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32
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رقم القيد
1102000064
1102000198
1102000748
1102000716
1102000404
1102000140
1102000454
0701000129
1102000574
1301003049
1001002614
1001000148
1102000401
1301003192
1102000785
1102000512
2016412515
1102000367
1102000104
1301003035
1102000596
1102000761
0701000193
1102000570
1102000786
1102000717
1102000719
1102000363
1102000338
1102000318
1102000323
1102000520
2016412113
1102000738
1102000053
1102000081

اسم الطالب
إبتسام علي احمد القمي
إبتهال عياد عبدالسالم زهــمــول
ابوزيد سالم علي العزامي
أثير قاسم حسن فياض
أحمد الطاهر علي الــقــمــودي
أحمد ساسي حسين هنيبر
أحمد صالح سيد شحاته
أحمد عبدالسالم سالم االسود
أحمد مبروك بشير الرباع
مرام سالم محمد جلول
أريج ابراهيم عمر مرغم
أريج المختار حسين الفرنوك
يسرا الفيتوري عبدالسالم درمام
أسامه لصمر الفيتوري عــبــدالـعـزيز
إسراء الضاوي المجدوب ابوعائشة
إسراء الهادي الجيالني شهبون
إسراء عبدالرحمن صالح صالح
إسراء عبدالقادر عبدهللا الـــغـــاتــــي
إسراء عمر علي عمار
إسراء مصطفى صالح الـحـجـاجـي
إسالم فرج محمد كعبار
أسماء رمضان احمد الغويل
أسماء سالم محمد سليمان
مرام محمد المبروك المتكوبس
أسماء نوري محمد زائد
أشرف نوري سعيد قرقاب
أقبال ابراهيم يوسف هرهور
إكرام عمران علي زغيل
الزائرة التواتي ابوصاع إتنيشه
مريم ارحومه علي جودر
الزهراء مصباح نورالدين فضل
الالفي زائد الالفي سويــد
المثنى زكريا يحيى عبدالحميد ابوالخير
الهادي ابوعجيله الهادي راشـــــــد
أماني البشير عمر عبدو
خوله فوزي محمد دالله

37
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42
43
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50
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56
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60
61
62
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64
65
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69
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71
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73
74
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1102000416
1102000163
0701002805
1201002652
1001003657
1102000708
1102000067
1102000168
1102000602
1102000605
1102000598
1102000585
1102000250
1102000915
2016412557
1102000710
1102000354
1102000757
1102000085
1102000718
0901000579
1102000814
1102000099
1102000397
1102000838
1301002610
401000694
1102000478
1102000366
1102000685
1102000180
1102000700
1102000059
1102000291
1102000881
1102000018
1102000374
1102000167
1102000094

هاجر جمعة عبدهللا ابومالسه
أمل البشير المبروك اوشاح
أمنه امحمد جلول الصويعي
أميره خليفة عياد مالك
أميره مسعود مبروك جويده
أميمه خليفة ساسي حسين
أمينه محمد عبدالسالم شاكير
أنوار بشير ســـالـــم دربــــــال
أويس خيري الفيتوري نصرات
أيمن الطاهر الفالح قطران
محمد التومي قويدر الــشــــرع
آيه سالم امحمد حــــامد
آيه محسن مولود محمد
سندس ابوعجيله مولود الهوشه
أيوب ابراهيم انبيه خلف هللا
أيوب خالد البشير الكيب
أيوب محمد نصر عـطـيه
بثينه الهادي شعبان نوفل
بثينه رمضان العبيدي الحجاجي
بثينه محمد احمد البوسيفي
بدور المهدي ابوالقاسم العيادي
عائشة الطاهر محمد عبدهللا
بشرى عبدالسالم عمار ابــوسـرويــل
جالل عزالدين الطيب الزاوي
حسن المبروك علي ابوانجيم
حسن خليفة احمد المبروك
حسين بلقاسم احمد علي
حسين عمران مفتاح السائح
عبدالرحيم عبدالكريم علي االحرش
حميده رجب صالح عبدهللا
حنان حسين ابراهيم الــعـكــش
فريده عبدالمجيد الهادي الشيباني
هدايه العموري البشير الصغير
عبير شعبان امحمد االحــــــــرش
بدور بشير امحمد قشوط
بدور محمد سالم الفيتوري
ساره محمد امحمد نابي
سندس عبدهللا ابراهيم الخرباش
خوله مختار احمد خضر

76
77
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79
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84
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1102000165
1102000906
1001001664
1102000047
1102000027
1102000641
1102000604
1102000082
1102000187
1102000916
1102000450

سندس مصطفى محمد قزيمه
نعمه محمد بشير المحمودي
لبنى الكوني ضؤ شـــكاب
حنين محمد عمر الحناشي
حوريه خيري الكامل كريمه
حيدر حسين عيسى كعــال
خالد عبدالحافظ علي الشاوش
رنده عبدالرحمن علي االطرش
خلود فوزي الهادي كــــــرناف
هبه صالح الهادي الرواب
رنيم عمران سعيد الفالح
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المجموعة ()B
م
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

