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 2018للفصل ربيع  تم قبولهمالطلبة الذين أسماء 

 

مصحوبين الحضور شخصيا لمقر الكلية  2018على الطلبة الذين تم قبولهم للتسجيل في الكلية للفصل ربيع 

 بعد الظهر. الثانيةمن الساعة التاسعة صباحاً وحتى  18/03/2018الموافق  االحديوم  من التالية باألوراق

 األوراق المطلوبة:

 استمارة الثانوية أو المعهد المتوسط االصلية + صورة ملونة. -1

 ( صور شخصية حديثة وذات خلفية بيضاء.4عدد ) -2

 شهادة ميالد الطالب + شهادة ميالد رب االسرة )من كتيب العائلة(. -3

 ي.استمارة الرقم الوطن -4
 )إن وجد( صورة من الصفحة اإلنجليزية من جواز السفر -5

 شهادة صحية. -6
 شهادة خلو من السوابق -7
 (.A4حضور الطالب شخصياً للتسجيل وتكون كافة المستندات بحجم ورق ) -8

 

 11:00على تمام الساعة  29/03/2018كما عليهم حضور االجتماع المزمع عقده يوم الخميس الموافق 

 صباحاً بمسرح الكلية.

 

 2018الطلبة المقبولين خالل الفصل ربيع 

ر.

 ت
 االســـــــــــــم ر.ت  االســـــــــــــم

1   
 عبدهللا عيىس عل  ابوالقاسم 67  الحسن جمال عيىس البارون 

 عبدهللا محمد عبدهللا هاشم 68  الفاروق عمر محمد التكمور 2

 عبدهللا ميالد عل  مصباح 69  المعتصم باهلل جمعة صالح بركة 3

 عبدالماجد مفتاح الفيتوري جابر 70  المعتصم باهلل نارص محمد خليفة 4

5   
 عبدالمالك سليمان سعيد عبود 71  إبتهال صالح الدين يىح البارون 

  الشوشان 72  إبتهال عل  خليفة العرن    6
 عبدالمالك صالح النفان 

 عبدالمالك عل  خليفة عبدهللا 73  إبراهيم بهجت موىس أبوقصيعة 7
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 عبدالمعي   مسعود موىس النقراط 74  إرساء مفتاح عل  امعيقل 8

