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ما إن يبلغ الطفل السادسة من العمر، حتى يهرع والداه إلرساله إىل املدرسة؛ ليتعّلم بها، وعيونهم ترنو إىل ذلك اليوم الذي 

، من هنا يبدأ األهل بغرس هذا الطموح مزدهريروه فيه وقد ختّرج من اجلامعة، شاّبًا يافعًا متأل عينْيه اآلمال مبستقبل 

جيتازون عتب السّلم واحدة تلو األخرى، إىل أن يتخّرجوا يف والّدراسة  وهم جيتهدون يفيف نفوس أبنائهم وبناتهم، 

الثانوية العامة ويصلوا إىل اجلامعة، وهناك تبدأ اآلمال جلّية يف عيون الوالدين واألبناء يف الوقت نفسه، وهم يدفعونهم 

 للحصول على أعلى الدرجات للوصول بهم إىل يوم التخرج. 

يبدأ هذا اليوم بالتدريب واالستعداد من قبل الطالب وإدارة اجلامعة، ويلبس فيه اخلّرجيون أبهى ما لديهم من مالبس 

واجلمال بل يف مجيلة، ُأِعّدت خصيصًا هلذا اليوم، فتبدو ألوانها جّذابة بهّية، كأّنها تنافس بعضها بعضًا يف احلسن 

والضيوف واألهل كما نري حسن صنعه، ووترتيبه وإظهار مجاله  اهلندامالرونق واإلبداع، إضافة إىل اإلبداع يف 

حلجز مقاعدهم يف األماكن املخصصة هلم، وأنظارهم تتطاول لرتى ما جيري، واألصدقاء والزمالء يتوافدون اىل القاعة 

حلفل من ترتيب. ومن ثّم ينتهي احلفل الرمسي؛ لينتشر األهل واألبناء يف حدائق وترمق كّل التفاصيل املتعّلقة بذلك ا

ومرافق اجلامعة؛ فهذا ينظر إىل ابنه حبّب واحرتام، وذاك ينتظر املصّور لكي يأخذ له صورة تذكارّية، وآخر يبحث عن 

مل باقة ورد يبحث بني مجوع مكان مجيل يف مرفق بهّي؛ ليأخذ به صورة تدّل على عظم املكان وأهمّيته، وآخر حي

اخلّرجيني عن ابنه أو ابنته؛ ليمنحها هذه الباقة املعّطرة حبّبه واحرتامه هلا، كيف ال، وهي منبع األمل واحلنان، بل 

والنظر إىل املستقبل املشرق الذي ينتظره أو ينتظرها يف أعقاب هذا احلفل البهيج. وما هي إال ساعات قليلة، حتى 

تذهب كّل عائلة إىل بيتها بصحبة ابنها أو ابنتها اخلّرجية، وكّل منهم يفّكر يف املستقبل احلافل ينفّض احلفل و

واحلياة الوردّية اليت تنتظره بعد التخّرج، وما هي إال أّيام أو أسابيع؛ حّتى يركض من مكان إىل آخر فهنا يضع شهادة 

صول عيون اخلّرجيني، لعّلها جتد فيه آماهلا املنشودة يف احلترمقه  ددالتخّرج، وهناك يضع سرية ذاتية، وهناك موقع حم

 .على وظيفة

 

https://mawdoo3.com/ 
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 حممود عبدالسالم الاليف  علي مصطفي عبد النيب  عبدالرؤوف حممود الربكي

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 

 

 

 

 

 حممد مصطفى الكشيك  مها نورالدين عمران  فرحات معمر فرحات

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 

 

 

 

 

 صهيب عبدالناصر حامد  الطاهر زهري احلايف  حنني حممود الشريف

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 

 

 

 

 

 منى مصطفى محيدة  مجيلة كمال الطرابلسي  عهد مصطفى الصغري

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 

 

 

 

 

