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

رقم القيد
1302000245
1501003924
1501004878
1302002317
1302002524
1302002725
1302002448
2015310000
1302002323
1302002434
1302002313
1508000131
1302002421
1501003694
1302002716
1302002419
0000000111
1302002651
1302002554
2017850000
1302002277
1302002683
1302002781
1501003788

جامعة الزاوية
كلية الطب
السنة الرابعة مجموعة C
كشف اسماء الطلبة السنة الرابعة الدفعة  18,17للعام الجامعي 2019/ 2018
الحضور واالنصراف
اسم الطالب
سلسبيل مصطفى ابوزيد ابودبوس
سلمى رمزى عمر الغنودى
سماح نورى ضو بلقاسم
سمر البشكار الهادي زريمق
سمر بشير محمد الشيباني
سمر عبدالمنعم حسن الحراري
سمر عمر حسن محمد
سمر محمد الطاهر عزاز
سميه سليم احمد العفيف
سميه عبدالسالم عبدهللا البشكار
سناء ابوالقاسم زايد التقازي
سناء سالم رمضان المسعى
سناء عبدالحفيظ الهادي عبدالمولى
سهار ناجى مولود عشيني
سهام محمد التوي ابوكريمة
سهيله صالح عمر الزوالي
سوسن بلعيد مفتاح الواعر
سوسن فرج امحمد السريتي
شدى الهادي الفيتوري درهوب
شرف الدين عبدالحميد الشيباني بالحاج
شروق السيد بدير عوضين
شموخ الصادق عبدالحميد السائح
شيماء محمد رمضان الجرد
شيماء المحجوب المقطوف الدرويش

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1202001219
1302002232
1302002782
1501005047
1501003787
1501004783
0000000273
1302002403
1501003774
1302002417
1302002271
1501005525
1302002594
1501003384
1501003307
1302002532
1501003591
1501005622
1501005155
1202001357
1501005456
1302002385
1302002574
1302002801
1302002240
1501004442
1302002821
1302002766
1302002360

صابرين مولود محمد الصابري
صفاء ابوالقاسم محمد سليمان
صفاء حسين العموري االحرش
صفاء محمد عبدهللا جاللة
صفاء محمد سلطان بردف
عادل خالد االحول خليل
عائدة البشير المبروك محمد
عائده رمضان الكوني الرعاش
عائشة المبروك العربي الخبولي
عبدالباري محمد علي الشامس
عبدالباعث الحراري سالم النعاجى
عبدالرحمن مصطفى ابراهيم محمد
عبدالرؤوف ميالد جمعة التاورغي
عبدالعليم عبدالوهاب مصطفى برق
عبدالقادر مصطفى عبدالحميد الشريف
عبدالمحسن محمد رمضان الرقيق
عبدالمعطى الهادى خليفة الشريف
عبدالمنعم مصطفى البشير العلو
عبدالواحد رمضان سعد الشيباني
عزالدين جمعة مفتاح امبيرش
عبير بشير عياد طور
عفاف منصور الصويعي شليق
علي البشير الصادق الجرمي
علي السوري الحراري الحراري
علي محمد سالم اسحيم
علية فوزى المختار ابوشريدة
عمر المختار مسعود البكوش
عمر حسن محمد رشيد
عمر محمد عبدالمنعم الشيخلي

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1501004568
1302002820
1501004604
1302002622
1302002424
1501004558
1202001343
1501005123
1302002548
1501004497
1302002556
1301003077
1302002704
1302002455
1501004594
1302002374
1302002572
1501004023
1302002635
1302002241
1302002355
1201002733
1501003245
1501005524
1302002349
1302002543
1501003574
1501003851
1302002257

عمرو عصام بدرالدين خماج
غسان المهدي مسعود البكوش
غسان حسن بشير الشارف
غفران رمضان علوان القنصل
غفران محمد عبدهللا القاضي
غيداء فيصل قسم ا هلل دفع هللا
غيداء محمد حسن الصيد
فارس فوزى اسماعيل بيري
فدوى عبدالكريم محمد جموم
فراس سويس عبد السالم خليفة
فراس عبدالباسط احمد الغول
فريحه امحمد شاكر ابوالطويرات
قمر سيد احمد المطري
لطفيه عبداللطيف حسن السوري
لمياء الجيالنى العربي ختريش
مالك محمد مصطفى فحيل البوم
محمد ابراهيم محمد عبدالصادق
محمد ابوالقاسم المقطوف حسن
محمد اكرم محمد بن كورة
محمد السيد المدهون مسعود
محمد اللطيف عماره الكبير
محمد الهادي المهدي عــياد
محمد رمضان كريم عكاشة
محمد شعبان جاب هللا االسطى
محمد صالح علي سركز
محمد عبداالله محمد القاضي
محمد عبدالحكيم حسين ابوزيان
محمد عبدالحكيم محمد بتور
محمد عبدالفتاح راشد راشد

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

1501004726
2118104000
2016110000
1302002676
2016730000
1501005157
1302002266
1302002817
1302002242
1501003648
1302002563
1302002609
1501004368
1501004648
1302002348
1501003387

محمد على البشير منصور
محمد علي احمد محمود
محمد علي سليمان خليفة
محمد علي عمر عمر
محمد فتحي البشير عبدهللا
محمد فرحات سعد الشيباني
محمد قاسم حسن القفه
محمد قاسم محمد فياض
محمد قدري علي الحطاب
محمد مصباح عبد العزيز الجمل
محمد مصطفى الشارف الجطري
محمد مفتاح محمد الفقي
محمد مفتاح محمد عبدالقادر
محمود مصطفى عمر ضو
مجدي مفتاح ابوبكر علي
مروة اسماعيل ابراهيم ضو
جامعة الزاوية

