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ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان        . و 1375لسنة  ) 1(بعد اإلطالع على القانون رقم       -
  .الشعبية ، والئحته التنفيذية 

 .بشأن الخدمة المدنية وتعديالته والئحته التنفيذية، مسيحي1976لسنة) 55(قانون رقموعلى ال -

 مسيحي ، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية         1981لسنة) 15(وعلى القانون رقم     -
  .العربية الليبية الشعبية االشتراكية والقرارات المنفذة له 

  .سيحي، بشأن تنظيم التعليم العالي  م1992لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
ر، بإصدار الئحـة اإليفـاد للدراسـة          .  و 1373لسنة  ) 43(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم        -

 .بالداخل والخارج 

 إعتمـاد الهيكـل التنظيمـي    ر، بشأن. و1377لسنة ) 114(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم    -
  .والبحث العلميلتعليم للجنة الشعبية العامة لي تنظيمال

ر بشأن بتقرير بعض األحكام في شأن       .و1377لسنة  ) 185(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم        -
 .تنظيم الجهازاإلداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

)              (بكتابـه رقـم     اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمـي       وعلى ما عرضه أمين    -
  )        (و ،ر. و1377/     /     المؤرخ في 

 .ر .  و1377لسنة                   وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي -
 

1 
وعددهم ) جة الدقيقة الدر(  بالجـامعات والمعاهد العليا لتحضير أعضاء هيئة التدريسيوفد الطلبة 

،  وھیب عبدالكریم ابراھیم الدالل /، وآخرهم ابراھیم عبدالحفیظ  صالح عبدالسمیع/ أولهم ) 2294(
  -: لما هو مبين قرين اسم كل منهم  وفقاً
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 الفاتح علم نبات ابتسام على ابودیة ابودیة 210
 الفاتح یة ریاضیةترب ابتسام عمار عمرو جباره 211
 الفاتح محاسبة إبراھیم خلیفھ احمد  المقعمز 212
 الفاتح ریاضات مائیة إبراھیم على محمد الھمالى ابوعمود 213
 الفاتح ریاضات مائیة إبراھیم محمد یوسف بن یوسف 214
 الفاتح ھندسة تعدین احالم ابوبكر عبد هللا بن طاھر 215
 الفاتح تربیة وعلم نفس احالم احمد المبروك فریرة 216
 الفاتح علم حیوان احالم الصدیق محمد بن الطیف 217
 الفاتح ھـندسة بحریة احمد عبد الحمید عامر  قدور 218
 الفاتح قانون عام احمد عمر النعاس احمد 219
 الفاتح انتاج حیوانى اسامة إبراھیم سالم جحیدر 220
 الفاتح  عمارةھـ اسامة عبد الحمید حسین عبدالھادى 221
 الفاتح إدارة ھندسیة أسماء المھدي مصطفى شرف الدین 222
 الفاتح مواد  أسماء عبدالمجید محمد شرف الدین 223
 الفاتح كیمیاء أسماء على محمد البلعزي 224
 الفاتح كیمیاء أسماء عمر ابوالقاسم الرایس 225
 الفاتح علم انسجة أسماء محمد الھاشمي  الباھي 226
 الفاتح تربیة بدنیة اسماعیل الھادي امحمد حصن 227