 مصطفي فوزي بن احلاج  عبداهلل عبدالعاطي بن احلاج  وسام فؤاد تابابة

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
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 علي الشريفذكرى   مسرة عياد الدرناوي  حممد خالد وليد رجب

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 

 

 

 

 

 نورالدين عمران البنغازي  خلود حسن عامر  مالك احممد ابوديب

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 

 

 

 

 

 معتز علي حنيش  امين اهلادي زراع حممد  قصيعة ايوب ابوبكر

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 

 

 

 

 

 سندس فتحي العالم  حممد امساعيل الشريف  عبد الرؤوف سامل ابوظهري

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 

 

 

 

 

 حممد فرج البيدي  انس امساعيل الشريف  امحد صاحل اجلربي

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
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 وجدان امحد محد  عبدالرمحن احلبيب امللييت  حنني عيسي الغزاوي

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 

 

 

 

 

 رغد عبداحلكيم الورفلي  سامية سعيد بوحه  حممد مسعود الفياللي

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 

 

 

 

 

 عبداهلل حممد عبداحلكيم  اريج مجال زريقان  حممد عجيلي محد

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 

 

 

 

 

 حممد عبداحلكيم مجهور  هناء موسى الباروني  اية حممد الغرباوي

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 

 

 

  

 فيصل مصطفي بنداقه  حممد رضاء اخلضار  عبداحلميد بكرهعماد 
 2017عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2017عـــــربي

 أعمال إدارة

 2017عـــــربي 

 حماسبة
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 خمتار حممد الشوشان  اسراء حممد الرتبي  همام حممد ابوراوي

 2017عـــــربي

 حماسبة

 
 2017عـــــربي

 حماسبة

 2017عـــــربي 

 حماسبة

  

 

  

 منصور فتحى بن حكومه  امحد صاحل موسى  مروان حممد منصور الشمام

 2017عـــــربي

 حماسبة

 
 2017عـــــربي

 حماسبة

 2017عـــــربي 

 حماسبة

   

 

 

 حممد بلقاسم مادي  ريان عبداجمليد املهلهل  هبة الرمحن جنيب بن االمني

 2017عـــــربي

 حماسبة

 
 2017عـــــربي

 حماسبة

 2017عـــــربي 

 حماسبة

 

 

 

 

 

 طه رمضان عرفة  عبدالفتاح ابوبكر كشالف  اشرف شعبان امحد

 2017عـــــربي

 حماسبة

 
 2017عـــــربي

 حماسبة

 2017عـــــربي 

 حماسبة

   

  

 حنني سليمان النائلي  دالل رجب كارة  عبداهلل عمران رحومة

 2017عـــــربي

 القانون
 

 2017عـــــربي

  القانون
 2017عـــــربي

 القانون
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 أمنه عبدالسالم العماري  وعسة علي سامل  سارة عبدالرزاق امحد

 2017عـــــربي

 القانون
 

 2017عـــــربي

  القانون
 2017عـــــربي

 القانون

     

 مدثر حممد صديق  نهال عبدالسالم بريما  وعد حسن شنفري

 2017عـــــربي

 القانون
 

 2017عـــــربي

  القانون
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

     

 امة الرمحان عبداحلفيظ عصراوي  حممد عبدالرمحن سامل  امرية حممد الصغري

 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

     

 بشري النجارلينة   هناء عبداحلكيم رباب  رغدة اجلليدي طروم

 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

     

 اية عزالدين شيته  سراج الدين ابراهيم بن يزيد  عدنان حممد شكاب

 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية
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 اميان ابوبكر التاورغي  انوار عبداهلل التاجوري  خلود خالد حسن

 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

     

 اريج راسم املنصوري  جابر عبداملنعم الطرابلسي  شدى مخيس محاد

 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

     

 ابرار حممد بن مسعود  مسرة عبداجمليد بن عمران  صفاء الصيد حممد

 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

     

 علي الرازقيطارق   معاذ عبدالقادر بن غربية  رياض صالح الدين بن غالي

 2017عـــــربي

 لغة اجنليزية

 
 2017عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 
 2017عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 عدي حممد بابكر  حممد خالد اشتيوي  معاوية عبد العاطي بن زائد

