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للدراسة العلیا بالخارجبشأن إیفاد طلبة

قرر

)1(مادة 

ةأمیرأولھم ،)28(وعددھم على نفقة الدولة، یةالتخصصالدرجة لتحضیر أوائل الجامعاتالسادةیُوفد 
:، وفقاً لما ھو مبین قرین اسم كل منھمعامر عبدالرحمنإمحمدوفاء، وآخرھم األطرشمحمد عبدالسالم 

جھة الترشیحالتخصصاالسم.م.ر
الغربيجامعة الجبل طب بشرياألطرشمحمد عبدالسالم ةأمیر1
الغربيجامعة الجبل طب بشريميالعید ارحومة الحسوأبوریمھ 2
الغربيجامعة الجبل طب بشريمنال محمد مسعود الصید3
جامعة الزاویةطب بشريمحمد المبروك الذیبأمل4
جامعة الزاویةطب بشريالمسعودأحمدمحمد أنور5
جامعة الزاویةطب بشريالبشیر العجیلي المریميسلمى6
جامعة الزاویةطب بشريمحمدعبدالحكیم مسعود الزوام7
جامعة الزاویةطب بشرينجالء میلود سالم8
جامعة الزاویةطب بشريھاجر محمود مصطفي خلیفة9

جامعة المرقبطب بشريحسن محمد الشھوبيأسماء10
جامعة المرقبطب بشريعلي منصور عامر یونس11
يجامعة بنغازطب بشريمحمد علي المجبريأحمد12
جامعة بنغازيطب بشريزینب عبدهللا یونس13
جامعة بنغازيطب بشريسارة محمد علي14
جامعة سبھاطب بشريادریس علي كوكاني15
جامعة سبھاطب بشريمبروكة حسن الطاھر16
جامعة سبھاطب بشريمنار محمد نوري17
جامعة سرتطب بشريحسن محمد علي محمد18
جامعة سرتطب بشريور فرج عقاربخلیفة منص19
جامعة سرتطب بشريخمليأبوبكرعلي محمد 20
جامعة طرابلسطب بشريمحمد فواد الكریكشيأكرم21
جامعة طرابلسطب بشريسیالةنھي فواد محمد22



18من2ص

جھة الترشیحالتخصصاالسم.م.ر
جامعة عمر المختارطب بشريعثمان عوض حسن عبدهللا23
عة عمر المختارجامطب بشريحسین بوفراجأحمدفضل 24
جامعة عمر المختارطب بشريھبة فتحي مصطفي النویصري25
جامعة مصراتةطب بشريمحمد محمد حیمةأسماء26
جامعة مصراتةطب بشريشحوتعصام مفتاح علي 27
جامعة مصراتةطب بشريعامر عبدالرحمنإمحمدوفاء 28

)2(مادة 

أبوالقاسمأولھم ،)608(وعددھم على نفقة الدولةالماجستیردرجة ر لتحضیأوائل الجامعات یُوفد السادة 
:، وفقاً لما ھو مبین قرین اسم كل منھمالزروقىمفتاح موسىموس، وآخرھم أبوالقاسمأحمدعبدهللا 

جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
الجامعة االسمریةالشریعة والقانونأبوالقاسم عبدهللا أحمد أبوالقاسم 1
الجامعة االسمریةأصول الدینالفیتوري محمد الفیتوري الطرلي 2
الجامعة االسمریةالشریعة والقانون المبروك فرج احمید احمید 3
الجامعة االسمریةلغة عربیة أیمن الطیب أحمد بن نجي 4
الجامعة االسمریةالشریعة والقانونأیمن مصطفي عبدالسالم أحمد 5
الجامعة االسمریةالدعوة واإلمامة والخطابةھیم محمد الصغیر ایوب إبرا6
الجامعة االسمریةالدعوة واإلمامةخالد میالد سالم القاید7
الجامعة االسمریةالدراسات اإلسالمیة خدیجة محمد موسي مفتاح 8
الجامعة االسمریةاصول الدینصالح الدین عبدالباقي محمد9

