م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

رقم القيد
1302002292
1501005104
1501005201
1508000262
1302002632
1501004775
1302002595
1501004638
1202001591
1501003421
1102000575
1501005553
1501005624
1302002588
1302002650
1302002597
1501004559
2016960000
1302002655
1302002452
2017620000
0901000121
1501004420
1501005248
1501003870
1503005434
1501005024
1302002669
1501004913
501000141
1501003585
2016412507
1501005150
1302002605
1302002475
1302002418
1501004545
1501005252

كلية الطب
السنة الرابعة مجموعة A,B 1
كشف اسماء الطلبة السنة الرابعة الدفعة  18,17للعام الجامعي 2019/ 2018
الحضور واالنصراف
اسم الطالب
إباء اكرم الطاهر دراء
ابتسام خالد عبد هللا الرتيمي
ابتسام عبدالوهاب الهادى يحي
إبتهال الحبيب المبروك زهمول
أبرار خميس بلقاسم الشعاليه
أبرار محمد عطية الطيف
إبراهيم محمد ابراهيم العبد
إبراهيم محمد ابراهيم كاموكا
ابو العيد جمعة ابو العيد الهنقاري
ابوعجيلة على ابوعجيلة كليلة
إجالل السماني دقاش ســـامـــي
أحمد ابراهيم المهدى حموده
أحمد العجيلي محمد سالم
أحمد الهادي المهدي الخطابي
أحمد خليفة الساسي المغيربي
أحمد خيرالدين المهدي ابوخدير
أحمد رمضان على ميرة
أحمد سالم احمد العجيمى
أحمد عبدالحميد عبدهللا عون
أحمد عبدالخالق القمودي الكالمي
أحمد عبدالمجيد محمد الوافي
أحمد علي محمد فكح
أحمد فرج بلقاسم عرفة
أحمد محمد الشيباني االفرك
أحمد محمد الفيتورى الحنيش
أحمد محمد المقطوف مسعود
احمد مصطفى ميلود حمودة
أحمد معتوق احمد النكاس
أحمد ناجي ابو عجيلة شاكونة
أروى إسماعيل ناجي التلوع
اروى منصور حمودة توفيق
أروى اكرم عريبي حلب
أروى عبدهللا ابراهيم النمروش
أرياف علي الصادق امحمد
أريج جمعة عبدالقادر زايد
أريج عبدالكريم مصباح الفهري
ازهار سالم مولود ابوالقائد
إسراء البشير احمد برق الليل

م
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

رقم القيد
1501005228
1302002500
1302002658
1501003829
1202001400
1302002630
1501004916
1302002687
1501004281
1501004735
1302002453
1501003988
2016980000
1302002375
1501004070
1501005026
1302002529
1302002534
2015140000
1202001634
1501005462
1302002526
2017010000
1501004391
1501005262
1501105972
1302002393
1501005596
1501004139
1501005324
1501004577
1501005001
1302002649
1501005140
1302002287
1302002384
1302002315
1302002246

كلية الطب
السنة الرابعة مجموعة A,B 2
كشف اسماء الطلبة السنة الرابعة الدفعة  18,17للعام الجامعي 2019/ 2018
الحضور واالنصراف
اسم الطالب
إسراء الصادق النعاس العفيف
إسراء الصادق محمد عبدالصمد
إسراء الصديق احمد الطيف
إسراء الطاهر ابو القاسم احمد
إسراء رمضان محمد نصر
إسراء عبدالسالم المختار ابوحميره
إسراء على حسين عبدالرحمن
إسراء محمد المختار هرهور
إسراء مراجع عمر الزحميتي
أسالم ابراهيم محمد الهايج
إسالم االمين محمد الشنيتي
إسالم خالد عبدهللا الرتيمي
أسماء أبوعجيلة عياد الفيتوري
أسماء شعبان محمد المبروك
أسماء فرج رحيل محمد
أسماء محمد احمد الفقي
أسماء محمد المبروك الديب
أسماء مصباح خليفة خلف هللا
إسماعيل ناجى فرحات معمر
آسية ميالد حسين اصويد
أسيل عبدالناصر عمر الزاوي
إشراق عبدالهادي ابوحميره عبدالهادي
أصيل فتحى حسين فحيل البوم
إكرام الشريف أحمد خماج
أكرم الصادق محمود خليل
أكرم هدية عبدهللا سعيد
االء علي عبدهللا الرتيمي
البشير الصغير يوسف حمزة
البيه الطاهر على الفهري
الزهراء ابراهيم بشير الجرمي
أماني ابراهيم سالم الشيباني
أماني ابراهيم عبدهللا ختريش
أماني احمد بلعيد الجهمي
أماني المبروك علي سويد
أماني حسين الهادي الشائبي
أماني نوري المبروك زهمول
أمل عبدالحكيم ابوالقاسم حسين
أمل عبدالعزيز مصباح الرعاش