7 
 

 الفاتح دراسات اسالمیة اشرف محمد على سالم 228
 الفاتح قانون خاص اكرم على جمعھ الجنین 229
 الفاتح مناھج وطرق تدریس البشیر على على  شھبون 230
 الفاتح قانون جنائي الحسین العبید محمد زریقان 231
 الفاتح اقتصاد لح لطیفالشارف احمد صا 232
 الفاتح دراسات اسالمیة الصادق محمد سالمة على 233
 الفاتح تدریب/ تربیة بدنیة الصدیق محمد احمد الشامس 234
 الفاتح اقتصاد الھادي ابو عائشة خلیفھ سالم 235
 الفاتح فنون موسیقیة امال خالد سلیمان االدریسي 236
 الفاتح ن عامقانو امال سالم محمد العریفي 237
 الفاتح انسجة  امال عمر العارف بوكر  238
 الفاتح ھندسة انشاءات امل محمد ناجي الخوجة 239
 الفاتح ھندسة تآكل امنة جمعھ فرج  السائح 240
 الفاتح علم اجتماع امنة عیاد عبد السالم لیاس 241
 الفاتح اقتصاد امنة مختار خلیفھ  االبیض 242
 الفاتح دراسات إسالمیة بد السالم البریكيامنة مسعود ع 243
 الفاتح علوم سیاسیة امیمة إبراھیم محمد البوعیشي 244
 الفاتح قانون عام امیمة الھوش امحمد عبد الجواد 245
 الفاتح لغة عربیة انتصار المھدي التومي  التومي 246
 الفاتح علم أنسجة انتصار صالح محمد شعیب 247
 الفاتح لغة إنجلیزیة ھادي  الشریفانتصار على ال 248
 الفاتح قانون عام انتصار على صالح خلیفة الورشفاني 249
 الفاتح تاریخ قدیم انتصار عمران عبد هللا ارحومة 250
 الفاتح قانون عام انتصار یوسف محمد  القذافي 251
 الفاتح ریاضیات ایمان صالح سلیمان  ابو خشیم 252
 الفاتح فیزیاء فرحاتایمان عمر احمد   253
 الفاتح ھندسة طیران ایمان عمر احمد یحیى 254
 الفاتح نحت ورسم ایمان محمد جمعھ  الشریف 255
 الفاتح فنون جمیلة ایناس سالم احمد  الناطوح 256
 الفاتح انشاءات بسمة إبراھیم  حمد الغویل 257
 الفاتح ھندسة جولوجیة بھیة مفتاح سعد بن غوار 258
 الفاتح قانون خاص تركیة محمد عبد السالم حونكي 259
 الفاتح ھندسة طرق جمال الشیباني احمد البصیر 260
 الفاتح تربة ومیاه جمال محمد ابوالقاسم فرنانھ 261
 الفاتح دراسات مائیة جمیلة الطاھر احمد رزق هللا 262
 الفاتح خدمة اجتماعیة جمیلة الھادي مفتاح بن محمد 263
 الفاتح اقتصاد لة محمد عبد الكریم الشنطةجمی 264
 الفاتح انتاج نبات حسن طلحة حسن الشوكاح 265
 الفاتح علوم تقنیة حسین خلیفھ الفیتوري رجب 266
 الفاتح تربیة وعلم نفس حمیدة بشیر غیث 267
 الفاتح قانون حمیدة على محمد العامري 268
 اتحالف قانون عام حمیدة یوسف محمد القذافي 269
 الفاتح ریاضیات حنان العاشق  عبد الحمید 270
 الفاتح مناھج وطرق تدریس حنان عبد القادر السایح كحیل 271
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 الفاتح مكتبات ومعلومات حنان محمد بشیر الزرقاني 272
 الفاتح إدارة حنان محمد میالد عبود 273
 الفاتح تخطیط عمراني خالد احمد إبراھیم المناعي 274
 الفاتح ھندسة مواد ومعادن  احمد عبد هللا ھرماسخالد 275
 الفاتح محاسبة خالد المبروك سالم نائل 276
 الفاتح ھندسة مباني خالد حسین سعید العماري 277
 الفاتح طب حیوان خالد عیاد سعد الشیباني 278
 الفاتح ھندسة زراعیة خالد فرج سالم الرقولي 279
 الفاتح  مواد ومعادنھندسة خالد محمد محمد شرتل 280
 الفاتح علم نفس خدیجة خلیفھ سالم  القماطي 281
 الفاتح طرق تدریس خدیجة عبد الرحمن سالم العجیلي 282
 الفاتح قانون عام خلود خالد الصادق بیوض 283
 الفاتح لغة عربیة خیریة خلیفھ محمد الجفائري 284
 الفاتح احصاء ربیعة حسین محمد عویدان 285
 الفاتح إدارة تعلیمیة ربیعة عبد القادر المھدي العامري 286
 الفاتح قانون عام رحاب محمد الھادي بن نوبة 287
 الفاتح لغة عربیة رضوان عبد الكریم الطاھر عمران 288
 الفاتح دراسات اسالمیة رمضان مسعود عمر بن عسكر 289
 الفاتح علم حیوان رندة الطاھر عبد الغني البشتي 290
 الفاتح وقایة نبات زاكي محمد على عطیة 291
 الفاتح ھندسة طیران زھرة إبراھیم خلیفھ فرج 292
 الفاتح تربیة وعلم نفس زھرة ابو بكر محمد الحمال 293
 الفاتح رقابة أغذیة زھیر محمد عبد السالم االربد 294
 الفاتح علم نفس زینب ابو بكر محمد الشریف 295
 الفاتح مناھج وطرق تدریس اوي مفتاحسالم عمار ابو ر 296
 الفاتح لفة عربیة سالمة مفتاح عامر عبد السالم 297
 الفاتح ھندسة تحكم سالي فیصل سلیمان على بن سلیمان 298
 الفاتح علوم صحیة سامي خلیفھ  محمد حمدي 299
 الفاتح ھندسة مواد  سامیة خلیفھ عبد هللا عیسى 300
 الفاتح قانون جنائي  عبد هللاسامیة عبد هللا سالم 301
 الفاتح علم نفس سعاد المنتصرالمختار محمد 302
 الفاتح  علم نفس سعاد عبد السالم مفتاح  الشویخ 303
 الفاتح تربیة وعلم نفس سكینة بشیر غریبي قدمور 304
 الفاتح مكتبات ومعلومات سكینة مصباح الطاھر احدید 305
 الفاتح قانون خاص سلمى احمد البشیر حمیدة 306
 الفاتح خدمة اجتماعیة سماح حسن إبراھیم  الدالي 307
 الفاتح لغة إنجلیزیة سماح عبدالمجید سالم  البلعزي 308
 الفاتح شریعة اسالمیة سمیة الصادق على ابوعیسي 309
 الفاتح علم اجتماع سمیة على محمد الشریف 310
 تحالفا موسیقى سمیر العربي صالح القاضي 311
 الفاتح علوم سیاسیة سمیرة إبراھیم عبد القادر بن عمران 312
 الفاتح فیزیاء سمیرة امحمد محمد ابو شناق 313
 الفاتح علم حیوان سمیرة موسى ساسي الغول 314
 الفاتح طب شرعي وسموم شادیة جمعھ احمد رمضان 315
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 الفاتح إدارة وتنظیم صالح المبرك صالح ابو زید 316
 الفاتح وظائف اعضاء حین المدني الطاھر  الصالحینصال 317
 الفاتح احصاء صفیة خلیفھ احمد البدوي 318
 الفاتح ھندسة كیمیائیة صالح على احمد الغریاني 319
 الفاتح علم نبات صالح مصطفى مفتاح دیھوم 320
 الفاتح علم نفس تربوي طارق میالد على ابو غمجة 321
 الفاتح دراسات اسالمیة دیدعادل مصطفى حسین الج 322
 الفاتح علم نبات عالیة الھادي ابوالقاسم دوزان 323
 الفاتح محاسبة عایدة عبد هللا ابو سالمة احمد 324
 الفاتح ھندسة تصمیم عبد الباسط محمد الحبیب االمام 325
 الفاتح ھندسة اتصاالت عبد الباسط مصطفى عبد السالم حامد 326
 الفاتح لغة عربیة ھادي إبراھیم قدوععبد الحمید ال 327
 الفاتح ھندسة انشاءات عبد الرحمن احمد طلعت عبد الرحمن  328
 الفاتح دراسات قرانیة عبد الرحمن محمد بن مختار رمضان 329
 الفاتح إدارة وتنظیم عبد العالي امحمد محمد الدخیل 330
 الفاتح إدارة عبد السالم یونس رحیل الورفلي 331
 الفاتح ھندسة میكانیكیة عبد القادر عبد هللا جاد هللا عبد الرحیم 332
 الفاتح إدارة وتنظیم عبد القادر محمد على ھویدي 333
 الفاتح قانون دولي عبد هللا نافع اسطیل میالد 334
 الفاتح قانون عام عبدالمجید على على المبروك 335
 الفاتح علم نفس عبد الناصرعلى عبد هللا المرھاق 336
 الفاتح ھندسة انشاءات عدنان فاروق محمد النجار 337
 الفاتح تربة ومیاه عز العرب سالم عبد الرحمن محمد 338
 الفاتح دراسات اسالمیة عزالدین مفتاح فرج عمران 339
 الفاتح لغة عربیة عزة  معاوي عمر الشیباني 340
 الفاتح انشاءات عصام على سالم كربان 341
 الفاتح قانون  ابوالقاسم محمد العلويعفاف 342
 الفاتح علم نفس عفاف خلیفھ محمد الترھوني 343
 الفاتح إدارة وتنظیم عفاف مسعود الشارف بن سالم 344
 الفاتح تربیة وعلم نفس على سالم على الشقمان 345
 الفاتح قانون خاص عماد رجب العربي حسین 346
 الفاتح  مسرحیةفنون عمر عبد السالم على ھندر 347
 الفاتح ریاضیات عواطف احمد خمیس العزابي 348
 الفاتح ھندسة مدنیة غادة محمد حمیدة حمزة 349
 الفاتح خدمة اجتماعیة غادة محمد سالمة الحسني 350
 الفاتح علم نبات غالیة عامر یحیى الصكلول 351
 الفاتح لغة عربیة فاتن محمد على الجدي 352
 الفاتح ھندسة كھربائیة حمد عوینفاروق على م 353
 الفاتح لغة إنجلیزیة فاطمة الھادي على الحاجي 354
 الفاتح تنمیة وتخطیط فاطمة عبد السالم بنور 355
 الفاتح خدمة اجتماعیة فاطمة عبد هللا الزروق غندور 356
 الفاتح مناھج وطرق تدریس فاطمة على البشیر عنیزة 357
 الفاتح علم نفس ثمانفاطمة محمد مصطفى ع 358
 الفاتح تربیة وعلم نفس فاطمة محمد میالد الغراري 359
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 الفاتح تربیة بدنیة فؤاد احمد سعید برغش 360
 الفاتح نحت ورسم فتحي الھادي عمر ابو كراع 361
 الفاتح تربیة بدنیة فتحي یوسف عبد العزیز  طالب هللا 362
 الفاتح ة طیرانھندس فتحیة فتح هللا مصباح العریفي 363
 الفاتح علم نفس فتحیة فرج محمد عبید 364
 الفاتح تاریخ فتحیة مختار محمد الورفلي 365
 الفاتح لغة إنجلیزیة فدوى على عبد العاطي رحومة 366
 الفاتح دراسات اسالمیة فرج مسعود امحمد بنعمة 367
 الفاتح حاسب آلي فردوس محمد على الجدي 368
 الفاتح تربیة بدنیة على بن دخیلفردوس محمد  369
 الفاتح قانون خاص فوزي خلیل احمد بریدان 370
 الفاتح إدارة وتنظیم كریمة بشیر زریق خلف 371
 الفاتح خدمة اجتماعیة كریمة محمد سالم حنیش 372
 الفاتح خدمة اجتماعیة لیلى إبراھیم معتوق  الالفي 373
 فاتحال تخطیط مالي لیلى التھامي مرغم 374
 الفاتح إدارة لیلى امحمد محمد  الفطیسي 375
 الفاتح ریاضیات لیلى جمعھ محمد االطرش 376
 الفاتح مكتبات ومعلومات ماجدة جمعھ الشاوش الشاوش 377
 الفاتح علم اجتماع مبروكة مختار محمد الورفلي 378
 الفاتح مناھج وطرق تدریس مجدي ابوبكر عمر  حمزة 379
 الفاتح ادبیات حمد عبد هللا علىمحبوبة ا 380
 الفاتح تقنیة معلومات محمد البشیر الصادق عمرو 381
 الفاتح لغة فرنسبة محمد المعمري على عقارب 382
 الفاتح علوم بیئة محمد خلیفھ على منصور 383
 الفاتح قانون عام محمد سالم رمضان الكزاغلى 384
 الفاتح احصاء محمد سالم عبد القادر العائب 385
 الفاتح اقتصاد محمد على محمد الجفائري 386
 الفاتح قانون خاص محمد مصطفى على عمران 387
 الفاتح قانون دولي محمد میالد یونس حامد 388
 الفاتح ھندسة مدنیة محمود عامر عمر الترھوني 389
 الفاتح میكانیكیة محمود عبدالمجید محمد ابو غالیة 390
 الفاتح علم نفس حمد  عبد هللامدیحة  یونس ام 391
 الفاتح طب حیوان مراد على محمد  الھیبلو 392
 الفاتح مناھج وطرق تدریس مریم إبراھیم احمد شوبار 393
 الفاتح تمویل ومصارف مریم المبروك على  فریعیس 394
 الفاتح محاسبة مریم المھدي محمد مصباح 395
 الفاتح وماتمكتبات ومعل مریم على رجب ابوالعید 396
 الفاتح ألعاب ریاضیة مریم محمد خلیفھ  البكوش 397
 الفاتح مكتبات ومعلومات مسعودة محمد االول 398
 الفاتح تسویق زراعي مصباح سالم صالح الھوش 399
 الفاتح وقایة نبات مصطفى محمد على  شالدي 400
 الفاتح مناھج وطرق تدریس مصطفى موسى عمر احمد 401
 الفاتح تربیة وعلم نفس  عمر ساسي ماديمنال 402
 الفاتح مكتبات ومعلومات منوبة رجب المنقاوي 403
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 الفاتح محاسبة منى الطاھر محمد ابو سھمین 404
 الفاتح لغة إنجلیزیة منى سالم عمر  الساعدي 405
 الفاتح إحصاء منى محمد  سالم حمودة 406
 الفاتح خدمة اجتماعیة منى محمد حسین بن عصمان 407
 الفاتح ھندسة تعدین منیرة الشتیوي رمضان وادي 408
 الفاتح دراسات لغویة موسى حسین الصغیر الشریدي 409
 الفاتح تربیة وعلم نفس ناجیة حسن عبدو الغریاني 410
 الفاتح تربیة وعلم نفس نادیة سالم میلود عبد العزیز 411
 اتحالف قانون عام ناصر سالم سالمة  المزوغي 412
 الفاتح ھندسة كھربائیة ناصر عبد الحفیظ الفیتوري  عثمان 413
 الفاتح لغة فرنسیة ناھد الھادي إبراھیم جمھور 414
 الفاتح اقتصاد منزلي ناھد محمود على  الحجاجي 415
 الفاتح تربیة بدنیة نبیل على محمد بن حكومة 416
 الفاتح مكتبات نبیلة محمد محمد  الشاوش 417
 الفاتح لغة إنجلیزیة نجاة انبیة عبد الجلیل  الفاسي 418
 الفاتح مناھج وطرق تدریس نجاة على على الھنشیري 419
 الفاتح جغرافیا نجاة عیاد اسماعیل الفالح 420
 الفاتح تربیة وعلم نفس نجاح المبروك على  بشینة 421
 الفاتح تربیة وعلم نفس نجاح عبدالمجید خلیفھ  الطبیب 422
 الفاتح علم حیوان نجالء محمد فرج  ابو شعالة 423
 الفاتح فنون تشكیلیة نجوى على  مسعود عبود 424
 الفاتح لغة إنجلیزیة ندى مصطفى كارة 425
 الفاتح جغرافیا نور الدین نصر صالح شلوف 426
 الفاتح علم نفس نوریة حسن منصور عبیسة 427
 حالفات علم نفس ھالة على الحراري عمر 428
 الفاتح فنون جمیلة ھدى ابو بكر االمین  الزقلعي 429
 الفاتح ریاضیات ھدى الصادق عبد هللا رحومة 430
 الفاتح علم نفس ھدى فرج ھدیة الزلیطني 431
 الفاتح احیاء ھدى محمد ابوالقاسم المریمي 432
 الفاتح علوم البیئة ھدى محمد عمر النعاس 433
 الفاتح قانون خاص لثلثيھدى نور الدین السید ا 434
 الفاتح احیاء ھند السید مصطفى نصیر 435
 الفاتح ھندسة طرق ھند على الحراري عمر 436
 الفاتح احیاء ھنیة محمد القمودي سعید 437
 الفاتح مناھج وطرق تدریس ھنیدة مختار سالم اللید 438
 الفاتح ریاضیات ھیاتم فرج الصید على 439
 الفاتح إدارة صناعیة وعیشي الفرجانيھیثم خلیفھ الب 440
 الفاتح قانون  جنائي ھیفاء عبد العالي فرج  النعاجي 441
 الفاتح إدارة ھندسة وردة إبراھیم ونیس عبد القادر 442
 الفاتح احصاء وسام الھادي البوراوي البوعیشي 443
 الفاتح تاریخ حدیث وفاء الضاوي محمد خلیفھ 444
 الفاتح إدارة لحاج البوعیشيوفاء عمر على ا 445
 الفاتح تاریخ اسالمي وفاء عوض سلیم خلیفھ 446
 الفاتح ریاضیات یوسف على خلیفھ الجدید 447
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 الفاتح احیاء یوسف محمد یوسف عزو 448
 الفاتح للعلوم الطبیة عالج لثة اسعد نورى محمد البلوق 449
 للعلوم الطبیةالفاتح  علم انسجھ امال سالم البوعیشى خشخوشھ 450
 الفاتح للعلوم الطبیة مختبرات امیرة الھادى سالم ابوخریص 451
 الفاتح للعلوم الطبیة استعاضة صناعیة ایوب على رمضان زبیده 452
 الفاتح للعلوم الطبیة علم الوراثة الجزئى جمعة محمد على سلیمان  453
 بیةالفاتح للعلوم الط علم حیوان حمیده الصادق المقرحي 454
 الفاتح للعلوم الطبیة احیاء دقیقة رجاء مفتاح مؤمن 455
 الفاتح للعلوم الطبیة عالج لثة روال إبراھیم التواتى 456
 الفاتح للعلوم الطبیة جراحة سعد بالناصر منصور القعود 457
 الفاتح للعلوم الطبیة استعاضة صناعیة صفاء سالم الطاھر الحضیرى 458
 الفاتح للعلوم الطبیة جراحة الفم و الفكین  هللا السالنىعادل مختار عبد 459
 الفاتح للعلوم الطبیة مختبرات عبد السالم أحمد كیالني 460
 الفاتح للعلوم الطبیة صیدالنیات عصام الدین عبد السالم على العقربي 461
 الفاتح للعلوم الطبیة تأھیل على مصطفى خلیفة الوصیف 462
 الفاتح للعلوم الطبیة علم االدویھ من الطویلفاطمھ عبد الرح 463
 الفاتح للعلوم الطبیة صیدالنیات فتحیھ رمضان محمد المانى 464
 الفاتح للعلوم الطبیة علم انسجھ لیلى احمد محمد فراره 465
 الفاتح للعلوم الطبیة تقویم أسنان أطفال محمد عوض على حمزه 466
 الفاتح للعلوم الطبیة كیمیاء حیویة محمد مصطفي عبد السالم التریكي 467
 الفاتح للعلوم الطبیة أحیاء دقیقھ محمود محمد عبد هللا الشاوش 468
 الفاتح للعلوم الطبیة تقویم أسنان أطفال نعیمھ محمد الھادى ابوستھ 469
 الفاتح للعلوم الطبیة جراحة الفم و الفكین نعیمھ محمد عمر الككلى 470
 الفاتح للعلوم الطبیة عالج تحفظي الحمید مونىھاجر محمد عبد  471
 الفاتح للعلوم الطبیة باطنة ھشام الھادي حسین الھجني 472
 الفاتح للعلوم الطبیة جراحة الفم و الفكین ھشام عبدالعاطى حسین شمبش 473
 الفاتح للعلوم الطبیة علم انسجھ ھناء محمد احمد ابوسعیده 474
 الفاتح للعلوم الطبیة تقویم أسنان أطفال ناتىھند الزناتى محمد الز 475
 الفاتح للعلوم الطبیة جراحة الفم و الفكین وسام الصدیق محمد التركى 476
 عمر المختار مكتبات ومعلومات ابتسام رزق عبد الحمید امنیسى 477
 عمر المختار علم حیوان ابتسام محمد عبد ربھ محمد 478
 عمر المختار إدارة ھندسیة م بومدینإبراھیم فتح هللا إبراھی 479
 عمر المختار احیاء بحریة إبراھیم محمد السنوسى بن عامر 480
 عمر المختار حاسب آلي إبراھیم محمد سلیمان الصبیحى 481
 عمر المختار علم نفس ابوبكر فضل االمین حمد الحبونى 482
 لمختارعمر ا تمویل ومصارف احالم عبد السالم میالد المسالتى 483
 عمر المختار كیمیاء تحلیلیة احمد عبد الحمید صالح یونس 484
 عمر المختار انتاج حیوانى احمد عطیة رافع یاسین المنصورى 485
 عمر المختار تاریخ احمد على عبد الجلیل اسویكر 486
 عمر المختار لغة عربیة احمد على محمود عطیر 487
 عمر المختار سبةمحا احمد فتحى حمد فرج الفرطاس 488
 عمر المختار ھندسة الكترونیة احمد محمد صالح عبدالخالق 489
 عمر المختار كیمیاء  احمد نصر حسن حمودة التاجورى 490
 عمر المختار اقتصاد احمد نصیب محمد الصویدق 491
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 عمر المختار محاسبة اخالص إبراھیم جادهللا الزحاف 492
 عمر المختار حاسب آلي ادریس إبراھیم محمد حامد  493
 عمر المختار تاریخ ادریس محمد حسین البرعصى 494
 عمر المختار لغة عربیة اریج محمد طیب خطاب 495
 عمر المختار ریاضیات اسامة امحمد محمد الصرار 496
 عمر المختار قانون اسامة حویل سلیمان سالم 497
 ر المختارعم جیولوجیا اسامة عبد هللا عمر حمد الفالح 498
 عمر المختار ھندسة عمارة اسامة عطیة یوسف ساسى 499
 عمر المختار طب بشرى اسعد صالح عوض الماجري 500
 عمر المختار علوم مواد أسماء ابوبكر ادریس حمد 501
 عمر المختار تغدیة/ صحة عامة أسماء رمضان مفتاح بن على 502
 عمر المختار ارة عمرانیةإد اسماعیل عبدالواحد اسماعیل البكورى 503
 عمر المختار حاسب آلي اشرف على محمد بوراوى 504
 عمر المختار ھندسة كھربائیة اشرف محمد رجب محمد 505
 عمر المختار إدارة ھندسیة اقبال خالد بوبكر الماجرى 506
 عمر المختار فنون وعمارة الحسین محمد حسین الجربة 507
 عمر المختار إدارة أعمال  الكاسحالكاسح محمد خلیفة عمر 508
 عمر المختار محاصیل امال جمعة مفتاح على 509
 عمر المختار لغة عربیة امال عیسى حمد مصباح 510
 عمر المختار آثار امبیریكة مامن عقیلة عثمان 511
 عمر المختار تاریخ امدللة محمد منصور بوشدیق 512
 عمر المختار قانون انتصار احمیدة محمد امسیویط 513
 عمر المختار تصمیم معمارى انتصار سالم عوض حسین 514
 عمر المختار ھندسة اتصاالت انس محمود عمران بن سلیم 515
 عمر المختار ھندسة بیئة انور عبدالرازق یوسف الحاسى 516
 عمر المختار دراسات اسالمیة انیس سعد مسعود الشاعرى 517
 عمر المختار بستنة دایمان بدر عبد هللا حام 518
 عمر المختار تاریخ ایمان عبد الحمید فرج ادم  519
 عمر المختار تصمیم معمارى ایمان عطیة یوسف ساسى 520
 عمر المختار لغة عربیة ایمن محمد االمین سویكر 521
 عمر المختار تاریخ ایھاب رجب جمعة ابوجازیة 522
 عمر المختار لغة عربیة بوبكر صالح إبراھیم فیلوع 523
 عمر المختار اقتصاد زراعى تفاحة التواتى حمد حسن ابوشاح 524
 عمر المختار حاسب آلي تھانى المبروك اكریم المبروك 525
 عمر المختار تاریخ جمعة محمد سالم ابوعائشة 526
 عمر المختار ھندسة مدنیة جمیلة منصور ادم عبد الحمید 527
 عمر المختار دراسات اسالمیة  محمد بن صالحجیھان عبد هللا إبراھیم 528
 عمر المختار إدارة ھندسیة حاتم فرج ادم على 529
 عمر المختار إدارة وتنظیم حافظ الصدیق اسماعیل منصور 530
 عمر المختار ھندسة مدنیة حافظ حسین محمد المنفى  531
 عمر المختار محاسبة حامد محمود عطیة الدیبانى 532
 عمر المختار ھندسة كھربائیة تم حسن موسىحسن حا 533
 عمر المختار علم نفس حسنیة امحمد ادم محمد 534
 عمر المختار مكتبات ومعلومات حسین على ادم على ابوغزالة 535
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 عمر المختار قانون حمد مفتاح صالح احمد النویلى 536
 عمر المختار صحة عامة حمدى عبد هللا عبد الكریم لماشة 537
 عمر المختار ھندسة كھربائیة حمدى فایز على عبدالرحیم 538
 عمر المختار غابات ومراعى حمیدة عبدالنبى یوسف بوفراج 539
 عمر المختار تاریخ حنان العجیل فرج الغویل 540
 عمر المختار علم حیوان حنان حسین لطیف عبد هللا 541
 تارعمر المخ علم نبات حنان خالد عبد الرحمن الطلحى 542
 عمر المختار ھندسة كھربائیة حنان سعد موسى عبدالرازق 543
 عمر المختار كیمیاء حنان فضل مریض موسى 544
 عمر المختار  لغة عربیة خالد إبراھیم فضیل سعد 545
 عمر المختار إعالم خالد سالم عبد العزیز عبد هللا 546
 عمر المختار قانون خالد عبدالھادى امراجع حمد 547
 عمر المختار كیمیاء تحلیلیة خالد فرج حمد قھاو 548
 عمر المختار بستنة خالد مسعود مازن حسین 549
 عمر المختار ھندسة بیئة خدیجة سعید على غفیر 550
 عمر المختار ھندسة مواد داود محمد حمد العبار 551
 عمر المختار علم حیوان رابحة عیسى على الدعب 552
 عمر المختار مكتبات ومعلومات یة محمدرجاب رمضان عط 553
 عمر المختار طب بشرى رضا العربى عبد القادر بن فاید 554
 عمر المختار ھندسة میكانیكیة رضا زاید حمد مدكور 555
 عمر المختار علوم اغدیة رمضان السبع الحسین عبد الرحمن 556
 تارعمر المخ علم اجتماع رمضان عبد العزیز رمضان بن طاھر 557
 عمر المختار قانون روسم عطیة موسى نو 558
 عمر المختار علم نفس زاھیة سالم رحیل محمد 559
 عمر المختار آثار زھاء سعد محمد الصادق 560
 عمر المختار اثار زینب سعد محمد سلطان 561
 عمر المختار علم نفس سالمة احمد عوض شعیب 562
 عمر المختار تربة ومیاه سالمة عمر جاد هللا عبد الرحمن 563
 عمر المختار موارد طبیعیة سالمة عوض اكویلة حسین 564
 عمر المختار تفسیر سالمین سعد عبد السالم سعد 565
 عمر المختار فیزیاء سامح احمد سعید احمد نجم 566
 عمر المختار علم حیوان سامیة محمد افكیرین ابوبكر 567
 عمر المختار اد زراعىاقتص سعاد صالح عمر میكائیل 568
 عمر المختار تاریخ اسالمى سعدعلى محمد احمیدة 569
 عمر المختار دراسات االتصال سعید مفتاح حمد سعید 570
 عمر المختار إدارة تعلیمیة سلیم عبدربھ محمود مصطفى 571
 عمر المختار دراسات اسالمیة سلیمان عبد هللا الھنید على 572
 عمر المختار مكتبات لعزیز امنیسىسمیحة رزق عبد ا 573
 عمر المختار محاصیل سمیرة إبراھیم على ادم 574
 عمر المختار اقتصاد زراعى سمیرة عثمان عبدالرزاق محمد الكراش 575
 عمر المختار لغة عربیة سناء محمد ادریس حمد 576
 عمر المختار تاریخ سیف الدین اسماعیل عبدالعاطى 577
 عمر المختار حاسب آلي یر هللا صالحصالح سعید خ 578
 عمر المختار فنون تشكیلیة صالح عبد السالم صالح الكیالنى 579
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 عمر المختار بستنة صباح موسى عبدالمجید عبدالغنى 580
 عمر المختار لغة عربیة صفاء ادم عبد الكریم احمد 581
 عمر المختار ریاضیات صالح على ضو حمد الفرجانى 582
 عمر المختار علم اجتماع  حسن جبریل محمدضیف 583
 عمر المختار دراسات ادبیة طارق عبد الحمید صالح الجیاش 584
 عمر المختار ھندسة میكانیكیة طارق عبد الرحمن محمد حمد 585
 عمر المختار محاصیل طارق عبد الرحمن نوح صقیر 586
 عمر المختار ریاضیات طارق عمر حمد بالطیب 587
 عمر المختار جغرافیا دل ابریك محمد بالحسینعا 588
 عمر المختار إدارة مالیة عادل عبد العزیز سلطان العبیدى 589
 عمر المختار ھندسة میكانیكیة عارف عثمان طاھر المصرى 590
 عمر المختار كیمیاء عازة مفتاح عبد الجلیل ھابیل 591
 ر المختارعم ھندسة الكترونیة عالیة سلیمان صالح جبریل 592
 عمر المختار ھندسة بیئة عبد الباسط حامد احمد بادى 593
 عمر المختار موارد بحریة عبد الباسط حسین إبراھیم فضیل 594
 عمر المختار علم اجتماع عبد الباسط عمر امرایف عمر 595
 عمر المختار اقتصاد زراعى عبد الحمید طاھر سلیمان بوسلوم 596
 عمر المختار جغرافیا لمولى حسن الحدادعبد السالم عبدا 597
 عمر المختار كیمیاء حیویة عبد السالم فضیل عمر الفویرس 598
 عمر المختار جغرافیا عبدالعاطى صالح عبدالعاطى محمد  599
 عمر المختار علوم اقتصادیة عبد العزیز یوسف شعیب مصباح  600
 عمر المختار ارد بحریةمو عبدالغنى عبدالفتاح حمد عبدالنبى الكلوش 601
 عمر المختار ھندسة میكانیكیة عبدالفتاح عبد السالم عبد هللا 602
 عمر المختار محاسبة عبد هللا الساسى عبد هللا عبد الرحمن 603
 عمر المختار علم تفسیر عبد هللا على عمران سعد 604
 عمر المختار علوم اغدیة عبدالمنعم إبراھیم شحاتة الباح 605
 عمر المختار ھندسة كھربائیة عبدالمنعم احمد عبدالرحیم الزاوى 606
 عمر المختار جغرافیا عبدالمنعم خالد عبدالنبى حمد العبیدى 607
 عمر المختار مكتبات ومعلومات عبدالمنعم صالح یونس عبد الكریم 608
 عمر المختار دراسات اسالمیة عبد الناصر على محمد الخطاب 609
 عمر المختار ھندسة بیئیة ناصر محمد ابوبكر محمدعبد ال 610
 عمر المختار علم نفس عبدالواحد عیسى امراجع صالح 611
 عمر المختار قانون عبدالوارث محمد عبد السالم المسورى 612
 عمر المختار قانون عبیر عبد هللا عبد العزیز المقیرحى 613
 مختارعمر ال تاریخ عجااب ابوبكر سلیمان الحاسى 614
 عمر المختار محاسبة عزالدین الھادى عبد السالم احمد الشریف 615
 عمر المختار فیزیاء عزالدین عبد هللا محمد دھمش 616
 عمر المختار ریاضیات عصام الدین محمد محمد حسین 617
 عمر المختار علوم اغدیة عصام فتحى محمد امراجع 618
 عمر المختار انعلم حیو عالء محمد ادم عبدالرحیم 619
 عمر المختار طب بشرى على عریف محمد فضل هللا 620
 عمر المختار إدارة أعمال على عطیة حسین القابسى 621
 عمر المختار علم نفس على عمر بولطیعة عطیة 622
 عمر المختار محاسبة على محمد حمد الفاضلى 623
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 عمر المختار علم تفسیر على موسى سعید المبروك 624
 عمر المختار تاریخ علیة إبراھیم حسین الحوتى 625
 عمر المختار لغة عربیة عماد خالد عبدالنبى حمد 626
 عمر المختار ھندسة مدنیة عمر السید على ابوبكر 627
 عمر المختار إدارة أعمال عمر عبدالنبى عمر بالقاسم 628
 عمر المختار موارد بحریة عوض جاد هللا المین حسین 629
 عمر المختار جغرافیا عوض عبدالواحد عوض محمد 630
 عمر المختار ھندسة مواد عیاد عمران عبد هللا حامد 631
 عمر المختار وقایة نبات عیاد مصرى عبدالنبى محمد 632
 عمر المختار علم نبات غادة عبد الرحمن بشیر الھاشمى 633
 عمر المختار جغرافیا غادة محمد على ھویدى 634
 عمر المختار ارشاد زراعى الیة موسى رجب محمدغ 635
 عمر المختار دراسات اسالمیة غنیة یوسف محمد بدر 636
 عمر المختار بستنة فاتن محمد على ابوبكر 637
 عمر المختار محاسبة فادیة سعد خلیفة عطیة المنصورى 638
 عمر المختار ھندسة ھیدرولیكیة فاضل المھدى فرج دخیل 639
 عمر المختار بستنة ة عقوب حسین محمدفاطم 640
 عمر المختار علم نبات فاطمة على عوض على 641
 عمر المختار لغة عربیة فاطمة على محمد زوبى 642
 عمر المختار علم نفس فاطمة محمد میكائیل مریز 643
 عمر المختار لغة عربیة فاطمة منصور على النویصرى 644
 عمر المختار مكتبات ومعلومات لمنصورىفایزة عبد ربھ عبد هللا ا 645
 عمر المختار آثار فتح هللا محمد امحمد بوعزة 646
 عمر المختار ھندسة انشاءات فتحى سلیمان ھاشم اسلیم 647
 عمر المختار جغرافیا فتحى عبد هللا یحى المھدى 648
 عمر المختار علم حیوان فتحیة اعتیق رجب اعتیق 649
 عمر المختار اقتصاد زراعى ریس سعدفتحیة میلود اد 650
 عمر المختار علم اجتماع فرج سلیمان خلیل سلیمان  651
 عمر المختار ریاضیات فرج محمد عبد هللا محمد نجم 652
 عمر المختار إعالم فرحات محمد خلیل محمد الفاخرى 653
 عمر المختار علم حیوان فریدة حسین محمد میكائیل 654
 عمر المختار اقتصاد زراعى رج صالح الفسيفوزى صالح ف 655
 عمر المختار لغة عربیة فوزى عمر سالم الحداد 656
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 العرب الطبیة  طب وجراجة  نجاة محمد علي مصطفي ارعیض  870
 العرب الطبیة  علم حیوان  نجاح محمد عوض بوبطینة  871
 العرب الطبیة  علم أنسجة ھالة الھادي علي محمد العالم  872
 العرب الطبیة  علم االدویة  ھدي محمد مفتاح قرقوم  873
 العرب الطبیة  طب وجراجة  ھند علي سعد یونس الكواش  874
 العرب الطبیة  صحة عامة  ھند محمد ادم عبد القادر  875
 السابع من ابریل علوم اجتماعیة ابتسام سالم مفتاح خلیفة 876
 السابع من ابریل علم نفس ابتسام محمد عبد هللا بشابش 877
 السابع من ابریل تربیة بدنیة إبراھیم ابوزید على الدویبى  878
 السابع من ابریل نظم معلومات إبراھیم سالم مسعود الشول 879
 السابع من ابریل تربیة بدنیة إبراھیم محمد ابوعجیلة الالفى 880
 السابع من ابریل كیمیاء ابوالعید على محمد الرتیمى 881
 السابع من ابریل إدارة التورید سم  جبودةابوالقاسم خلیفة بالقا 882
 السابع من ابریل جیولوجیا ابوبكر احمد ابوصاع اتنیشة 883
 السابع من ابریل لغة عربیة ابوبكر محمد الفیتوري الحسلوك 884
 السابع من ابریل لغة عربیة ابوعجیلة السائح عامر المبروك 885
 بع من ابریلالسا تاریخ احالم الطاھر محمد االحرش 886
 السابع من ابریل لغة عربیة احالم عبد هللا خلیفة الصویعى 887
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 السابع من ابریل محاسبة احمد جمال مولود محمد 888
 السابع من ابریل لغة إنجلیزیة احمد عبدالھادي مالك الحاجي 889
 السابع من ابریل صیدلة احمد محمد احمد شویكة 890
 السابع من ابریل غة إنجلیزیةل اسامة بشیر على جموم 891
 السابع من ابریل اقتصاد اسامھ محمد عبد هللا صالح 892
 السابع من ابریل قانون اسعد محمد احمد المسعودي 893
 السابع من ابریل تاریخ أسماء الطاھر المبروك عبد هللا 894
 السابع من ابریل ریاضیات أسماء مسعود علي سربوط 895
 السابع من ابریل ھـندسة تحكم ألي جیلي ساسى احتیوشاسماعیل الع 896
 السابع من ابریل ھندسة اتصاالت اسماعیل الھادى محمد یحى 897
 السابع من ابریل قانون اسماعیل محمد احمد المقرحى 898
 السابع من ابریل حاسب آلي اشرف محمد على الضویلع 899
 ابع من ابریلالس علم تفسیر افطیمة الھادى صالح دعواب 900
 السابع من ابریل ھندسة اكرم الطاھر إبراھیم قویدر 901
 السابع من ابریل تمویل و مصارف البھلول المبروك ابوعجیلة الصویعى  902
 السابع من ابریل ھـندسة كھربائیة الحسن على مفتاح المحروق 903
 السابع من ابریل ریاضیات الزائرة رمضان محمد الذیب 904
 السابع من ابریل علوم زراعیھ لسنوسى احمد على البىا 905
 السابع من ابریل تربیة بدنیة الشارف عثمان احمد الكوم 906
 السابع من ابریل تربیة بدنیة الشریف الھادى محمد غبره 907
 السابع من ابریل طرق تدریس الشریف محمد على الحرارى 908
 السابع من ابریل یة علوم سیاس الصادق عمر حسین الخطرى  909
 السابع من ابریل تفسیر  الصدیق الھادى صالح داعوب  910
 السابع من ابریل ھندسة میكانیكیة الصدیق مسعود سالم الدباشي 911
 السابع من ابریل ھندسة میكانیكیة الطاھر محمد الشعافي 912
 السابع من ابریل جغرافیا العجیلیة بشیر احمد بشیر  913
 السابع من ابریل ھندسة الكترونیة ختار احمد على الحمرونىالم 914
 السابع من ابریل محاسبة المختار اسماعیل عبد هللا العروسى 915
 السابع من ابریل علم االدویة المختار عبد السالم محمد عدوس 916
 السابع من ابریل لغة عربیة المھدى محمد احمد الدباشى 917
 السابع من ابریل صناعات غذائیة   قنبیجالھادى امحمد محمد 918
 السابع من ابریل لغة عربیة الھادى محمد احمد ابولجام 919
 السابع من ابریل جغرافیا  الھادي الطیب الھادي كعبص 920
 السابع من ابریل تاریخ الھام الھادى الوحیشى المحمودى 921
  من ابریلالسابع علم إجتماع الھام عبد السالم محمد ابسیم 922
 السابع من ابریل تربیة فنیة  الھام على سالم قشلوط 923
 السابع من ابریل اقتصاد امال امحمد علي المقطوف 924
 السابع من ابریل جغرافیا امال جمعة محمد النكب 925
 السابع من ابریل اورام وابحات الدم امال على المبروك العائب 926
 السابع من ابریل دارةإ امال علي محمد البرناط 927
 السابع من ابریل احیاء امال عمر النائب بلق 928
 السابع من ابریل احیاء امال فرج احمد احتیوش 929
 السابع من ابریل تاریخ امال یونس على فونى 930
 السابع من ابریل  حاسب آلي امانى خلیفة سالم االربش 931