 2017عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2017عـــــربي

 اهلندسة املدنية

 
 2017عـــــربي

 اهلندسة املدنية
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 مراد حممد بن يعال  اسامة عبدالرؤوف ابوعامر  مسر مصطفى القاضي

 2017عـــــربي

 اهلندسة املدنية

 
 2017عـــــربي

 اهلندسة املدنية

 
 2017عـــــربي

 طفهندسة الن

     

 مودة عبدالرزاق خرياهلل  خوجةزياد عمر رمضان   نور عبدالوهاب كعال

 2017عـــــربي

 طفهندسة الن

 
 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب

 
 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب

     

 الفيتوري مسعود سامل  عبداملنعم املقطوف عبدالنيب  شرف الدين حممد التومي

 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب

 
 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب

 
 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب

     

 صهيب حممد الدويك  مروه خليل بوغرارة  ملياء رجب عبداهلل

 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب

 
 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب

 
 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب

     

 سفيان سامل اقصودة  هيثم ابوبكر حممد  نزيه نوري مغيدر

 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب

 
 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب

 
 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب
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   امحد عزالدين الرقيعي  مصطفى عبداهلل مخرية

 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب

 
 2017عـــــربي

 علوم احلاسوب
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 مروة احممد الرتيمي  مهند عثمان علي  حممد امساعيل اجملربي

 2017ـيفص

 أعمال إدارة

 
 2017صـيف

 أعمال إدارة

 
 2017صـيف

 أعمال إدارة

     

 مهند امحيدة بومداس  يوسف عبداهلل اوحيدة  حممد نصرالدين االزمرلي

 2017صـيف

 أعمال إدارة

 
 2017صـيف

 أعمال إدارة

 
 2017صـيف

 أعمال إدارة

     

 عبدالرمحن الزرقاني الزغداني  حممد مصطفى احلبشي  سندس عبدالفتاح بيوض

 2017صـيف

 حماسبة

 
 2017صـيف

 حماسبة

 
 2017صـيف

 حماسبة

     

 سعيد علي علي  والء صاحل الكميشي  مرفت علي العيسوق

 2017صـيف

 حماسبة

 
 2017صـيف

 حماسبة

 
 2017صـيف

 حماسبة

     

 عبداملهيمن بن عيسى الغنيمي  حممد نورى الزعلوك  حممد كاكا عبداخلالق

 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 
 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 
 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
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 فاطمة عبد اجمليد درز  حنني علي هدية  عبداحلكيم مصطفى اجملراب

 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 
 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 
 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 مساح خالد اخلبولي  اشرف خالد بن نصري  سفيان املعطي احلوزي

 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 
 2017صـيف

 والتخطيط العمرانيهندسة العمارة 

 
 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 فادي امحد حالق  زمزم ادريس مهدي  زياد حممد عزيز

 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 
 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 
 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 طارق ميالد عبداهلل  فاتن حممد حممد  عبدالسالم اذيابحممد 

 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 
 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 
 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 انوار عبداجمليد بن عيسى  فيض بشري نضال  االسطى فوزي حممد

 2017صـيف

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 
 2017صـيف

 هندسة النفط

 
 2017صـيف

 علوم احلاسوب
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 سيف الدين الصغري انقاجي  مصعب علي شلغوم  سالم مصطفى حقيه

 2017صـيف

 علوم احلاسوب

 
 2017صـيف

 علوم احلاسوب

 
 2017صـيف

 علوم احلاسوب

     

     طه عبدالرحيم القداح

 2017صـيف

     احلاسوبعلوم 
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 ناصر طارق الكريكشي  مروان مفتاح ابوالئحة  طه عمر املصراتي

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 هاني رمضان القبلي  حممد عبدالقادر صقر  يوسف حمي الدين الكريكشي

