
 جـامـعــة طــرابــلــس األهــلــيــة
 2022للفصل الدراسي ربيع   إدارة األعمال  قوائم الخريجين لقسم  

 

 اخلرجييني  شؤونوحدة    
 خيرية الكيالني التواتي                                                          

 

 التـــخــرج فصل رقــــم القـــــيـــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلســــــــــــ ر.م

 2022ربيع  206812 أبوبكر الصديق الصيد العطوي  1

 2022ربيع  206174 أبوفايد جليطة أبوفايد املبروك  2

 2022ربيع  206586 إيناس مصباح محمد أبوفليجة  3

 2022ربيع  205708 أحمد سمير علي الغرابلي  4

 2022ربيع  206515 أحمد عبداملجيد ضؤ الديب  5

 2022ربيع  206596 آسيف توفيق زايد الدواخ  6

 2022ربيع  207006 أصيل محمد سلطان سلطان  7

 2022ربيع  205958 إيمان سالم عبدالسالم عبداللطيف  8

 2022ربيع  206337 إيمان عبدهللا فرحات الهامل  9

 2022ربيع  206460 إيهاب مصطفى محمد اليتيم  10

 2022ربيع  206129 أيوب خالد إبراهيم السويح  11

 2022ربيع  206297 أيوب عبداللطيف سالم مهدب  12

 2022ربيع  207186 السيفاو لعمش أيوب علي  13

 2022ربيع  205938 جواهر إبراهيم الهادي النكش  14

 2022ربيع  204620 حمزة الفرجاني ميالد الشيباني  15

 2022ربيع  206264 خالد عبدالرزاق شعبان املجدوب  16

 2022ربيع  205489 خولة فرج بن رمضان بن رمضان  17

 2022ربيع  206035 دارين محمد العارف هامان  18

 2022ربيع  205532 رتاج عبداملجيد علي جلول  19

 2022ربيع  206305 ريهام موفق محمد الحكيمي  20

 2022ربيع  206541 سليمان صالح الدين سليمان الصكوح  21

افة  22  2022ربيع  206664 سليمان محمود سليمان جر

 2022ربيع  206315 شيماء عبدالرؤوف محمود الصويعي  23

 2022ربيع  206869 صابرين عبدهللا علي إغماس  24

 2022ربيع  205897 ضياء عادل إبراهيم التريكي  25
 

  
  



 جـامـعــة طــرابــلــس األهــلــيــة
 2022للفصل الدراسي ربيع   إدارة األعمال  قوائم الخريجين لقسم  

 

 اخلرجييني  شؤونوحدة    
 خيرية الكيالني التواتي                                                          

 التـــخــرج فصل رقــــم القـــــيـــد اإلســــــــــــم ر.م

 2022ربيع  206185 عبدالرحمن خالد صالح ميالد  26

 2022ربيع  207043 عبدالرحمن مفتاح املبروك مسعود  27

 2022ربيع  207060 عبدالرحيم محمد سالم تنتوش  28

 2022ربيع  204714 عبدالسالم يونس عبدالسالم الغنودي  29

 2022ربيع  206997 عبدهللا خليفة مفتاح مدين  30

 2022ربيع  205698 عبدهللا محمد جمعة ميالد  31

 2022ربيع  206348 عبداملهيمن صالح ميلود بن سعيد  32

 2022ربيع  205955 عالءالدين عمر عبدهللا ديه  33

 2022ربيع  205559 علي أبوبكر علي األسود  34

 2022ربيع  206219 علي سالم الجيالني دربال  35

 2022ربيع  205709 علي سمير علي الغرابلي 36

 2022ربيع  206193 الفاندي علي عبدالحكيم مصباح  37

 2022ربيع  206477 علي محمد إمحمد بكار  38

 2022ربيع  205304 علي محمد علي شلوف  39

 2022ربيع  205616 علي محمد علي عوينه  40

 2022ربيع  206752 مجدولين خليفة عبدهللا عكرة  41

 2022ربيع  205613 محمد حسين خليفة النعاس  42

 2022ربيع  205754 محمد خليل عامر العباني  43

 2022ربيع  206543 محمد رمضان محمد أبوشكيوة  44

 2022ربيع  205341 محمد صالح الدين إبراهيم السويح  45

 2022ربيع  205766 محمد نوري مسعود لشهب  46

 2022ربيع  206743 محمود محمد العجيلي طوبة  47

 2022ربيع  204919 إشنيبلي مروان محمود محمد  48

 2022ربيع  206593 مروة نورالدين محمد حسين  49

 2022ربيع  207112 معتز عبدهللا أبوالقاسم عون  50
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 2022ربيع  206648 مالك لطفي محمد الشيباني  51

 2022ربيع  205416 محمد الكيالني  ملهم ابوبكر  52

 2022ربيع  205006 منير خليفة عيس ى املقدمي  53

 2022ربيع  205714 نبيل عبدالرحمن الفيتوري شلوف  54

 2022ربيع  206229 هشام الطاهر محمد التواتي  55

 2022ربيع  204990 وائل خليفة محمد قرقاب  56

 2022ربيع  207534 وليد محمد ابوالقاسم امسيك 57

 2022ربيع  206072 يوسف عبدهللا أحمد ديهوم  58

 


