
اساسيات البرمجةدوائر كهربيةرياضةاالسمت.ر

26729امل التومي محمد غومة.  1

25834اية عمر كامل العائب.  2

22026اية محمد الحبيب بلقاسم النفطي.  3

231119الهام عبدالسالم عمر الجطالوي.  4

341628همسات محمد شعبان علي السنفاز.  5

511242رويدا مصطفى محمد رحومة.  6

000هدي الجليدي محمد ختريش.  7

17216اروي محمد احمد تنتوش.  8

18621اسماء عبدالرزاق محمد الحبيشي.  9

615063غفران نورالدين محمد ابوقنده.  10

755055منية محمد عمر البطني.  11

302051دنيا محمد غني.  12

35832غادة عبداللطيف صالح الرعوبي.  13

501664سلوى ضو امحمد سويحل.  14

321055االء عامر خليفة كلش.  15

775081زينب محمد احمد امحمد.  16

595062هويدا المختار مصباح الغنيمي.  17

565066هناء ابوالقاسم علي الناجح.  18

381229اسراء محمد نصر امحمد.  19

16215رندا مصطفى جمعه العمامي.  20

18105اسراء محمد عبدالسالم المصراتي.  21

18626مريم عبدالسالم منصور بشير.  22

24511عمر عبدهللا عمر بن الطاهر.  23

1630عبدهللا محمود عبدالقادر المنتصر.  24

24615اريناس عبدالغني جمعه الرويمض.  25

1360عبدالوهاب سعيد خليفة الطائش.  26

502033ابراهيم محمد مفتاح التومي.  27

581639علي البهلول علي ابوقفيفة.  28

000محمد عبدالوهاب المبروك الزقلعي.  29

655867عبدالروؤف علي رجب الصويعي.  30

501039ابراهيم عثمان مفتاح العبدلي.  31

501644سند ابوالقاسم محمد التقاز.  32

241221ناجي المبروك سعيد الحران.  33

501536محمد عبدالرزاق مسعود ابوسينية.  34

20936سعد فتحي سعد الناجم.  35

000علي يخلف علي علي.  36

30931حاتم ابوالقاسم علي الباروني.  37

502338ميلود الصادق دواس.  38

000اسعد جمعه سعيد شادي.  39

11714عالء الدين محمد االزهري.  40

635050فراس خيري محمد ابوالقاسم41

1769اسامة احمد الحرابي42

362030احمد السويحي الرقيعي سعد43

502151سيف الدين فوزي العجيلي44

665053شوقي امحمد ابوعجيلة بن عريبي45

000علي رمضان محمد الزوير46
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807278محمد احمد بلقاسم47

715050يوسف محمد الزوبيك48

362429غادة الجيالني عباس مسعود49

575056مودة وجدي محمد حامد50

3000غفران عبدالسالم رجب اغا51

201632محمد كانمي يوسف الوداني52

341130أميرة امحمد النفاتي53

665556طه عاطف محمد الهادي انديشة54

785063اروى احمد البوش التومي55

745069والء عبدالسالم المختار الهجني56

908387رجاء محمد السنوسي عراب57

501550عائشة نوري القذافي المليان58

محمد مصطفى القريتلي.دهشام مصطفى التير. م

عميد الكليةمسجل الكلية
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