gu.edu.ly امنة النور حامد حامد   .14
 amna.alftesy.03@gu.edu.ly امنة مصباح حميدة الفطيىسي   .15

 anwar.algmodye.03@gu.edu.ly انوار احمد صبحي القمودي   .16
 aya.abdollah.03@gu.edu.ly أية محفوظ محمد عزيز عبدهللا   .17

ي   .18
 baraa.alforgany.03@gu.edu.ly براءة فوزي غيث الفرجان 

 basma.madi.03@gu.edu.ly بسمة غيث صالح مادي  .19
ي   .20 ي صالح علي عبدالنبر

 bushra.salh.03@gu.edu.ly بشر

 tasnem.brisha.03@gu.edu.ly تسنيم كامل غيت بالريشه   .21
 takwa.alzhafe.03@gu.edu.ly تقوي عبد اللطيف البهلول الزحاف  .22

وك مادي   .23 ي محمد المبر
 tahani.madi.03@gu.edu.ly تهان 

 hafsa.muhammad.03@gu.edu.ly حفصة محمد عمر سالمة   .24

 hanin.alnaqa.03@gu.edu.ly حني   محمد عبدالرحمن الناقه   .25

 khadija.misbah.03@gu.edu.ly خديجة محمد ميلود مصباح   .26
 khlood.aldeeb.03@gu.edu.ly خلود البهلول منصور الذيب   .27

 doaa.alheet.03@gu.edu.ly دعاء يونس رمضان محمد   .28
 retaj.altaher.03@gu.edu.ly رتاج رجب احمد الطاهر   .29



ي الصغب    .30  retaj.omar.03@gu.edu.ly رتاج عبداللطف العرنر

ي سعيد حسي      .31
 retaj.hussein.03@gu.edu.ly رتاج لطف 

 rajab.alajeeli.03@gu.edu.ly رجب الهادي المحجوب العجيلي   .32
 rehab.abdaljalil.03@gu.edu.ly رحاب يوسف محمد عبدالجليل   .33

ي   .34
 rahma.alsabty.03@gu.edu.ly رحمه محمد النور السبب 

ي خليفه سالم   .35
 rasha.kalefa.03@gu.edu.ly رشا مصطف 

 randa.abello.03@gu.edu.ly رندة يونس البهلول عبلو   .36
وك اوحيده    .37  zahra.ohida.03@gu.edu.ly زهراء عبد اللطيف المبر

وك محمد   .38 ي المبر
 saga.almelode.03@gu.edu.ly سحر مصطف 

ي الشامس   .39
 soror.alshshamis.03@gu.edu.ly رسور عزيز الجيالن 

 shada.koshlaf.03@gu.edu.ly شدى ميلود عبد اللطيف كشالف  .40

ف رمضان السوسلي   .41
 shahed.susli.03@gu.edu.ly شهد ارسر

 shahed.sager.03@gu.edu.ly شهد محمد الشتيوي علي صقر   .42

 shaima.alaswed.03@gu.edu.ly شيماء عبد العزيز علي األسود  .43

 sabreen.ali.03@gu.edu.ly صابرين مفتاح محمد علي   .44
 safa.alazoumi.03@gu.edu.ly صفاء شعبان سالم العزومي   .45

 safa.khalifa.03@gu.edu.ly صفاء عمران خليفه الحفيان  .46
 safa.almuntasir.03@gu.edu.ly صفاء محمد علي المنترص   .47

 duha.algamodi.03@gu.edu.ly ضح محفوظ ابو الطيب القمودي   .48
 abdul.khami.03@gu.edu.ly عبدالعظيم الطاهر سالم خميس   .49

 abdalftah.shnina.03@gu.edu.ly عبدالفتاح أحمد عبدالنارص شنينه    .50

 abdulkarim.altaher.03@gu.edu.ly عبدالكريم المهدي حسن الطاهر   .51
 abdelmohaimen.alshtiwe.03@gu.edu.ly عبدالمهيمن أحمد البهلول الشتيوي  .52

 محمد علي   .53
 fatima.ali.03@gu.edu.ly فاطمة حسي  

 mohammed.abosaa.03@gu.edu.ly محمد سعيد ابوصاع الناجح  .54

 mhammed.hablos.03@gu.edu.ly محمد صالح الدين سالم حبلوص   .55

 mohamed.younis.03@gu.edu.ly عبدالرحمن محمد يونس محمد   .56
 marah.shadan.03@gu.edu.ly مرح الهادي احمد شعبان  .57

 marwa.mohammed.03@gu.edu.ly مروة علي محمد محمد   .58
 mariam.baker.03@gu.edu.ly مريم بلعيد محمد باكب    .59

 mariam.eisay.03@gu.edu.ly مريم رمضان إمحمد علي عيىس   .60
 mofeda.ebrahem.03@gu.edu.ly مفيده ابراهيم زايد ابراهيم    .61

 malak.aljaer.03@gu.edu.ly مالك عبدالسالم صالح الجاير   .62

 mona.alttahir.03@gu.edu.ly مب  محمد عل محمد الطاهر  .63
 mawada.shema.03@gu.edu.ly موده عبد النارص منصور شيمه   .64

 maimona.baig.03@gu.edu.ly ميمونة نرصالدين علي بعيج   .65
 najat.ali.03@gu.edu.ly نجاة علي المختار أبوساكن   .66

 nooralhuda.almsagri.03@gu.edu.ly نور الهدى حسي   عبدهللا المصاقري   .67

 noor.alhuoda.03@gu.edu.ly نور الهدى صالح العروىسي   .68
 heba.sultan.03@gu.edu.ly هبة الصيد المختار سلطان  .69

 hana.khalifa.03@gu.edu.ly هناء خليفة محمد خليفة   .70



 hanady.abdulhafith.03@gu.edu.ly هنادي محمد مصباح عبدالحفيظ   .71

 yasmeen.issa.03@gu.edu.ly ياسمي   نجمي عمار عيىس  .72

 yosra.attomy.03@gu.edu.ly يشى عبدالمطلب عل التومي   .73
 youssef.alfitouri.03@gu.edu.ly يوسف محمد عامر الفيتوري  .74

 safa.abubakr.03@gu.edu.ly صفاء الفيتوري أبوبكر علي   .75
 