م
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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

رقم القيد
1302002746
1302002376
1501003715
1302002365
1501004387
1202001313
1302002361
1302002379
1501003495
1501004712
1302002267
1102000220
1501004164
1501004241
1302002291
1501004623
1501003691
1501005433
1302002618
1302002378
1501003793
1501004461
1501004266
1302002698
1501005450
2016412526
1501003336
1302002735
1302002646
1501005073
1302002324
1302002818
1302002815
2017760000
2016440000
1302002304
1302002673
1501003466

كلية الطب
السنة الرابعة مجموعة A,B 3
كشف اسماء الطلبة السنة الرابعة الدفعة  18,17للعام الجامعي 2019/ 2018
الحضور واالنصراف
اسم الطالب
أمل محمد خليفة المكرش
أمل محمد عبدالقادر العطاب
أنس محمد عبدالرحمن الصغير
إنشراح عياد محمد شويه
أنوار موسي امحمد العموري
أوس خيري الفيتورى نصرات
إيمان الطاهر المبروك الذوادي
إيمان الفيتوري عبدالسالم زهمول
أيمن عبدالرزاق احمد الحامي
ايمن جمعة المبروك كربعات
إيناس المبروك ابوالقاسم التائب
إيناس صالح حسن المشمر
آيه الساسي الهادى الزويك
آيه شعبان محمد المبروك
آيه عاشور ابوعجيله المرناقي
آيه عبدالسالم الشيباني بالحاج
آيه عزالدين خليفة سحيم
آيه محمد حسين عوين
آيه محمد سليمان اللب
آيه محمد عبدهللا الرتيمي
آيه مسعود عبدالكريم النكاس
إيهاب عبيد بلقاسم علوان
أيوب الصديق محمد الرباعي
بتول ناصر صدقي الهنقاري
بتول يوسف محمد شتى
بثينه محمد السائح سعيد
بسام محمد عبدالسالم الصغير
بسمة احمد ضؤ البحري
بسمه جمعة علي االجهر
بشرى محمد على الشعاللي
بشرى محمود ابراهيم عمران
بشير حمود بشير حمود
بهاء الدين خالد احمد العزابي
تسنيم صبحي على موسى
تسنيم على سليمان خليفة
تسنيم لطفي احمد المرابط
تسنيم محمد احمد المشكوي
تسنيم محمد خليفة االجرب

م
115
116
117
118
119
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

رقم القيد
1302002682
2019060000
1501005087
1501004787
1302002551
1302002578
1302002629
2018320000
1501004598
1501005135
1302002559
1302002296
1501004449
1302002711
2015860000
1501005097
1501004187
2015880000
1302002552
1302002583
1501003765
1202001047
1501004185
1501003560
1501003288
1501004012
1501004907
1202001176
1202001602
1501003806
1302002604
1202001445
1302002517
1517101738
1302002328
1517102953
1501004523
1501003277

