
 

ي الخاص بطلبة كلية
ون  يد االلكبر  لعلوم غريانا البر

 )الدفعة الثانية(

 

ي  اسم الطالب  ر.م
ون  يد االلكبر  البر

 abtisam.alameen.05@gu.edu.ly ابتسام عىل عبدالسالم االمي     .1

 ebtihal.omar.05@gu.edu.ly إبتهال أحمد محمد عمر   .2
 ebtihal.ammar.05@gu.edu.ly ابتهال توفيق عبد الجليل عبدللا   .3

ي مفتاح أحمد   .4  ebtehal.ahmed.05@gu.edu.ly ابتهال ناج 
 ahmed.labaz.05@gu.edu.ly أحمد عمر محمد لب     .5

 arwa.salah.05@gu.edu.ly اروي الهادي خليفة صالح  .6

 arwi.alhasumi.05@gu.edu.ly أروي محمد فرج الحسومي   .7
 areg.abozed.05@gu.edu.ly أري    ج أبوزيد محمد أبوزيد   .8

 esra.matog.05@gu.edu.ly ارساء ابوزيد معتوق   .9
 esraa.altahar.05@gu.edu.ly إرساء صالح الدين رمضان الطهار  .10

 esraa.mahamed.05@gu.edu.ly ارساء عبدللا محمد   .11
 asma.alabeed.05@gu.edu.ly اسماء بشب  محمد العابد   .12

 asmaa.mansour.05@gu.edu.ly منصورأسماء سليمان الهادي   .13

 asmaa.albuzz.05@gu.edu.ly أسماء عاشور بلعيد محمد   .14
 asma.abodaina.05@gu.edu.ly اسماء مفتاح محمد ابودينة   .15

ي   .16  aseel.nagi.05@gu.edu.ly اسيل ناج 
 asala.rahima.05@gu.edu.ly اصالة صبحي محمد بن رحيمة   .17

وك   .18 ي المب 
 amani.mahsmad.05@gu.edu.ly أمان 

ي سالم   .19
 amany.salim.05@gu.edu.ly أمان 

 amel.hussien.05@gu.edu.ly أمل سالم محمد حسي     .20

 amna.kalefa.05@gu.edu.ly امنة عىلي محمد خليفة   .21
ه احمد مصباح الحراري   .22  amera.alhararey.05@gu.edu.ly امب 

 omiama.shenber.05@gu.edu.ly أميمة الصديق سالم شنب     .23
 omima.tahhar.05@gu.edu.ly أميمة ضو منصور الطهار   .24

 omima.suleiman.05@gu.edu.ly أميمة عبدالسالم حسن سليمان  .25

 omima.almontaser.05@gu.edu.ly أميمة محمد خليفة المنترص  .26
 intesar.alnajh.05@gu.edu.ly انتصار عىلي امحمد الناجح   .27

ة   .28  ayah.abushayra.05@gu.edu.ly آية حسن محفوظ ابوشعب 
ي بلعيد اونيس   .29

 aya.onees.05@gu.edu.ly أية عبد الغن 



 aya.alsaket.05@gu.edu.ly آية عمر الساكت عىلي   .30

 ayyah.alhilfawi.05@gu.edu.ly اية نوردين فرج الحلفاوي   .31

يف   .32  emaan.alshareif.05@gu.edu.ly إيمان أبوبكر رحومة الشر
 eman.mohamed.05@gu.edu.ly ايمان محمد احمد الفرعاس   .33

 ayyah.bakeer.05@gu.edu.ly ايه عبد الخالق باكب  الغولة  .34
ي    .35

 aya.almziwghi.05@gu.edu.ly آيه فوزي المزيوغ 

 ayah.abuzayd.05@gu.edu.ly آيه نورالدين السنوسي ابوزيد   .36
 aya.alsugir.05@gu.edu.ly أيه نوري الصغب  محمد   .37

 batool.mohmed.05@gu.edu.ly باتول فتحي حسن محمد    .38

 basma.khaled.05@gu.edu.ly الغضبان بسمة خالد سالم   .39
 basmah.aboudeenah.05@gu.edu.ly بسمه عىلي مفتاح ابودينه   .40

 bassma.abusaife.05@gu.edu.ly بسمه فوزي رمضان ابوسيف   .41
ى خالد محمود بالخب    .42  boshra.blkhair.05@gu.edu.ly بشر