الجامعة االسمریةالدعوة واإلمامة والخطابة رجاني أحمد مسعودعبدالباسط الف10
الجامعة االسمریةالدراسات اإلسالمیةعطیة فرج عبدالحمید حمد 11
الجامعة االسمریةأصول الدینعلي عبدالحفیظ سالم عویلي 12
الجامعة االسمریةأصول الدینفاطمة رجب منصور ابوزمیلة 13
الجامعة االسمریةدراسات عربیة لم بریني فاطمة علي سا14
الجامعة االسمریةالدراسات اإلسالمیةفرج اجویدة سعید علي 15
الجامعة االسمریةدراسات عربیة وإسالمیةلطفیة محمد سلیمان خلیفة 16
الجامعة االسمریةالدعوة واإلمامة والخطابةمراد محمد علي عبدالعزیز 17
الجامعة االسمریةاللغة العربیة میالد الربیقيمریم مفتاح 18
الجامعة االسمریةأصول الدین مفتاح إبراھیم مفتاح الصل19
الجامعة االسمریةالشریعةنجمة عمر معتوق ابورویص 20
جامعة الجبل الغربىمختبرات طبیةاحالم خلیفة محمد الشیباني21
معة الجبل الغربىجاالقانون أحمد شعبان علي فنیر22



18من3ص

جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة الجبل الغربىعلم النفسالزائرة حسین سعید عمر23
جامعة الجبل الغربىریاض األطفالالفرة خلیفة علي عبدهللا 24
جامعة الجبل الغربىعلم نباتأمل عبدالرحمن محمد اجالل25
جامعة الجبل الغربىاقتصادإنتصار علي المبروك علي محمد26
جامعة الجبل الغربىعلم حیوانن أحمد محمد الشیبانيإیما27
جامعة الجبل الغربىجغرافیاإیمان الھادي عمر بانقة28
جامعة الجبل الغربىقانونإیمان إمحمد بلعید ابوغنیة29
جامعة الجبل الغربىفیزیاءإیمان محمد الصادق العتري30
جامعة الجبل الغربىةلغة عربیجمیلة محمد عبدالقادر العمیاني31
جامعة الجبل الغربىخدمة اجتماعیةربیعة سعید مسعود ابوزید32
جامعة الجبل الغربىعلم التفسیررضوان صالح إبراھیم المقطف33
جامعة الجبل الغربىمعلم فصلزینب صالح عثمان صالح34
جامعة الجبل الغربىلغة عربیةزینب محمد علي منصور35
جامعة الجبل الغربىعلوم سیاسیةج الھادي علي یوسفسرا36
جامعة الجبل الغربىعلم البیئةسمیة عبدهللا سالم الجبو37
جامعة الجبل الغربىتقنیة أسنانسناء مسعود سعید عسكر38
جامعة الجبل الغربىتاریخشادیة قشوط المبروك العزومي39
الجبل الغربىجامعةاحیاءعائشة حسن عبدهللا عمر40
جامعة الجبل الغربىاحیاءعائشة عثمان صالح إمحمد41
جامعة الجبل الغربىھندسة كھربائیةعبدالسمیع خیري رمضان الفیض42
جامعة الجبل الغربىتربیة بدنیةعبدهللا مفتاح علي محمد43
جامعة الجبل الغربىطب أسنانعبدالمنعم مفتاح محمد بن رحیمة44
جامعة الجبل الغربىلغة انجلیزیةفاف أحمد إبراھیم جونطوع45
جامعة الجبل الغربىطب أسنانعمر علي محمد الطبیب46
جامعة الجبل الغربىمحاسبة مالیةفاطمة صالحین محمد عبدالرحمن47
جامعة الجبل الغربىطب أسنانفضیلة الھاشمي محمد حسن48
جامعة الجبل الغربىحلیل بیاناتتفیروز فاضل عبدالمجید صقر49
جامعة الجبل الغربىكیمیاءكریمة أبوالقاسم محمد زقلیم50
جامعة الجبل الغربىحاسب آليكمیلة محمد بلقاسم علي51
جامعة الجبل الغربىجیولوجیالمیاء جمال رمضان اوحیده52
جامعة الجبل الغربىحاسب آليلیلي العجمي علي عبدالسالم53
جامعة الجبل الغربىریاضیاتمبروكة خلیفة سعد سویسي54
جامعة الجبل الغربىادارة اعمالمحمد جمعة محمد منصور55
جامعة الجبل الغربىفیزیاءنفیسة عبدالسالم إمحمد شویكات56
جامعة الجبل الغربىشریعةنورا محمد مسعود الجربي57
جامعة الجبل الغربىءكیمیاھالة مسعود الكیالني خلیفة58
جامعة الجبل الغربىدراسات قرآنیةھناء أبوالقاسم علي محمد59
جامعة الجبل الغربىلغة انجلیزیةھناء حسن محمد االحیمر60



