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الليالي حتى نرى الفخر يف عيون أمهاتنا وآبائنا، وها حنن نقف ألجله  وسهرنا ناتعبوره طويًلا اانتظمت يوم الذي الجاء 

بداية النطالقة ال، ولن يكون التخرج هو النهاية وإمنا تناالثقة الكبرية بأننا سنواصل رحل واليوم مسلحني بالعلوم ، 

منسك ونرتدي مالبس التخرج ، وما إن أمانيه وحّقق  حقيقية لتحقيق املزيد من العلم واملعرفة والثقافة، فهنيًئا ملن خترج 

يظّل يوم و حتى نشعر بقيمة التعب الذي مل يذهب هباًء أبًدا، عشهادة التخرج بأيدينا ونرى الفرحة يف عيون اجلمي

نتظره اجلميع، فاخلّريج ينتظر أن يرى نفسه وهو متهيء الستقبال الفرح واإلمساك بشهادته التخرج هو اليوم الذي ي

العلمية ، وجتعله ممتًنا لكل األساتذة الذين تعّلم على أيديهم، فاحلياة ال تتوقف عند هذه الشهادة، وإمنا هي بداية 

 .للتميز واإلبداع الذي ال ينتهي أبًدا

أننا حصلنا على شهادة علمية يف ختصص ما، وإمنا هي شهادة أليام مجيلة وأيام تعبنا وشهادة التخرج ال تعين فقط 

لسهر وتصفح الكتب واألوراق، نتيجة لأيام الدراسة  التعب الذي عايشناه طلية فيها وانتظرنا لنحصد فرحة التعب، 

 وامتنان وبهجة. تحول إىل فرحويكل التعب يتالشى لكن مبجرد أن نصل إىل يوم التخرج 

نأتي إىل يوم التخرج وحنن نسرتجع أمجل الذكريات اليت قضيناها يف القاعات الدراسية مع الزمالء واألصدقاء وحنن 

نتشارك مًعا اهلموم الدراسية اليت أتعبتنا، وخنطط مًعا ليوم التخرج وكيف سنفرح مًعا وننتظر انطالقتنا حنو احلياة 

 .، ألن طلب العلم ال يتوقف أبًداأماكن أخرى عليه يف  حّصلتلذي سنالعملية واملزيد من العلم ا

كل سبل املعرفة ، ألّن اهلل  لهسيوفقه اهلل تعاىل الذي ميهد ويف يوم خترجه يتم حتقيقه ميتلك طموًحا  طالبكل 

تعاىل أمر بطلب العلم، وكل طالب علم يتخرج من درجة علمية فهو حيقق رسالته اليت بدأها ليكون بهذه الرسالة قد 

والفخر يف  كّل التعب يتالشى بنظرة واحدة من أم أو أب أو معلم يرى فرحة التخرجوأّدى األمانة اليت كان حيملها، 

 .هعيون تلميذه أو ابن

  

 كلمات عن التخرج
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 مالك املربوك الفقهي  هناء امحد فضل اهلل  امساء ابوبكر غالب

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة

     

 عبداحلميد جمدي ملحس  العاطي حريز ايناس عبد  مها خالد التقاز

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة

     

 اسالم امحد امليهوب  الناصر اهلادي الرطيل  سرور حممد فرعون

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة

     

 إمساعيل املربوك أبوخشيم  ايات عبدالكريم حدود  علي عادل الصادق

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة

     

 عبداحلميد صاحل الصغري  حممد حممود ابوباهية  املرغينعبدالعالي نورالدين 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
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 فاروق فيصل على  نورا بشري عرعاره  بشري مسري الدغيس

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة

     

 عبدالرحيم عبدالسالم سويسي  حممود حسن الشريف  ازدهار ابراهيم البوعيشي

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة

     

 شيماء عادل الساعدي  صفاء عبداحلميد الغدامسي  محزه حممد فالوقي

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة

     

 حنان حممد علي عبداهلل  عبداملهيمن ابراهيم اجلطيلي  عبداحلميد فخرالدين دغمان

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة

     

 زياد عوض الورفلي  امحد عبداحلكيم اجلعودي  اساس يوسف ابراهيم

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
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 فاروق فيصل الشكريي  هيام عزالدين منصور  مروة عبداحلميد الغدامسي

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة

     