ى عبدللا أحمد الهصيك  .43  boshra.alhasaik.05@gu.edu.ly بشر

 tasnim.omar.05@gu.edu.ly تسنيم خليفة عبد السالم احميد   .44
 taqwa.saad.05@gu.edu.ly تقوى محمد سعد سعد   .45

 jannat.alruhymi.05@gu.edu.ly جنات عبدالعزيز إمحمد أحمد  .46
 haneen.algadban.05@gu.edu.ly حني   ابراهيم فرج الغضبان   .47

 haneen.alhararey.05@gu.edu.ly حني   احمد مصباح الحراري  .48
 haneen.bentekfa.05@gu.edu.ly حني   فوزي رمضان بنتكفه   .49

 haneen.omar.05@gu.edu.ly حني   محمد رمضان عمر   .50

 khansaa.saeed.05@gu.edu.ly خنساء عبد الرحمان البهلول سعيد   .51
 khawla.aldaerah.05@gu.edu.ly خولة البهلول الطيب الدائرة   .52

 khoulah.maetouq.05@gu.edu.ly خوله حسن رمضان معتوق   .53
 donia.ahmed.05@gu.edu.ly دنيا عادل محمد أحمد   .54

 retaj.algola.05@gu.edu.ly رتاج المنب  أحمد الغولة   .55

 retaj.altohamy.05@gu.edu.ly رتاج فتحي التهامي حمودة   .56
 retaj.khrwat.05@gu.edu.ly رتاج نرصالدين محمد خرواط   .57

 rajaa.khalefa.05@gu.edu.ly رجاء عىلي محمد خليفة   .58
 rola.hmid.05@gu.edu.ly روال فرج حميد بلعيد   .59

ي دلعوب   .60  rowida.daloub.05@gu.edu.ly رويدة العرن 
 rowadya.alsuwee.05@gu.edu.ly رويده الطاهر بلعيد الصويعي   .61

يكي   .62
 reem.altireeki.05@gu.edu.ly ريم مصطف  شعبان البر

ي أمحمد ابوالقاسم   .63  reem.naji.05@gu.edu.ly ريم ناج 
ان رمضان عمار  .64  rima.alzawali.05@gu.edu.ly ريما جب 

 zohor.fathi.05@gu.edu.ly زهور فتحي الصيد المجذوب   .65
 zouhor.shattawah.05@gu.edu.ly زهور يوسف ابوعجيله شتاوه  .66

 zainab.mohammed.05@gu.edu.ly زينب الطاهر محمد محمد   .67

ي   .68
 sara.elmauofi.05@gu.edu.ly سارة احمد المعيوف 

 sara.swaee.05@gu.edu.ly سارة خالد الصويعي   .69

 samiyah.khalid.05@gu.edu.ly سامية محمد خالد   .70



 soad.mansur.05@gu.edu.ly سعاد عيىس محمد منصور   .71

ي بعيج   .72
 salsabeel.beaig.05@gu.edu.ly سلسبيل كمال السن 

 samah.maatog.05@gu.edu.ly سماح صالح مسعود معتوق  .73
ي   .74 ن   smah.almgherbi.05@gu.edu.ly سماح محمد إمحمد المغب 

 seham.altaher.05@gu.edu.ly سهام عبدالموىل الطاهر  .75
 sohyla.hasien.05@gu.edu.ly سهيله حسي   مسعود الطاهر  .76

وك سالم الضبع   .77  sawsan.aldhbaa.05@gu.edu.ly سوسن المب 
وك سالم  .78 ف الدين محمد المب   sharfaldeen.mohammed.05@gu.edu.ly رسر

ي   .79
 shaima.alfaki.05@gu.edu.ly شيماء سالم الففر

 safaa.amar.05@gu.edu.ly صفاء البهلول عمار   .80
وك خليفه اشنينه  .81  safa.shnina.05@gu.edu.ly صفاء المب 

ي الحيت   .82
 safa.alheet.05@gu.edu.ly صفاء سالم مصطف 

 safa.almalleq.05@gu.edu.ly صفاء محمد عىلي المليك   .83

 doha.madi.05@gu.edu.ly ضح البهلول بلقاسم مادي  .84

 doha.alzowaly.05@gu.edu.ly ضح خليفة محمد الزواىلي   .85
 aisha.mohammed.05@gu.edu.ly محمد ابراهيم محمود عائشه  .86

 abdalmoqtader.aboabdullah.05@gu.edu.ly عبدالمقتدر رمضان إنبيه أبو عبد للا   .87
 abdulmuhaimen.alshtiwi.05@gu.edu.ly عبدالمهيمن عبد العزيز الشتيوي  .88

 abdalmola.abdalmola.05@gu.edu.ly عبدالموىل بن عيىس معتوق عبدالموىل   .89
 aber.astewi.05@gu.edu.ly عبب  عىلي محمد الشتيوي   .90

 esam.reesh.05@gu.edu.ly عصام امحمد عبدالرحمن ريش   .91

 esam.aljiash.05@gu.edu.ly عصام منصور المجاهد الجياش  .92
 ohoud.baeij.05@gu.edu.ly عهود فوزي البشب  عىلي بعيج  .93

 ghalya.husain.05@gu.edu.ly غالية رمضان بلقاسم حسي     .94
 ghufran.alsayd.05@gu.edu.ly غفران عبدالحكيم الصيد كريسته    .95