18من4ص

جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة الجبل الغربىصحة عامةھناء سعید عیسي زاید61
جامعة الجبل الغربىالریاضیاتوعد محسن محمد زریبھ62
جامعة الجبل الغربىریاضیاتلود سالم الشیبانيوفاء می63
جامعة الجبل الغربىتربیة بدنیةولید سالم ضو ابوقریرة64
جامعة الجبل الغربىھندسة معماریةولید نجم الدین أحمد شنبارو65
جامعة الزاویةھندسة مدنیةإبراھیم باجي الشویخ66
جامعة الزاویةدراسات اسالمیةاحالم علي ساسي میالد67
جامعة الزاویةاحیاءأحمد إمحمد سالم68
جامعة الزاویةاقتصادأحمد خلیفة محمد زلیطني69
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةأحمد محمد أحمد70
جامعة الزاویةھندسة میكانیكیةأحمد محمد سالم بن عیسي71
ویةجامعة الزالغة انجلیزیةاسراء محمد إبراھیم جمعة72
جامعة الزاویةھندسة بیئةأكرم المختار مصباح رحومة73
جامعة الزاویةقانون74
جامعة الزاویةریاض اطفالأمال ابوزید سالم سالم75
جامعة الزاویةریاضیاتأمال محمد حسن ابوزریبة76
الزاویةجامعة احصاءامنة ابوعجیلة الھادي خماج77
جامعة الزاویةقانونامنة علي مفتاح قویدر78
جامعة الزاویةمعلم فصلامیرة جمعة الحراري الشاوش79
جامعة الزاویةفیزیاءإنتصار الطاھر سالم الزوالي80
جامعة الزاویةادارة اعمالإنتصار المبروك علي الحراري81
جامعة الزاویةفتمویل ومصارإنتصار عبدهللا سالم كرناف82
جامعة الزاویةلغة فرنسیةانوار المبروك عبدالقادر الالفي83
جامعة الزاویةادارة اعمالإیمان أبوالقاسم ضو احنیس84
جامعة الزاویةطب اسنانإیمان أحمد المھدي الحاجي85
جامعة الزاویةحاسوبإیمان مصباح محمد الھوش86
جامعة الزاویةآثارانایناس الھادي عمر الملی87
جامعة الزاویةتربیة بدنیةجمعة علي حسین الشیباني88
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةحمزة محمد حامد محمد89
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةخدیجة ایاد سعد رمضان90
جامعة الزاویةتقنیة تخدیرخولة المبروك علي بن كورة91
جامعة الزاویةعالج طبیعيكریمخولة عبدالسالم محمد92
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةخیریة یوسف سالم الغا93
جامعة الزاویةمحاسبةدالل بلقاسم محمد عامر94
جامعة الزاویةلغة عربیةرباب محمد عبدالرحمن عرجون95
جامعة الزاویةطب اسنانرشا رجب الطیب التربل96
جامعة الزاویةجیولوجیادةرضا أحمد المقطوف وحی97
جامعة الزاویةقانونرقیة عبدهللا مسعود سالم98



18من5ص

جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة الزاویةتقنیة اسنانرقیة نصر خلیفة خفاجي99

