
ت األسم الكلیة

1 ابتسام إبراھیم عمر الذیب كلیة الطب وجراحة الفم واالسنان

2 احمد فاتح محمد عیاد كلیة الزراعة

3 احمدعبدهللا عرعاره كلیة الھندسة

4 ازدھار امحمد العاقل العقربان  كلیة الزراعة

5 اسماد ابوجناح  كلیة الطب وجراحة الفم واالسنان

6 الطاھر أحمد خلیفة الشائبي  كلیة العلوم

7 ایمان علي المبروك دیاب الرقم  كلیة الصیدلة

8 إنعام محمد سالم شرف الدین كلیة األداب

9 إیمان بشیر مصطفى الكبیر  كلیة الطب البشري

10 أحالم حسن أحمد الخشیبي كلیة التقنیة الطبیة

11 أحالم حسن أحمد الخشیبي كلیة التقنیة الطبیة

12 أحالم مسعود البشیر الالفي  كلیة الطب البشري

13 أمل سعد عبدالمبدي الشرقاوي  كلیة العلوم

14 أمیرة محمد علي بن سعید كلیة التقنیة الطبیة

15 أمیمة أحمد عثمان المھدوي كلیة اللغات

16 أمیمة محمد الفوراوي  كلیة العلوم

17 آمنة حسن احمد حسن  كلیة العلوم

18 بشیر محمد بشیر الشریف كلیة الزراعة

19 بھیھ مفتاح كلیة الھندسة

20 ثریا البشیر محمد الویفاتي كلیة اللغات

21 حمیدة العمارى عبدالسالم أبوشناف كلیة الزراعة

22 حنان سعد الدین محمود أبوشویرب كلیة الصیدلة

23 خالد رمضان مصباح البیدي  كلیة الزراعة

24 د. رضا خالد المبروك كلیة التربیة/ طرابلس

25 رانیا علي خلیفة المجدوبي  كلیة التربیة/ جنزور

26 رحاب سعید العربي الجربي كلیة الطب البشري

27 زھرة محمد محمد سعید كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

28 زینب محمد احمد معتوق كلیة التربیة/ جنزور

29 سامیھ ھوییھ  كلیة الطب وجراحة الفم واالسنان

30 سلیمة ایوب یوسف ایوب كلیة العلوم

31 سناء خلیفة عیسى المقدمى كلیة الصیدلة

32 سھام الصویعي  كلیة الطب وجراحة الفم واالسنان

33 سھام الصویعي  كلیة الطب وجراحة الفم واالسنان

34 سھیلة محمد ضو زائد كلیة العلوم

35 شھرزاد علي مصباح الطیر كلیة الصیدلة

36 شھرزاد علي مصباح الطیر كلیة الصیدلة

37 صفیة علي حامد الحضیري  كلیة التربیة/ جنزور

38 عادل محمد المختار ابوشوفة  كلیة الصیدلة

39 عبد الناصر نوري احمید عیسي كلیة العلوم

40 عبدالباسط الساسي العجیلي عمار كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

41 عبدالباسط الساسي العجیلي عمار  كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

42 عبدالسالم منصور عبدالسالم الشریف كلیة تقنیة المعلومات
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43 عدنان الھدار علي الشاھري  كلیة القانون

44 عصام عبدالسالم رمضان الشامس كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

45 علي علي ابوراس كلیة العلوم

46 غزالة محمد بن حسین  كلیة الصیدلة

47 فادیة محمد محمود الجعفري كلیة الصیدلة

48 فاطمة أساعد سعد العجیلي كلیة الطب البشري

49 فوزیة المبروك الصادق خمیس  كلیة العلوم

50 فوزیة على التویب  كلیة العلوم

51 كریمة محمود حسین موسي كلیة العلوم

52 كمال بشیر محمد شنیتر  كلیة التربیة/ جنزور

53 كمال بشیر محمد شنیتر  كلیة التربیة/ جنزور

54 لمیاء محمد سالم شرف الدین كلیة األداب

55 محمد األمین الصادق الشویھدي كلیة الطب البیطري

56 محمد سلیمان محمد عبید كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

57 محمد صالح باشا أحمد الخضري كلیة الھندسة

58 محمد مفتاح محمد الجھاني كلیة الھندسة

59 مروة حسین ابوشعالة الشویھدي  كلیة الطب البیطري

60 مریم المصري محمد برباش كلیة العلوم

61 مریومة األخضر رمضان النعمي  كلیة العلوم

62 مصباح صالح محمد محفوظ كلیة الھندسة

63 منصور النوري مفتاح اشمیلة كلیة الطب البیطري

64 منى الزوام امحمد الكوحة كلیة التقنیة الطبیة

65 مني شعبان سالم عكریم  كلیة العلوم

66 منیر احمد الشریف كلیة الھندسة

67 میلودة رجب الفیتوري الحمادي كلیة الطب البشري

68 ناجیة حسن عبدو الغریاني كلیة الزراعة

69 ناھد فتحي محمد فرح  كلیة تقنیة المعلومات

70 نبیلة مسعود ابوقنیدة كلیة العلوم

71 نجاة علي احمد الجاللي كلیة العلوم

72 نجیب امحمد سعید فروجة كلیة الزراعة

73 نجیب سالم محمد بیوض كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

74 نسرین عبد الواحد امحمد زریبة كلیة التربیة/ جنزور

75 نعیمھ محمد عمر ملیوز كلیة الطب وجراحة الفم واالسنان

76 نھلة الصغیر االبیض محمد كلیة الصیدلة

77 ھدى محمد عمر اسماعیل  كلیة الطب البشري

78 ھدى ھدیھ محمد ادریس كلیة الزراعة

79 ھناء عبدالنبي علي الكالي كلیة التربیة/ جنزور

80 ھند السید نصیر كلیة العلوم

81 ھیام مصطفي مفتاح الخبولي كلیة الصیدلة

82 ولید علي أحمد المرغني كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة


