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مقبول13459.26طرابلس   1988ليبيإدارة أعمالمحمد الصديق ابوعقرب13227104

مقبول13561.3طرابلس   1989ليبيةإدارة أعماللطيفة حسين القابسي23228063

مقبول13259.09طرابلس   1990ليبيإدارة أعمالمحمد عبد العاطي بن زائد33228095

مقبول13359.71طرابلس   1990لبيبةإدارة أعمالاسراء عمر عبدالواحد43228114

مقبول13163.95طرابلس   1988ليبيإدارة أعمالمحمد ابراهيم عون53229034

مقبول13159.56سبها   1992ليبيإدارة أعمالعبدهللا الصغير انقاجي63230002

 جيد13369.68طرابلس   1991ليبيةإدارة أعمالاميمة نور الدين الحالم73230241

مقبول13156.31طرابلس   1991ليبيإدارة أعمالهيثم سالم مقيلي83232017

 جيد13370.09طرابلس   1991ليبيإدارة أعمالسارة مصطفي التاورغي93233004

مقبول13361.29طرابلس   1995ليبيإدارة أعمالمحمد ابوبكر عون103233032

مقبول13158.36اوباري   1993ليبيإدارة أعمالمحمد عبدالقادر عبد الوهاب113233043

جيد جدا13377.75طرابلس   1994ليبيةإدارة أعمالحنين الهادي الكيالني123234003

جيد جدا13375.15سوق الجمعة   1991ليبيةإدارة أعماللبنى عبدالناصر زرتي133234013

 جيد13366.36طرابلس   1995ليبيةإدارة أعمالمرام اشرف الشريف143234040

 جيد13366.26طرابلس   1991ليبيةإدارة أعمالاالء ناصر الدرناوي153234144

 جيد13168.37طرابلس   1993ليبيإدارة أعمالعبد الوهاب ابو القاسم الشبيعان163234171

جيد جدا13679.86تاجوراء   1990ليبيةإدارة أعمالجازية علي محفوظ173234207

 جيد13268.27طرابلس   1986ليبيإدارة أعمالمحمد احمد بن رحال183234213

الحكومة الليبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إدارة التعليم العالي الخاص

جامعة الرفاق االهلية للعلوم التطبيقية واالنسانية

( 2016ربيع) للفصل الدراسي ادارة االعمالكشف خريجين جامعة الرفاق لقسم 



 جيد13166.96طرابلس   1993ليبيةإدارة أعمالاريج محمد شاوش193235011

 جيد13269.31طرابلس   1992ليبيإدارة أعمالاحمد عبدالحميد انقا203235017

مقبول13364.1طرابلس   1992ليبيإدارة أعمالعبدالرؤوف معمر النائض213235019

مقبول13063.2طرابلس   1992ليبيإدارة أعمالعبدالعظيم عبدالناصر قرواش223235067

 جيد13170.21الخمس   1990ليبيإدارة أعمالعلي رمضان السكرني233235070

مقبول13361.1طرابلس   1991ليبيةإدارة أعمالمالك عاشور بن شحيمة243235085

 جيد13370.12طرابلس   1991ليبيإدارة أعمالعبدالروؤف محمد جمال الدغيس253236027

جيد جدا13282.8تونس   1991ليبيإدارة أعمالعالء الدين فرج الثابت263236087

 جيد13366.11تاجوراء   1993ليبيإدارة أعمالمحمد علي المزوغي273236092

مقبول13360.44طرابلس   1994ليبيإدارة أعمالعبد العزيز محمود الحريش283236093

 جيد13271.2طرابلس   1990ليبيإدارة أعمالالالفي الهادى الهمالى293236121

 جيد13368.62طرابلس   1992ليبيةإدارة أعمالاية جمال الدين العجيلي303236143

 جيد13374.88طرابلس   1995ليبيةإدارة أعمالمرام محمد الشيخ313236149

 جيد13174.54طرابلس   1994ليبيإدارة أعمالمحمود محمد عبد العال323236155

جيد جدا13177.93طرابلس   1994ليبيةإدارة أعمالهنادي رمضان الحدادي333236213

 جيد13165.46طرابلس   1993ليبيةإدارة أعمالرجاء محمود حواص343236237

 جيد13269.33طرابلس   1994ليبيإدارة أعمالعماد الدين عبدالعاطي البكوش353236257

 جيد13374.86طرابلس   1993ليبيإدارة أعمالعامر نجمي االسود363236272

جيد جدا13176.79طرابلس   1995ليبيةإدارة أعمالريان محمود بن يزيد373236309

 جيد13269.03طرابلس   1994ليبيإدارة أعمالعبدالسالم احمد زميط383236370

مقبول13160.53طرابلس   1992ليبيإدارة أعمالعالء عاصم عشيني393236415

 جيد13265.02طرابلس   1992ليبيإدارة أعمالايوب نوري الصناني403236417

 جيد13565.88طرابلس   1991ليبيةإدارة أعمالاسراء محمد سليمان413236419

مقبول13064.86قصربن غشير   1985ليبيإدارة أعمالعبدالرزاق علي شلبي423236424

 جيد13369.26طرابلس   1992ليبيإدارة أعمالاحمد عبدالوهاب ابودية433237155

 جيد13273.99طرابلس   1992ليبيةإدارة أعمالاسراء البهلول الفيص443237238

 جيد13471.72طرابلس   1987ليبيةإدارة أعمالامنة عبدالنبي عريبي453237260

 جيد13266.98طرابلس   1993ليبيةإدارة أعمالهديل محمد بن زايد463237304

 جيد13169.94طرابلس   1959ليبيةإدارة أعمالسلوى محمود السوكني473237436

 جيد13066.92طرابلس   1991ليبيإدارة أعمالمحمود عبدالحكيم اكواص483237437

 جيد13172.82طرابلس   1994ليبيةإدارة أعمالايناس جمعة الخبولي493238047

جيد جدا13275.96طرابلس   1991مصريةإدارة أعمالعدلية محمد عمادالدين عبدهللا503238105

مقبول13059.98تاجوراء   1987ليبيإدارة أعمالعبدالفتاح مفتاح الفتوحي513239215