م
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
1501003540
1501004872
1302002533
1501003430
1501005597
1501004573
1501005230
1302002256
1302002467
1601106367
1302002700
1501005280
1102000056
1302002356
2016412523
1302002362
1501004344
1302002512
1302002250
1501004613
1302002441
1302002449
1501004865
1302002749

جامعة الزاوية
كلية الطب
السنة الرابعة مجموعة D
كشف اسماء الطلبة السنة الرابعة الدفعة  18,17للعام الجامعي 2019/ 2018
الحضور واالنصراف
اسم الطالب
مروة البهلول العجيلي سويسي
مروة التومى ابوعجيلة التومي
مروة سعد عبدالسالم عبدالسالم
مروة عمر محمد زايد
مروة كمال على االحرش
مروة محمد عبدهللا المجدوب
مروة محمد يوسف ارحومة
مروه المختار مصطفى امحمد
مروه حسن ابوالقاسم المقرحي
مروه محمد التهامي الطبيب
مروه محمد سالم الفرد
مروى محسن عبدالسالم األمين
مريم عبد هللا ابوبكر الكيالني
مريم عبدالرحمن عبدهللا المبروك
معاذ تركي ساري الوادي
معز عبدالرزاق عبدهللا اندار
مفيدة كمال الشعاب رجب
مالك مفتاح مصباح الخروبي
منار عبدهللا محمد المقطوف
منال محمد امحمد نصرات
منال مسعود بشير النايلي
منى مصباح علي البسكري
مندر علي خليفة الشريف
مها الكيالني العجيلي عاشور

123
124
125
126
127
128
129
130
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

1501004529
1501004496
1501003578
1501003523
1501004279
1501004950
1501004264
1302002239
1202001157
1302002681
1501003282
1302002386
1302002350
1302002464
1202001253
1501005152
1302002602
1102000623
1302002626
1202001174
1501003526
1302002216
1302002396
1501003673
1501004581
1302002301
1501004928
1501004422
1302001524

مهاد محمود محمد قعيم
مهجة مفتاح رمضان المجدوب
موده احمد مفتاح العلوى
مودة احمد امحمد علي الدباشي
موده طارق ابراهيم مهدى
موده عبدالناصر حمزة فضل
موده فتحى حسن موسى
موده نصرالدين البشير الغنودي
نادر صالح حاجى لعبة
نادره علي خليفة شاقان
نادين ابوالقاسم الكونى عمر
نجاة المهدي سعيد عبدهللا
نجم الدين رمضان خليفة بن كورة
نجوى ابوالقاسم سعد االنبط
نداء على سويسي بن كورة
ندى المهدى المبروك الكاتب
ندى خليفة سالم العطوي
ندى محمد احمد طرانش
ندى نوري عمر امحمد
نرجس سالم محمد غزالة
نزهة العجيلي سالم امبيرش
نسرين ابوبكر الهادي جالل
نسرين خليفة ابراهيم الهوشة
نسرين عمر عبدالسالم على
نسمة جمعة مصطفى نصير
نعمة محمد مصباح ادبارة
نهلة مسعود القنطرى الرميح
نهى السيد المهدى حميم
نهى خليفة محمد عبدالرحمن

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

2015540000
1501004318
1302002538
1501005246
1501003778
1501004083
1202001642
1501004539
1302002447
1302002416
1302002568
1501005451
1501005564
1302002692
1302002734
0701002360
1501004335
1501004596
1501003581
1501004320
1302002763
1302002438
1302002519
1501004501
1601106369
1501004754
2018880000
1001002783
1302002273

نهى شعيلى الطاهر الغالى
نهى على محمد الخرباش
نوال علي حسن المحروق
نور خالد خليل رمضان
نور عادل الصويعى هويسة
نورا جمعة مفتاح امبيرش
نورالهدى عبدالحكيم المختار حمزه
نورالهدى عبدالناصر امبارك الغول
نورالهدى يوسف مصطفى فحيل البوم
نورس خليفة احمد صليصل
نورس علي عبدالسالم امقيق
هاجر الطاهر المقطوف الكرغلي
هاجر الهادى عمار الوقاع
هاجر الهادي سعد دربال
هاجر صالح الدين جبريل عبده
هاجر عبدهللا خليفة الــــصــغـير
هالة فتحى الطاهر القانقا
هبة ابو القاسم محمد ارحومة
هبة احمد مختار الواعر
هبة هللا حسين الشيبانى بالحاج
هبه امحمد المختار الجغمني
هدى ابراهيم علي بشير
هديل محمد شعبان حسن
هشام عبدالحميد احمد طرانش
هشام عبدالناصر مسعود الجرو
هشام فتحى الطاهر الصويعي
همس محمد عبدالمهيمن خباطة
هناء المبروك محمد احـــمــــد
هنادي صالح الحاج خليفة سالم

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

1501003593
1302002303
1302002631
1302002636
1501003677
1302002727
1302002668
1501004237
1501004041
1302002748
1501005192
1302002230
1501005265
1302002633
1302002686

هنادي عبد الباسط رمضان عبد المجيد
هيفاء محمد ابوزيد الميساوي
هيفاء محمد الطاهر المصراتي
وجدان الهادي عبدالرحمن بيري
وجدان عيسى على بن زايد
وصال شعبان يونس بشر
ورود محمود صالح الحجاجي
والء رمضان محمد تنومة
وئام خالد فرج احتيوش
وئام عبدالحفيظ محمد الشيباني
وئام عبدالحكيم ابوبكر ابوزيد
وئام عبدالمجيد علي التقاز
ياسمين محمد عبدهللا خليفة
يسرى علي الهادي الفيتوري
يقين اسماعيل ابراهيم ضؤ