23 
 

 السابع من ابریل یةلغة عرب امباركة قویدر عمار المجدوب 932
 السابع من ابریل لغة إنجلیزیة امینة البدوي الھادي دبوب 933
 السابع من ابریل إدارة  انتصار إبراھیم عیاد صوان 934
 السابع من ابریل جغرافیا انتصار عمر الھاشمى البشیر 935
 السابع من ابریل علم اجتماع انتصار محمد عبد هللا بزاقھ 936
 السابع من ابریل فنون  مضان وادى محمد انور ر 937
 السابع من ابریل علم األدویة انور سالم جمعة ابوظھیر 938
 السابع من ابریل ھندسة اتصاالت انیس ابوالقاسم عبد هللا القبلى 939
 السابع من ابریل حاسب آلي  ایة المبروك عمر امحمد 940
 سابع من ابریلال قانون جنائى ایسر یوسف العارف الحلمى 941
 السابع من ابریل نبات ایمان حسین عبدالمولى بركات 942
 السابع من ابریل علم أنسجة ایمان علي عبد السالم البوعیشي 943
 السابع من ابریل محاسبة ایمن محمد ضو الجندلي 944
 السابع من أبریل عالقات دولیة/ قانون  أسامة إبراھیم صوان 945
 السابع من ابریل تاریخ  مصطفى نصیرأمیرة المقطوف 946
 السابع من ابریل ھندسة كھربائیة باسم مصطفى عبد الرحمن مفتاح 947
 السابع من ابریل ھندسة میكانیكیة بدر إبراھیم محمد الترھونى 948
 السابع من ابریل جغرافیا بشیر على بلعید دخان 949
 ن ابریلالسابع م لغة عربیة تھانى حسن رمضان الخرزة 950
 السابع من ابریل علم اجتماع جالل بشیر عبد السالم على صاروخ 951
 السابع من ابریل جغرافیا جمال عمر سالم القریو 952
 السابع من ابریل إدارة مشاریع جمال محمد احمد شقالیو 953
 السابع من ابریل انتاج حیوانى جمال مختار مبارك عمر 954
 السابع من ابریل إدارة الھندسیة الحنیشجمیلة الھادى میلود  955
 السابع من ابریل تربیة وعلم نفس  حافظ امحمد عریبى زكرى  956
 السابع من ابریل تربة و میاه حامد احمد مفتاح العریفي 957
 السابع من ابریل إدارة ھندسیة حسین محمد امحمد االسود 958
  ابریلالسابع من نبات حنان ابوالقاسم سالم دبوب 959
 السابع من ابریل جیولوجیا حنان محمد على عمار 960
 السابع من ابریل محاسبة خالد إبراھیم میالد غزالھ  961
 السابع من ابریل إعالم خالد ابوالقاسم علي خریش 962
 السابع من ابریل مختبرات طبیة خالد احمد محمد ابوالقاسم 963
 السابع من ابریل یة تربیة بدن خالد جموم على الجالى  964
 السابع من ابریل ھندسة مواد خالد حسن مولود المدھون 965
 السابع من ابریل جغرافیا خالد عبد السالم سعد الوحیشى 966
 السابع من ابریل تاریخ خالد عبد العزیز ابوالقاسم االنبط 967
 السابع من ابریل إدارة أعمال خالد عبد هللا عطیة  تلیش 968
 السابع من ابریل إدارة  الد محمد رمضان زھمولخ 969
 السابع من ابریل لغة إنجلیزیة خلود ابوالقاسم البشیر خماج 970
 السابع من ابریل تقنیة معلومات خلیفة عبدالرؤوف خلیفة نصرات 971
 السابع من ابریل محاسبة خلیفھ إبراھیم میالد ابوغزالھ 972
 السابع من ابریل تربویةدراسات  خلیل حسن زاید خلیل 973
 السابع من ابریل تاریخ خویره رمضان عمر عیسى  974
 السابع من ابریل تربیة بدنیة  خیرى على موسى إشطیبة  975
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 السابع من ابریل جغرافیا خیریة علي عمر النمرود 976
 السابع من ابریل تربیة بدنیة دالل الفیتورىامحمد سلمان 977
 السابع من ابریل كیمیاء  المیساويذھیبة محمد على 978
 السابع من ابریل كیمیاء ربح سالم مسعود ابودالل 979
 السابع من ابریل إدارة ھندسیة ربیعة امحمد محمد المملوك 980
 السابع من ابریل تربیة ربیعة على المختار الدعوكى 981
 ابریلالسابع من  إدارة أعمال رجب عبد السالم العموري عبد النبي 982
 السابع من ابریل إدارة أعمال رقیة احمد سالم عبد هللا 983
 السابع من ابریل جغرافیا رقیة الھادى احمد خنشوش 984
 السابع من ابریل قانون رمضان الھادي عون الطیف 985
 السابع من ابریل دراسات ادبیة رمضان امبارك رمضان بلعید 986
 السابع من ابریل نبات رمضانة إبراھیم محمد النقاز 987
 السابع من ابریل علم إجتماع  رندة ابوعجیلة الكیالني یحي  988
 السابع من ابریل تربیة بدنیة  رندة الصادق عبد هللا المیساوى  989
 السابع من ابریل فیزیاء رویده محمد عبد الرحمن ابوزید 990
 بریلالسابع من ا لغة عربیة زھرة الطیب التومى المقوز  991
 السابع من ابریل علوم االجتماعیة زھرة عبد هللا بن عبد هللا المصباحى 992
 السابع من ابریل تفسیر زھرة محمد مصباح عبد هللا 993
 السابع من ابریل لغة عربیة زھره خلیفھ سلیمان سلیمان 994
 السابع من ابریل تربیة بدنیة  زینب  مصطفى خلیفة ابو صاع  995
 السابع من ابریل كیمیاء ابوعجیلة عبد السالم سعیدزینب  996
 السابع من ابریل جغرافیا زینب خلیفة حمودة ابومنجیل 997
 السابع من ابریل علم نفس زینب على سلیمان الزائدى 998
 السابع من ابریل علم تفسیر سالمة شعبان عبد السالم الخبولى 999
 لسابع من ابریلا علم نفس سالمھ محمد سعد الرتیمى 1000
 السابع من ابریل تاریخ سامیة امحمد محمد قریمیدة  1001
 السابع من ابریل اقتصاد سامیة محمد المختار الھمالي 1002
 السابع من ابریل تفسیر سامیة مصطفى محمد ابوالسعود 1003
 السابع من ابریل خدمة اجتماعیة سامیھ محمد الھادى الغریانى 1004
 السابع من ابریل لغة إنجلیزیة ھادي عمر الحركسعاد ال 1005
 السابع من ابریل أحیاء سعاد محمد إبراھیم كرور 1006
 السابع من ابریل إعالم سعد محمد إبراھیم فنیر 1007
 السابع من ابریل قانون جنائى سفیان ساسى سالم الحاج 1008
 یلالسابع من ابر كیمیاء تحلیلیة سلیمان حسن زاید خلیل 1009
 السابع من ابریل ریاضیات سمیرة مختار الطاھر سلیمان 1010
 السابع من ابریل التفسیر سمیرة مفتاح مسعود صقر  1011
 السابع من ابریل لغة إنجلیزیة سناء إبراھیم الفرجاني رزوقة 1012
 السابع من ابریل لغة عربیة سناء على محمد الالفى 1013
 السابع من ابریل لغة إنجلیزیة لقاسمسھام إبراھیم محمد ابوا 1014
 السابع من ابریل مصارف و تامین شامخة خلیفة علي الخطابي 1015
 السابع من ابریل محاسبة شعبان امحمد احمد سالم 1016
 السابع من ابریل كیمیاء شعیلى عیسى حلب 1017
 السابع من ابریل علوم ھندسیة صالح على على مرجان 1018
 السابع من ابریل إدارة مھدي حسین بشیر صبحي ال 1019
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 السابع من ابریل إدارة أعمال صبري محمد الھاشمي یوسف 1020
 السابع من ابریل علوم زراعیھ صالح الدین البشیر البلعزى 1021
 السابع من ابریل علوم ھندسیة صالح الدین على العلوص 1022
 السابع من ابریل ماعیةخدمة اجت صالح الدین محمد مفتاح الشیبانى 1023
 السابع من ابریل علم نفس صالح عبد السالم مسعود 1024
 السابع من ابریل تربیة بدنیة  صالح عبدالعظیم على الصغیر  1025
 السابع من ابریل إدارة  صالح محمد المختار سویسى  1026
 السابع من ابریل ھندسة میكانیكیة صالح محمد محمد شلوف 1027
 السابع من ابریل ھندسة میكانیكیة رق عبدالحفیظ بن محمودطا 1028
 السابع من ابریل جغرافیا عادل العربى رمضان القلفاط 1029
 السابع من ابریل كیمیاء عادل رمضان حسین الكرماجي 1030
 السابع من ابریل قانون عادل رمضان عمرعثمان  1031
 السابع من ابریل لغة عربیة عادل عبد الرحمن امحمد رزیق 1032
 السابع من ابریل لغة إنجلیزیة عادل عبد هللا محمد رضوان 1033
 السابع من ابریل جیولوجیا عادل على ابوالقاسم كشالف 1034
 السابع من ابریل ھندسة میكانیكیة عادل على محمد ناجى  1035
 ریلالسابع من اب تقنیة المعلومات واالتصال عارف سعید عریبى العلوى 1036
 السابع من ابریل  حاسب آلي عاصم إبراھیم محمد اخماج 1037
 السابع من ابریل إدارة الھندسیة عاطف السنوسى مفتاح عامر 1038
 السابع من ابریل ھندسة كھربائیة عامر على الصغیر عمار 1039
 السابع من ابریل تفسیر عائشة البشیر على االسطى  1040
 السابع من ابریل لغة عربیة مر سلیمانعائشةاألمین محمد ع 1041
 السابع من ابریل اإلعالم عائشة سالم عبد الجلیل 1042
 السابع من ابریل ریاضیات عائشھ المختار على الغھ 1043
 السابع من ابریل لغة عربیة عائشھ عبد السالم العمورى منصور 1044
 السابع من ابریل  تربیة بدنیة  عبد الحكیم ضؤ عبد السالم غریبى  1045
 السابع من ابریل تربیة بدنیة  عبد الحكیم عیاد الصویعى الخویلدى  1046
 السابع من ابریل إدارة أعمال  عبد الرحمن الحراري محمد شلفوح 1047
 السابع من ابریل تربیة بدنیة  عبد السالم الشارف میالد النعیمى  1048
 السابع من ابریل  نفستربیة وعلم عبد السالم ضو القحواش 1049
 السابع من ابریل اقتصاد عبد الفتاح عبد هللا  محمد المرخي     1050
 السابع من ابریل إدارة  عبد هللا الفیتورى امحمد المرابط  1051
 السابع من ابریل علوم سیاسیة  عبد هللا عبد السید احمد الطنطاوي 1052
 السابع من ابریل اقتصاد عبد الناصر بشیر عبد هللا الصغیر  1053
 السابع من ابریل تربیة بدنیة  عبد الناصر صالح خلیفة الحمدى  1054
 السابع من ابریل إدارة وتنظیم عبد الباسط عمار سعد بالكور 1055
 السابع من ابریل ھندسة كیمیائیة عبد الباسط محمد على الصابرى 1056
 السابع من ابریل لوم بیئیةع عبدالحافظ عبد هللا عاشور البوعیسي 1057
 السابع من ابریل ھندسة قوى عبدالحكیم عامر المھدى عقل 1058
 السابع من ابریل تربیة وعلم نفس عبدالحكیم عمر امحمد غزالة 1059
 السابع من ابریل تربیة بدنیة عبدالرزاق إبراھیم العجیلى القاللى 1060
 السابع من ابریل یاءكیم عبدالرزاق الطاھر الشیباني سویسي 1061
 السابع من ابریل اقتصاد زراعى عبدالرزاق حسن االمین قزیمة 1062
 السابع من ابریل اقتصاد عبدالرزاق عبد هللا محمد الفزانى 1063
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 السابع من ابریل ھندسة عبدالرزاق محمد حسن خالط 1064
 ع من ابریلالساب ھندسة میكانیكیة عبدالرزاق محمد عبد السالم الحراري 1065
 السابع من ابریل كیمیاء عبدالرؤوف االمیر محمد على المحجوبى 1066
 السابع من ابریل إدارة  عبدالستار العارف محمد المحجوبي 1067
 السابع من ابریل حاسب آلي عبد السالم امحمد عبدالحفیظ امحمد 1068
 السابع من ابریل إدارة عبد السالم محمد عاشور بلقاسم  1069
 السابع من ابریل دراسات قرانیة عبدالعاطى بلعید إبراھیم الخدراوى 1070
 السابع من ابریل علم إجتماع عبدالفتاح على محمد قنبیج 1071
 السابع من ابریل تربیة بدنیة عبد القادر احمد عمر البصباص 1072
 من ابریلالسابع  ھندسة الطاقة والبیئة عبد اللطیف بلقاسم العمورى منصور 1073
 السابع من ابریل تاریخ عبد هللا احمد المبروك دبرى 1074
 السابع من ابریل إدارة ھندسیة عبد هللا عمر دقروم على 1075
 السابع من ابریل صیدلة عبد هللا محمد عبد هللا حامد 1076
 السابع من ابریل ھندسة میكانیكیة عبدالمجید ابوعجیلة احمد عمر 1077
 السابع من ابریل تقنیات ھندسة انتاج جید عمر سالم القریوعبدالم 1078
 السابع من ابریل إدارة أعمال عبدالمجید مسعود موسى المدني 1079
 السابع من ابریل محاسبة عبدالمنعم المنتصر على القمى 1080
 السابع من ابریل تاریخ عبدالمولى على محمد عمار 1081
 السابع من ابریل اقتصاد  عونعبد الناصر الھادى العربى 1082
 السابع من ابریل إعالم عبد الناصر سالم عبد السالم الشریدى 1083
 السابع من ابریل علوم االبار عبد الناصر فرج سعد الغریانى 1084
 السابع من ابریل تمویل و مصارف عبیر الحراري عبد القادر الغنودي 1085
 السابع من ابریل  و اذن و حنجرةانف عبیر المختار امحمد الشریف 1086
 السابع من ابریل ھندسة عمارة عبیر الھادى الترھونى 1087
 السابع من ابریل لغة عربیة عتیقة قویدر عمار المجدوب 1088
 السابع من ابریل إدارة عجیلیھ محمد على حمید 1089
 السابع من ابریل ھندسة كیمیائیة عزالدین البشیر فرحات الكاتب 1090
 السابع من ابریل جغرافیا عزالدین منصور عاشور ابوعجیلھ 1091
 السابع من ابریل تربیة بدنیة عزمة محمد الحرارى الالفى 1092
 السابع من ابریل قانون عصام محمد الصویعى عون 1093
 السابع من ابریل تفسیر عفاف خلیفة علي شویة 1094
 لسابع من ابریلا ریاضیات عفاف محمد منصور العرمول 1095
 السابع من ابریل علم نفس عفاف مولود محمد سالم 1096
 السابع من ابریل قانون على الصادق سعد القناص 1097
 السابع من ابریل تربیة بدنیة  على الطاھر حسین رمضان  1098
 السابع من ابریل الھندسة على محمد على شالدى 1099
 السابع من ابریل صاالت و المعلوماتتقنیة ات على مسعود على احمد 1100
 السابع من ابریل ھندسة قوى على مصطفى على المقطوف 1101
 السابع من ابریل ھندسة میكانیكیة عماد الحرارى عبد هللا اوحیدة 1102
 السابع من ابریل إدارة  عماد الدین محمد عیاد ابوحاللة 1103
 السابع من ابریل إدارة أعمال عماد سعید ابوزید ابوزید 1104
 السابع من ابریل محاسبة عماد عبد السالم علي امحمد 1105
 السابع من ابریل علوم زراعیھ عمار مصباح صالح احمد  1106
 السابع من ابریل جغرافیا عمر خلیفھ ضو مصباح 1107
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 السابع من ابریل حاسب آلي عمر عامر الھادي خلیل 1108
 السابع من ابریل ھندسة كیمیائیة المعیاد عبد السالم موسى س 1109
 السابع من ابریل اقتصاد عیسى ابوالقاسم امحمد الریانى 1110
 السابع من ابریل جغرافیا  غادة عبد الوھاب الطاھر محمد  1111
 السابع من ابریل علوم التقنیة غیث جمعة على الكیزة 1112
 بریلالسابع من ا ریاضیات فاطمة احمد محمد التومي 1113
 السابع من ابریل قانون فاطمة العربى المھدى احتیوش 1114
 السابع من ابریل الشریعة فاطمة المبروك علي شیوة 1115
 السابع من ابریل علوم ھندسیة فاطمة المختار سعید الصید 1116
 السابع من ابریل ریاضیات فاطمة حسن الشیخ محمد  1117
 السابع من ابریل ءاحیا فاطمة حسین منصور راشد 1118
 السابع من ابریل إعالم فاطمة سالم على عبد الجلیل 1119
 السابع من ابریل صیدلة فاطمة علي عریبي علي  1120
 السابع من ابریل خدمة جتماعیة فاطمة محمد محمد الشیبانى الزائدى 1121
 السابع من ابریل لغة عربیة فائزه مفتاح مصطفى والى 1122
 السابع من ابریل جغرافیا لمھدي الفیتوري ابوخدیرفائق ا 1123
 السابع من ابریل ھندسة نفط فتحى الطیف سعد الدخلى 1124
 السابع من ابریل جغرافیا فتحى محمد عبد السالم عبدالنبى 1125
 السابع من ابریل التفسیر فتحى محمد عبد القادر ھبى 1126
 السابع من ابریل  ھندسیةإدارة فتحي الطاھر عبد الحمید شلغوم 1127
 السابع من ابریل جغرافیا فتحیة ابوراوى الشتیوى منصور 1128
 السابع من ابریل إدارة فوزي مسعود سالم بالطیب 1129
 السابع من ابریل لغة إنجلیزیة فوزیة ابوعجیلة سالم البعوى 1130
 السابع من ابریل لغة عربیة فوزیھ عمر عبد هللا عمر 1131
 السابع من ابریل ھـندسة كیمیائیة فؤاد الصادق محمد راشد 1132
 السابع من ابریل تاریخ فیصل یوسف خلیل فضل 1133
 السابع من ابریل لغة إنجلیزیة كمال الطاھر احمد الفرجانى  1134
 السابع من ابریل تربیة بدنیة  لیلى عمار خلیفة عمار  1135
 السابع من ابریل ماععلم إجت لیلى منصور مفتاح الفاو 1136
 السابع من ابریل تربیة بدنیة مجدى محمد ضو احمیده 1137
 السابع من ابریل لغة فرنسیة محسن ابوالقاسم المبروك الكبیر 1138
 السابع من ابریل حاسب آلي محفوظ ضو محمد بن غیث 1139
 السابع من ابریل تربیة بدنیة محمد البارونى سالم خبریش 1140
 السابع من ابریل إدارة  مد المنیر الصادق المیساوىمح 1141
 السابع من ابریل قانون محمد حسن عمر كاموكا 1142
 السابع من ابریل محاسبة محمد خلیفة نصر بالعو 1143
 السابع من ابریل ھندسة كھربائیة محمد عامر حسن ابومھدي 1144
 بریلالسابع من ا تاریخ محمد عبدالرزاق محمد العوفى 1145
 السابع من ابریل علم اجتماع محمد عبد العاطي عبد القادر الصید 1146
 السابع من ابریل ھندسة نفط محمد على الغضبان عبدالصادق 1147
 السابع من ابریل ھندسة میكانیكیة محمد على محمد الحداد 1148
 السابع من ابریل علوم اغذیة محمد على مصباح الزیانى 1149
 السابع من ابریل ھندسة مدنیة عمران عمر محمدمحمد  1150
 السابع من ابریل إدارة أعمال محمد محمد مصطفى نصیر 1151
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 السابع من ابریل محاسبة محمد مسعود على السعیدى 1152
 السابع من ابریل طب المناطق الحارة محمد مفتاح مصباح قمو 1153
 ابع من ابریلالس لغة فرنسیة مرام نصرالدین محمد كفالة 1154
 السابع من ابریل ھندسة میكانیكیة مروان مصباح محمد على 1155
 السابع من ابریل قانون مروة مصطفى على سویدان 1156
 السابع من ابریل علم نفس مریم أحمد الطناشي 1157
 السابع من ابریل تمویل و مصارف مسعود علي محمد عرفة  1158
 السابع من ابریل ارةإد مسعودة على محمد سالم 1159
 السابع من ابریل كیمیاء مصطفى العربى الھادى بن عامر 1160
 السابع من ابریل حاسب آلي مصطفى المختار مولود الرجیبى 1161
 السابع من ابریل إدارة أعمال مصطفى علي البشكار المغیربي 1162
 السابع من ابریل احصاء مصطفى محمد علي الفقى 1163
 السابع من ابریل ھندسة میكانیكیة ح جمعة على صالحمفتا 1164
 السابع من ابریل آداب منال محمد على ابوقندیل 1165
 السابع من ابریل جغرافیا منصور رمضان سالم غریبى 1166
 السابع من ابریل تربیة وعلم نفس منصورة عبد الحمید مفتاح خماج 1167
 سابع من ابریلال علم تفسیر منى الھادى سالم شریر 1168
 السابع من ابریل تاریخ منى جمعة المبروك شھیون 1169
 السابع من ابریل محاسبة موسى منصور ابوعجیلة حمس 1170
 السابع من ابریل قانون میسون عاى محمد عاشور 1171
 السابع من ابریل قانون میلود على ابوبكر البحرى 1172
 سابع من ابریلال محاسبة ناجى على بلقاسم حمودة 1173
 السابع من ابریل مكتبات نادیة الصادق الطاھر الطویل  1174
 السابع من ابریل ریاضیات نادیة محمد احمد التومي 1175
 السابع من ابریل طب اطفال نادیة محمد الفیتورى العروسى 1176
 السابع من ابریل تاریخ نادیھ عبد الرحمن میلود معاطى 1177
 السابع من ابریل إدارة وتنظیم یلة الشیباني الشیبانيناصر ابوعج 1178
 السابع من ابریل تاریخ ناصر عبدالھادى ابوالقاسم الحضیرى 1179
 السابع من ابریل قانون ناصر محمد عقل محمد 1180
 السابع من ابریل تفسیر نبیل عبد الحمید الھادى الصوانى 1181
 ابع من ابریلالس كیمیاء نجاة الھادى عمر بحرون 1182
 السابع من ابریل جغرافیا نجاة جمعة ابوالقاسم التاجوري 1183
 السابع من ابریل تاریخ  نجاة عبد الحمید الطاھر الخرماني 1184
 السابع من ابریل ھندسة مدنیة نجاة على عبد هللا المریمى 1185
 السابع من ابریل لغة إنجلیزیة نجاح البشیر علي التومى 1186
