
الدورة التمهيدية  اجتازواأسماء الطلبة الذين 

 لتسجيل بالكليةلوتم قبولهم  2014/2015للفصل ربيع 

 

 مــــــــــــاالس م ر.  مــــــــــــاالس م ر.

 الطاهر فوزي الطاهر 24  أبوبكرعلي إبراهيم عمر  1

 عبد هللاإبراهيم  عبد السالم 25  أبو القاسممحمد أحميدة  أبو القاسم 2

 السيد أحمد الصيد علي عبد 26  أحمد إبراهيم يوسف حطيبة 3

 حسين محمد الخراز عبد الفتاح 27  أحمد جمال أحمد حصن 4

 أحمد إمحمد حسين عبد هللا 28  أحمد عاشور منير عاشور 5

 خليفة ساسي عسكر عبد المنعم 29  أحمد عثمان مصطفى القريتلي 6

 أبو القاسمأحمد  عبد الرزاقلينة  30  صوهأحمد علي أحمد أبو 7

 مجدي محمد الوصيف إزريق 31  أسامة خيري مختار إشميلة 8

 محمد أنور محمد شعيب 32  المبروك حمودة عبد الرزاقأسامة  9

 محمد جمال يوسف المسالتي 33  عبد القادرأسماء منصور االسعد  10

 محمد حامد محمد خليفة 34  أصالة جمعة المبروك الالفي 11

 محمد صالح رمضان الواعر 35  أماني علي سلطان الشبلي 12

 كرنافة عبد السالممحمد  36  المبروك سالمأميرة عزالدين  13

 حمود حسن عمار مصباحم 37  عمرو سعيد قانه انتصار 14

 مروان نور الدين الرمالي 38  أيوب محمد العارف قدمور 15

 مصطفى أزناد أبوبكر السبيعي 39  بسمة سالم عامر بن زايد 16

 معاذ مصطفى علي سحبون 40  بسمة علي إمحمد أبوضاوية 17

 مياز محمد الهاشمي عمران 41  محمد بن خليفة عبد السالمحسان  18

 ندى أسامة أبوالقاسم غومة 42  خديجة علي الطاهر جبران 19

 محمد الشيباني العزيز نهى عبد 43  رانيا صالح مفتاح الطهار 20

 نيروز خالد عمارة شليك 44  الحدادكريا فتحي حسن ز 21

 هالة محمد الحامي الصغير 45  سعاد جمال محمد الكوت 22

 وعد محمد إبراهيم إبراهيم 46  شهد حسين سالم المزوغي 23
 

لمستندات ابالحضور إلى مكتب الدراسة واالمتحانات بالكلية مصحوبين على الطلبة المذكورين أعاله ضرورة 

 :02/07/2015إلى  28/06 األسبوعالتالية خالل 

 قم الوطني مختومة من السجل المدني.شهادة الر -2  النجاح االصلية. استمارة -1

 من جواز السفر )إن وجد(. اإلنجليزيةصورة من الصفحة  -4  شهادة ميالد رب االسرة والطالب )كتيب العائلة(. -3

 .(األزرقفي كتيب العائلة  4صورة من رقم ورقة العائلة )صفحة رقم  -6  صور شخصية حديثة. (4) -5

 