 عبدالستار ناجي سعد  شاهني فتحي بن فارس  حممود سامل بن يونس

 2019عـــــربي

 أعمال إدارة
 

 2019عـــــربي

 حماسبة
 

 2019عـــــربي

 حماسبة

     

 فرج حممد الشاعري  حممد مجال بن جنا  هشام علي اجلبو

 2019عـــــربي

  حماسبة
 2019عـــــربي

 حماسبة
 

 2019عـــــربي

 حماسبة

     

 احممد مسعود الرتهوني  حممد عبدالعزيز دخيل  سعيد حممد الثعبان

 2019عـــــربي

  حماسبة
 2019عـــــربي

 حماسبة
 

 2019عـــــربي

 حماسبة

     

 اسراء رمضان نقيطة  مجال ناجي مناع  امحد راشد سامل

 2019عـــــربي

 القانون
 

 2019عـــــربي

 القانون
 

 2019عـــــربي

 القانون
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 حممد فتحي عبداملؤمن  سليمى اسعد اجلوهري  ابراهيم فتحي البوراوي

 2019عـــــربي

 القانون
 

 2019عـــــربي

 القانون
 

 2019عـــــربي

 القانون

     

 امال اهلامشي السوكين  براءة حممد احلاج حممد  اميان علي املرميي

 2019عـــــربي

 القانون
 

 2019عـــــربي

 لغة إجنليزية
 

 2019عـــــربي

 لغة إجنليزية

     

 نادية سعد غشري  ابراهيم حممد الدالي  عبدالرؤوف صاحل صويدق

 2019عـــــربي

 لغة إجنليزية
 

 2019عـــــربي

 لغة إجنليزية
 

 2019عـــــربي

 لغة إجنليزية

     

 شذى خليفة زريق  البغلوشبشرى حسين   الشيماء نوري الشيباني

 2019عـــــربي

 لغة إجنليزية
 

 2019عـــــربي

 لغة إجنليزية
 

 2019عـــــربي

 لغة إجنليزية

     

 هبة عمران حمفوظ  امسهان امحد بن زايد  انوار مصطفي السرييت

 2019عـــــربي

 لغة إجنليزية
 

 2019عـــــربي

 لغة إجنليزية
 

 2019عـــــربي

 لغة إجنليزية
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 هبة حممد احلصائري  مروة عبداجمليد العريفي  نسرين خالد االزرق

 2019عـــــربي

 لغة إجنليزية
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 قراصسارة ابراهيم ابو   صفاء عبداجمليد العريفي  حممد زكريا قويعة

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 سلمى البدري العماري  حممد عبداهلل السائح  حممد عبداهلل بغين

 2019عـــــربي

 العمرانيهندسة العمارة والتخطيط 
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 اماني حممد اعرييب  عبدالقدوس عبدالرمحن السبعي  يسري خزين عبدالرمحن

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 والتخطيط العمرانيهندسة العمارة 
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 امحد رفيق امحد غفار  اية صالح الدين الزقلعي  باسل فؤاد بكور

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 والتخطيط العمرانيهندسة العمارة 
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 اية الشاذلي أمحد  حممد حممد الشويرف  عبدالعظيم ابوراوي املصراتي

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 سيف النصر على الزوي  ايه عبداهلل العزابي  وسام مصطفى برق لليل

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 عبدالسالم حممد قريز  مصعب علي شنفري  حممد مفتاح ابو هدرة

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019عـــــربي

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 خالد خالد غرس اهلل  حممد فتحي غويل  سالم عبدالوهاب ساملة

 2019عـــــربي

 اهلندسة  املدنية
 

 2019عـــــربي

 هندسة  النفط
 

 2019عـــــربي

 هندسة  النفط

     

 اجمد طارق احلاج  عبد املالك عبداحلكيم مللوم  مهند الطاهر قرمييدة

 2019عـــــربي

 هندسة  النفط
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
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 صقر حممد االحرش  عجيله احملجوب موده ابو  عبدالرحيم عبدالباسط جريد

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب

     

 انعام عمار جنان  قيس امحد البوعيشى  فاطمة خالد الصغري

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب

     

 حممد عبدالقادر قريز  زكريا نصر العجيلي  الرتهونيعبدالرؤوف شكري 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب

     

 حممد امحد احلوراني  ايوب فريد القبالوي  زهرالدين حممد عون

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب

     

 البديع ابراهيم املريض عبد  حممد رائد السلطي  رتاج خليفة الصديق

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
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   حممد عبدالرزاق ابوسنينة  حممد سامل احلسيين

