قائمة الطلبة املقبولني بالكلية
ر.م

االسم

1

محمد عبدالحكيم عثمان بن نوبه

2

دعاء عادل على الحداد

3

دنيا يوسف عبدالسالم العامرى

4

معاذ الطاهر كعبار كعبار

5

انس غيث فرج الرقيبى

6

عبداهلل جعفر خليفة عراب

7

عبداملهيمن عادل سليم فطيس

8

معاد عبدالباسط الفيتورى البراح

9

احمد اسامة محمد الناجح

10

تسنيم الهادي املبروك شيحه

11

سراج خيري العربي غريب

12

لجني ناصر عبداهلل الغناي

13

محمد خيرى مسعود السالمى

14

محي الدين محمود شعبان عقيله

15

نضال محمود ابراهيم بانون

16

احمد مصطفى احمد محمد

17

اسراء خالد سالم ابو االجراس

18

االء محمد مصباح مصباح

19

سفيان عصام فوزي الشكشوكي

20

صهيب خالد مفتاح ناجى

21

مجاب العارف شاكر عبيدة

22

محمد خيراهلل املبروك التاجوري

23

محمد صالح سالم املغيربى

24

محمد عادل عبداهلل بشير

25

محمد فتحي الطاهر العباسي

26

مصطفى الزروق مصطفى ابوعائشه
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27

مصطفى عصام مصطفى القرقوري

28

نورالهدى ناصر الحبيب باباه

29

ياسني محمد عمر التمبكتى

30

اميره عامر على ابوكبراره

31

ايمن محمد محمد فرحات

32

جمانة مسعود على اليوسفى

33

دعاء نصرالدين العارف العجيلى

34

سمر جمال املختار عطيه

35

شذر الصيد محمد بن فرج

36

عيسى الهادى احمد املرادى

37

مجد محفوظ محمد جعاكه

38

محمد خليفة محمد بن دلة

39

محمد سراج مصطفى كشالف

40

محمد محمود عبدالسالم الطيب

41

محمد مصباح محمد القنطرارى

42

مالك محمود محمد حتويش

43

نورالهدى اسامه محمد بدرالدين املسعودي

44

بهاء خليفة قاجوم

45

احمد عبدالفتاح حميدة نصر

46

احمد لؤى يوسف املكى

47

اسراء ميلود خليفة ابراهيم

48

اسماء يوسف مسعود الحاج

49

الحسني على الحسني عتمان

50

املنتصرباهلل احمد علي عيسى

51

انس يوسف البشير الفرجانى

52

سند نبيل عبدالسالم عاشور

53

شاهني هشام ناجي الواعر

54

عبدالغفار محمد ابوقراض
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55

عمرو سالم عمرو الختالي

56

محمد احمد امحمد عجاج

57

محمد اسعد رمضان بن صالح

58

محمد عبدالسالم مفتاح املحجوب

59

هبه محمد سالم العباسى

60

وداد حسن املهدي الفالح

61

ياسمني حسني محمد اصهيب

62

ياسني عادل محمد الشعافي

63

يسرا محمد مصباح الالفي

64

خالد عبدالحكيم على العامري

65

ادريس محمد احمد بن سعيد

66

امجد ناصر علي املحلس

67

ايمن نبيل عبدالقادر بوبطاق

68

ايناس عمر عبدالسالم الشريف

69

ايوب اسامة محمد قنيجيوة

70

ايوب عمر سليمان حامد

71

بشرى عبداملجيد مصطفى بن حامد

72

رتاج حسني الفيتوري العموري

73

زمرد مفتاح خليفه الفيزقه

74

عائشة اشرف ابراهيم الخبولى

75

عبدالرحمن كمال علي زقالم

76

عبدالرحمن ناجي محمد مرسيط

77

عبدالعزيز عبدالرحمن احمد فنير

78

عبدالغفار محمد عمر نوح

79

عبداملجيد مصطفى رمضان حنيش

80

فاطمه محمد ابراهيم عمار

81

فرح امحمد رحيل الكوحة

82

مالك محمد عبدالسالم بولسني
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83