 السابع من ابریل أحیاء  نجاح عمار سعید المعروق 1187
 السابع من ابریل علم نفس نجالء شعبان محمد الوالني 1188
 السابع من ابریل قانون نجالء مصطفى حسین بشینة 1189
 السابع من ابریل كیمیاء نجم الدین زید محمد الاللي 1190
 ریلالسابع من اب جغرافیا نجم الدین فرج على بقص 1191
 السابع من ابریل تاریخ نجمى میلود ابوبكر الفنطازى 1192
 السابع من ابریل دراسات لغویة نجوى سعد سالم سعد 1193
 السابع من ابریل دراسات إسالمیة نجیة حسین محمد التھامى  1194
 السابع من ابریل ھندسة مدنیة ندیم فرحات ابو الشواشى 1195
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 السابع من ابریل علوم سیاسیة شوشاننصر ابوعجیلھ صالح ال 1196
 السابع من ابریل علم نفس نصر سالم على عبد الجلیل 1197
 السابع من ابریل دراسات لغویة نعیمة خلیفة مصطفى علیوة 1198
 السابع من ابریل جغرافیا نھلة احمد المحضى حسن 1199
 السابع من ابریل نظم معلومات نھلة احمد فرج محمود 1200
 السابع من ابریل تربیة بدنیة نوارة سالم محمد شوالك 1201
 السابع من ابریل علم اجتماع نوال عبداللة امحمد شبشوبة 1202
 السابع من ابریل تربیة بدنیة  نوال عبد هللا احمد الفتحلى 1203
 السابع من ابریل تربیة بدنیة  نور الدین الطاھر المبروك طرمبة 1204
 السابع من ابریل تربیة بدنیة صغیر سالم المصراتينورالدین ال 1205
 السابع من ابریل حاسب آلي نورالدین عبد هللا ابوعجیلة معتوق 1206
 السابع من ابریل محاسبة نورالدین میلود رمضان البوع 1207
 السابع من ابریل لغة عربیة نورى عمر حسین كریم 1208
 السابع من ابریل یعنظم التصن نورى محمد سعد الغریانى 1209
 السابع من ابریل جیولوجیا نوریة الھادى على ابوشعالة 1210
 السابع من ابریل فیزیاء ھاجر إبراھیم العربى الجرمى 1211
 السابع من ابریل دراسات لغویة ھاجر عبد هللا علي البشكار 1212
 السابع من ابریل جغرافیا ھدى محمد الطاھر عمران 1213
 السابع من ابریل علم اجتماع حمد خیري رمضانھدى م 1214
 السابع من ابریل تربیة بدنیة  ھشام محمد ابو القاسم الزواغى  1215
 السابع من ابریل محاسبة ھشام محمد مصباح المرغني 1216
 السابع من ابریل أحیاء ھناء إبراھیم مصطفى فحیل البوم 1217
 بع من ابریلالسا قانون ھناء على البشیر بلحاج 1218
 السابع من ابریل لغة إنجلیزیة ھند محمد على غومھ 1219
 السابع من ابریل علوم اجتماعیة ھیام عبدالمجید یوسف بنة 1220
 السابع من ابریل تمویل و مصارف وداد إبراھیم ابوالقاسم الغاوى 1221
 السابع من ابریل دراسات قرانیة وردة رجب محمد ناجى 1222
 السابع من ابریل لغة إنجلیزیة  جمعة غیث امحمدوسام 1223
 السابع من ابریل االلعاب ولید بشیر العربى شیوب 1224
 السابع من ابریل محاسبة ولید محمد عمر امحمد 1225
 السابع من ابریل تاریخ یوسف خلیفھ مسعود الناكوع 1226
 من اكتوبرالسابع  جغرافیة بیئیة ابتسام عبد السالم محمد البیرة 1227
 السابع من اكتوبر نحو وصرف إبراھیم احمد عبد هللا عبد الجلیل 1228
 السابع من اكتوبر ھندسة معماریة إبراھیم عبد هللا إبراھیم شنبیرة 1229
 السابع من اكتوبر تقویم أسنان إبراھیم محمد ارفیده 1230
 من اكتوبرالسابع  شبكات واتصاالت إبراھیم مفتاح إبراھیم االزرق 1231
 السابع من اكتوبر لغویات إبراھیم مفتاح علي جالح 1232
 السابع من اكتوبر فقھ وأصولھ ابو بكر احمد امحمد عبد الكافي 1233
 السابع من اكتوبر محاسبة ابو بكر الحسین ونیس اعریوة 1234
 وبرالسابع من اكت تحكم آلي وقیاسات ابو بكر عبد السالم عبد المقصود محمد 1235
 السابع من اكتوبر محاسبة ابو بكر علي الطاھر باش اغا 1236
 السابع من اكتوبر تنمیة اجتماعیة ابو بكر علي ضو عبد العزیز 1237
 السابع من اكتوبر محاسبة ابو بكر محمد میالد الرباع 1238
 السابع من اكتوبر جغرافیة مدن ابوالقاسم محمد مصباح القاضى 1239
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 السابع من اكتوبر وراثة اسم مصطفى  ابوالقاسم احبارهابوالق 1240
 السابع من اكتوبر جغرافیا ابوبكر على سلیمان الصول 1241
 السابع من اكتوبر فیزیاء ابوبكر محمد مصطفى الرطب 1242
 السابع من اكتوبر فلسفة إسالمیة  احالم عمر محمد قلیوان 1243
 السابع من اكتوبر تفسیر قرآني داحمد عبد القادر عبد الحمید احم 1244
 السابع من اكتوبر فقھ إسالمي احمد عمران مصطفي الكمیتي 1245
 السابع من اكتوبر إدارة تعلیمیة احمد محمد  الطیب بن غلبون 1246
 السابع من اكتوبر إدارة أعمال اسامھ علي محمد الدیب 1247
 ن اكتوبرالسابع م تاریخ إسالمي أسماء موسى على زاید 1248
 السابع من اكتوبر علم البیان اسماعیل حسین عمر فتاتیت 1249
 السابع من اكتوبر محاسبة اسماعیل سالم احمد الشھوبي 1250
 السابع من اكتوبر صیدلة سریریة اسماعیل سلیمان القنیدي 1251
 السابع من اكتوبر ھندسة اتصاالت الحسین سالم احمد سعد 1252
 السابع من اكتوبر لغویات فى عبدالرحیم ابوعجیلھالحسین مصط 1253
 السابع من اكتوبر إدارة أعمال الزبیر مفتاح علي بالحسن 1254
 السابع من اكتوبر بالغة وأدب الزروق عبد الحمید على عبد الحمید 1255
 السابع من اكتوبر تفسیر قرآن الزینة سعید الغدیوي سالمة 1256
 السابع من اكتوبر كیمیاء لي محمدالسنوسي محمد الھما 1257
 السابع من اكتوبر محاسبة الشارف انبیھ عمار الصغیر 1258
 السابع من اكتوبر تفسیر قرآني الصادق احبیل محمد الراقوبى 1259
 السابع من اكتوبر تفسیر القرآن وعلومھ الصدیق محمد احمد الغویل 1260
 السابع من اكتوبر ةتربیة بدنی العجیلى على محمد الشاوش 1261
 السابع من اكتوبر علوم سیاسیة الفیتوري صالح محمد السطي 1262
 السابع من اكتوبر ھندسة صناعیة القنیدي حسین محمد الصغیر 1263
 السابع من اكتوبر موجات دقیقة المنیر عبد القادر علي منصور 1264
 رالسابع من اكتوب اقتصاد الھادي مصطفي احمید الجرو 1265
 السابع من اكتوبر اقتصاد امال مفتاح المبروك درباش 1266
 السابع من اكتوبر قانون البحار الدولي امحمد الشارف امحمد البكوش 1267
 السابع من اكتوبر إدارة أعمال امحمد مصطفي امحمد بازینة 1268
 السابع من اكتوبر علم اجتماع امنة محمد عبد القادر القندوز 1269
 السابع من اكتوبر كیمیاء منھ شعبان على القبىا 1270
 السابع من اكتوبر إدارة تعلیمیة انعام ابو سیف عبد المطلب إبراھیم 1271
 السابع من اكتوبر إدارة أعمال بشیر سالم بشیر الزواوي 1272
 السابع من اكتوبر جغرافیا جمال إبراھیم محمد رمضان 1273
 السابع من اكتوبر ة تسویقإدار جمال محمد عمر ضانة 1274
 السابع من اكتوبر إدارة أعمال جمعة عمر محمد عبد هللا 1275
 السابع من اكتوبر اقتصاد جمعة مفتاح فرحات الكاسح 1276
 السابع من اكتوبر علم حیوان جنان مختار عمر ابوغرسھ 1277
 توبرالسابع من اك الحدیث النیوي وعلومھ حافظ امحمد مصطفى القلیب 1278
 السابع من اكتوبر محاسبة حسني محمد علي عیسى 1279
 السابع من اكتوبر ریاضیات حسنیھ محمد محمد الدنفور 1280
 السابع من اكتوبر قانون جنائي حكیم محمد عثمان جمعة 1281
 السابع من اكتوبر كیمیاء غیر عضویة حمزة میالد احمد ابو سعدیة 1282
 السابع من اكتوبر علم نفس فحنان حسین عمر الشری 1283
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 السابع من اكتوبر إرشاد نفسي حنان عبد هللا على المزوغى 1284
 السابع من اكتوبر ریاضیات حواء احمد عطیھ الرویاتى 1285
 السابع من اكتوبر اقتصاد حواء عمر محمد صافار 1286
 السابع من اكتوبر إدارة تنظیم خالد الطاھر الفیتوري الشیخ 1287
 السابع من اكتوبر فقھ وأصولھ خالد صالح عبد السالم علیلش 1288
 السابع من اكتوبر جغرافیة نقل خدیجھ عبد السالم محمد الغیطھ 1289
 السابع من اكتوبر نظم قیاس خمیس فرج العربي الجریبي 1290
 السابع من اكتوبر شریعة رافع عبدا لھادي عبد هللا الصغیر 1291
 السابع من اكتوبر مناھج وطرق التدریس لسالم محمد العجیلرجاء عبد ا 1292
 السابع من اكتوبر إحصاء رجب سالم خلیفھ سلیمان 1293
 السابع من اكتوبر ھندسة نفط رمضان  مخزوم احمد بن عاشور 1294
 السابع من اكتوبر دراسات قرآنیة رمضان الطاھر علي البرغوثى 1295
 السابع من اكتوبر ریاضیات ریما بشیر مصطفى الملح 1296
 السابع من اكتوبر فقھ إسالمي سالم محمد عبد هللا حصیره 1297
 السابع من اكتوبر التوجیھ واإلرشاد النفسي سامیة عبد الحمید جھان الفورتیة 1298
 السابع من اكتوبر علم اجتماع سامیھ إبراھیم احمد الجمل 1299
 السابع من اكتوبر  قرآنيتفسیر سعاد الشارف امبارك عیسى 1300
 السابع من اكتوبر دراسات إسالمیة سعید الساعدي صالح عبد هللا 1301
 السابع من اكتوبر ریاضیات سكینھ عمر الفیتورى النجار 1302
 السابع من اكتوبر جغرافیة طبیة سلیمان ابو شناف علي بریطا 1303
 بع من اكتوبرالسا بالغة ونقد سلیمان رمضان على االسطى 1304
 السابع من اكتوبر صحة نفسیة سلیمھ صالح احمید ابوخریص 1305
 السابع من اكتوبر إرشاد نفسي سماء محمد امحمد الجروشى 1306
 السابع من اكتوبر ریاضیات سمیة رجب محمد رفیدة 1307
 السابع من اكتوبر لغویات صالح ابو شعالة السوداني ابو شعالة 1308
 السابع من اكتوبر قانون عام حمد محمد فكرونصالح ا 1309
 السابع من اكتوبر األلعاب صالح الدین علي سعد دخیل 1310
 السابع من اكتوبر تغذیة عادل عمر عبد هللا سوالم 1311
 السابع من اكتوبر علم نفس عادل مصطفى سلطان سلطان 1312
 وبرالسابع من اكت إدارة عامة عاشور میالد احمد ساسى 1313
 السابع من اكتوبر كیمیاء عامر علي غیث علي 1314
 السابع من اكتوبر علم اجتماع عائشة صالح محمد كجمان 1315
 السابع من اكتوبر علم نفس عائشةعبد العالي مصطفي الكبیر 1316
 السابع من اكتوبر ھندسة بیئیة عبد الباسط قریرة بودر قریرة 1317
 السابع من اكتوبر إرشاد وتوجیھ نفسي امحمد المنقوشعبد الحكیم عبد هللا  1318
 السابع من اكتوبر محاسبة عبد الحكیم محمد احمد مصلي 1319
 السابع من اكتوبر اقتصاد  عبد الحمید احمد عثمان بن ناصر 1320
 السابع من اكتوبر نظم ھندسیة عبد الرحمن علي عمر القحف 1321
 السابع من اكتوبر المناھج وطرق التدریس مدعبد السالم السنوسي علي مح 1322
 السابع من اكتوبر ھندسة اإلنتاج عبد السالم علي احمد دومة 1323
 السابع من اكتوبر إدارة تعلیمیة عبد السالم مصباح محمد شقلوف 1324
 السابع من اكتوبر لغویات عبد العزیز فرج رمضان المریمي 1325
 السابع من اكتوبر إدارة وتنظیم بوسیفيعبد هللا الطاھر بشیر ال 1326
 السابع من اكتوبر تقنیة اإلخصاب المساعد عبد هللا رمضان سالم  القنیدي 1327
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 السابع من اكتوبر إدارة أعمال عبد هللا ھدیة عبد هللا  ناجي 1328
 السابع من اكتوبر اقتصاد عبد المولى عثمان إبراھیم شاكھ 1329
 السابع من اكتوبر إدارة ھندسیة  عبد الناصر السوسيعبد الناصر عمر  1330
 السابع من اكتوبر تاریخ عبدالحكیم صالح غیث احمد 1331
 السابع من اكتوبر تاریخ إسالمي عبدالحكیم صالح غیث زاید 1332
 السابع من اكتوبر جغرافیا بیئیة عبدالعظیم سالم احمد معتیق 1333
 السابع من اكتوبر بالغة ونقد  صالحعبد اللطیف ابوبكر محمد بن 1334
 السابع من اكتوبر اقتصاد  عبد اللطیف عیسى مصطفى اطلوبھ 1335
 السابع من اكتوبر تاریخ إسالمي  عبد هللا سالم محمد بازینھ 1336
 السابع من اكتوبر دراسات بالغیة وأدبیة عبد هللا عبد الرحمن على الغویل 1337
 السابع من اكتوبر فلسفة تاریخ والحضارة  محمد الدوینىعبد الناصر إبراھیم 1338
 السابع من اكتوبر علوم سیاسیة عبدالوھاب محمد علي الحار 1339
 السابع من اكتوبر فقھ وأصولھ  عثمان رمضان عثمان الھبى 1340
 السابع من اكتوبر اقتصاد عثمان سالم علي مجید 1341
 السابع من اكتوبر یئیةجغرافیة ب عثمان عمر محمد محمد 1342
 السابع من اكتوبر علم اللغة المقارن على احمد محمد النبوت 1343
 السابع من اكتوبر فلسفة سیاسیة على امحمد على ابودبوس 1344
 السابع من اكتوبر فقھ إسالمي على محمد محمد یوسف 1345
 السابع من اكتوبر إدارة أعمال علي احمید محمد قریشین 1346
 السابع من اكتوبر دراسات اقتصادیة علي عبد هللا علي تیكھ 1347
 السابع من اكتوبر اتصاالت وتقنیة المعلومات علي محمد احمد ارفیدة 1348
 السابع من اكتوبر لغة إنجلیزیة علي مخلوف علي الكرزاب 1349
 السابع من اكتوبر جغرافیا زراعیة علي مصطفي عبد المجید سلیم 1350
 السابع من اكتوبر شبكات واتصاالت ي مفتاح محمد باكیرعل 1351
 السابع من اكتوبر جیومورفولوجیا عمر امحمد علي اعنیبة 1352
 السابع من اكتوبر حاسب آلي عمر حسین علي الدویك 1353
 السابع من اكتوبر الحدیث النیوي وعلومھ عمر محمد امحمد ھروس 1354
 السابع من اكتوبر محاسبة ريعمران عطیة الفیتوري البكو 1355
 السابع من اكتوبر وبائیات عمران محمد خلیل اشتیوي 1356
 السابع من اكتوبر علم إجتماع فاطمة محمد عمر ارفیدة 1357
 السابع من اكتوبر ریاضیات فاطمھ محمد على سلیم 1358
 السابع من اكتوبر كیمیاء فاطمھ مصطفى على عاشور 1359
 السابع من اكتوبر علوم سیاسیة  احمید الكلیبفائد منصور 1360
 السابع من اكتوبر تاریخ فتحى إبراھیم احمد صالح 1361
 السابع من اكتوبر تخدیر وعنایة فائقة فتحى محمد على المجبرى 1362
 السابع من اكتوبر تفسیر فتحى منصور محمد قدوره 1363
 ع من اكتوبرالساب نظم معلومات فتحي احمد عمر الشیباني 1364
 السابع من اكتوبر تربیة فتحیة مفتاح حمیدة عباس 1365
 السابع من اكتوبر قانون عام فرج إبراھیم علي دومة 1366
 السابع من اكتوبر ھندسة جیولوجیة فرج محمد محمد الجابري 1367
 السابع من اكتوبر إدارة أعمال فرید محمد موسى الغول 1368
 السابع من اكتوبر كیمیاء رى النجارفوزیھ عمر الفیتو 1369
 السابع من اكتوبر عالج تحفظي لمیاء محمد على المكحل 1370
 السابع من اكتوبر فیروسات محجوب على محمد اجمال 1371
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 السابع من اكتوبر حفرة وتنقیب محفوظ محمد حسن الولید 1372
 برالسابع من اكتو إدارة أعمال محمد احمد ابو بكر االحمر 1373
 السابع من اكتوبر تنمیة وتخطیط اجتماعي محمد الصادق معتوق الصادق 1374
 السابع من اكتوبر جغرافیا الصناعیة محمد المھدى إبراھیم االسطى 1375
 السابع من اكتوبر موارد بشریة محمد الھادي محمد خلیل 1376
 السابع من اكتوبر دراسات إسالمیة محمد حسین علي سلیمان  1377
 السابع من اكتوبر وسائل تعلیمیة محمد رمضان محمد شعیب 1378
 السابع من اكتوبر قانون خاص محمد سعدون محمد قرشین 1379
 السابع من اكتوبر أقتصاد محمد سعد علي ماضي 1380
 السابع من اكتوبر علوم سیاسیة محمد صالح احمد اسویسي 1381
 السابع من اكتوبر ماریةھندسة مع محمد عبد هللا عمر باكیر 1382
 السابع من اكتوبر تقنیات معلومات محمد علي اسماعیل خلیل 1383
 السابع من اكتوبر دراسات تربویة محمد علي خمیس ھیركة 1384
 السابع من اكتوبر إدارة وتنظیم محمد علي مصطفي اسمیو 1385
 السابع من اكتوبر محاسبة محمد عمر محمد عبد الرحیم 1386
 السابع من اكتوبر تحكم آلي وقیاسات محمد عیسى محمد مفتاح 1387
 السابع من اكتوبر تمویل ومصارف محمد مفتاح الشیخ رحیل 1388
 السابع من اكتوبر ھندسة معماریة محمود عبد الكریم مفتاح قریو 1389
 السابع من اكتوبر شریعة إسالمیة محمود محمد علي اغنیة 1390
 السابع من اكتوبر كیمیاء حیویة فتاح حواسمحمود محمد م 1391
 السابع من اكتوبر ھندسة مدنیة محمود موسى مفتاح شنینھ 1392
 السابع من اكتوبر تربیة بدنیة محى الدین على سالم معتوق 1393
 السابع من اكتوبر أنظمة ذكیة مختار مسعود محمد كرواد 1394
 بع من اكتوبرالسا محاسبة مصباح محمد محمد بن طاھر 1395
 السابع من اكتوبر خرائط مصباح محمد مصطفي عاشور 1396
 السابع من اكتوبر اقتصاد مصطفي حسین عبد السالم الباوندي 1397
 السابع من اكتوبر ھندسة معماریة مصطفي ساسي فرج شیتاو 1398
 السابع من اكتوبر تقنیة اتصاالت ومعلوات معمر خمیس معمر شفتر 1399
 السابع من اكتوبر إدارة أعمال فتاح احمید سعدون الطبوليم 1400
 السابع من اكتوبر دراسات إسالمیة مفتاح الشریف خلیفة قریرة 1401
 السابع من اكتوبر اقتصاد مفتاح المبروك میالد محمد 1402
 السابع من اكتوبر تاریخ حدیث مفتاح مجید الشریف عبد هللا 1403
 السابع من اكتوبر ریاضیات الزیدانىمنال الطاھر یونس  1404
 السابع من اكتوبر جغرافیا إقلیمیة میالد محمد عمر البرغوثى 1405
 السابع من اكتوبر اقتصاد میالد مفتاح محمد الجروشي 1406
 السابع من اكتوبر ریاضیات تطبیقیة نادیة اسماعیل حسن  البرقلي 1407
 السابع من اكتوبر ماععلم اجت ناصر منصور میالد القذافى 1408
 السابع من اكتوبر ھندسة میكانیكیة نصر الدین محمد عمر الشویعر 1409
 السابع من اكتوبر علم حیوان نعیمھ التھامى محمد اندش 1410
 السابع من اكتوبر ھندسة اإلنتاج ھشام المبروك إبراھیم صافار 1411
 من اكتوبرالسابع  قانون إداري ھشام مصباح حدود اشتیوي 1412
 السابع من اكتوبر علم نفس التربوي ھیام یونس رمضان المصري 1413
 السابع من اكتوبر تاریخ قدیم وریدة علي محمد المنقوش 1414
 السابع من اكتوبر حاسب آلي وسام محمد عمر الترجمان 1415
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 السابع من اكتوبر لغویات وفاء موسى على زاید 1416
 السابع من اكتوبر تربیة بدنیة مرغنىولید على احمد  ال 1417
 السابع من اكتوبر اقتصاد وئام ابو القاسم عبد هللا البدشة 1418
 السابع من اكتوبر تاریخ إسالمي یحي عمر احمد القویضي 1419
 السابع من اكتوبر بالغة ونقد یوسف فرج محمد مریویص 1420
 من اكتوبرالسابع  إدارة تسویق یوسف محمد محمد انداره 1421
 االسمریة لغویات  احمد فتح هللا احمد نجي  1422
 االسمریة لغویات اسماعیل حامد الھاشمي الشعاب  1423
 االسمریة دراسات قرآنیة الشیباني عیاد الصویعى الشیباني 1424
 االسمریة آدب إسالمي الھادي بشیر براوي شكیة 1425
 االسمریة ھأصول الفق خلیفة مفتاح محمد بن سعد 1426
 االسمریة أدب ونقد رحاب محمد عیسى الشاظوف 1427
 االسمریة الفقھ وأصولھ سالم عمران عبد السالم شعیب 1428
 االسمریة تاریخ سعید محمد سعید غریزة 1429
 االسمریة تفسیر القرآن وعلومھ  صالح محمد رجب محیسن  1430
 االسمریة عة وقانونالشری عبد الفتاح المبروك العربى الكاسح 1431
 االسمریة الشریعة وقانون عبد هللا سالمة  محمد الغریاني 1432
 االسمریة الشریعة وقانون عبد هللا محمد رمضان الجربي 1433
 االسمریة أصول فقھ على عبد الحمید محمد جار هللا 1434
 االسمریة فقھ إسالمي علي عبد هللا على دیھوم  1435
