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يإدارة أعمالجهاد ابريك ارحومة13227034 مقبول13558.07طرابلس   1988ليب 

يل الحداد23230012 يإدارة أعمالاحمد جب   جيد13369.71طرابلس   1993ليب 

يف33234222 جيد جدا13377.93طرابلس   1993ليبيةإدارة أعمالايمان حسن الشر

يإدارة أعمالانور خالد ابوخامع43236180 مقبول13263.4طرابلس   1992ليب 

ي53237109
يإدارة أعمالاكرم بشبر العلوان  مقبول13463.71طرابلس   1994ليب 

ي63238062
يإدارة أعمالاحمد دمحم الحريشر  جيد13166.19طرابلس   1992ليب 

مقبول13163.16طرابلس   1995سودانيةإدارة أعمالام سلمة عباس دمحم73242011

ي83243029 ف سالم الجرن 
يإدارة أعمالاشر مقبول13163.09طرابلس   1997ليب 

مقبول13164.87طرابلس   1997ليبيةإدارة أعمالريما عبدالوهاب الليد93245030

 جيد13169.9طرابلس   1997ليبيةإدارة أعمالمرام طارق سنان103245036

جيد جدا13177.99طرابلس   1998ليبيةإدارة أعمالبلقيس رفعت بن حامد113247016

 جيد13166.11طرابلس   1998ليبيةإدارة أعمالسارة عبدالحكيم ابودقاقة123247020

ي علي المحجوب133247045
يإدارة أعمالمصطف  مقبول13161.49طرابلس   1998ليب 

مقبول13160.63طرابلس   1997ليبيةإدارة أعمالهنادي مهذب المحجوب143247097

يإدارة أعمالطه مختار االرناؤطي153247106 يقة   1996ليب  جيد جدا13179.82الب 

ي163247121 يإدارة أعمالعبدالفتاح دمحم حبيب   جيد13465.96تاجوراء   1997ليب 

ي173247128
يإدارة أعمالعلي دمحم التوان  مقبول13162.69مرزق   1997ليب 

يإدارة أعمالعلي وليد الصويعي183247158 مقبول13163.34طرابلس   1996ليب 

وك193248067 يإدارة أعمالسفيان ابراهيم المب   جيد13466.73غريان   1996ليب 

 جيد13171.89طرابلس   1997ليبيةإدارة أعمالغفران عيش االسىط203248075

 جيد13168.38طرابلس   1998ليبيةإدارة أعمالاية ابوبكر عبدالصمد213248085

 جيد13169.04طرابلس   1998ليبيةإدارة أعمالموده ادمحم بن الغه223248088

 جيد13470.25طرابلس   1997ليبيةإدارة أعمالزهرة توفيق اندير233248101

جيد جدا13176.25طرابلس   1997ليبيةإدارة أعمالياسمير  عطية عبد اللطيف243248105

يإدارة أعمالدمحم مراد عبدالجليل253249023  جيد13469.59طرابلس   1997ليب 

يإدارة أعمالجهاد الطاهر البارودي263249063  جيد13473.37طرابلس   1995ليب 

يإدارة أعمالفايز عادل كشاد273249069  جيد13169.5طرابلس   1997ليب 

يإدارة أعمالابراهيم اسعد بزيزي283250002 مقبول13163.64طرابلس   1998ليب 

 جيد13174.69بنغازي   1993ليبيةإدارة أعمالضحي ادريس الرب  ع293250003

 جيد13172.7بنغازي   1999ليبيةإدارة أعمالفاطمة علي اقليصة303250011

 جيد13171.77طرابلس   1999ليبيةإدارة أعمالهبه ميلود دراويل313250012

جيد جدا13183.24حلب   1997سوريةإدارة أعمالسنم احمد الحماده323250015

ان333250019 يفه عبدالسالم بن نبر جيد جدا13181.19طرابلس   1999ليبيةإدارة أعمالشر

جيد جدا13181.74تشيكيا   1999ليبيةإدارة أعمالهالة مفتاح حمزة343250020

يإدارة أعمالنشين فرج بن خالد353250056  جيد13166.4طرابلس   1999ليب 

ي363250083
يإدارة أعمالدمحم نرصالدين الوحيشر  جيد13166.36طرابلس   1991ليب 

يإدارة أعمالغيث خالد الماجري373250159  جيد13170.24درنه   1996ليب 

يإدارة أعمالرائف عبدالمجيد البوزيدي383251027  جيد13172.6طرابلس   2000ليب 

ي ابوالقاسم393251107 جيد جدا13176.23طرابلس   2000ليبيةإدارة أعمالنور ناج 

يإدارة أعمالدمحم جمال الغرابلي403251191  جيد13171.44طرابلس   1996ليب 

يإدارة أعمالالبشبر دمحم دعوب413251197  جيد13174.02مرصاته   1994ليب 

يإدارة أعمالعبد الحكيم صالح أبو ريمة423252015  جيد13168.58طرابلس   1994ليب 

ي433253046
يإدارة أعمالصالح الدين عبد هللا المسالن  جيد جدا13181.17طرابلس   1996ليب 

دولة ليبيا 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
إدارة التعليم العالي الخاص

جامعة الرفاق االهلية للعلوم التطبيقية واالنسانية

ن جامعة الرفاق لقسم  ( 2020الخريف  ) للفصل الدراسي ادارة االعمالكشف خريجي 