محمد احمد محمد غزال

84

محمد طارق محمد االمني بن عثمان

85

محمود لطفى عثمان الغريانى

86

مريم خليل حسن القنطري

87

مصطفى عبدالغفار مصطفى ابريش

88

معاذ محمود فرج فرج

89

ونيس عبدالناصر ونيس بن رزق

90

يزن الشتيوي مصطفى الفنطازي

91

مهند علي محمد غوج

92

إبراهيم طارق إبراهيم الطويل

93

احمد عبدالوهاب محمد الالفي

94

اسالم ناصر محمد قناط

95

االمني مصطفي محمود بن عيسي

96

حسان جمال بن عياد الزناد

97

دانا بسام جبار عبداهلل

98

دانيه محمود الصادق املعيوفي

99

رضا محمد الطيف سعد عمارة

 100سلسبيل الحرمني محمد الحرمني
 101سناء صالح الدين محمد الوكواك
 102طه احمد محمد رضوان
 103طه جمال مفتاح البوعزى
 104طه فتحي علي مسلم
 105عبدالرحيم فاتح محمد الكبير
 106عبدالرحيم مصطفى عامر الزائدى
 107عبداهلل حسن محمد ددش
 108عبداملالك محمد احمد سالم
 109عدنان محمد صالح البوراوى
 110فرج صبري فرج السنكي
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 111كنانه على عبدالفتاح الزهراء
 112محمد الشارف محمد الكيالنى
 113محمد عادل عمرو ابو الشواشي
 114مروان عادل إبراهيم قطوسه
 115مروه عزالدين محمد الككلى
 116معاذ اشرف فرج املعلول
 117مهند جمال حسن ميالد
 118محمد فارس الطاهر كازوز
 119أسماء محمد ميالد الحمودي
 120محمد احمد مسعود شوشن
 121احمد فوزي محمد املغربي
 122محمد نجيب علي املرزوقي
 123احمد فاتح محمد بن الفقيه
 124ادهم عبدالحكيم سالم بسباس
 125اسامه الشريف رجب نوير
 126ايوب الباشير محمد العدل
 127باسم محمد على سنوقه
 128رامي عمر محمد الجانكو
 129زكريا عبداللطيف محمد الجدى
 130سالم احمد عثمان املهدوي
 131عبدالحميد حسونة عبدالحميد بن موسى
 132عبدالرحمن مصطفى على اكعيب
 133عبدامللك احمد عمر منصور
 134عبداملهيمن محمد عبدالهادي قطنش
 135ليلى عادل محمد القاضى
 136محمد الهادى عبدالسيد اليسير
 137محمد ثابت الهانى نجاح
 138محمد حسني عبداهلل بن عون
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 139محمد سعداهلل الشريف عبدالحفيظ بن سعود
 140محمد عبدالباسط سالم زريق
 141محمود عادل عاشور بن عثمان
 142معتصم باهلل علي بالقاسم بشير
 143يحي عبدالسالم على سنوقة
 144احمد حسني عبدالحفيظ البوسيفي
 145مالك مسعود عبدالكريم البلوشى
 146محمد احنني املعاوي شنينة
 147ساره شعبان علي ابوميس
 148اصيل محمد عبدالسالم الكانونى
 149عبدالرحمن نجيب رجب الالفى
 150احمد ابوبكر علي الحاج
 151بالل فؤاد محمد القمبرى
 152عبداملهيمن عيسي علي ابوخبطه
 153ايمن عاشور سالم الثائب
 154محمد خالد محمد املصراتي
 155منتهى علي منصور الثابت
 156عبدالبارئ عبداهلل محمد الحافي
 157احمد جمال احمد البخبخي
 158حسن احمد ابوالقاسم ابومنيار
 159عاصم عبدالسالم سعد ابوعرقوب
 160محمد سعد عبدالقادر سعود
 161مختار إبراهيم رمضان التاورغي
 162مروان عبدالحليم عبداهلل طريش
 163سارة السنوسى محمد ابوخزام
 164ايهاب معمر محمود الدوس
 165ثراء ربيع ابراهيم الدخاخنى
 166مالك سالم عمران عبدالنبي
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 167مروان املبروك محمد كريشبان
 168عبدالكريم عبدالناصر عبدالسالم بن يوسف
 169دعاء عمر محمد بن سلمى
 170مهند حميد محمود كليب
 171نورهان اسامة احمد النعاس
 172هدايه خليفه محمد هويدى
 173نور الهدى املهدى الزروق الشريف
 174خالد عبدالرزاق املبروك ادريس
 175اميمة محمد عبدالصادق عبدالصادق
 176محمد سامي شالبي
 177وليد عبدالرحمن الطاهر قجوم
 178عبداهلل فتحي احمد ابوديه
 179محمد بهلول شنيبة
 180حسام الدين هشام رجب الواعر
 181ايوب احمد خليفة سالمة
 182رحيل عمر رحيل
 183محمد خالد يوسف الفالني
 184جعفر الصادق الطاهر كحيل
 185الياس جمعة خليفة الغرياني
 186زياد على محمد حسن
 187شيماء على ابوالقاسم الدروقى
 188صالح معمر صالح الباوندى
 189فيضان طارق الهاشمى الكاتب
 190مها عبدالرزاق محمد التركى
 191تقوى عبدالحكيم محمد الخبولي
 192على عادل على البيباص
 193املقداد محمد عاشور املجدوب
 194طه جمال على التومى
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 195عائشه منصور ضو إمحمد
 196عبدالرحيم الصادق عبدالسالم العالم
 197محمد خالد محمد الرقيبي
 198عابد السالم محمد احمد االسطي
 199ابراهيم عمر عياد االسطي
 200ابراهيم فتحي علي بريك
 201علي خالد علي اغفير
 202عائشة علي محمد زايد
 203عبدالبارى شعبان فرج املغيبني
 204معاذ جمال خليفه البوعيشي
 205عبدالرحمن فتحى رجب التير
 206املعتصم باهلل احمد رمضان قاسم اغا
 207اسراء محمد الهادي الهاشمي
 208رياض عبدالحكيم سالم امبارك
 209ايوب جمعه محمد سالمه
 210رحيل عمر محمد عمرو
 211صقر محمد صقر امحمد
 212نبا احمد رمضان املشرقى
 213سراج الدين عبدالسالم عمران نفد
 214عبدالرحمن عبداهلل علي الكمباري
 215دعاء فرج احمد غرس اهلل
 216محمد صالح الدين مصطفى صولة
 217معاذ عمران صالح شلوف
 218نوفل سعيد مفتاح التونسي
 219احمد صالح خليفة الرمالي
 220انس احمد الطاهر الشريف
 221عبدالرحمن طارق عبدالجليل الكيش
 222عبدالرحيم الشارف فرج دلوح