رقم القيد
0901000232
1102000257
1102000271
1102000610
1102000351
1102000327
0801002835
1102000162
1102000130
1102000696
1102000811
1102000019
1102000524
0901002682
1102000770
1102000175
1102000771
1102000644
0401000952
1102000620
1102000076
1102000467
1102000400
1102000910
1001001988
1102000258
0801001056
1102000832
1102000199
1102000275
1102000041
1102000030
1102000659
1102000443
1102000521
0901001173

اسم الطالب
أسمهان المبروك محمد الصيد
أماني جمعة ابوعائشة ابوعائشة
خوله مفتاح الفيتوري الصغير
خيري عبدالحميد احمد طرانش
دانيا عبدالحكيم احمد اوحــيــده
ندى نورالدين احمد شالدي
رامي ابراهيم خليفه كازوز
رامي يوسف محمد المدهوني
ربيعه امحمد محمد معميد
رجاء محمود المختار الــــذيــب
رحمه رمضان محمد عــــلـــي
رنـــا جـمـال عبدالمنعم الـسـيـد احمد
خلود عبدالناصر صالح ديه
رودس عياد ابوبكر الزبادي
رويدا عادل عبدالسالم الجريو
مها سليمان عبدالحميد شكوكاني
رويده الشريف امحمد حليله
ريحان عبدالحميد سعيد قليه
ريم محمد عبدهللا الـــمـكـــرود
زكريا فتحي مصطفى بتور
زهور رجب الصادق فـــفــــو
زينب خليفة مفتاح ابوالقوادر
ساره جمعه احمد كرموس
ساره خليفة ابوعجيلة الـمـبـروك
مريم عبدهللا أحمد عمر
ساره محمد العموري العكاري
سامر عبدالحليم عبدالقادر عبدالمولى
سبأ عبدالمولى عـــلـي زريـــق
سراج كامل الفرجاني ابوعجاجه
سلسبيل ابراهيم عمار الــــــــــــدب
سلسبيل علي محمد الغوج
أثير احمد خالد البشتي
سماح عياد الهادي الـــعــرضاوي
سمر المنير مسعود النائلي
سمر محمد امحمد الهاشمي
سناء امبارك علي عمر

123
124
125
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130
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134
135
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138
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140
141
142
143
144
145
146
147
148
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150
151
152
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154
155
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1102000588
1102000745
2016412533
1102000042
1102000528
1102000023
1102000755
1102000269
1102000315
1102000649
1102000038
1102000762
1102000071
1102000417
1102000539
1102000181
0701001296
1102000311
1102000787
1102000488
1102000024
1301002968
1102000566
0701001418
1102000389
0901002713
1001001465
1102000902
1102000347
1102000060
1001000513
0901001539
1102000317
1001001558
1001001556
1102000331
1301002609
1102000647
1102000106

سناء عثمان مـحـمـد الــمجـدوب
مريم رمضان عيسى االدريسي
سندس الصديق عمر عبود
سندس رمضان اسماعيل الكرماجي
سندس مسعود محمد اوحيده
سهام ابراهيم عبدالهادي الــحـمــري
سهيله ادم يحيى داوود
صفاء ابوعجيلة محمد ابـوكــــراع
صفاء عادل سالم عمران
صفاء نجم الدين علي ابوجليدة
وصال مولود فرج الحرم
بسمه عبدالرزاق عمار العديدي
عائشة الهادي محمد الرياني
عائشة جمعه عبدالسالم شالدي
عائشة عبدالرزاق علي عمر
هبه عادل علي المحمودي
عائشة نورالدين أحمد عبدهللا
حمزه محمد االمين الزاكي
عبدالعاطي عبدالسالم ابوالقاسم سـالم
عبدهللا علي عبدهللا زنبيل
عبدالمعز احمد الطاهر بريبش
عبدالمنعم مـحـمـد عـمــر مـنـصـور
عبدالهادي عبدالفتاح الهادي الشيباني
عبدالواحد المرغني عمر المرغني
عدنان احمد منصور دخان
عصام الهادي عبدهللا الحسومي
عالء الدين عمار عبدالسالم غــــــريـــب
علي سعيد الهادي العـــــدالي
علي مصطفى شعبان القندوز
هبه المختار سعد الــــكــــار
آيه محمد المختار أشبيل
غالي الطاهر غالي المنصوري
فاطمة بشير محمد علي
فاطمة حاجي صالح رويحه
فاطمة طارق حسين بريكو
فاطمة عبدالسالم عبدهللا جــامــــــع
فاطمه الزهراء عبدالمجيد حسين الخبـولي
فاطمه نورالدين الهادي العالقي
فتحي سالم مولود ابوالقائد

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

1102000045
1102000592
1102000693
1102000058
2015412522
1102000432
1102000896
1102000557
1102000573
1102000749

فراس زياد عزات عزام
فردوس ابوبكر محمد الحرابي
فيصل الصادق ابوالقاسم همومه
قصي عيسى احمد الكايخ
كريمه انور نصر القمي
حنين محمد علي فــــرج
اسراء محمد علي التومي
أماني فتحي عياد البليلي
ميسم محمد المحجوب المشاي
لجين سالم احمد الجطولي