 االسمریة أدب ونقد سى الشاظوفعلي محمد عی 1436
 االسمریة أصول فقھ عمار علي عمار الجحیدري  1437
 االسمریة علوم إسالمیة  محمد بالناصر محمد صوان  1438
 االسمریة نحو محمد حامد خالد نوح 1439
 االسمریة قراءات وأداء محمد سالم العماري حرشھ 1440
 االسمریة آنیةدراسات قر محمد سلیمان ادم مراجع 1441
 االسمریة اللغویات محمد عبد السالم محمد التائب 1442
 االسمریة قانون معمر میالد ابوبكر الطوباشي 1443
 االسمریة فقھ وأصول فقھ ھشام عمران على العربي  1444
 ناصر األممیة  جیولوجیا علي إبراھیم علي علیوة  1445
 ناصر األممیة  رة أعمالإدا احمد الصادق معتوق عبد الصادق 1446
 ناصر األممیة  لغة عربیة احمد صالح محمد البدري 1447
 ناصر األممیة  اقتصاد احمد عبد هللا الصویعي عون 1448
 ناصر األممیة  إدارة ھندسیة اسامة عمارعلى كشادة 1449
 ناصر األممیة  محاسبة اسامة عیاد رمضان جنقر 1450
 ناصر األممیة  ھندسة میكانیكیة حمد عبد الكریماسماعیل عبد القادر م 1451
 ناصر األممیة  مكتبات ومعلومات البشیر محمد ابو القاسم الریاني 1452
 ناصر األممیة  ھندسة كیمیائیة الصادق على محمد الغول 1453
 ناصر األممیة  ھندسة كھربائیة الفیتوري سالم فرج االحیمر الكریوي 1454
 ناصر األممیة  لغة إنجلیزیة منصور اوحیدةالھادي محمد  1455
 ناصر األممیة  تخطیط صناعى امال البوعیشي السنوسي عمار 1456
 ناصر األممیة  محاسبة امال رجب محمد ابو عیطة 1457
 ناصر األممیة  ھندسة كھربائیة امحمد علي عبد هللا الضبع 1458
  األممیة ناصر علوم سیاسیة امحمد غیث محمود عبد هللا 1459
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 ناصر األممیة  لغة عربیة امیمة علي جمعة طالب 1460
 ناصر األممیة  خدمة اجتماعیة انتصار جمعھ محمد الجطالوى 1461
 ناصر األممیة أقتصاد أحمد الھادي مصطفي 1462
 ناصر األممیة  علم نفس أسماء المبروك عمر الترھوني 1463
 ناصر األممیة  ةعلوم سیاسی جمعة علي مسعود بوزید 1464
 ناصر األممیة  تاریخ حسن احمد محمد حسن بن عیسى 1465
 ناصر األممیة جیولوجیا حسین محمد سالم الودان 1466
 ناصر األممیة  تاریخ خالد مصباح عبد هللا محمد 1467
 ناصر األممیة  خدمة اجتماعیة خدیجة مسعود محمد ابو حماري 1468
 ناصر األممیة  وقایة نبات  رفیعة على احمد رباب  1469
 ناصر األممیة  لغة عربیة ریما احمد الكبیر احمد 1470
 ناصر األممیة  قانون عام زھرة على المزوغي تیبار  1471
 ناصر األممیة  فیزیاء سعد سالم سعد علي  1472
 ناصر األممیة  دراسات اسالمیة سلیمان محمد محمد الھمالي 1473
 ناصر األممیة  حاسب آلي مد بن قدارهسلیمة عمر مح 1474
 ناصر األممیة  جغرافیا صالح عمر احمد ابو زھوة  1475
 ناصر األممیة  قانون خاص صالح محمد صالح امبارك  1476
 ناصر األممیة  محاسبة صالح مفتاح صالح المھدوي 1477
 ناصر األممیة  خدمة اجتماعیة صالحة الھادي الصادق الترھوني 1478
 ناصر األممیة  اآلداب والتربیة صالح عبد السالم محمد الضعیف 1479
 ناصر األممیة  خدمة اجتماعیة طارق ضو احمد الشائبي 1480
 ناصر األممیة  انتاج حیوانى  عادل امحمد محمد سعیدة  1481
 ناصر األممیة  مكتبات ومعلومات عادل ساسي عبد الرحمن عبد هللا 1482
 ناصر األممیة  ھندسة اتصاالت  ابو سدیل عادل عاشور 1483
 ناصر األممیة  خدمة اجتماعیة عادل عبدالحفیظ الطیب عبدالحفیظ 1484
 ناصر األممیة  علوم سیاسیة عامر محمد عبد هللا الجبو 1485
 ناصر األممیة  لغة إنجلیزیة عبد الحكیم محمد علي بلعید 1486
 ناصر األممیة  محاسبة عبد الحمید محمد الشارف ارحومة 1487
 ناصر األممیة  مكتبات ومعلومات عبد الحمید محمد محمد القمودي 1488
 ناصر األممیة  إدارة وتنظیم عبد الرزاق محمد احمد النعمي  1489
 ناصر األممیة جغرافیا عبد السالم عبد الرحمن محمد 1490
 ناصر األممیة  تاریخ عبد السالم علي بشیر احمد 1491
 ناصر األممیة  حاسب آلي عبد العزیز عبید محمد عبید 1492
 ناصر األممیة  لغة عربیة عبد العظیم علي محمد الواعر 1493
 ناصر األممیة  حاسب آلي عبد الغني عبد السالم المسطر 1494
 ناصر األممیة  دینامیكا عبد الفتاح البشیر جمعة البركي 1495
 ناصر األممیة  ھندسة میكانیكیة م المسالتي عبد الفتاح فرحات عبد السال 1496
 ناصر األممیة  إدارة عبد المجید محمد علي الھدوار 1497
 ناصر األممیة تاریخ عثمان عبد هللا محمد بن ناجم 1498
 ناصر األممیة  إدارة وتنظیم عزیزة الھادي المزوغي  1499
 ناصر األممیة  إدارة أعمال عصام محمد نوري ساسي 1500
 ناصر األممیة  علم اجتماع عقیلة امحمد عقیلة عبد الرحمن 1501
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 ناصر األممیة  علم تفسیر علي خلیفة محمد الجویلي 1502
 ناصر األممیة  ھندسة مدنیة عمر محمد محمد الدرویش 1503
 ناصر األممیة  علوم سیاسیة عمران محمد المرغني الجداري 1504
 ناصر األممیة  مكتبات ومعلومات فاازة محمدإبراھیم شالبي 1505
 ناصر األممیة  علوم سیاسیة فتحي عمران الصویعي الدویھش 1506
 ناصر األممیة  ریاضیات فتحیة الصغیر حسن عبد القادر  1507
 ناصر األممیة  إدارة وتنظیم فرج البھلول محمد سعد 1508
 ة ناصر األممی ھندسة كھربائیة فرج إبراھیم خلیفة موسى 1509
 ناصر األممیة  علوم سیاسیة كمال سالم سعد السویح 1510
 ناصر األممیة حاسب آلي ماھر عبد هللا المھدى الغالي 1511
 ناصر األممیة  نظم إدارة محمد ابو راوي محمد على 1512
 ناصر األممیة  قانون دولى محمد ابوبكر جبریل صالح 1513
 ناصر األممیة  بیةلغة عر محمد امحمد سالم عبد هللا 1514
 ناصر األممیة  قانون جنائى محمد عبد الحمید ابو ضیة الدرھوبى 1515
 ناصر األممیة  علوم سیاسیة محمد فرج محمد المرغني 1516
 ناصر األممیة  مكتبات ومعلومات محمد ناصر علي بن موسى 1517
  األممیة ناصر اآلداب والتربیة محمود ابو بكر عبد السالم ابو نعامة 1518
 ناصر األممیة محاسبة محمود علي عقیلة 1519
 ناصر األممیة  علم نفس مصطفى سالم علي عبد هللا 1520
 ناصر األممیة  إقتصاد  مصطفى مفتاح عبد هللا خمخم 1521
 ناصر األممیة  اقتصاد مفتاح سالم عمران ابو خریص 1522
 صر األممیة نا علوم اغدیة منال عثمان على ابو عجیلة  1523
 ناصر األممیة إدارة منصور الشریف الھمالي 1524
 ناصر األممیة  لغة عربیة منى البشیر محمد على  1525
 ناصر األممیة  مكتبات ومعلومات منى میلود یوسف غریببة 1526
 ناصر األممیة  علم تفسیر منیرة یوسف إبراھیم السویحلي 1527
 ناصر األممیة   وتنظیمإدارة نادیة علي محمد حنیش 1528
 ناصر األممیة  موارد بشریة ناصر عبد المجید علي فرحات 1529
 ناصر األممیة  ھندسة كھرومیكانیكیة ناصر فرج امحمد اعبید 1530
 ناصر األممیة  علم تفسیر ناصر محمد الصید حراقة 1531
 ناصر األممیة  علم نفس نجاح ھدیة عقیلة مسعود 1532
 ناصر األممیة  علم نفس سف بشیر ابو راسنجوى یو 1533
 ناصر األممیة  ھندسة بیئیة نعیمة محمد محمد شناك 1534
 ناصر األممیة  علم تفسیر ھند علي محمد محمد بن غزي 1535
 ناصر األممیة  نظم ومعلومات ھند ھدیة علي المزوغي 1536
 ناصر األممیة  اقتصاد ولید احمد علي معیقل 1537
 التحدي تمویل و مصارف بكر محمد على القاليابو 1538
 التحدي إدارة أعمال البوصیري البشیر القذافي یوسف 1539
 التحدي محاسبة امال یوسف محمد الھوني 1540
 التحدي لغة عربیة امد محمد السنوسى محمد 1541
 التحدي محاسبة ایمان صالح محمد الجبالي 1542
 التحدي ھندسة مدنیة ایمان على سالم امحمد 1543
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 التحدي ھندسة كیمیائیة حامد محمد كنى الطاھر 1544
 التحدي تاریخ حواء محمد طالق على 1545
 التحدي لغة عربیة خطیطھ محمد على المبروك 1546
 التحدي علم اجتماع رحمة الحسین الشیبانى زرقون 1547
 التحدي أحیاء زینب رجب الفیتورى الورفلى 1548
 التحدي علم تفسیر لمة الغزالى عبد هللا محمدسا 1549
 التحدي علم اجتماع سعاد على الشتوى ضو 1550
 التحدي تاریخ سعیدة صالح عبد الكریم احمد 1551
 التحدي جغرافیا سلیمان یحى سلیمان السبیعى 1552
 التحدي ھندسة كیمیائیة صالح مخلوف مصباح الصداعى 1553
 التحدي تاریخ در اجبارةصالح محمد عبد القا 1554
 التحدي ھندسة میكانیكیة عادل عبد الحمید عامر عامر 1555
 التحدي إدارة أعمال عبدالحكیم محمد ھیبة عبدالمولى 1556
 التحدي ھندسة اتصاالت عبد الرحمن قنانة موسى الجبالى 1557
 التحدي كیمیاء عبد الرحمن موسى عبد الرحمن ابوعذبة 1558
 التحدي ھندسة كھربائیة لسالم عارف عبد هللا اعجالعبد ا 1559
 التحدي ھندسة كیمیائیة عبد السالم یحى احمد افحیمة 1560
 التحدي محاسبة عبد هللا فرج امحمد على 1561
 التحدي إعالم عبد هللا محمد عبداهللا اطبیقة 1562
 التحدي إدارة أعمال عبد الناصر محمد علي الحراري 1563
 التحدي حاسب آلي یزة احمید اشتیوى عمرعز 1564
 التحدي طب على احمد الغناى الزرقاء 1565
 التحدي إقتصاد على السائح حسین السائح 1566
 التحدي كیمیاء على محمد عمر سلیم 1567
 التحدي حاسب آلي  عمارة محمد عمارة النعاس 1568
 التحدي علم االدویة عنایة محمد محمود الغناى 1569
 التحدي ھندسة میكانیكیة فاطمة احمد محمد عمر 1570
 التحدي لغة عربیة فاطمة عبد القادر مخلوف محمد 1571
 التحدي ریاضیات فاطمة محمد المھدى اطبیقة 1572
 التحدي علم تفسیر فاطمة محمد عبد هللا لملوم 1573
 التحدي علم اجتماع فریحة ابوبكر على ابوعمود 1574
 التحدي ھندسة كھربائیة  عبد هللا الكرامىفیصل على 1575
 التحدي علم اجتماع لطیفة عمر عبد السالم البرق 1576
 التحدي لغة عربیة مبروكة افحیمة سلیمان افحیمة 1577
 التحدي علم اجتماع مبروكة خلیفة عمر عطیة 1578
 التحدي قانون مبروكة یحى احمد فحیمة 1579
 التحدي محاسبة ریبمحمد عبدالھادي احمد غ 1580
 التحدي ھندسة كیمیائیة محمد فرج حسن عبد هللا 1581
 التحدي ھندسة كھربائیة محمد فرج مفتاح الزناد 1582
 التحدي تاریخ محمد مصباح معمر المزوغى 1583
 التحدي علم تفسیر مریم خلیفة المبروك الدیغھ 1584
 التحدي علم اجتماع مریم مصباح محمد اطبیقة 1585
 التحدي علم التشریح معمر الطیف المھدى غیضان 1586
 التحدي قانون میالد سالم عمر احمد 1587
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 التحدي  ھندسة نفط نعیمة عبدربھ معزب عبدربھ 1588
 التحدي كیمیاء وافیة مفتاح مفتاح مھذب 1589
 التحدي ھندسة مدنیة  وردة منصور اوحیدة غیث 1590
 التحدي ھندسة میكانیكیة یوسف ابوشناف محمد على 1591
 المرقب  كیمیاء الغزالني ابتھال جمعة مفتاح 1592
 المرقب دراسات اسالمیة إبراھیم على إبراھیم قناو 1593
 المرقب  لغة عربیة ادراه إبراھیم محمد الزوام 1594
 المرقب إقتصاد إبراھیم مصطفى إبراھیم ھویدى  1595
 المرقب انونق إبراھیم میالد محمدالحداد 1596
 المرقب ھندسة عمارة البركي ابوالقاسم یوسف محمد 1597
 المرقب تمویل ومصارف ابوبكر صالح محمد نصر 1598
 المرقب  كیمیاء ابوحجر ابوبكر عبدالرزاق عمر 1599
 المرقب ھندسة عمارة ابوبكر عمر على كریط هللا 1600
 قبالمر  ریاضیات ابومنجل ابوبكر مصطفى امحمد 1601
 المرقب تاریخ واثأر ابوراوى مصطفى على میالد 1602
 المرقب احصاء عمرامطیرق ابوعائشةالھمالي 1603
 المرقب  لغة عربیة اعویلي ابوعجیلة رمضان صالح 1604
 المرقب الھندسة المیكانیكیة  سالمة ابوعجیلة محمد محمد 1605
 لمرقبا ھندسة مكانیكیة الرویني ابوعجیلة معمر صالح 1606
 المرقب ھندسة مدنیة احمد بلعید مفتاح المرغني 1607
 المرقب  تاریخ احمد حسین احمد الشریف 1608
 المرقب  تاریخ دعباج  احمد على احمد 1609
 المرقب ھندسة كیمیائیة احمد على احمد مرعى 1610
 المرقب ھندسة عمارة احمد على محمد عامر 1611
 المرقب ھندسة مكانیكیة لاحمد فرج على ابوسروا 1612
 المرقب لغة إنجلیزیة احمد محمد احمد امیمن 1613
 المرقب علوم سیاسیة احمد مخزوم احمد الرازقي 1614
 المرقب حاسب آلي احمد مصطفى محمود عطیة 1615
 المرقب محاسبة اسامة حسین عمر الشریف 1616
 المرقب إقتصاد اسامة ضوعمران عویلي 1617
 المرقب جغرافیا ة عمر احمد سویسي اسام 1618
 المرقب إقتصاد الطالب أسماء عبد الرحمن امحمد 1619
 المرقب علوم سیاسیة اسماعیل احمد محمد االشھب 1620
 المرقب اصول الدین صلیل اسماعیل عاشورعبد هللا بن 1621
 المرقب ھندسة كھربائیة اسماعیل على رمضان حموده 1622
 المرقب مختبرات رمخزوم الحویج اسماعیل معم 1623
 المرقب  كیمیاء عبدالعزیز اسماعیل مفتاح احمد 1624
 المرقب تاریخ   الكیالني اعمار عبد القادر مختار 1625
 المرقب قانون افراح مختار على العاتي 1626
 المرقب ھندسة مدنیة علیوان الحسین فرج عبد هللا 1627
 المرقب حصاءإ الشارف الوحیشي مفتاح  1628
 المرقب  تاریخ الصادق امحمد السنوسي العویتي 1629
 المرقب إدارة الفیتوري الصادق عبد السالم احمد 1630
 المرقب فیزیاء ابوحنیك الصدیق ابوزید عمران 1631
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 المرقب لغة عربیة الطاھر سالم على العامري 1632
 المرقب  كیمیاء بلوط العارف محمد عبد السالم 1633
 المرقب  لغة عربیة العجیلي یحي محمد یحي 1634
 المرقب جغرافیا العماري محمد مفتاح النعیمي 1635
 المرقب ھندسة عمارة الفیتوري عمر على مادى 1636
 المرقب لغة إنجلیزیة میالد المختار عبد السالم على 1637
 المرقب إقتصاد الحنفاس المصري رمضان مصباح 1638
 المرقب  تربیة بدنیة الذویب بد السالم موسىالمھدى ع 1639
 المرقب  تفسیر المھدى عمر مجاھد موسى 1640
 المرقب حاسب آلي الھادى على سالم كلیب 1641
 المرقب تاریخ واثار  القرقني الھام إبراھیم محمد 1642
 المرقب ھندسة كیمیائیة الھام میالد جمعة الدریبي 1643
 المرقب جغرافیا شریفالھام نوري على ال 1644
 المرقب أحیاء دقیقة ام الخیر سالم على زلطوم 1645
 المرقب لغة عربیة  ام كلثوم محمد سعد عبدالمانع 1646
 المرقب علم إجتماع امال لطفي بشیر شیمة 1647
 المرقب التسویق امحمد الثابت على الصداعي 1648
 المرقب محاسبة امحمد المشاي على عقاب 1649
 المرقب محاسبة ابوسیف امحمد عمر عبد هللا 1650
 المرقب  كیمیاء امحمد محمد امحمد ولي 1651
 المرقب ھندسة كیمیائیة امسلم فرج امسلم الحویج 1652
 المرقب قانون امنة الشارف محمد الجدى 1653
 المرقب  علم نفس امنة رمضان خمیس صالح 1654
 المرقب        سالمیةدراسات إ امنة محمد انویجي على 1655
 المرقب تربیة وعلم نفس امنة محمد محمد العكاشي 1656
 المرقب  تربیة وعلم نفس عصمان انور عبد السالم امحمد 1657
 المرقب إقتصاد البصیر انور عبد الكریم الزرقاني 1658
 المرقب إدارة أعمال انور على مسعود النعیري 1659
 المرقب ھندسة عمارة انور محمد احمید المبروك 1660
 المرقب لغة إنجلیزیة ایمان فتحي احمد بریش 1661
 المرقب  جیولوجیا ایوب احمد رمضان سیجوك 1662
 المرقب تاریخ  إبراھیم احمد عبد السالم الالفي 1663
 المرقب علم نفس  أسامة عمر ابرھیم بن شعبان 1664
 المرقب تربیة وعلم نفس  الزرزاحبشیر شعبان رمضان 1665
 المرقب  لغة عربیة بشیر صالح الصادق صالح 1666
 المرقب ھندسة مدنیة بشیر معمر بشیر ابوراوى 1667
 المرقب علم نفس ابوسیف تجدیدة ابوسیف احمد 1668
 المرقب  كیمیاء ثریا امحمد محمد التكثیك 1669
 المرقب  لغة عربیة جمال الدین محمد عبد الوھاب الصغیر 1670
 المرقب ھندسة كھربائیة جمال فرج على ابوشناق 1671
 المرقب صیدلة جمال مصطفى على بن سعد 1672
 المرقب علم اجتماع جمعة عبد الحمید احمد شنیب 1673
 المرقب لغة إنجلیزیة جمیلة على ونیس عمر 1674
 مرقبال  تفسیر وعلم اجتماع جھینة صالح محمد السویحلي 1675
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 المرقب أحیاء حامد على نصر جلھ 1676
 المرقب إدارة حسین امحمد حسین التریكي 1677
 المرقب  لغة عربیة حسین صالح محمد الدبوس 1678
 المرقب ھندسة كھربائیة حسین محمد احمد الحنیش 1679
 المرقب ھندسة عمارة حمزة محمد ابوبكر الحازمي 1680
 المرقب   دراسات االسالمیة قرینحمزة ھدیة خلیفة ابو  1681
 المرقب  تربیة بدنیة حمید رجب جمعة السویح 1682
 المرقب فیزیاء حمیدة على عمر ابوراس 1683
 المرقب جغرافیا حنان احمد محمود الرفاعي 1684
 المرقب أحیاء دقیقة حنان بشیر معمر ابوسطاش 1685
 المرقب      لغة عربیة بالنور حنان على عبد السالم 1686
 المرقب  تاریخ حنان محمد على عاشور 1687
 المرقب اثار  حنان محمد على نافع 1688
 المرقب  تاریخ حواء عبد السالم میالد میحاط 1689
 المرقب علوم سیاسیة خالد إبراھیم رمضان ابورقیقة 1690
 المرقب إدارة ھندسیة الصمد خالد ابوبكر معتوق عبد 1691
 المرقب حاسب آلي حمید إبراھیم ابوظھیرخالد ا 1692
 المرقب اقتصاد خالد الھادى سلیمان جوان 1693
 المرقب  تربیة بدنیة خالد الھادى محمد الكموشي 1694
 المرقب حاسب آلي خالد بشیر احمد الربیعي 1695
 المرقب جغرافیا خالد حسین محمد اغلیلیب 1696
 المرقب بائیةھندسة كھر خالد سالم على علیجة 1697
 المرقب جغرافیا خالد عبد هللا محمد إبراھیم 1698
 المرقب  ریاضیات خالد على امحمد العرفي 1699
 المرقب      لغة عربیة خالد محمد إبراھیم اغویلة 1700
 المرقب ھندسة كھربائیة خالد محمد إبراھیم الحداد 1701
 المرقب جغرافیا خالد محمد على غومة 1702
 المرقب ھندسة كیمیائیة خالد محمد مفتاح بن طاھر 1703
 المرقب ھندسة بیئة خالد مفتاح عبد السالم شاحوت 1704
 المرقب إحصاء خدیجة على غیث 1705
 المرقب علم نفس خدیجة محمد عمر كریم 1706
 المرقب إدارة خلیفة عبد هللا ارحومة كشینة 1707
 المرقب        إسالمیةدراسات  خلیفة فرج مفتاح الجراي 1708
 المرقب تاریخ  دالل النواري سالمة عبد الكریم 1709
 المرقب قانون رانیھ محمد خلیفة الدناع 1710
 المرقب إقتصاد ربیعة عاشور احمد المبسوط 1711
 المرقب ریاضیات رجاء مفتاح بن رابحة 1712
 المرقب  احیاء رجعة محمد سالم  بالحاج 1713
 المرقب إقتصاد یفة الشبیانيرضا خل 1714
 المرقب علم نفس رمضان سالم عمار الصكالي 1715
 المرقب ھندسة میكانیكیة رمضان على سالم ابدىوى 1716
 المرقب لغة إنجلیزیة رمضان محمد سالم الحمروني 1717
 المرقب ریاضیات زھرة على سلیمان ابوسطاش 1718
 المرقب  إنجلیزیةلغة زینب ابوبكر إبراھیم الھاشمي 1719
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 المرقب علم نفس زینب امحمد محمد المزوغي 1720
 المرقب  صحة مجتمع زینب سالم فرج قریفة 1721
 المرقب علم نفس زینب عمرامحمد حمیر 1722
 المرقب  لغة عربیة سالم إبراھیم محمد العكرمي 1723