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
 

 2019عـــــربي

 علوم احلاسوب
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 حممد خليفة خليفة.  فريد فؤاد بن فضل  عبدالرحيم مصطفي غومه

 2019صيــف 

  أعمال إدارة
 2019صيــف 

 أعمال إدارة
 

 2019صيــف 

 أعمال إدارة

     

 ابراهيم صاحل عدالة  انس امحد عثمان درويش  التونسي مصعب الفيتوري

 2019صيــف 

 أعمال إدارة
 

 2019صيــف 

 أعمال إدارة
 

 2019صيــف 

 حماسبة

     

 نسمه خمتار عادل سيدون  اسراء امحد ابوخشيم  رحاب صاحل الكردي

 2019صيــف 

 القانون
 

 2019صيــف 

 لغة إجنليزية
 

 2019صيــف 

 لغة إجنليزية

     

 حممد سليمان املقريف  عبدالناصر ابوعجيلة ابوصبع  عزالدين سليمان املقريف

 2019صيــف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019صيــف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019صيــف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 زقالم بن عبداهلل حممد  احملجوبيرواند فوزي   عالءالدين احممد ابودينة

 2019صيــف 

  هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 2019صيــف 

  هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 2019صيــف 

 اهلندسة املدنية
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 سعيد مجال عبدالناصر كعال  حممد كمال أدم  ايوب بشري عليوان

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
 

 2019صيــف 

 النفطهندسة  
 

 2019صيــف 

 هندسة  النفط

     

 امحد بشري بن ابراهيم  حممد سليمان باحلاج  عبدالعاطي الصادق املريول

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
 

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
 

 2019صيــف 

 هندسة  النفط

     

 حممد سامل نواره  امحد ناجي حسني  حممد اهلادي جرانة

 2019صيــف 

 النفط هندسة 
 

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
 

 2019صيــف 

 هندسة  النفط

     

 حممد امحد املعاوي  مطاع علي اخلراز  يوسف عبداحلفيظ اجلهاني

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
 

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
 

 2019صيــف 

 هندسة  النفط

     

 ابوغاليهطه ابوبكر   محزة ابراهيم القطيط  حممد فتحي العامري

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
 

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
 

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
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 حسن ناجي بن كريم  امحد مجعة ابودور  هناء سامل ارخيص

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
 

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
 

 2019صيــف 

 هندسة  النفط

     

 عيشة لطفي قدميش  زهرة حممد الزين  عطية حسن الوشيش

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
 

 2019صيــف 

 هندسة  النفط
 

 2019صيــف 

 علوم احلاسوب

     

     امحد عصام عبدالعال

 2019صيــف 

 علوم احلاسوب
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 ندي مصطفي الشقاقي  نوراهلدى نواف رسالن  حنني اسامة بوغراره

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة

     

 اسالم فوزي فارس  اميمة حممود السعداوي  زهور عبداهلادي ادهم

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة

     

 ميسم حممد قرادة  مروة املختار زائد  سارة ابراهيم جربيل

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة

     

 رتاج الصادق مريش  مروي محاد الشريف  سامل حممد امحودة

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة

     

 حممود بشري بانيمه  فاطمة حممود بن منصور  مصطفي مجال ابراهيم

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
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 اجلعرودرضا حممد   صهيب نورالدين سليمان  وصال عبدالعزيز الشويهدي

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة

     

 يسرا عبدالكريم حممود  نافع علي قنوص  نورهان حممد اجلالي

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة

     

 عالء عامر الذيب  حممد اخلايفامحد   انس حممد الدويك

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة

     

 مصطفى علي حنيش  علي عبدالسالم عكريم  معاذ ابوبكر ميالد

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة
 

 2019خـــريف 

 أعمال إدارة

     

 حممد ناصر بزيك  امحد حممد عزو  احلاج حممد رمضان اوالد

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة
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 دعاء حسام بسباس  حممد مصطفي الفرجاني  ادم الطاهر القرباع

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة

     

 شريفه حسن شعيب  عبداملهيمن مفتاح الديب  يونس النمرعائشة 

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة

     

 هيثم امحد العجيل  سراج احممد الرتيمي  حممد طارق السنكي

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة

     

 عبدالسالم مفتاح ابوغمجة  رشاد حمفوظ القريو  الفكحالناجي حممد 

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة

     