اسماء طالب السنة الخامسة الدفعة ( )15للعام الجامعى 2019/2018--2018/2017

المجموعة ()C
م
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

رقم القيد
0701001672
1102000626
0601001687
1102000091
1001001825
1102000228
1102000545
1102000254
1102000530
1102000918
1102000061
1102000110
1102000415
1102000831
1102000036
1102000857
1102000160
1102000303
1102000055
1102000114
1102000044
1102000022
1102000259
1102000294
1102000442
1102000476
1102000713
1102000135
1102000207
1102000217
1102000312
1102000407
1102000073
1102000589
1102000103
1102000062

اسم الطالب
ليال حسين عبدالقادر الدبري
ليلى احمد ابوالقاسم بيري
ماجدة ارحومة العجيلي طراف
محبوبه عبدالسالم محمد خروبه
محمد ابوالقاسم حسين الـهـمـيـسي
محمد ابوعجيله علي مامي
محمد احمد فخرالدين موسى
آيه حمزه زميط عبدالحميد
محمد العجيلي الوحيشي الوحيشي
محمد تاج سر ابوشرة حب النبي
محمد سالم المقطوف الجدال
محمد عبدالخالق محمد الــــمــصـــري
محمد عبدالرحيم علي الزروق
محمد علي الفيتوري الــطـبـيــب
محمود احمد سالم طالب
محمد مجدي علي امين سالم
محمد منير محمد الشديد
محمد يوسف الهادي الدرهوبي
محمد يوسف زائد زائد
محمود المبروك عبدالقادر امحمد
محمود عبدهللا عمر عــمــر
مراد ضؤ الشارف الحاج
إخالص الطاهر عمر حسن
أسماء محمد الهادي ارحومه
مروه خليفة محمد حباس
مروه ساسي عبدهللا المنتصر
مروه عبدالرزاق ساسي عبدهللا
مروه عبدالهادي علي الـمـبـروك
مريم ابوزيد يوسف العطوشــــي
الزهراء الهادي رمضان اوخـيـات
غاده علي عبدهللا الحاج ابوبكر
ساره عبدالفتاح يوسف المقوز
مريم علي السني ضــــؤ
معاذ محمد المقطوف علي
معالي ابراهيم علي عــلـي
معتز مبروك عبدهللا الختيوني

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

1102000395
1102000074
1102000158
1102000185
1102000573
1102000188
1102000012
1102000493
1102000586
1102000117
1102000153
1102000548
2016412509
1102000342
1102000268
1102000015
1102000123
1102000554
1102000345
1102000227
1102000399
1102000491
1102000411
1102000483
1102000660
1102000922
1102000063
1102000894
1102000544
1102000260
1102000017
1102000033
1102000037
1102000577
1102000840
1102000468
1102000298
1001002413
1102000223

مالك جمعة يحيى يحيى
مالك خليفة محمد بالعو
مالك عبدهللا علي الصويعي
منال علي عبدالسالم دخان
هدى المختار البشير المهدي
هدى علي عبدالسالم دخان
منى فتحي العربي االحرش
منى محمد المبروك ابراهيم
منيه محمد المبروك ابراهيم
رويدا محمود سعيد حباس
مهند مسعود الصغير الدوكالي
موده محمد ابوالقاسم الــرتـيـمـي
موده مولود محمد بقوش
ناديه احمد المبروك دغيم
ناهد عبدهللا علي مـامـي
ناهد محمد الصادق النمصي
نجاح عبدهللا محمد ابـــــراهيم
نجوى علي امحمد الماجدي
ذهيبه احمد المبروك الصابري
نسرين مفتاح سالم المشمر
حنين البشير حسين المعهبل
نهله محمد الطاهر شعيب
نور محمد رمضان الفالح
نورالدين محمد الهادي موسى
نوران محمد رمضان الجرد
نيروز نوري المجدوب الصيد
أماني مصطفى مفتاح الهريشي
هاجر مصطفى محمد الــــفــــالح
هبه العربي الصادق الميساوي
عهد الصادق المبروك امداكم
فاطمة أسماعيل المختار أبوشعالة
هبه حسين العجيلي المغيربي
خوله حسين العجيلي المغيربي
عائشة مصطفى البشير العلو
هبه عمار سعيد سعيد
هبه فرج خليفة الخذري
هدايه عبدالعزيز محمود الحشاني
هدى عبدهللا ابوالقاسم الــذرعــــان
هديل علي صالح الكيالبي

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

1102000555
1102000446
1102000149
1102000561
1102000777
1102000382
0801002793
1102000359
1102000200
1102000052
1102000120
0901001602

هديل محمد مصباح مصباح
هديل موسى المبروك هديه
هناء عبدالسالم مسعود القريشي
هــناء مــفـتـاح عــمــاره حموده
هند احمد البشير الزويك
هند بشير الفيتوري عبد القادر
وسيم عاشور الصادق احمد
عائشة احمد الطاهر الشريف
وفاق علي رمضان خمير
يسرا احمد ماداني احميده
أريج عمر فرج ابوشارب
يوسف عمر ميلود شاهين