 المرقب أحیاء سالم احمد حسن محمد 1724
 المرقب صیدلة وخریصسالم حسن سالم اب 1725
 المرقب إدارة سالم رمضان امحمد احویج 1726
 المرقب اقتصاد سالم عطیة سالم بن سلیم 1727
 المرقب  لغة عربیة سالم عمران على امحمد 1728
 المرقب    لغة عربیة سالم فرج محمد الزوبیك 1729
 المرقب  تفسیر وعلم اجتماع سالم مفتاح سالم ابوالقاسم 1730
 المرقب قانون سالم میالد بشیرالساعدى 1731
 المرقب قانون سالم ھدیة منتصر محمد 1732
 المرقب علم نفس سالمة الزوام ضو المبروك 1733
 المرقب محاسبة سالمة الطیب خلیفة بریم 1734
 المرقب علم نفس سالمة انصیر مفتاح دیھوم 1735
 المرقب تربیة وعلم نفس سعاد احمد على الغایر 1736
 المرقب علم اجتماع سعاد على عبد السالم الرفاعي 1737
 المرقب قانون سعاد على ناجي عبد الرحمن 1738
 المرقب علم نبات سعاد محمد الشادلى شكلول 1739
 المرقب علم اجتماع سعاد محمد انویجي غمیض 1740
 المرقب تاریخ  سعاد محمد عمر البكوش 1741
 المرقب  ریاضیات ار ابوجناحسعاد ھویدى مخت 1742
 المرقب ھندسة كھربائیة سعد عمران الھاشمي الغویل 1743
 المرقب احصاء سعدة على خلیفة احمد 1744
 المرقب  جیولوجیا سعید على منتصر الرویني 1745
 المرقب  تفسیر سعید محمد على ابواالجراس 1746
 المرقب إدارة سلیم محمد سالم العجیلي 1747
 المرقب جغرافیا سلیمان إبراھیم ابورقیقة 1748
 المرقب  تربیة بدنیة سلیمان الصادق  االمین 1749
 المرقب إدارة سلیمان رمضان سعد زاید 1750
 المرقب دراسات إسالمیة سلیمان مصطفى سلیمان الرطیل 1751
 المرقب جغرافیا سماح محمود على الشریف 1752
 المرقب إحصاء رسمیرة شعبان رجب البربا 1753
 المرقب علم نفس سمیرة محمد مصطفى رزق 1754
 المرقب  تاریخ سمیرة میالد عامر فرج 1755
 المرقب محاسبة صالح احمد جمعة مادى 1756
 المرقب جغرافیا صالح احمد محمد االحمر 1757
 المرقب قانون صالح احمد محمد الفرجاني 1758
 المرقب ونقان صالح احمد مفتاح االشھب 1759
 المرقب  كیمیاء صالح الھادى عمر اوحیدة 1760
 المرقب  علوم حیاة صالح حسین محمد عبد الكریم 1761
 المرقب تربیة وعلم نفس الدروقي صالحة التومي بشیر 1762
 المرقب ھندسة مدنیة صالحین محمد سالم العود 1763
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 المرقب قانون صبحي مصباح فرج زید 1764
 المرقب علم نفس حسین عمر الزروقصبریة  1765
 المرقب  احیاء صالح الدین سالم محمد انبیة 1766
 المرقب حاسب آلي صالح الھادى مفتاح اغبیق 1767
 المرقب محاسبة صالح محمد المھدى القطوس 1768
 المرقب ھندسة مكانیكیة صالح مصطفى عبد السالم المصباحي 1769
 المرقب ھندسة مكانیكیة يطارق سالم خلیفة الشھبون 1770
 المرقب إقتصاد طارق سلیمان مسعود بغني 1771
 المرقب  لغة عربیة طارق محمد رمضان الجربي 1772
 المرقب علوم سیاسیة طھ محمد اسماعیل والي 1773
 المرقب طرق تدریس عادل جمعة امحمد الفرجاني 1774
 المرقب ھندسة عمارة عادل حسین جمعة القماطي 1775
 المرقب إحصاء عادل صالح العربي 1776
 المرقب علم نبات عادل ضو مصباح الورفلي 1777
 المرقب فیزیاء  عادل عبد السالم مسعود الراجحي 1778
 المرقب  صحة مجتمع عاشور محمد میالد المرابط 1779
 المرقب ھندسة كیمیائیة عامر محمد ابوبكر الشریف 1780
 المرقب علم نبات عایدة سعد محمد بدر 1781
 المرقب علم اجتماع عائشة فرج إبراھیم العائب 1782
 المرقب ھندسة كھربائیة عباس عمر عباس البحري 1783
 المرقب  ریاضیات الزیاني عبد الباسط رمضان محمد 1784
 المرقب إدارة االزرق عبد الباسط عبدالصمد على 1785
 المرقب  عمارةھندسة ابوشقرة عبد الباسط على محمد 1786
 المرقب تمویل ومصارف السالم العكاشي عبد الباسط محمد عبد 1787
 المرقب  حاسب آلي دریھیب عبدالحكیم معاویة ضو 1788
 المرقب محاسبة السالم ابوكیل عبد الحمید على عبد 1789
 المرقب  محاسبة ابوستة عبد الحمید میالد محمد 1790
 المرقب إدارة اطي نصرالع عبد الحمید نصر عبد 1791
 المرقب لغة إنجلیزیة الربیعي عبدالخالق محمد مفتاح 1792
 المرقب حاسب آلي  السوداني العربي عبد الرحمن سالمة 1793
 المرقب  ریاضیات السالم عبد هللا عبد الرحمن مسعود عبد 1794
 المرقب إقتصاد السالم السوقي عبدالرزاق عبد هللا عبد 1795
 المرقب إدارة دالرزاق عمران سالم سعدعب 1796
 المرقب صیدلة السالم عبدالرزاق فرج احمد عبد 1797
 المرقب  تاریخ عبدالرزاق محمد على الجدى 1798
 المرقب  إدارة الزدام عبدالرؤوف محمد مخزوم 1799
 المرقب علوم سیاسیة اشمیلة عبد السالم احمد عمر 1800
 المرقب الریاضیات اغبیق تاحعبد السالم الھادى مف 1801
 المرقب تمویل ومصارف مرعى عبد السالم سالم احمد 1802
 المرقب  احیاء ابوسدیل عبد السالم صالح حسین 1803
 المرقب  تاریخ على بلقاسم عبد السالم عبد الحمید 1804
 المرقب محاسبة عبد السالم محمد العود 1805
 المرقب تمویل ومصارف شندولةالسالم  عبد السالم معمر عبد 1806
 المرقب ھندسة میكانیكیة شرف عبد السالم مفتاح میالد 1807
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 المرقب قانون اعشیبة عبد السالم میالد على 1808
 المرقب لغة إنجلیزیة ثبوت  احمد عبد العزیز مصباح 1809
 المرقب  لغة عربیة حمید عبدالعظیم جبریل مفتاح 1810
 المرقب تمویل ومصارف االشعل رقةعبدالعظیم على ب 1811
 المرقب علوم سیاسیة كریم عبدالعظیم عمرعبد هللا 1812
 المرقب  لغة عربیة المخرم عبد القادر منصور سالم 1813
 المرقب اقتصاد هللا فائد عبد هللا إبراھیم عبد 1814
 المرقب ھندسة عمارة محمود عبد هللا مفتاح صالح بن 1815
 المرقب علم إجتماع الغویل  محمد سالمعبدالمنعم 1816
 المرقب لغة عربیة  عبدالمولى محمد حسین الدبار 1817
 المرقب لغة إنجلیزیة ابوشینة عبد الناصر حسین المھدى 1818
 المرقب لغة إنجلیزیة العماریة عبد الناصر محمد سالم 1819
 المرقب محاسبة  سالم عبد الناصرمفتاح محمد 1820
 المرقب  ریاضیات الفیتوري ر مصطفى مفتاحعبی 1821
 المرقب ھندسة عمارة عثمان المھدى عثمان ناصف 1822
 المرقب محاسبة عثمان محمد الالفي  1823
 المرقب  كیمیاء القطار عدنان عبد هللا مفتاح 1824
 المرقب جغرافیا عرفات المھدى عطیة قرینات 1825
 المرقب علوم سیاسیة بوشینةعزالدین عبدالحفیظ عبد هللا ا 1826
 المرقب جغرافیا البركي  هللا عصام عبد السالم عبد 1827
 المرقب    لغة عربیة عطیة محمد شقوارة الھمالي 1828
 المرقب جغرافیا عطیة محمد على االربش 1829
 المرقب علم نفس عفاف محمد احمد بالحاج 1830
 المرقب غة عربیة ل عالء الدین محمد الفرجاني االسطي  1831
 المرقب لغة عربیة على إبراھیم محمد الضاوى 1832
 المرقب  تاریخ على احمد مفتاح القائد 1833
 المرقب اآلثار على بشیر مصباح الھدار 1834
 المرقب  لغة عربیة على جبریل صقر سعد 1835
 المرقب ھندسة كیمیائیة على حسین مفتاح العجیلي 1836
 المرقب إدارة تسویق  مصباح محمدعلى رمضان 1837
 المرقب إدارة أعمال على سلیم على السنوسي 1838
 المرقب إحصاء على عبدالحفیظ فضیل 1839
 المرقب  تاریخ على عبد السالم سعد كعوان 1840
 المرقب ھندسة كھربائیة على عبد السالم منصور تمتوم 1841
 مرقبال إدارة حلیم على عبدالفتاح محمد بن 1842
 المرقب إدارة على عبدالنبي احمد بریدان 1843
 المرقب إدارة على عمر احمد الیسر 1844
 المرقب محاسبة  البكوش على محمد عبد هللا 1845
 المرقب إدارة  على محمد عمرعبد السالم 1846
 المرقب قانون على محمد محمد ظفیر 1847
 قبالمر حاسب آلي على محمد مختار الكاسح  1848
 المرقب إدارة على محمد نصر عبد هللا 1849
 المرقب  لغة عربیة على مصباح محمد زلطوم 1850
 المرقب ھندسة كھربائیة  على میالد محمد صالح 1851
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 المرقب لغة عربیة على نورالدین سالم كمبھ 1852
 المرقب ھندسة مدنیة صالح الغویل عماد الدین عبد السالم 1853
 المرقب جیولوجیا  دین عمار عبد السالم  الدقداقعماد ال 1854
 المرقب إقتصاد الفیتوري عماد الھادى امحمد 1855
 المرقب علوم سیاسیة المنشوف عماد محفوظ عبد السالم 1856
 المرقب علوم سیاسیة عمر ارحومة عمر ابورقیبة 1857
 المرقب حاسب آلي عمر صالح احمیدة نجاح 1858
 المرقب فیزیاء ى فرحاتعمر فرج عل 1859
 المرقب تمویل ومصارف عمر محمد زلي بشینھ 1860
 المرقب علوم أرض و بیئة امبارك عمر محمد عبد السالم 1861
 المرقب لغة عربیة عمر مفتاح على سویعد 1862
 المرقب  تربیة بدنیة عمران جمعة على تنتوش 1863
 المرقب علم نفس عمران محمد مخلوف ضو 1864
 المرقب حاسب آلي عمرو فرج اسوسي االسطي 1865
 المرقب علم نفس عواطف سالم عمر الجعكي 1866
 المرقب  تاریخ عیاد مصطفى محمد اعبیلیكة 1867
 المرقب  تاریخ عیادة عاشور سالم ھرھور 1868
 المرقب  إدارة غادة جمعة محمد الصاري 1869
 المرقب قانون الزوام فاطمة سالم عبد السالم 1870
 المرقب  كیمیاء فاطمة سعد احمید كحل 1871
 المرقب علم نفس السالم المبقع فاطمة عبد الحمید عبد 1872
 المرقب تربیة وعلم نفس فاطمة محمد سلیم ابوخشیم 1873
 المرقب علم إجتماع ابوراس فاطمة محمد فتح هللا 1874
 المرقب علم إجتماع فائزة  سالم فرج قریفة 1875
 المرقب قانون فتح هللا مصباح عمران رضوان 1876
 المرقب علوم سیاسیة فتحي بلعید حسن ابورزیزة 1877
 المرقب تمویل ومصارف فتحي جماعة عمار الزغداني 1878
 المرقب  تربیة بدنیة فتحي رجب على ھمل 1879
 المرقب  دراسات اسالمیة فتحي عبدالغني احمد دعوب 1880
 المرقب احیاء دقیقة اشكورفوا  عامرفتحي عبد هللا 1881
 المرقب مختبرات فتحي یونس منصور حامد  1882
 المرقب  علوم زراعیة فتحیة مصطفى على قندیلة 1883
 المرقب تمویل ومصارف فرج سلیم احمد الجندى 1884
 المرقب محاسبة االخضر االخضر  فرج على 1885
 المرقب یكیةھندسة مكان فرج فرحات محمد الضبیع 1886
 المرقب محاسبة فرج مصطفى فرج ابوظھیر 1887
 المرقب  تاریخ فوزي حسین ابوعجیلة میالد 1888
 المرقب تمویل ومصارف فوزي عبد القادرمحمد رحاب 1889
 المرقب ھندسة عمارة فوزي محمد على عقیل 1890
 المرقب ھندسة كھربائیة فوزي محمد منصور الفطیسي 1891
 المرقب ھندسة مدنیة  محمد عمران الكوتفؤاد 1892
 المرقب اقتصاد قاسم عطیة على الجندى 1893
 المرقب ریاضیات كریمة صالح عبد السالم ابشیش 1894
 المرقب لغة إنجلیزیة كمال الھادى مصطفى عون 1895
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 المرقب تفسیر  كمیلة المھدى احمد التومي 1896
 المرقب سب آليحا عبدالصمد لطفي احمد عبد هللا 1897
 المرقب ھندسة عمارة لطفي على محمد سنان 1898
 المرقب قانون ابوسعد لؤى عبد السالم محمد 1899
 المرقب علوم لیلى محمد ضؤ العارف 1900
 المرقب أحیاء دقیقة فرج على  مبروكة حامد 1901
 المرقب قانون مجدي محمد علي عیسى 1902
 المرقب ھندسة مكانیكیة جبالحا  محسن میالد الطاھر 1903
 المرقب  تاریخ العماري محمد ابوراوى حسین 1904
 المرقب  احیاء محمد احمد حسن عامر 1905
 المرقب  ریاضیات محمد احمد سلیم احمودة 1906
 المرقب لغة عربیة محمد الطاھرمحمد عبد القادر 1907
 المرقب محاسبة  شلوف محمد الھادى محمد 1908
 المرقب        دراسات إسالمیة  حسین محمد الشریفمحمد 1909
 المرقب  تربیة بدنیة محمد خلیفة محمد الوكیل 1910
 المرقب دراسات إسالمیة   محمد خلیل المزوغي 1911
 المرقب قانون محمد سالم على الغافود 1912
 المرقب تحلیل بیانات میالد محمد عبد السالم حسین 1913
 المرقب لغة عربیة سویسي الم محمدمحمد عبد الس 1914
 المرقب علوم سیاسیة الرازقي  محمد عطیة مفتاح 1915
 المرقب اقتصاد محمد عقیل محمد زاید 1916
 المرقب ھندسة كھربائیة محمد على عاشور المصروب 1917
 المرقب  تاریخ مسعود محمد على عبد السالم 1918
 المرقب   عربیةلغة الزائدى محمد على عبد العزیز 1919
 المرقب جغرافیا محمد على محمد ابوالنور 1920
 المرقب  ریاضیات محمد عمار عبدالقادر فندح 1921
 المرقب  تاریخ محمد عمر محمد ابشینة 1922
 المرقب محاسبة محمد عمر منصور اغویلة 1923
 المرقب قانون محمد عمر میالد االبیض 1924
 المرقب علوم سیاسیة ندىمحمد مصباح شعبان الج 1925
 المرقب  تاریخ محمد مصطفى احمد المنتصر 1926
 المرقب  تربیة بدنیة محمد مفتاح جابر جماعة 1927
 المرقب ھندسة مكانیكیة محمد مفتاح خلیفة كحیل 1928
 المرقب محاسبة محمود جمعة عمر المحجوب 1929
 المرقب  تاریخ محمود حسین على الكردى 1930
 المرقب علوم سیاسیة بریدان محمود عبد السالم ونیس 1931
 المرقب الطب محمود على محمد اسماعیل 1932
 المرقب إدارة محمود محمد امحمد سعد 1933
 المرقب  لغة عربیة امیمن محمود محمد عبد السالم 1934
 المرقب ھندسة كھربائیة اخمیرة محمود یوسف إبراھیم 1935
 المرقب  علوم أرض ان سنانمدیحة شعبان عصم 1936
 المرقب  تاریخ القمودى مراد ابوعجیلة عبد هللا 1937
 المرقب محاسبة مرعى على ضو عبد هللا 1938
 المرقب    لغة عربیة مریم احمد سالم الھمیم 1939
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 المرقب تفسیر وعلم اجتماع  مریم العجیل محمد ارقیعة 1940
 المرقب تفسیر  مسعودة رمضان على العجل 1941
 المرقب تاریخ  مصباح على احمد اسمیة 1942
 المرقب  تقنیة معلومات مصطفى المھدى محمد القط 1943
 المرقب إقتصاد مصطفى صالح على المجدوب 1944
 المرقب إدارة مصطفى صالح عمر اعلیجة 1945
 المرقب كیمیاء تحلیلیة مصطفى على بلقاسم المظعف 1946
 المرقب دراسات اسالمیة القادر  هللا عبدمصطفى محمد عبد 1947
 المرقب  لغة عربیة  العجیلي مصطفى محمد مفتاح 1948
 المرقب  علم االدویة مصطفى مختار سلیم البكوش 1949
 المرقب علم نفس مصطفى معمر محمد احبیل 1950
 المرقب محاسبة معمر احمد سالم الدراوى 1951
 المرقب      ربیةلغة ع معمر فرج منصور سعود 1952
 المرقب تمویل ومصارف معمر محمد امبیة التومي 1953
 المرقب  لغة عربیة معمر مصطفى محمد حلیفة 1954
 المرقب محاسبة السیلیني معمر یوسف إبراھیم 1955
 المرقب إدارة مفتاح احمد محمد ابوغفھ 1956
 المرقب بیئة المدني مفتاح الحسین الھادى 1957
 المرقب  تاریخ ح جمعة إبراھیم اشكیكمفتا 1958
 المرقب اقتصاد الودیني مفتاح سلیمان مفتاح 1959
 المرقب إحصاء مفتاح على بشیر 1960
 المرقب  تاریخ  التاجوري مفتاح محمد عمران 1961
 المرقب قانون مفتاح محمود مفتاح ابوخریص 1962
 المرقب جغرافیا  مفیدة على عبد العالي عمر 1963
 المرقب دراسات اسالمیة الھادى منصور الھادى منصور 1964
 المرقب  ریاضیات مني امحمد محمد عبدالحفیظ 1965
 المرقب علم اجتماع موسى احمد موسى سالم 1966
 المرقب إحصاء موسى ارحومة موسى 1967
 المرقب علوم سیاسیة میالد سالم احمد صالح 1968
 المرقب لوم سیاسیةع میالد على إبراھیم محسن 1969
 المرقب  ریاضیات میالد محمد احمد دربوك 1970
 المرقب حاسب آلي میالد محمد مفتاح الضعیف 1971
 المرقب  لغة عربیة عاشور میلود مصطفى عبد السالم 1972
 المرقب جغرافیا نادیة عبد هللا عبد السالم التواتي 1973
 مرقبال  احیاء ناصر جاد هللا سلیمان على 1974
 المرقب  فیزیاء المسالتي ناصر فرحات عبد السالم 1975
 المرقب الھندسة الكیمیائیة  شرنتھ ناصر محمد سعد ابو 1976
 المرقب لغة إنجلیزیة نجاة على بشیر الشریف 1977
 المرقب علم نفس اشمیلة نجاة موسى الفیتوري 1978
 المرقب  تاریخ نجیة محمد خلیفة القماطي 1979
 المرقب جغرافیا نعیمة صالح ضو المصباحي 1980
 المرقب  تاریخ العیساوى نعیمة عبدالمولي سالم 1981
 المرقب  كیمیاء نوال مصطفى فرج ابو عضلة 1982
 المرقب ھندسة مدنیة البحباح نور الدین محمد الشارف 1983
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 المرقب  تفسیر قریبیع نورالدین سالم ارحومة 1984
 المرقب تفسیر الدوكالي ور احمدنورالدین عاش 1985
 المرقب اقتصاد نوري حسن على خلف هللا 1986
 المرقب إقتصاد ھاجر عمر حسین منیدر 1987
 المرقب علم نفس ھدى فتحي مصباح مخلوف 1988
 المرقب قانون ھشام امحمد محمد السیوى 1989
 المرقب علوم سیاسیة ھشام خلیفة الكاسح مصطفى 1990
 المرقب  تفسیر على احمد مرعىھشام  1991
 المرقب حاسب آلي ھیام كمال احمد القوىري 1992
 المرقب ھندسة عمارة وحید سالم محمد العریفي 1993
 المرقب ھندسة كیمیائیة ولید محمد احمد امیمن 1994
 المرقب ھندسة كھربائیة یوسف على یوسف ابو حمرة 1995
 المرقب   االرضعلم شعالة یوسف میالد احمد ابو 1996
 المرقب علم نفس یونس میالد محفوظ امحمد 1997
 الجبل الغربى إقتصاد ابتسام أمحمد محمد الیتیم 1998
 الجبل الغربى إدارة ابتسام ثلیج فرج ثلیج 1999
 الجبل الغربى جغرافیا إبراھیم خلیفھ ابودربالھ الشامس 2000
 الجبل الغربى جتماععلم ا إبراھیم على عبد السالم الوكواك 2001
 الجبل الغربى جغرافیا إبراھیم محمد محمد الصغیر 2002
 الجبل الغربى طرق تدریس ابو القاسم علي امحمد ابومحلولة 2003
 الجبل الغربى خدمة اجتماعیة ابو القاسم علي محمد األزھري 2004
 الجبل الغربى قانون جنائي ابو بكر امحمد احمد حتیوش 2005
 الجبل الغربى دراسات اسالمیة  والقاسم ارحومھ ابوالقاسم ارحومھاب 2006
 الجبل الغربى مصارف وتأمین ابوبكر عبد الكریم محمد برق 2007
 الجبل الغربى إدارة  ابوبكرعاشورعبد هللا شاغوف 2008
 الجبل الغربى اسالمیات ابوزید امحمد مسعود البرشنى 2009
 الجبل الغربى ولوجیاج احمد جمعھ فرج الخبولى 2010
 الجبل الغربى ھندسة كھربائیة احمد عمر عباس البحرى 2011
 الجبل الغربى لغة عربیة احمد غیث احمد علي 2012
 الجبل الغربى لغة عربیة احمد محمد ابوالقاسم القادرى 2013
 الجبل الغربى خدمة اجتماعیة احمد محمد احمد القویرح 2014
 الجبل الغربى ھندسة میكانیكیة اھر حسیناسامھ امحمد الط 2015
 الجبل الغربى مكتبات اسامھ سعید غیث بركات 2016
 الجبل الغربى تقنیة معلومات اسامھ علي محمد المھدى 2017
 الجبل الغربى جغرافیا اسامھ عمر احمد سویسى 2018
 الجبل الغربى  ھندسة معماریة اسامھ عمر حسن اشكورفو 2019
 الجبل الغربى حاسب آلي لیفة محمد حدوداشرف خ 2020
 الجبل الغربى كیمیاء البشیر منصور محمد غیث 2021
 الجبل الغربى علوم سیاسیة البوعیشي عبد السالم على الدیب 2022
 الجبل الغربى علم نفس الحادة أبو القاسم عمر عبد الرحمن 2023
 الغربىالجبل  لغة عربیة الحبیب محمد عبد هللا الموفق 2024
 الجبل الغربى علوم بیئیة الصدیق محمد احمد المصفح 2025
 الجبل الغربى لغة عربیة الطاھر عمران علي جبریل 2026
 الجبل الغربى خدمة اجتماعیة الفیتو ري صالح ابو بكر قرزة 2027