 fatima.shaban.05@gu.edu.ly فاطمة عبدالرحمن شعبان   .96

 fatimah.alfiteesi.05@gu.edu.ly فاطمة عبدالسالم الفطيىسي   .97
ي   .98

 fatima.algelani.05@gu.edu.ly فاطمة عمر المختار الجيالن 

وك ابوزيد   .99  fatema.abozaid.05@gu.edu.ly فاطمه سعيد المب 
ي   .100

 farah.almziwghi.05@gu.edu.ly فرح فوزي المزيوغ 

 جمعة عىلي حدود   .101
 lojain.hadood.05@gu.edu.ly لوجي  

ي   .102  mahasin.alarabi.05@gu.edu.ly محاسن مفتاح عىلي العرن 

ي   .103
ي أحمد الفرجان 

 mohammed.melad.05@gu.edu.ly محمد الفرجان 

ي عمر   .104 ي العرن 
 mahmood.arabi.05@gu.edu.ly محمود مصطف 

 marway.mohammed.05@gu.edu.ly مروة رمضان محمد نوري   .105

ي الحيت   .106
 marwa.alheet.05@gu.edu.ly مروة سالم مصطف 

 marwa.shabaan.05@gu.edu.ly مروة محمد شعبان شعبان   .107

 marwa.ali.05@gu.edu.ly مروة محمد عىلي   .108

 mariam.arhoma.05@gu.edu.ly مريم إدريس رحيل رحومه   .109
 malak.arhoma.05@gu.edu.ly مالك إدريس رحيل رحوم   .110

 malak.aldwaib.05@gu.edu.ly مالك حسي   الهاشمي الدويب   .111



 malak.saban.05@gu.edu.ly مالك عبد العزيز البهلول شعبان   .112

 manar.belkhir.05@gu.edu.ly منار محمد السنوسي بالخب    .113

 mohanned.alzrroq.05@gu.edu.ly مهند منصور عبدللا الزروق  .114
 mwada.hussien.05@gu.edu.ly مودة البهلول حسي     .115

وك زويط   .116  mawada.zweet.05@gu.edu.ly مودة محمد المب 
ي   .117

 mawada.alkomishy.05@gu.edu.ly مودة مفتاح رجب الكميىسر

 mawada.erkhays.05@gu.edu.ly موده عبدللا ارحومه ارخيص   .118
 mawada.khalifa.05@gu.edu.ly موده محمد سالم خليفه   .119

 najlaa.alkdie.05@gu.edu.ly نجالء خليفة حسي   الكدي   .120

 nazeha.algadban.05@gu.edu.ly نزي  هه أبوالسعود احمد الغضبان   .121
وك قشوط   .122  nisreen.qashout.05@gu.edu.ly نشين كامل المب 

يف   .123  nedal.alshareef.05@gu.edu.ly نضال نوري محمد الشر
 nowara.omran.05@gu.edu.ly نوارة أحمد عمران أحمد   .124

 nawal.emhamed.05@gu.edu.ly نوال نورالدين فرج إمحمد    .125

 nour.alfirjani.05@gu.edu.ly نور بريشة   .126
 hajir.abualqasim.05@gu.edu.ly هاجر ابراهيم صالح عبدالسالم   .127

 hager.abdasud.05@gu.edu.ly هاجر رمضان محمد عبد السيد   .128
 hala.molatem.05@gu.edu.ly هاله صالح حسي   مالطم   .129

 hala.atounsi.05@gu.edu.ly هاله عبدالرحمن محمد التونىسي   .130
 heba.almshawet.05@gu.edu.ly هبه المشوط  .131

يف  .132  heba.mohamed.05@gu.edu.ly هبه محمد عىلي الشر

 huda.bayoud.05@gu.edu.ly هدى جمعة عىل بيوض   .133
 huda.hussien.05@gu.edu.ly هدي عىلي حسي     .134

 hadel.daab.05@gu.edu.ly هديل جمعة منصور دعاب   .135
 hadeel.aboabdalh.05@gu.edu.ly هديل فتحي محمد أبو عبدللا   .136

 hanady.diab.05@gu.edu.ly هنادي صالح دياب  .137

 hanady.belhaj.05@gu.edu.ly هنادي محمد ابراهيم بالحاج  .138
وك منصور ابوجعفر   .139  honida.abojafer.05@gu.edu.ly هنيده المب 

ي مصباح مصباح   .140
 huwaida.alkelani.05@gu.edu.ly هويدة الكيالن 

يف   .141  heba.alsharef.05@gu.edu.ly هيبة محمد عىلي الشر

 haitem.alsfaf.05@gu.edu.ly هيتم صالح عىلي السفاف  .142
 wisal.alshiteewi.05@gu.edu.ly وصال رضوان محمد الشتيوي   .143

 waed.mohammed.05@gu.edu.ly وعد رضوان محمد الشتيوي   .144

 walaa.issa.05@gu.edu.ly والء رشيد عبدالكريم عيىسي   .145
 