كلية الطب
السنة الرابعة مجموعة A,B 4
كشف اسماء الطلبة السنة الرابعة الدفعة  18,17للعام الجامعي 2019/ 2018
الحضور واالنصراف
اسم الطالب
تقوى الهاللي الطاهر الجرمي
جيهان محمد عامر سيامي
حازم علي ابوالقاسم زريق
حازم محمد فوزى عبدهللا الحاج
حسام الدين حبيب عبدهللا الشيباني
حسن الطاهر محمد الوافي
حسين الطاهر محمد الوافي
حمدي البشير الجالي العجيمى
حمزة احمد محفوظ خليل
حنين احمد المختار عاشور
حنين البشير محمد حبراره
حنين جمال سالم قليه
حنين حسين عبدالعزيز عبد العزيز
حنين محمد علي امطير
حياة مجيد الهادى ختريش
خديجة رجب المعاوى الواعر
خلدون خالد حسن سعدون
خلود ابراهيم عبدالوهاب سليمان
خلود رجب علي جموم
خلود عبدالوهاب محمد ناصف
خولة خالد عبدالسالم عبد الحميد
خولة عبد الوهاب الصادق عبد المولى
دانيا عبدالباري محمد دراء
دانيا فتحى ابوعجيلة جولق
دانية شعبان عمار عمار
دعاء عبدالمطلب عمارة الدرويش
دعاء عمر محمد القب
دالل نوري ابراهيم فحيل البوم
دينا ضو محمد المشري
ذكرى الهاللى الطاهر الجرمي
رانيا صالح السيد الجريو
راوية عادل محمد دراء
ربى الطاهر محمد علي
ربيعة محمد مصباح بن دله
ربيعة مفتاح محمد الفراح
رتاج عبدالرزاق الهادى كنز
رحاب رجب الشاملي الشاملي
رحمة على امحمد الحاج

م
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

رقم القيد
1501003954
1302002204
1501003909
1102000156
1202001506
2015412555
1501004488
1302002777
1302002762
1202001353
1501003547
1106000091
1302002293
1501004172
1302002729
1501004134
1501003262
1302002412
1501004152
1302002284
1302002732
1302002415
1302002425
1501004101
2018440000
1501003687
1302002344
0901002689
1302002288
1302002764
1501003590
1501004018
1302002666
1202001171
1501004218
1302002770
1302002527
1501003914

كلية الطب
السنة الرابعة مجموعة A,B 5
كشف اسماء الطلبة السنة الرابعة الدفعة  18,17للعام الجامعي 2019/ 2018
الحضور واالنصراف
اسم الطالب
رسل بشير مسعود كرناف
رشا رمضان علي الجعيدي
رضوان عبدالكريم منصور المودى
رندا المهدي العربي بالعيد
رندا رمضان محمد سليمان
رنده ضو عمر الذيب
رنيم محمد عبد القادر محمد
رونق اسماعيل النور بريمه
رويدا ابوالقاسم عمر قعيم
رويدا مفتاح عمرو حسين
رويدة العيادى عمار نائلي
رويده رجب الشاملي الشاملي
رويده علي ابوالقاسم المرناقي
رياض محمد مسعود عجينة
ريم احمد الطاهر القزيطي
ريم احمد امحمد المحمودية
ريم حمدى محمد عمران
ريم علي ابراهيم الطوير
ريما بلقاسم سالم العوامة
ريما عبدالعالي عبدهللا المعلول
ريمة ابراهيم احمد الحاج
زهرة عزالدين ضؤ ملوس
زهور االزهر الفالح الهامل
زينب مولود الهادى ابراهيم
سارة عمار السنى يوسف
سارة مصطفى محمد الالفي
ساره احمد مصباح العائب
ساره الهادي المهدي عياد
ساره جمال الصغير الفردغ
ساره فتحي مصطفى بتور
سالم على الصادق المقطوف
سجى الطاهر محمد الشغيوش
سجى عبدالمجيد محمد محمد
سجى فتحي مصطفى جربوع
سعاد خالد امحمد قويدر
سكينه صالح السني يوسف
سلسبيل غيث ابوالقاسم منصور
سلسبيل محمد ابوالقاسم عباس