48 
 

 الجبل الغربى ھندسة كھربائیة المبروك عیسى المبروك عیسى 2028
 الجبل الغربى دراسات قرآنیة ادى المرزوقىالمرزوقى علي الھ 2029
 الجبل الغربى فنون وإعالم الھادى إبراھیم محمد الفكرون 2030
 الجبل الغربى طرق تدریس الھادي مسعود ابو القاسم المرھاق 2031
 الجبل الغربى  محاسبة الھاشمى محمد امحمد الشطور 2032
 الجبل الغربى میةدراسات اسال امحمد عبد الحمید امحمد فرج 2033
 الجبل الغربى إدارة  امنة مسعود الصید مسعود 2034
 الجبل الغربى إقتصاد امینة احمیدة عبد السالم خوجة 2035
 الجبل الغربى علم حیوان امینھ علي عبد هللا ابوغراره 2036
 الجبل الغربى حاسب انتصار المھدي میلود الجالى 2037
 الجبل الغربى فیزیاء محمدإلھام محمد المبروك ا 2038
 الجبل الغربى تمویل ومصارف أیمن محمد الفیتوري األجنف 2039
 الجبل الغربى خدمة اجتماعیة بدر سعید عبد هللا جبودة 2040
 الجبل الغربى ھندسة كھربائیة بدر عاشور مفتاح صقر 2041
 الجبل الغربى ھندسة كھربائیة توفیق النویصرى احمد اللموشى 2042
 الجبل الغربى تربیة بدنیة جمال علي مسعود قحلوص 2043
 الجبل الغربى قانون جمعة امحمد عبد هللا المحروق 2044
 الجبل الغربى جغرافیا جمیلة سالم مفتاح اللباد 2045
 الجبل الغربى كیمیاء حسام الدین صالح امحمد الشریف 2046
 غربىالجبل ال ھندسة تعدین حسن رمضان فرج زاید 2047
 الجبل الغربى  تربیة بدنیة حسن سلیمان محمد الشطور 2048
 الجبل الغربى ھندسة میكانیكیة حسن محمد سویسي نویر 2049
 الجبل الغربى جغرافیا هللا الجدیع محمد عبد  حسین 2050
 الجبل الغربى علوم اجتماعیة حسین محمد سویسى نویر 2051
 الجبل الغربى دراسات إسالمیة  یعیةحلیمة عبد الحمید خلیفة الطل 2052
 الجبل الغربى قانون حمزة احمد سالم االحمر 2053
 الجبل الغربى اقتصاد حمزة الھاشمى إبراھیم المصرى 2054
 الجبل الغربى علوم بیئیة  حمزة عبد السالم سلطان بن طالب 2055
 الجبل الغربى ھندسة میكانیكیة حمزه عاشور میالد محمد 2056
 الجبل الغربى لغة عربیة حنان صالح عبد هللا فنیر 2057
 الجبل الغربى إدارة مالیة حنان محمد احمد المعیوفى 2058
 الجبل الغربى حاسب آلي خالد احمد عبد هللا الطیف 2059
 الجبل الغربى حاسب آلي   خالد الھاشمى بلقاسم الغرارى 2060
 الجبل الغربى  سطرق تدری خالد سلیمان بن عیسى خلیفھ 2061
 الجبل الغربى لغة عربیة خالد عبد السالم خلیفة دعج 2062
 الجبل الغربى  ھندسة معماریة خالد عبد هللا محمد كلیب 2063
 الجبل الغربى ھندسة كھربائیة خالد محمد أحمد حمید 2064
 الجبل الغربى ھندسة میكانیكیة خالد محمد علي الناكوع 2065
 الجبل الغربى لغة عربیة لطیب عبدا لقادر سالمخدیجة ابوا 2066
 الجبل الغربى ھندسة كھربائیة خلف هللا سویدان هللا احمد  خلف 2067
 الجبل الغربى حاسب آلي خلیفھ على موسى كوشھ 2068
 الجبل الغربى تحلیل بیانات ربیعة الھادي على األمین 2069
 الجبل الغربى تتقنیة معلومات واتصاال رجب بشیر ضؤ حنیش 2070
 الجبل الغربى ھندسة میكانیكة الھاشمى  رضوان احمد شوقى 2071



49 
 

 الجبل الغربى إدارة رضوان على احمد المنتصر 2072
 الجبل الغربى جغرافیا خلیفة  رمضان محمد رمضان 2073
 الجبل الغربى علوم سیاسیة رمضان محمد مسعود االطرش 2074
 الجبل الغربى خدمة اجتماعیة نیشزھرة البشیر إبراھیم ط 2075
 الجبل الغربى إدارة أعمال زھرة محمد حریز 2076
 الجبل الغربى تفسیر الكدى خلیفة حسین  زینب 2077
 الجبل الغربى تحلیل بیانات  زینب محمد المبروك امحمد 2078
 الجبل الغربى لغة عربیة زینب محمد عبد هللا الھویج 2079
 الجبل الغربى علوم بیئیة الم ارحیمةسالم ارحیمة س 2080
 الجبل الغربى لغة عربیة سالم عثمان عمر الحاج 2081
 الجبل الغربى اتصاالت سالم على عامر الفیتورى 2082
 الجبل الغربى قانون سالم محمد صالح أمقیق 2083
 الجبل الغربى  تربیة بدنیة سالم محمد علي فرنانھ 2084
 الجبل الغربى تاریخ الشوینسالمھ خلیفھ سعد  2085
 الجبل الغربى علم إجتماع سامیة المبروك جمعة بیوض 2086
 الجبل الغربى ریاضیات سعاد سعید مفتاح الغالم 2087
 الجبل الغربى ھندسة كھربائیة سلیم أحمد علي محمود 2088
 الجبل الغربى لغة عربیة سلیمان حسین عاشورالھادى 2089
 الجبل الغربى علوم بیئیة لي بن كینةسلیمان عطیة ع 2090
 الجبل الغربى جغرافیا سمیة المبروك الضاوى 2091
 الجبل الغربى إدارة سلیمان الرویمض  سمیر إبراھیم 2092
 الجبل الغربى إدارة سمیرة منصور محمد صمیدة 2093
 الجبل الغربى علم اجتماع سمیھ على عبد هللا فنیر 2094
 الجبل الغربى لغة إنجلیزیة مد الشریفسندس توفیق مح 2095
 الجبل الغربى علم نفس  سھام على المختار عبد السالم 2096
 الجبل الغربى لغة عربیة سوف ابوالقاسم الرحیبى خلیفة 2097
 الجبل الغربى ھندسة مدنیة شعبان عمار جمعھ سالم 2098
 الجبل الغربى علم نبات شھوب محمد امحمد االحمر 2099
 الجبل الغربى  علم نبات  صالح عمرعبد هللا مرقب 2100
 الجبل الغربى  ھندسة معماریة صالح میالد صالح حامد 2101
 الجبل الغربى  ھندسة معماریة صالح یوسف عمر الفرد 2102
 الجبل الغربى جغرافیا صالحة محمد حسین الشیبانى 2103
 الجبل الغربى الریاضیات صالح الدین خلیفة سالم ابوعائشة 2104
 الجبل الغربى ھندسة الكترونیة صالح الدین على ابوعجیلة امحمد 2105
 الجبل الغربى فیزیاء صالح حسن المختار العزومى 2106
 الجبل الغربى خدمة اجتماعیة صالح رمضان علي الرابطي 2107
 الجبل الغربى جغرافیا صالح رمضان عمر الرحیبى 2108
 الجبل الغربى ھندسة میكانیكیة  الفرجانىصالح سعید امحمد 2109
 الجبل الغربى إدارة أعمال صالح عبد السالم ضو المبروك 2110
 الجبل الغربى لغة عربیة ضؤ عمر ضؤ جماعة 2111
 الجبل الغربى تخطیط صناعي طارق احمد ابوالقاسم عجاج 2112
 الجبل الغربى  ھندسة معماریة طارق حسین احمد احموده 2113
 الجبل الغربى حاسب آلي طارق میلود العربي أحمد 2114
 الجبل الغربى دراسات قرآنیة عادل إبراھیم عبد هللا المحروق 2115
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 الجبل الغربى طفیلیات عادل بشیر القعید القنینیص 2116
 الجبل الغربى  تربیة بدنیة عادل عبد السالم خلیفة قشوط 2117
 الجبل الغربى ق تدریسطر عادل عون هللا محمد شكرو 2118
 الجبل الغربى لغة إنجلیزیة عادل محمد مسعود البوعیشى 2119
 الجبل الغربى تاریخ عاشور علي سلیمان ارحومة 2120
 الجبل الغربى علم نفس عائشة عثمان محمد عون 2121
 الجبل الغربى تاریخ عائشةمسعود محمد الملیان 2122
 الجبل الغربى  آليحاسب عائشھ محمد االشتر نصر 2123
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  -:  وفقاً لما هو مبين قرين اسم كل منهم ، يمنى مفتاح بشير الكوم /وآخرهم

  
 الجامعة التخصص االسم رباعي  

 قاریونس موارد طبیعیة إیناس سالم عبدالحفیظ عثمان  1
 قاریونس    كیمیاء   آمال صالح یونس التواتي 2
 قاریونس نبات نعیمة على سالم معتوق 3
 قاریونس ریاضیات  نجوي نصر فرج عطیھ 4
 قاریونس حیوان آمال إدریس عبد هللا االسمر 5
 قاریونس حاسب آلي السمرالصابرة األسمر رافع ا 6
 قاریونس ریاضیات  نجاح ناجي صالح عیسى 7
 قاریونس ریاضیات  أیمان محمد سلیمان عمر 8
 قاریونس ریاضیات  رحمة سالم على المبروك 9

 قاریونس حاسب آلي رجعھ فرج محمود سلیمان 10
 قاریونس ریاضیات  ھناء مرعي محمد سلمان 11
 قاریونس حاسب آلي دعزیزة صالح سالم مسعو 12
 قاریونس ریاضیات نجوي عابد إبریك فرج 13
 قاریونس إنتاج نباتي جبریل بالقاسم جبریل عمر 14
 قاریونس إنتاج نباتي نجاة عبد الرازق ابریك منصور 15
 قاریونس إنتاج نباتي ریم عبد هللا سعید رمضان 16
 قاریونس إحصاء عائشة على محمد سلیمان 17
 الفاتح لغة انجلیزیة  میلود عمران الترھونىامحمد 18
 الفاتح ریاضیات امنة عیاد مسعود اشطیبة 19
 الفاتح حاسب آلي امیرة خلیفة محمد العبانى 20
 الفاتح لغة أفریقیة أحمد عبد هللا عبد الحمید بن سوید 21
 الفاتح حاسب آلي أسماء شرف الدین محمد التقازى 22
 الفاتح حاسب آلي لعوامىأمانى امراجع طاھرا 23
 الفاتح لغة انجلیزیة حیاة أحمد الطاھر المنتصر 24
 الفاتح ھندسة كھربائیة رضا محمد الطاھر المحبس 25
 الفاتح حاسب آلي زینب محمد احمد البوعیشى 26
 الفاتح ریاضیات سناء محمد عبد الونیس الفائدى 27
 فاتحال فیزیاء  صالحة علي القذافي ابو رزیزة  28
 الفاتح ریاضیات صالحة ونیس سعد باحور 29
 الفاتح لغة أفریقیة صبحى صالح سعد المقدولى 30
 الفاتح ھندسة كھربائیة عبد الرحمن على عبد الكریم البصیر 31
 الفاتح لغة أفریقیة عبد السالم عبد هللا العجیلى ابوزویك 32
 الفاتح كیمیاء عفاف فرج خلیفة كریمة 33
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 الفاتح لغة سواحلیة حسن حسین أبوبكرعلى  34
 الفاتح حاسب آلي فدوى رجب محمد معتوق 35
 الفاتح كیمیاء مبروكة الفیتورى المبروك محفوظ 36
 الفاتح ھندسة مدنیة محمد السنوسى  عبد الوھاب االزھرى 37
 الفاتح ھندسة كھربائیة محى الدین على سعید حدید 38
 الفاتح لغة انجلیزیة اجنجیة العمارى العكرمى عج 39
 الفاتح محاسبة نوال محمد المھدى التواتى 40
 عمر المختار موارد طبیعیة وعلوم بیئة ابوعجیلة سعد ابوعجیلة سعد 41
 عمر المختار بستنة حوریة فضل هللا محمد صالح 42
 ارعمر المخت موارد طبیعیة وعلوم بیئة عبد السالم عبد القادر عبد الرحیم سلیمان 43
 عمر المختار موارد طبیعیة وعلوم بیئة عبد السالم محمد على اقویدر 44
 عمر المختار لغة انجلیزیة فاطمة جواد بوبكر مسعود 45
 عمر المختار حاسب آلي فوزیة عبد الغنى السید منصور 46
 سبھا ریاضیات ابتھال احمد بشیر الطاھر  47
 سبھا محاسبھ ابراھیم عبد الكریم ابراھیم التواتى  48
 سبھا كیمیاء ابراھیم محمود محمد ادم  49
 سبھا مختبرات طبیھ احمد سالم على دوه  50
 سبھا كیمیاء احمد عبد السالم عبد الرحمن عمران  51
 سبھا طب  اسماء ابوبكر عبد السالم الغا  52
 سبھا احصاء  اسماء عبد الجلیل محمد الدرازى 53
 سبھا لغة انجلیزیة  السالم اسماء محمد على عبد  54
 سبھا حاسب آلي الشریف محمد الشریف ابوعذبھ 55
 سبھا حاسب آلي  ام الخیر سعید مینھ محمد  56
 سبھا كیمیاء اماني عیسى محمد الزروق  57
 سبھا لغھ سواحیلیھ امبارك ابراھیم صالح خلیفھ 58
 سبھا علم حیوان  ایمان احموده ارحم جده احموده 59
 سبھا جراحة الفم ایمان بشیر محمد حسن  60
 سبھا حیوان  ایمان حسین محمد على 61
 سبھا طب ایمان عبد الجلیل سالم السنوسى  62
 سبھا مختبرات طبیھ ایمان مسعود المعتمد  63
 سبھا تركیبات متحركة بسمھ عبد الرحمن احمد عبد الرحمن 64
 سبھا ندسھ میكانیكیھھ جالل عبد القادر المبروك عبد القادر 65
 سبھا فیزیاء حسن احمد أبوبكر عبدالوھاب 66
 سبھا جراحة حسن السنوسى حسین عصام 67
 سبھا علم حیوان  حسین عبد هللا ابوبكر فرج 68
 سبھا لغة انجلیزیة  حسین مسعود المولود ممھ 69
 سبھا ریاضیات حفصھ فرحات مصباح على 70
 سبھا یوان ح حلیمھ سعد ابراھیم سعد  71
 سبھا حیوان  حلیمھ محمد البشیر بادى 72
 سبھا ریاضیات حلیمھ محمد بشیر االصفر 73
 سبھا تربھ ومیاه خالد الزبیر عبد الرحمن الزبیر 74
 سبھا حاسب آلي خالد بشیر مادى محمد  75
 سبھا مختبرات طبیة خدیجة ابو القاسم المبروك عكاشة 76
 سبھا تركیبات/ ب أسنانط خدیجھ عادل اباعلى  77
 سبھا لغة انجلیزیة  خدیجھ مجتبى السید احمد  78
 سبھا حیوان  خدیجھ محمد ارحم جده احموده 79
 سبھا صحة مجتمع راضیھ حسن محمود شعبان 80
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 سبھا مختبرات طبیھ ربیعھ محمد محمد الشتیوى  81
 سبھا أشعة رقیھ البھلول عبد السالم عبد الرحمن 82
 سبھا عالج لثة  منصور ابوبكر منصورریم 83
 سبھا طب بیطرى زھیر حسن على بن قنا 84
 سبھا كیمیاء حیویة ساره عیسى صالح مختار 85
 سبھا طب وجراحة فم  سالم اعویدات سالم عبد السالم  86
 سبھا طب وجراحھ سلیمان جمعھ سعد على 87
 سبھا احیاء دقیقة سمیره احمد محمد صالح 88
 سبھا لغة انجلیزیة  ھ رمضان عبد هللا عبد هللاسمی 89
 سبھا لغھ انجلیزیھ سمیھ عبد القادراویس تامر االخضر 90
 سبھا ریاضیات سناء زاید احمد على عبیدهللا  91
 سبھا احصاء  سھام على حسین  92
 سبھا علم امراض صالح عبد هللا عیسى جبر 93
 بھاس مختبرات طبیة صالحھ خمیس محمد على 94
 سبھا علم أنسجة صالحھ عبد هللا المھدى المجبر 95
 سبھا ریاضیات صفاء حسین احمد االخضر 96
 سبھا علم أنسجة عافیھ سعد الھادى مصباح  97
 سبھا فیزیاء عائشھ الطیب اماكھ االنصارى 98
 سبھا فیزیاء عائشھ المدنى محمد بشیر الشرقاوى 99

