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  ( A )المجموعة 

 اسم الطالب رقم القيد ت

يف  1 ن عيىس عمار المليان الشر  احمد االمي 

 احمد منصور رحومة راشد  2

 اسيل محمود محمد خليفه  3

 الفة عىل سعد الفورت    4

وك  5  امنة ابوعجيلة ابرهيم المبر

 انس محمد سالم الميشو  6

 ايمان رمضان عبدهللا الهالك  7

 عياد حميده احمد إرساء  8

9    
 أحمد عبدالمنعم أحمد السيلينن

 أمنة أنس عىل العقاب  10

 تسنيم سام  محمد النعاس  11

 حمزة فرج غيث شطيبة  12

ي خليفه بشيوه  13  دعاء خب 

 رضوان فتح  عمر الوليد  14

ن   15 ن عبدالسالم حسي   ريان حسي 

 ساجد نجيب الطاهر تنتوش  16

 بن عىل   سند خالد فرج  17

 شذى فائز محمد ابوقادومة  18

 طارق عبدالسالم الفيتوري النويرصي  19

 عبد الرحمن محمد ميالد بن يوسف  20

 عبدالرحمن عبد الحكيم امحمد الكيال  21

  عبد هللا الصقر  22
 عبدالرحيم مصطفن

 عدنان عبدالقادر العرتر الهوتن   23

 عمر عبدالنارص محمد بن غشب    24

ن الطيب يوسف ابوعزيز  25  لجي 

ن عمر القعود  26  محمد االمي 

 محمد جمال الهادي حنيش  27

28    
 محمد عادل عىل  الكيالتن

 محمد عبدالمنعم عبدالحميد بن عمار  29

 محمد فتح  رمضان قنود  30

 بشب  الزعلوك  31
 محمد مصطفن

 مدثر محمد يوسف المىك  32

 مصعب عماد سعد ابوراوى  33

يف  34  مناهل محمود محمد الشر

 ميار عادل عاشور ابراهيم  35

 نسيم امب  محمد البهلول الواعر  36

 هشام عىل محمد الرطنر   37

38    
 وسام خالد حدود الزرقاتن

ن عبدالكريم عبدالمجيد العائب  39  يقي 
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  ( B )المجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب رقم القيد ت

 ابرار ونيس الهادي المهيدوي  1

 اهر كشاداحمد محمد الط  2

 ارساء نوري بالقاسم قريميدة  3

 العرتر  زيدان العرتر  الطاهر  4

 الياس مصطفن عىل عاشور  5

 اميمه رضا محمد المنترص  6

 اية ابوالعيد عىل ابوستة  7

 إرساء عىل جمعة وحيده  8

ن الهادي بن سعد  9  أحمد حسي 

 أمل الصديق عيىس ابوجريدة  10

 وىسبلقيس طارق عىل  م  11

ن فرج محمد  12  حسام حسي 

 دانيه عيىس حسن عبدالرحمن  13

14    
 رجب خالد ابوبكر الكبن 

 رهف باسم محمد الزوتر   15

ى  16 ن  زينب محمد احمد القمب 

 سلىم حمدى عبد الفتاح الصغب    17

ن   18  سيف االسالم الحبيب ابراهيم البي 

ي الهادي النجار  19  شيماء خب 

 السنوىس محمد الشامخ عبد البارى  20

 عبدالرحمن جمعه رمضان لملوم  21

ن   22  عبدالرحمن مصباح ابوسبيحه حسي 

ن محمد مصطفن الصابرى  23  عبدالمعي 

 عمادالدين أحمد سعيد بن كافو  24

 قاسم عيىس الفيتوري قمو  25

ن كمال رمضان االسىط  26  لوجي 

27    
 محمد جلول حسونة الجورتن

 سوف وافن محمد صالح   28

 محمد عبدالسميع ميلود باالشهر  29

يف  30  محمد عمر عبدالسالم الشر

 محمد مختار اسماعيل السويحىل  31

ى  32  محمود صبح محمد الحضب 

 مشة عىل  محمد القنارى  33

 مالك محمد احمد ابوكلش  34

 مؤيد حسن محمود إبشب    35

 ندى يوسف خليفة خليفة  36

 النارص محمد بنيس هداية عبد   37

 وسام الطاهر بشب  ابراهيم  38

 عبدالحكيم مفتاح شالتر    39
ن  يقي 

 يونس بشب  يونس عشينن   40
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  ( C )المجموعة 