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 حممد عمر عيسى  ابراهيم حممد االطرش  حممد علي الستيين

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 يوسف مجعة بن ساسي  سوسن امساعيل اهلليب  علي حممود الكيب

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 عبدالسالم معاذ حممد  مازن سليم طيطش  صفي الدين عمر خلف اهلل

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال
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 عالءالدين حممد بلعيد  علي مفتاح قدوره  حممد املهدي هنادي الصيد

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 مريم البشري التري  حممود حممد اهلنشريي  ى الفرجانيلًأنس ع

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 بهاءالدين حممود العجيلي  حسني عمر اجملنون  اسراء امحد الضبيع

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 سلسبيل عبدالرمحن فرحات  حممد علي الولد  حامت حممد الرقييب

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 رافت عزت حاطوم  سهيله مجال الزقوزي  مي حسن بن والي

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال
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 اجلميل الشارف ميالد  هندان جنيب الغاوي  اصالة صاحل رحومة

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 مرام حسام الدين احلمسوك  وليد حممد سامل  مالك فتحي الضراط

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 شدى ادريس احلاج امحيد  اسراء سعودي بن الغة  بهاءالدين ضؤ موسي

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 مالك راشد النعاس  حممد عبدالرمحن بن عياد  يوسف فتحي حودة

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 غفران الاليف الرقيق  امل رجب املصراتي  طه عبداهلل بن دخيل

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال
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 عبدالرمحن عادل يعقوب  مصطفى الشاطر.عبداملعز   ابتهال ابوعائشة حمفوظ

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 اهلامشي خالد بن يزة  سعيد حلسن أوكريش  الطاهر يوسف بلبان

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 غيث امحد سيف النصر  ايراهيم فوزي االمري املصري  نسيم صالح الدين املدكم

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 سارة حممد فتحي الطليعية  حنني ابوبكر عويدات  امل عبدالغفار املربوك

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

     

 عالءالدين مجعة الرجباني  نريوز عبدالسالم السكالني  ضحى حممد بابكر

 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال

 
 2017خـريـف 

 إدارة أعمال
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 عالء سعدالدين الدوييب  حممد مرسيط السهيل  حممود حممد رحومة

 2017خـريـف 

 حماسبة
 

 2017خـريـف 

 حماسبة
 

 2017خـريـف 

 حماسبة

     

 مالك عادل اخلضار  سراج عبداللطيف قنبور  هاجر عبداملوىل عموش

 2017خـريـف 

 حماسبة
 

 2017خـريـف 

 حماسبة
 

 2017خـريـف 

 حماسبة

     

 حممد بشري سويسي  لطف اهلل كمال الدين ابوراس  علي حسني ابوصيد

 2017خـريـف 

 حماسبة
 

 2017خـريـف 

 حماسبة
 

 2017خـريـف 

 حماسبة

     

 عائشة كامل عطية  حممد ابراهيم اجلديد  اميان اهلادي زراع

 2017خـريـف 

 حماسبة
 

 2017خـريـف 

 حماسبة
 

 2017خـريـف 

 حماسبة

     

 ابوركيبةرانيا حممد   عبدالناصر عبداحلكيم الشريف  مفتاح امساعيل احشاد

 2017خـريـف 

 حماسبة
 

 2017خـريـف 

 القانون
 

 2017خـريـف 

 القانون
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 حممد احممد الزنتاني  هدير عبدالعزيز اخلشمي  امحد اهلادي الشهراني

 2017خـريـف 

 القانون
 

 2017خـريـف 

 القانون
 

 2017خـريـف 

 القانون

     

 الشكري االء امحد  امحد صالح الرقييب  سراج مجال ميالد

 2017خـريـف 

 القانون
 

 2017خـريـف 

 القانون
 

 2017خـريـف 

 القانون

     

 سليمان حسن الفقعاوي  منال صالح الدين امقيق  امال فتحي العجيل

 2017خـريـف 

 القانون
 

 2017خـريـف 

 القانون
 

 2017خـريـف 

 القانون

     