 سبھا وجراحھطب  عائشھ خمیس ھویدى خمیس  100
 سبھا حاسب آلي عائشھ عمر على احمد  101
 سبھا طب وجراحھ عائشھ مجتبى السید احمد  102
 سبھا طب بیطري عبد الرحیم زاید سعد بركة 103
 سبھا ھندسھ مدنیھ عبد القادر عبد الرحمن حسن  104
 سبھا علم حیوان  عبد هللا احمد یعقوب عبد الجلیل  105
 سبھا ھندسھ اتصاالت بد احمد محى الدین عثمان العا 106
 سبھا علوم بیئھ عثمان أبوبكر الھادى  107
 سبھا حاسب آلي  عقیده صالح السنوسى محمد  108
 سبھا كیمیاء على بدرالدین عبدالملك  109
 سبھا ھندسھ مدنیھ على حسین سالم حسین  110
 سبھا لغة الھوسا عیسى احمد ابراھیم عثمان  111
 سبھا حاسب آلي  فاطمھ رجب عثمان احمد المصرى 112
 سبھا  جراحة الفم فاطمھ محمد حمزه على الحضیرى  113
 سبھا علم أمراض كنزه حسن محمد سلحب  114
 سبھا فیزیاء مبروكة على ونیس مرعى  115
 سبھا كیمیاء مبروكھ مسعود سعد الشیخ  116
 ھاسب كیمیاء حیویة محمد حسین رمضان عبدو 117
 سبھا حاسب آلي محمد عبد القادر معتوق  118
 سبھا لغة انجلیزیة  مریم الزروق الصالحین  119
 سبھا فیزیاء مریم امبارك یحى الطالب احمد 120
 سبھا علم حیوان  مریم على احمد امحمد سالم  121
 سبھا ریاضیات مریم محمد عبد الرحمن یوسف 122
 سبھا قتصاد زراعىا مصباح بركھ مسعود جمعھ  123
 سبھا ریاضیات منى اسماعیل حسین الشریف  124
 سبھا علم أدویة  منى مسعود على ابوالعوینات  125
 سبھا ھندسھ الكترونیھ مؤمن حسین رمضان عبدو  126
 سبھا كیمیاء نجاه محمد احمادى بركھ  127
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 سبھا فیزیاء نجمھ على صالح الزاھى 128
 سبھا طب وجراحة الفم  د هللا نجوى فرج سنوسى عب 129
 سبھا كیمیاء نعیمھ محمد السالمى االمین 130
 سبھا ریاضیات نوال محمد مختار یونس 131
 سبھا ریاضیات ھدى على عبد الجلیل احمید 132
 سبھا طب ھدى محمد سعید حامد  133
 سبھا حیوان  ھناء إبراھیم احمید الكیالنى  134
 سبھا صیدلھ  جراح ورده ادریس محمد ال 135
 سبھا جراحة فم ونیسھ سلیمان محمد عریش 136
 سبھا حاسب آلي یاسر سالم محمد على  137
 العرب الطبیة وظائف اعضاء  سمیرة عبد هللا عمر النائلي  138
 العرب الطبیة طب الفم احمد حسن مفتاح الزاوي  139
 العرب الطبیة علم تشریح احمد سعد السنوسي سعد  140
 العرب الطبیة  أنسجة فم احمد محمد علي المحجوب  141
 العرب الطبیة تركیبات متحركة اسعیدة عبد هللا علي القطراني  142
 العرب الطبیة وظائف اعضاء اسماء خلیفة عمر العشیبي 143
 العرب الطبیة تغدیة / صحة عامة اسماء علي منصور البرھمي  144
 العرب الطبیة أمراض فم ي اسماء مفتاح محمد الحوت 145
 العرب الطبیة  كیمیاء صیدالنیة  اسماء مفتاح محمد بوزقیة  146
 العرب الطبیة طب أسنان وقائي  الحسین محمد حمودة المھدوي  147
 العرب الطبیة علم جراثیم  المعتمد ھاني محمد عبد السالم  148
 یةالعرب الطب عالج تحفظي الھام عمر محمد بورویس  149
 العرب الطبیة عالج لثة ام السعد بوشناف عبد العزیز البرعصي  150
 العرب الطبیة طب الفم امل احمد محمد جابر  151
 العرب الطبیة كیمیاء صیدالنیة  امنة احمد محمد ماتلي  152
 العرب الطبیة تقویم أسنان انس علي محمد الھوني  153
 العرب الطبیة ء صیدالنیة  كیمیا ایمان انور ونیس بوبطینة  154
 العرب الطبیة عقاقیر ایمان سعید مفتاح بالش العقوري  155
 العرب الطبیة وظائف اعضاء ایمان عبد العزیز حسن بواعزیزه  156
 العرب الطبیة تشریح وصفي ایمان علي ابوبكر العقورى  157
 العرب الطبیة تركیبات ثابتة ایمان علي محمد الشوماني  158
 العرب الطبیة علم طفیلیات  ایمن صالح یونس حسین  159
 العرب الطبیة تشریح وصفي بسمة ابراھیم یوسف تمصص 160
 العرب الطبیة وظائف اعضاء بسمة احمد مفتاح الصید  161
 العرب الطبیة تقویم األسنان بسمة محمد المبروك ازناد  162
  الطبیةالعرب وظائف اعضاء حنان جابر علي التومي  163
 العرب الطبیة تركیبات ثابتة حنان صالح حسین الفرجاني  164
 العرب الطبیة طب أسنان وقائي  حنین فرج صالح محمد الشویدى 165
 العرب الطبیة علم سموم  حنین فرج عبد الرحمن حسین  166
 العرب الطبیة أشعة حواء میالد رمضان ھولھ  167
 العرب الطبیة كیمیاء حیویة  خالد جبریل القدافي محمد  168
 العرب الطبیة عالج تحفظي رامي عمر رمضان المؤدب  169
 العرب الطبیة علم األمراض رانیا عوض محمد الشریف  170
 العرب الطبیة عالج تحفظي رانیة سالمة التواتي المنفي  171
 العرب الطبیة علم أمراض رباب صالح ابراھیم الشریف  172
 العرب الطبیة عقاقیر د هللا محمد علي ربیعة عب 173
 العرب الطبیة علم أمراض رجاء فضیل حسین الجافل  174
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 العرب الطبیة أطفال رقیة بھجت صالح االسكندراني  175
 العرب الطبیة أمراض فم رنا محمد احمد الخضري  176
 العرب الطبیة تركیبات ثابتة زینب مفتاح احموده العمامي  177
 العرب الطبیة طب أسنان أطفال ة عوض صالح فكرون سار 178
 العرب الطبیة طب أسنان أطفال سارة محمد خالد الكیالني  179
 العرب الطبیة طب األسرة و المجتمع  سامیة رمضان محمد العماري  180
 العرب الطبیة تركیبات متحركة سعاد احمد موسى المسالتي  181
 العرب الطبیة خواص مواد  سلمي علي رحومة النائلي  182
 العرب الطبیة أمراض الفم سمر صبحي صالح القطعاني  183
 العرب الطبیة  تغدیة  سناء الطاھر عمر المنصوري  184
 العرب الطبیة علم طفیلیات  شریف محمد علي حمد  185
 العرب الطبیة جراحة الفم صھیب عبد هللا سلیمان بورقیعة  186
 العرب الطبیة وظائف اعضاء عبد العاطي عائشة احطیبة  187
 العرب الطبیة علم أدویة عائشة محمد عبدالمالك  188
 العرب الطبیة طب شرعي  عبد الرحمن محمد ابراھیم ابوراوي  189
 العرب الطبیة علم أنسجة علي ادریس عبد هللا ساطي  190
 العرب الطبیة علم طفیلیات  علي مفتاح محمد موسي  191
 العرب الطبیة جراحة فم عماد نصر هللا حامد العرفي  192
 العرب الطبیة جراحة فم عمر عبدالمنعم علي الحصادي  193
 العرب الطبیة جراحة فم غادة سالم عوض البرعصي  194
 العرب الطبیة صیدالنیات فاطمة علي عبدالواحد عبد ربھ  195
 لعرب الطبیةا خواص المواد  فرج عبد هللا حسن الجراري  196
 العرب الطبیة تشریح وصفي فیحاء محمد فائز العبار  197
 العرب الطبیة عالج تحفظي قطر الندي محمد محمود الشركسي  198
 العرب الطبیة طب شرعي  لبني حسین مسعود السعیطي  199
 العرب الطبیة علم أنسجة لبني عبد هللا عمر الفرجاني  200
 العرب الطبیة طب أسنان أطفال ركسي لمیس محمد محمود الش 201
 العرب الطبیة خواص المواد  لینة عبد هللا امحمد الشحومي  202
 العرب الطبیة علم أدویة مجدي رجب مفتاح الغدر  203
 العرب الطبیة  تقویم أسنان محمد سالم محمد بازینة  204
 العرب الطبیة علم تشریح محمد محمود محمد السویب  205
 العرب الطبیة أشعة حمود مصطفي محمد النائلي م 206
 العرب الطبیة تركیبات متحركة مروة على محمد شمبش  207
 العرب الطبیة طب فم مریم صالح ادریس الشریف  208
 العرب الطبیة علم أنسجة منال فتحي مصطفي  209
 العرب الطبیة أنسجة فم ناجیة السنوسي سعد السنوسى  210
 العرب الطبیة تغدیة  ر الفرجاني ناجیة نص 211
 العرب الطبیة عالج لثة نادیة عبد هللا علي الرحیبى  212
 العرب الطبیة طب األسرة و المجتمع  نادیة عبد السالم محمد الدروقي  213
 العرب الطبیة عالج لثة نادین عبد الناصر احمد الشریف  214
 العرب الطبیة تحركةاستعاضة م نجاة عقیلة محمد غیث الھوني  215
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 الجبل الغربي كیمیاء كریمة خلیفة امحمد احمد 419
 الجبل الغربي حاسب آلي  كریمھ على امحمد الكلیش 420
 الجبل الغربي حیوان لبنى علي الطیب عبدالحفیظ 421
 الجبل الغربي ریاضیات  لیلى سعید سالم 422
 الجبل الغربي ھندسة مدنیة  مارن امحمد اسماعیل المجدم 423
 الجبل الغربي حاسب آلي مارن عمرو سعید زغدود 424
 ربيالجبل الغ جیولوجیا محمد احمد الطائع الھبیل 425
 الجبل الغربي ھندسة مدنیة محمد رحومة خلیفة شعیب 426
 الجبل الغربي محاسبة محمد خلیفة علي الجدیع 427
 الجبل الغربي مختبرات محمد صالح علي شلبك  428
 الجبل الغربي ھندسة كھربائیة محمد عبد هللا محمد الكلش 429
 غربيالجبل ال طب بشري محمود أبوعجیلة محمد المحجوب 430
 الجبل الغربي حاسب آلي مروة الشیخ عبدالسید الفوس 431
 الجبل الغربي حاسب آلي مروة میلود فرحات المشوط  432
 الجبل الغربي ریاضیات مریم احمد سالم سعد 433
 الجبل الغربي ھندسة كھربائیة  مریم عمرو امحمد الشتیوى 434
 الجبل الغربي  ھندسة مدنیة مسعوده میلود ابوبكر الدكو  435
 الجبل الغربي ھندسة الكترونیة مصطفى عبد السالم عمار موسى 436
 الجبل الغربي طب أسنان مصعب محمد على بالخیر 437
 الجبل الغربي فیزیاء مالك مصباح خلیفة محمد  438
 الجبل الغربي فیزیاء منى الھادى على محمد 439
 بل الغربيالج طب أسنان منى على احمد االنصارى 440
 الجبل الغربي ریاضیات  مني الشریف عبد هللا میالد  441
 الجبل الغربي حاسب آلي موسى احمادى عیسى عابد  442
 الجبل الغربي كیمیاء ناجیة ابو القاسم سلیمان 443
 الجبل الغربي حیوان ناجیة عبد الرحمن ارحومة على 444
 ل الغربيالجب طب أسنان نادیة محمد مسعود شیبوب 445
 الجبل الغربي ھندسة كھربائیة ناصرعبدالنبى عیسى شویكات  446
 الجبل الغربي ریاضیات نجاة سعد عزیز التواتى 447
 الجبل الغربي كیمیاء نجاة میلود رمضان الشامس 448
 الجبل الغربي أحیاء  نجالء الھادى امحمد 449
 الجبل الغربي ریاضیات  نسیبة سلیمان محمد 450
 الجبل الغربي حاسب آلي ھاجر سعید فرحات المشوط 451
 الجبل الغربي اتصاالت ھاجر عبدالحكیم توفیق الیعقوبى 452
 الجبل الغربي حیوان ھاجر على العیاط الشتیوى 453
 الجبل الغربي طب أسنان ھشام الرماح الصویعى احمد 454
 الجبل الغربي طب أسنان ھشام الھادي مصباح 455
 الجبل الغربي كیمیاء اء محمد عمر فرنانھ ھن 456
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 الجبل الغربي نبات ھناء محمود الدویب صالح 457
 الجبل الغربي محاسبة ھویدا حسین عمر 458
 الجبل الغربي جراجة فم ھیثم العیادى محمد اشتیوى 459
 الجبل الغربي زراعة وفاء مفتاح على ابوستھ 460
 الجبل الغربي سبةمحا ولید الباشیر میالد محمد 461
 المعھد العالي لاللكترونات حاسب الي ایمان خالد امحمد النمرود 462
 المعھد العالي لاللكترونات تحكم الي حنان ابواالسعاد سالم یونس 463
 المعھد العالى للصناعة ھندسة الكترونیة ابراھیم مصطفى الھمالى ابو طالق 464
 المعھد العالى للصناعة ب آليحاس احالم محمد محمود بن حمیدة 465
 المعھد العالى للصناعة ھندسة كھربائیة اكرم عثمان بشیر لطیوش 466
 المعھد العالى للصناعة ھندسة كھرومیكانیكیة اكرم محمد حسین الرجوبى 467
 المعھد العالى للصناعة ھندسة كھربائیة على محمد عبدالحفیظ بن حمیدة 468
 المعھد العالى للصناعة ھندسة كھربائیة ل الفقیھفیصل عبد الرحمن خلی 469
 المعھد العالى للصناعة ھندسة اتصاالت محمد رجب محمد معافى 470
 المعھد العالى للصناعة ھندسة صناعیة محمد محمد بشیر وھیبة 471
 السابع من اكتوبر كیمیاء آمال عبد الرحمن مفتاح عبد الرحمن 472
 السابع من اكتوبر ریاضیات  اليانتصار عبدالعالي الھم 473
 السابع من اكتوبر كیمیاء جمیلة ابراھیم محمد بن زعبیة 474
 السابع من اكتوبر كیمیاء حمیده صالح محمد بن غشیر 475
 السابع من اكتوبر ریاضیات  رجاء بشیر محمد الرقیق 476
 السابع من اكتوبر ھندسة میكانیكیة على فرج على احمد  477
 السابع من اكتوبر حاسب الي رة الفیتوري حسن سالمقم 478
 السابع من اكتوبر طب بشري محمد ابراھیم محمد فروكة 479
 السابع من اكتوبر ھندسة میكانیكیة محمد علي محمد خلیل 480
 السابع من اكتوبر حیوان وداد محمد الطیب الحاج 481
 مصراتھ/ معھد العالي للتقنیة الطبیةال تركیبات أسنان ابتسام صالح معتوق ابو ھادى 482
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة ھندسة كھرومیكانیكیة اشرف عبد الرحمن محمد العویب 483
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة مختبرات طبیة افطیمة سلیمان امحمد الدرویش 484
 مصراتھ/ الي للتقنیة الطبیةالمعھد الع بصریات الھام محمود ابراھیم الصید 485
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة ادارة صحیة آمال احمد خلف هللا موسى 486
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة طب أسنان ایمن محمد ابو شناف منصور 487
 مصراتھ/ طبیةالمعھد العالي للتقنیة ال تقنیة العالج الطبیعى ایمن مفتاح القذافي القنطى 488
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة أشعة تشخیصیة وعالجیة ایناس عبدالحفیظ مفتاح الدربالى 489
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة تقنیة أسنان تبرة نوح خلیفة صالح العریبى 490
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة طب خالد على محمد المبارك 491
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة ادارة صحیة خدیجة محمود حسین الفقیھ 492
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة تقنیة أشعة خدیجة مفتاح صالح ساسى 493
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة تقنیة أدویة صبریة سلیمان امحمد الدرویش 494
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة مختبرات طبیة د ابودبوسعائشة ابراھیم میال 495
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة ھندسة كھرومیكانیكیة عبدالباسط احمد حسین الشرع 496
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة صحة البیئة عبدالحكیم سالم فرج الجریو 497
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة ادارة صحیة حفادیة عبد هللا سالم مصبا 498
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة تقنیة أدویة فاطمة عبدالمولى محمد انویجى 499
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة صحة بیئیة فاطمة على على الحداد 500
 مصراتھ/ لعالي للتقنیة الطبیةالمعھد ا عالج طبیعى فاطمة محمد ابراھیم الزعلوك 501
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة ادارة صحیة فدوى الزروق المبروك النوال 502
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة بصریات فدوى جمعة محمد ابو حبیل 503
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 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة مختبرات طبیة محمد عبد هللا احمد الشاوش 504
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة تقنیة األدویة محمد محمد رمضان باكیر 505
 مصراتھ/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة عالج طبیعى نجیة سلیم على سلیم 506
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  مختبرات افطیمة مفتاح فتح هللا حویل 507
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  طب مختبرات بیلاكرم مفتاح صالح ھا 508
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  ھندسة وراثیة رابحة موسى المبروك یونس 509
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  طب مختبرات رانیا عیاد محمود العلیقى 510
 درنة/ ھد العالي للتقنیة الطبیة المع طب وجراحة فم وأسنان رحاب محمد حمد الزاوى 511
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  ھندسة وراثیة سدینا عطیة سلیمان احمیدة 512
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  طب مختبرات عائشة سالم عبدالمولى مسعود 513
 درنة/ یة المعھد العالي للتقنیة الطب طب مختبرات عزیزة رافع سالم میكائیل 514
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  طب مختبرات عزیزة موسى اجویدة الشیخ 515
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  صحة عامة فادیة موسى عبد الرحمن خالد 516
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  طب مختبرات فریحة حمد یونس حمد 517
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  تقنیة ادویة لشعافىلطیفة محمد احمد ا 518
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  طب بشري محمد صالح على الدالل 519
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  طب مختبرات مروة عبد الكریم رمضان بومعلومة 520
 درنة/ عالي للتقنیة الطبیة المعھد ال كیمیاء میسون عبدالرزاق فرج باللیل 521
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  كیمیاء نجاة نورى عبد هللا العدلى 522
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  ھندسة وراثیة نجالء عبد هللا ابسیس لجھر 523
 درنة/ المعھد العالي للتقنیة الطبیة  صحة عامة ھاجر محمد مختار مفتاح 524
 المعھد العالى للطیران المدنى  ھندسة طرق ومھابط احمد ابوبكر عبد السالم الھیاوى 525
 المعھد العالى للطیران المدنى  حاسب آلي الھمالى مسعود الفرجانى على 526
 المعھد العالى للطیران المدنى  ھندسة طیران مسعودة عمران صالح البریكى 527
 المعھد العالى للطیران المدنى  دسة طرق ومھابطھن ناجى عمرو سلیمان المالطى 528
 المعھد العالى للطیران المدنى  صیانة طائرات ناصر فرج عبد السالم المجدوب 529
 المرقب أحیاء ابتسام على امحمد اشتیوى 530
 المرقب ھندسة معماریة  ابراھیم رجب محمد الشریدى 531
 لمرقبا صیدلة ابراھیم المین الدوكالى المین 532
 المرقب ریاضیات  احالم حسن محمود الرفاعى 533
 المرقب طب أسنان احمد محمد الھدار عبدالحفیظ 534
 المرقب ھندسة معماریة  اسامة امحمد محمد ابوشینة 535
 المرقب مختبرات اسامة حسین محمد عكیر 536
 المرقب طب أسنان اسماء  محمد الدریوى 537
 المرقب لغة انجلیزیة  جید الموبراسماء سالم عبد الم 538
 المرقب صیدلة اسماء صالح احمد الصید 539
 المرقب ریاضیات  اسماء على محمود ابوبعیرة 540
 المرقب لغة انجلیزیة  اسماء على مخلوف الھمالى 541
 المرقب احصاء اسماء محمد علي البكوش 542
 المرقب محاسبة اسماء میالد رمضان ابوحلیقة 543
 المرقب محاسبة اسماعیل رمضان حسن بن یزید 544
 المرقب محاسبة اسماعیل عبدالناصر خلیفة احمد 545
 المرقب ھندسة معماریة  اسماعیل محمد عبدالسمیع 546
 المرقب ھندسة مدنیة االمین صالح محمد اسریح 547
 المرقب فیزیاء ام ھانى عبدالغنى السنوسى سویسى 548
 المرقب لغة انجلیزیة  ات قریمةآمال محمد فرح 549
 المرقب ھندسة كھربائیة  آمال مصطفى عبد السالم المصباحى 550
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 المرقب طب أسنان آمال معمر الجدائمي 551
 المرقب كیمیاء امل جمعة سعید ابوعجیلة 552
 المرقب حاسب آلي امل مصطفى المحجوب ابوزقیة 553
 لمرقبا حیوان امنة محمد الكیالني امحمد  554
 المرقب احصاء امیرة عبد هللا معتوق 555
 المرقب طب أسنان امینة جمعھ محمد المحروق 556
 المرقب طب أسنان امینة علي إبراھیم ابومریقة 557
 المرقب صیدلة امینة محمد على امیمن 558
 المرقب احصاء انتصار علي امحمد ارھیمة 559
 المرقب ات ریاضی ایمان المھدي مفتاح الرمالي 560
 المرقب برمجة حاسب آلي ایمان صالح علي عبید  561
 المرقب تقنیة طبیة ایمن ابراھیم عبد هللا  562
 المرقب لغة انجلیزیة  ایمان فتح هللا مفتاح ابوستین 563
 المرقب احصاء إسماعیل رجب محمد الفرجاني 564
 المرقب طب أسنان بثینة سلیم احمد ھرھور 565
 المرقب حاسب  آلي  عبد هللا معتوق عبد السالمجمال 566
 المرقب ھندسة كیمیائیة جمعة فرج جمعة النعاس 567
 المرقب حیوان جمیلة علي احمد زائد 568
 المرقب طب أسنان حازم محمد محمد علي ابوعبود 569
 المرقب ھندسة كیمیائیة حسین رجب رحومة سالم 570
 المرقب حاسب آلي حنان عبد السالم علي سلیم  571
 المرقب ھندسة كیمیائیة حواء ابوفارس مفتاح العجیلى 572
 المرقب لغة انجلیزیة  حواء میالد مصباح المشغب 573
 المرقب حیوان خالد سالم الھادى على 574
 المرقب محاسبة خالد سالم بشیر ابشیش 575
 المرقب حاسب آلي خالد ضو خزام إبراھیم 576
 المرقب محاسبة النائب الشریفخالد محمد  577
 المرقب ھندسة میكانیكیة خالد مصطفى حسین جاب هللا 578
 المرقب فیزیاء ربیعة سالم المریض العریفى 579
 المرقب علوم االرض والبیئة رجب محمد احمد عمر 580
 المرقب ھندسة مدنیة رمزى مفتاح على عبد هللا سلیم 581
 المرقب سب آليحا ریمة فرحات فرج فرحات 582
 المرقب ھندسة معماریة  زھرة االمین امحمد العقارب 583
 المرقب ریاضیات  زھرة ھیبلو فرج ابو واجعة 584
 المرقب ھندسة كیمیائیة زینب احمد حسین الدالى 585
 المرقب طب أسنان زینب عبد السالم على بن طاھر 586
 رقبالم ریاضیات  سارة حسین عمار محمد الخازمى 587
 المرقب أحیاء سارة موسى عیسى االطرش 588
 المرقب محاسبة سالم فتح هللا عبد السالم الدوفالى 589
 المرقب تقنیة طبیة سالم محمد میالد شالوح 590
 المرقب كیمیاء سالمة جمعة عمار ازبیدة 591
 المرقب حاسب  آلي سالمة رمضان مسعود االرقط 592
 المرقب طب أسنان هللا حمیرسالمة عبدالحفیظ عبد  593
 المرقب كیمیاء سالمة عبد السالم على اشكورفور 594
 المرقب طب أسنان سامیة الھادي محمد سالمة 595
 المرقب حیوان سامیة فرحات محمد شعبة 596
 المرقب طب أسنان سراج الدین محمد عامرالحمادي 597
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 المرقب حاسب  آلي سعاد محمد إبراھیم میلة 598
 المرقب لغة انجلیزیة  سعاد میالد الفیتورى الطرلى 599
 المرقب طب أسنان سعدة عبد السالم جمعة اشنیبة  600
 المرقب تقنیة مختبرات سعیدة محمد فرج الزناد  601
 المرقب ریاضیات  سمیة على صالح اسبیحة 602
 المرقب ھندسة كھربائیة  سمیة مصطفى محمد عطیوه 603
 المرقب كیمیاء د مفتاح الجراىسمیرة احم 604
 المرقب لغة انجلیزیة  سمیرة سالم الزوام البغیل 605
 المرقب طب أسنان سمیرة مصطفى فرج الشویرف 606
 المرقب فیزیاء سناء سعد الطاھر الشكرى 607
 المرقب ھندسة كھربائیة  سھام محمد جمعة بشة 608
 المرقب كیمیاء صبریة معمر المبروك 609
 المرقب لغة انجلیزیة  صفاء صالح سالم السعداوى 610
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