 اسم الطالب رقم القيد ت

 ابرار احمد عىل ابودبرة  1

 ابرار طارق شعبان النجار  2

يفاحمد عبدالسال   3  م محمد البصب  الشر

يف  4 يف محمد الشر  ارساء الشر

 الطاهر عىل  عمر اوالدالحاج  5

 الياس عىل  عمر اوالدالحاج  6

 اميمة وجدي امحمد الزروق  7

 انوار عىل  سعيد العرضاوي  8

 ايوب محسن بدروش الغال    9

 أبراهيم رمضان الصغب  التونىس    10

 أالء سالم غيت عيىس  11

 آية المختار عمر عبدالكبب    12

 توفيق سلطان ابراهيم سالم  13

 دانية عارف سليمان البوجديدي  14

ن   15  دعاء عبدالحكيم يوسف تارسي 

 رهف أحمد رمضان احقيق  16

 ريان فتح  محمد الكبب    17

 ساجده أبراهيم عىل  الصغب    18

19   
ن
 سحر يوسف عىل واف

 وقسند عبد السالم محمد الطر   20

هوتن   21  شهد نورالدين سعد الب 

ن مصطفن بن عون  22  طه حسي 

وك االسىط    23  عبدالرحمن جمعه المبر

 عبدالرحمن محمد محمد قصيعة  24

 عبدالكريم صالح الدين محمد النويحر    25

 عىل  عثمان المهدى بن عبدهللا  26

 فرج احمد فرج سويىس  27

 لقمان ابوبكر نورالدين الدويك  28

ه  29  محمد بهلول عمر زقب 

 محمد رجب عمار الكانوتن   30

ة  31  محمد عبدالباسط محمد عمب 

 محمد عمار الهادى الحرارى  32

 محمد فيصل جمعة البعيىل  33

 محمد وردكو محمد محمد  34

 مريم عبدالمجيد عمران الطويل  35

 معاد مفتاح إبراهيم أبو راس  36

 شةمفاز محمد فرج عكا  37

ن منصور بن موىس  38  منصور ياسي 

 نجمة امحمد رمضان الهوارى  39

 هاجر عبدالحميد محمد الطروق  40

 هويده مفتاح محمد االحيول  41

ن عبد السالم معمر عبدالسالم  42  يقي 

 يوسف رجب محمد عصمان  43

 

  

 2023 - 2022توزيع مجموعات الطلبة الجدد للعام الجامعي 



 

4 
 

 دولة ليبيا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة طرابلس

 كلية تقـنية المعلومات

State of Libya 
Ministry of Higher Education and 

Scientific Research 

University of Tripoli 
Faculty of  

Information Technology 

 

  ( D )المجموعة 

 اسم الطالب رقم القيد ت

 ادر النعىمابتهال عبدهللا عبدالق  1

يف  2  ابراهيم عبدالوهاب محمد الشر

 احمد عبدالسالم عبدهللا ديا  3

 ارين المهدي الصادق الحاج ميالد  4

 ارساء جمال محمد مشكان  5

 االء عبدالزروق احمد فرعون  6

 االء فرج مهدى معتوق  7

 المعتصم باهلل فتح  رمضان التويب  8

ة محمد صالح ابوسبلة  9  امب 

هوتن   10  انس جمال ضو الب 

 انسام عبدالفتاح عىل  بكره  11

 اوسم رمضان محمد العباتن   12

 ايناس عياد المختار عقيلة  13

 إيناس محمود المختار البناتن   14

ي  15 وك الشنب   أسامة محمد عبدهللا المبر

 أنس عبد السالم التوهام  الراىح الدوينر    16

ى سليمان كروز  17  أية خب 

 تسنيم محمد عياد البوزيدى  18

 خديجة عبدالمنعم ناجم شيبة  19

 دعاء طارق عيىس قرادة  20

 رقية اسماعيل عىل الجدر  21

 ريان عبد النارص خليفة غومة  22

وك  23  زهرة عبدالسالم محمد توفيق المبر

 سالم محمد سالم الصيد  24

 سند خالد محمد بن عاشور  25

 محمد الحصائرىشهد امحمد   26

 صهيب صالح الدين عىل كشب    27

 طه اسماعيل عبدهللا ارحيمة  28

 عبد العزيز احمد عبد الننر بن غريبة  29

 عبد الفتاح ضو مفتاح الخويلدي  30

 عبدالرحمن حسن عمر المجدوب  31

 عبدالرحمن محمد عىل أوحيده  32

 عبدالرؤوف عبدالكريم قاسم مصطفن القريو  33

 عبدالعزيز محمد عىل الهائىل  34

ن عبدالسالم العمارى  35  عبدهللا حسي 

  ابوقلية  36
 عبدهللا سالم عبدالغنن

ن محمد معتوق شليبك  37  عبدالمعي 

 عىل  الهادي عىل  بن عيىس    38

 فاطمة شعبان ميالد دوية  39

 فيصل مراد إبراهيم بن وهيبة  40

 حازم محمد الزوتر   41
ن  لجي 

 ك عرفات المهدى قريناتمال  42

 محمد اسامة محمد عكعك  43

ن بشب  محمد وجيج  44  محمد األمي 

 محمد جمال عىل  ايوب  45

 محمد خالد عمر طريش  46
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  ( D )المجموعة 

 محمد عبد هللا ابراهيم ابراهيم  47

 محمد عزالدين محمد الزائدى  48

 محمد فرج ادريس عبد الكريم  49

يف محمد فرج  50  رمضان الشر

 محمد هشام احمد المخ  51

 مروة نارص محمد شعيب  52

53   
ن

 مصطفن رمضان مصطفن التاورغ

 مصعب مفتاح إبراهيم أبو راس  54

ن يح  عبدهللا دقدق  55  معب 

 منة هللا احمد حسن عبدالرحمن  56

 منن عدنان عياد بن طاهر  57

ىك  58  ميسون عبدالسالم محمد الب 

 يبه عبدالسالم أحمد بن سعيدنس  59

 هاجر احمد فريد بن حيون  60

 هاشم مفتاح سالم الجهيىم  61

 همام عىل عمار فرج  62

ن فرج بريك  63  وصال حسي 

 وئام صالح الدين عىل بشب    64

يش  65  وئام محمد خليفة خب 

 يوسف حافظ عبداللطيف زاهيه  66
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