8

ر.م

االسم

 223عبداملالك عالءالدين الهادي الشيباني
 224عبداملعز خالد علي الدرويش
 225عبداملهيمن فوزى البهلول املعمرى
 226عبدالوهاب سالم ابوبكر املجريسى
 227علي حسني علي جرنجه السوكنى
 228عمر محمد عمر ساسى
 229فضل اهلل عمر فضل اهلل ساسي
 230فهد خالد على الحكيمى
 231لجني جمال الدين محمد ابوراس
 232محمد صالح الدين على العمارى
 233محمد عبدالسالم رمضان عريبي
 234محمد على مختار بن مادى
 235محمد مسعود محمد دياب
 236معتز صالح محمد الورشفاني
 237ميار رضوان محمد املجدوب
 238ناصر كمال عبدالحميد غولة
 239نشوى صبحى محمد بن شحيمة
 240هشام مبروك سعيد بيسة
 241محمد صابر عثمان ابوغريس
 242املعتصم باهلل إبراهيم املرغني
 243الزبير محمد عبدالسالم املزوغي
 244سلسبيل الهمالي عبدالسالم معتوق
 245ميكائيل طارق محمد جبريل
 246غفران عمر عبدالقادر بن محمود
 247نضال النوري رجب ميالد
 248هشام محمد رضاء املهني
 249ابراهيم جمال صالح قرقاب
 250ابراهيم موسى سعيد ابوحلقومه
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 251احمد انور الضاوى غرغار
 252اسامة مختار محمد التوير
 253اشرف عبدالرزاق فرج معوال
 254االء محمد على الشاوش
 255املعتصم باهلل محمود عثمان املنتصر
 256تاج الدين جمال الهادى سعيد
 257خولة املبروك الثابت اسويسي
 258ريان جمعة عبدالسالم الهباشي
 259ريان عبدالوهاب على حسني
 260زياد عبدالحميد العربي ابوراص
 261سالم سليمان سالم العريفى
 262شروق محمد رمضان على
 263صالح شعبان سالم بن حسن
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