 هجان علي ابواحلجب  نهال حممد االمني بن زقالم  سارة حممد عبدالوايف

 2017خـريـف 

 القانون
 

 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية
 

 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

     

 ابتهال حممد الكبري  ارجوعة سامل مشبش  امحد علي الشيخ

 2017خـريـف 

 القانون
 

 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية
 

 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية
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 مريم حممد الدوفاني  عبدالرمحن يوسف بالريش  كعبارعصام الدين  منصور حممد

 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

     

 نوران عبداحلميد بن عيسى  االء علي صاحل  حنني عبدالفتاح بن عمران

 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

     

 جمدولني حممد البشري طنيش  ماوية عالءالدين حبارات  سارة علي بيوك

 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

     

 سندس سامل العلواني  يوسف رمضان املعداني  طالل عبداهلل عباده

 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

     

 مروان أبوبكر كريم  سجى رمضان ضياف  شدى عبدالعزيز عمر

 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية
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 الزوبيهكوثر عمر   فاخر فتحي فطيس  سعيدة مفتاح نعامه

 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

     

 اسراء سوف عبدالسالم  سارة سوف عبدالسالم  رؤية رياض الدرييب

 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

     

 بكر كريم حممد ابو  علي بن عبداهلل هاجر  حيدر نبيل علي

 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 لغة اجنليزية

 
 2017خـريـف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 مسر مضوى عبدالباقي  عواشه حممد السوسي  حممد فرج السبيعي

 2017خـريـف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 
 2017خـريـف 

 اهلندسة املدنية

 
 2017خـريـف 

 اهلندسة املدنية

     

 هاجر حممد الغواوي  والء الدين التوم خبري  حممود مصطفي الفيتوري

 2017خـريـف 

 اهلندسة املدنية

 
 2017خـريـف 

 اهلندسة املدنية

 
 2017خـريـف 

 اهلندسة املدنية
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 التومي خشخوشةعبداهلادي   عبداهلل امحد حالق  خلود خالد الكشيك

 2017خـريـف 

 اهلندسة املدنية

 
 2017خـريـف 

 اهلندسة املدنية

 
 2017خـريـف 

 اهلندسة املدنية

     

 حممد رمضان حممد الفالح  معمر عبداهلل بشينه  ارحيم علي عامر ارحيم

 2017خـريـف 

 اهلندسة املدنية

 
 2017خـريـف 

 اهلندسة املدنية

 
 2017خـريـف 

 املدنيةاهلندسة 

     

 شذى حممد احلضريي  خالد حممد الكيالني  طالل حممد املنتصر

 2017خـريـف 

 اهلندسة املدنية

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

     

 رانيا عصام املختار  هند عبدالرزاق الفرجاني  حممد مجعة الغول

 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

     

 غفران عبدالسالم بريقة  عبدالرمحن فرج الشريف  حممد حسني الوليد

 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب
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 علي ناصر حسنني  ابوبكر امحيدة انبية  هديل مصباح مصباح

 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

     

 شهاب الدين عمران البنغازي  مروان منصور بن حكومة  عبداهلل نوري سحوب

 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

     

 حممد ابراهيم اخلري  البشري ابوغرارهحممد   امين امحد قريرة

 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

     

 عاصم حممد انوجيي  عماد حممد النجار  جنيب رجب الاليف

 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

 
 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب

     

 انس عمرو العاشوري  امحد علي موسي  صفاء مصطفي قنباشه

 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب
 

 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب
 

 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب
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   حممد رمضان كلش  حممد علي البكوش
 2017خـريـف 

  علوم احلاسوب
 

 2017خـريـف 

 علوم احلاسوب
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Tel: +218 21 444 4757 

Fax: +218 21 444 4757 

Website : www.alrefak.edu.ly 

E mail: info@ alrefak.edu.ly 

f الرفاق لجامعة الرسمية الصفحة 