 حممود حسن الدبيب  سعد عمر احويو  الزبري صالح السنكي

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة
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 عبداملعز عزالدين بقة  حممد حسام الدين االرناؤوطي  حممد صالح السنكي

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة

     

 سارة عبداحلميد عبدالوهاب  يوسف حممد احلطاب  نادر اهلامشي املصري

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة
 

 2019خـــريف 

 حماسبة

     

 انس السنوسي بعرة  سامل حممد بن سليم  سليم علي بن سليم

 2019خـــريف 

  حماسبة
 2019خـــريف 

  القانون
 2019خـــريف 

 القانون

     

 نصيب امين عبيد  نور اهلدي عبدالناصر الككلي  خولة سامل سليم

 2019خـــريف 

  القانون
 2019خـــريف 

  القانون
 2019خـــريف 

 القانون

     

 سارة علي حريبه  اميان امحد عبداهلل  امحد الصيد الشكنطي

 2019خـــريف 

 القانون
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
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 منرية بهجات سويدان  مرح املربوك الرابطي  نبيلة جانكيز خان

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية

     

 هويدا حممد بوشيحة قصيبات  االء امحد االصلم زعبيه  مرية عمر ابوسنينة

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية

     

 وفاء رمضان اخلمرى  نائلة حممود طريش  سجي أسعد املسالتي

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية

     

 امنة مصطفى ابومحيدة  همام مفتاح الغراري  تسنيم عبدالكريم الكراتي

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية

     

 ايه حبيب الدراهي  اسراء امحد ابوالقاسم  سارة عبداحلكيم اهلنشريي

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
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 امحد فرج املليان  ايه منري بن زقالم  هبة عبداللطيف النعاس

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 إجنليزيةلغة 

     

 حممد عبدالوهاب ابوجازية  فاطمة عبدالغين التومي  امحد صاحل باحلاج

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية
 

 2019خـــريف 

 لغة إجنليزية

     

 تسنيم نوري بن حسن  مالك عبداهلل كندير  ريام حمسن رمضان

 2019خـــريف 

  لغة إجنليزية
 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 خمتار حممد االسطى  امحد عصام امحد  حممد ميالد محد

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 امحد مفتاح العنقار  مروة حممد سليمان  مروة عبدالسالم الشفر

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
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 عبدالرزاق مربوك الديلي  ياسني خالد الباروني  حسن عاشور الغدي

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 حممد انبيه الاليف  حممد خالد دراج  امحد علي برباش

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني

     

 رفيق فتحى النعاس  مروان خليفة العماري  حسن عمر اجملنون

 2019خـــريف 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني
 

 2019خـــريف 

 العمارة والتخطيط العمرانيهندسة 
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط

     

 عبدالرؤوف احلسني ابوصيد  رياض رمضان الفرجاني  علي عبداهلل العبيدي

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط

     

 علي بالنور جمدالدين  خولة سنوسي صاحل  حممد البشري ابوعامر

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
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 امحد سنوسي سنوسي  وليد حممد املزوغي  محزة على ابوسعده

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط

     

 رياض حممد بلقاسم  خليلمودة علي   حممد مصطفي ضو

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط

     

 حممد فتحي ابو كليش  عماد حرب احلاج  طه عبدالرمحن املصراتي

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط

     

 انس ميلود فريك  امينة هشام بن الغة  علي عبداهلاديحممد 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 هندسة النفط

     

 حسني اهلادي الفرجاني  نريوز حمسن ازقوقو  املعتصم باهلل شعبان االشعل

 2019خـــريف 

 هندسة النفط
 

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب
 

 2019ـــريف خ

 علوم احلاسوب
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 عبداهلادي عبدالقادر احلربوش  سفيان عبدالقادر جلنف  حممد عبدالوهاب ابوخشيم

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب
 

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب
 

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب

     

 رويدة عبداملولي اهلدار  نزار سعيد التونسي  حممد عبداملنعم البهليل

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب
 

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب
 

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب

     

 عبدالرؤوف حممد محزة  وعد بشري التاورغي  حممد حممود بن مفتاح

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب
 

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب
 

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب

     

 عبدالرمحن نوري السوينيه  حممود سعد عجاج  ميسون اهلادي الشاملي

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب
 

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب
 

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب

     

 خولة حممود ناصف  مالك ميلود شعبان  سفيان البشري اونيس

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب
 

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب
 

 2019خـــريف 

 علوم احلاسوب
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