 عثمان ميالد عمر عبدهللا 75  إيمان محمود محمد االربش 9

 عالء نرصالدين حسونة سالم 76  أحمد جمال يىح احمد 10

ك   11
 عل  عبدالسالم محمد الحاج 77  أحمد خالد محمد الت 

  عل  صالح 78  أحمد محمد سالم قاسم 12
 عل  لطف 

 عل  محمد إمحمد بكار 79  أحمد محمد عبدهللا خت   13

 عمر أحمد نورالدين كارة 80  أحمد محمد مفتاح أبوالئحة 14

 عمر صالح سعد الغزيل   81  أحمد محمود مسعود الصغت   15

16   
 عمر عل  محمد الديب 82  عبدالسيدأحمد ناج   الدهمان 

 فرج محمد عبدهللا الوداوي 83  أحمد نرص قطعه الكردي 17

 فرح رمضان البشت  القفر 84  أسامة محمد عمر الجعفري 18

 محمد السوري أحمد السوري 85  أصيل عبدالحافظ الصديق ديكنة 19

يف 20  محمد الشاذل  الهادي بلق 86  أصيل فيصل الشر

وك أبوحاللة 21 وك عياد صالح جبيل 87  أمل عبدالمجيد المت   محمد المت 

  إبراهيم امسيلخ 88  أمل نجيب أبورخيص غيطه 22
 

 محمد المزوغ

ة 89  أنس سعيد عمرو قانه 23  محمد إدريس فوزي بن خرص 

24   
 محمد حسن عمر القريو 90  أنس مالك محمد الجهان 

 عبدهللا بن زقالممحمد خالد  91  أيوب فتىح  شادي 25

ي نرص شعيب 92  آيات عبدالنارص محمد التكال   26  محمد خت 

 محمد سالم محمد غيث 93  بسمة عبدالكريم فرج أبوخريص 27

ي عل  أصميدة 94  بشر فتىح  عل  منصور 28  محمد صت 

ى محمد مصطف  الغدامىس   29  محمد عامر امحمد الجياش 95  بشر

  الطيب قشاش 30
 محمد عبدالحميد امحمد السود 96  جود لطف 

 محمد عبدهللا امحمد البدري 97  جودي حمدي سعد بوخطوة 31

 محمد عياد محمد المهيدوي 98  حازم صالح الدين محمد حميد 32

ي 99  حمزة عبدالكريم عبدالسالم عبدالكريم 33  محمد فتىح  محمد التويجت 

 محمد منصور عل  اعليوه 100  حمزة محمد إبراهيم برق الناب 34

 محمد نرص حسي   فرج 101  ختام سليمان خليفه خالئفيه 35

 محمود أحمد إبراهيم أبوسبيحة 102  خليل محمد خليل فريوان 36

37   
ي المقروش 103  دانية يوسف عل  الطمزين   محمود سعيد المشر

 مراد عبدهللا جمعة أبوبكر 104  رام  رشيد عمران 38

 مريم محمد إمحمد العكاري 105  مصطف  عمار الحاجرام   39

 مصدق إبراهيم مفتاح الهمال   106  رضوان عل  سعيد العزان    40

 مصعب محمد إبراهيم بارق الناب 107  رغد الدوكال  مسعود الدوكال   41

 معاذ عبدالحكيم عاشور المنت   108  رهف سليمان خليفة دامان 42

  روان فتىح  عل   43
 معاذ عبدالحكيم محمد عجالة 109  المرصان 
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   110  رويدة عل  جويل   44
 معاوية محمد أحمد الكيالن 

 مفتاح السائح مفتاح سلطان 111  رياض عادل محمد بن حمزه 45

 مالك المختار الشارف سالم عبدالقادر 112  ريان محمد سالم حرب 46

 عبدالقادر عل  خليلمالك  113  زينب أحمد عبدهللا الجديع 47

 مالك فرج جمعة الفالح 114  زينب عبدالرزاق عل  عكره 48

 مالك محمد عل  الحوي    ج 115  زينب محمد قدمور 49

 مهاب السيفاو ميلود كاشور 116  سارة أحمد إمحمد دي 50

 مهاب رمضان أبوالقاسم العكروت 117  سالم محمد سالم دخيل 51

52   
 

 مهند المهدي عل  النعاس 118  رساج امحمد حسن المزوغ

 مؤيد سالم محمد بن صالح 119  سماح عل  خليفه العرن    53

 ميار إسماعيل عل  غنيم 120  سمية معتوق إبراهيم الورفل   54

يف 55  نسيم حموده محمد أبومنجل 121  شكري عبدالنارص الطاهر الشر

 نورالدين ميالد احمد ابوستة 122  شهاب الدين فائز األمي   الغدامىس   56

   123  شيماء أحمد البشت  لكحال 57
 نورالهدى عل  حسن الزنتان 

  أبوبيرصة 58
  محمد بشت  جديدو 124  صالح أبوبيصت  عل  الفرجان 

 هان 

وك شنفت   59  هبه مفتاح المقطوف سالم 125  صفاء أبوصاع المت 

 هدى الهادي عمر 126  طه مسعود يىح العبار 60

وك 61  هديل عل  حسي   فرج 127  عبدالباري إمحمد أحمد المت 

 وديع عبدهللا خليفة األسود 128  عبدالرحيم محمد خليفة يخلف 62

 وصال الصيد نوري الفالح 129  عبدالرؤوف عمرو سعيد محمد 63

   130  عبدالسالم نوري منصور غومة 64
 يشا نجيب سليمان البارون 

   131  عادل جمعة المنترص عبدالفتاح 65
 يوسف إبراهيم يوسف الطرشان 

    عبدالفتاح نجم الدين شعبان رحيل 66
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