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541029نهلة علي رمضان سعيد.  1

211024سعاد ابراهيم محمد االعور.  2

000لينة عبدالرزاق احمد ابوالقاسم.  3

615068اية حسن عبدالرحمن حسن.  4

503040فاطمة عبدالفتاح التواتي.  5

705050سارة عبدالباسط الهادي عمار.  6

675060رحمة فتحي مسعود كرير.  7

585050وفاء جمعه عبدالقادر ابوقنيده.  8

18723مروة ابوعجيلة يونس ابوعجيلة.  9

655060عائشة عمار خليفة الندوى.  10

3826سمر المولدي عبدهللا بعامة.  11

006اسماء ابراهيم محمد مصطفى.  12

10612سلسبيل ادريس محمد الشريف.  13

16024فاطمة علي محمد االمام.  14

501852خلود عبدهللا خليفة الحاج العربي.  15

000شادية المبروك محمد المبروك.  16

571650مسرة المهدي محمد عادل المسعودي.  17

505050مرام بشير منصور.  18

535050هنية علي البدري مليك.  19

705053ابتسام فرج نورالدين محمد.  20

512642ندي خليفة ضو ضو.  21

685054حواء علي مصطفى بلوزة.  22

35731احمد صبحي عيسي.  23

502132ايوب محمد العارف قدمور.  24

695562محمد احمد موسي جبران.  25

50835محمد نصرالدين محمد قربع.  26

182232احمد حسن مفتاح المعداني.  27

000عبدهللا محمد حدود المة.  28

000عبدالسالم عبدالقادر محمد البكاي.  29

211032عبدالغني الطاهر البشير.  30

23530عبدهللا حسين عياد عكعك.  31

000ايوب احمد ابوبكر الحراري.  32

605050منير عبدهللا سعد المرجيني.  33

151020عبدالباسط مسعود المبروك عون.  34

615050احمد عياد سعد المرجيني.  35

531035ايهاب البشير عثمان حمدون.  36

321017محمد مصباح عياد ابوسنينة.  37

23831عبدالعاطي امحمد الكاتب.  38

505050صالح الدين ابراهيم سليمان عبود.  39

601436عالء الدين علي عبدهللا حنيش.  40

311237عبدالعظيم عبدهللا الطاهر ابوبكر  41

501239عادل جمعه ابوالقاسم نصرات42

686476يوسف سالم الجدر43

14210هيثم محمد صبري العكاري44

765070وصال الصيد صالحين نافع45

877077معاد نصرالدين الوحيشي46
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20518المنتصر باهلل عبدالعزيز محمود لقع47

501550داوود ابراهيم محمد القمودي48

501940سندس سمير ميلود بن يوسف49

381024سهيلة وحيد الفرجاني لبز50

685065انور عيسي حبيل البكوش51

745565اماني الحبيب محمد جابر52

321042زهرة علي احمد الصويعي53

351261هبه بشير محمد الدالي54

53722صالح محمود صالح الجالي55

000نضال سالم رمضان صوادق56

000عبدالعزيزعبدالمجيد ابوشكيوة57

0215همام محمد رمضان عبدالوهاب58

محمد مصطفى القريتلي.د
عميد الكلية

هشام مصطفى التير. م
مسجل الكلية

اعتماد
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