جامعة الزاویةتفسیررویدا عبدالعزیز عطیة عطیة100
جامعة الزاویةطب اسنانریما علي جمعة بوفیس101
جامعة الزاویةد سیاحيارشازیاد مفتاح علي الخروبي102
جامعة الزاویةعلم اجتماعسالمة التومي سالم البكوش103
جامعة الزاویةبیطرةسحر شعبان بشیر عثمان104
جامعة الزاویةھندسة مدنیةسراج صالح محمد اونیس105
جامعة الزاویةھندسة مدنیةسراج محمد ابوعجیلة106
امعة الزاویةجحاسوبسرور سالم الشیباني107
جامعة الزاویةفیزیاءسمیة أبوالقاسم بشیر السطي108
جامعة الزاویةریاضیاتسناء عبدهللا الناكوع109
جامعة الزاویةعلم التفسیرسناء محمد علي عثمان110
جامعة الزاویةمحاسبةسند الصادق عمر عطیة111
زاویةجامعة التقنیة مختبراتسندس محمد ابولجام 112
جامعة الزاویةتغذیةسھام محمد الھوش المحمودي113
جامعة الزاویةمحاسبةسیف عمار محمد خلیفة114
جامعة الزاویةھندسة نفطیةصالح محمد مفتاح الزمزام115
جامعة الزاویةكیمیاءصفا عبدالوھاب إمحمد البكوش116
ة الزاویةجامعلغة انجلیزیةالمیساويصفاء مولود علي117
جامعة الزاویةنظم معلوماتصالح عثمان علي ضوة118
جامعة الزاویةعلم نفسعائشة یوسف الطاھر االسود119
جامعة الزاویةبیطرةعاصم رمضان عمار سعد120
جامعة الزاویةاذاعةعاطف عبدهللا مصطفي إمحمد121
زاویةجامعة البیطرةعبدالحكیم خلیفة الھادي العربي122
جامعة الزاویةلغة عربیةعبدالدائم سلیم الشوماني123
جامعة الزاویةتربیة بدنیةعبدالعزیز علي محمد الفیتوري124
جامعة الزاویةلغة عربیةعبیر خلیفة إمحمد نصر125
جامعة الزاویةبیطرةعفاف عمران المبروك الحمري126
معة الزاویةجاعلم حیوانفاطمة أبوبكر السائح127
جامعة الزاویةریاضیاتفاطمة الھادي بلقاسم الحویل128
جامعة الزاویةھندسة صناعیةفاطمة یونس شعبان الفنطازي129
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةفرج عبدالعاطي اوحیدة130
جامعة الزاویةاعالمفرج مصباح رمضان الفرجاني131
جامعة الزاویةسبةمحامحمد حسین محمد خلیفة132
جامعة الزاویةعلوم سیاسیةمحمد شعبان الجیالني محمد133
جامعة الزاویةھندسة الكترونیةمحمود أحمد محمد ساسي134
جامعة الزاویةحاسوبمرار فاروق عبدالحمید البشتي135
جامعة الزاویةتربیة فنیةمروة فتحي العجیلي امسیك136



18من6ص

جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة الزاویةھندسة كیمیائیةزریقمصعب رمضان عمر137
جامعة الزاویةعلم نباتمنال محمد سعد خنشوش138
جامعة الزاویةصیدلةنبیھة حسین الكیالني العالقي139
جامعة الزاویةجغرافیانجاح عبدالعزیز ابراھي ابوالشواشي140
جامعة الزاویةكیمیاءنجاح محمد علي سوید141
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةلحمید البسیر علينسرین عبدا142
جامعة الزاویةصیدلةنورة صالح الدین أحمد عبدهللا143
جامعة الزاویةتاریخھبة الھادي علي الطویر144
جامعة الزاویةاقتصادھشام المنیر الصادق المیساوي145
جامعة الزاویةفنونھشام بدرالدین مصباح الشنطة146
جامعة الزاویةتقنیة معلوماتناء إمحمد أحمد محمدھ147
جامعة الزاویةمكتباتھناء عبدالرزاق مصباح الحطاب148
جامعة الزیتونةمحاسبةأسماء الھادي علي149
جامعة الزیتونةلغة انجلیزیةأسماء عبدهللا حسن150
جامعة الزیتونةمكتباتإیمان إبراھیم دیاب151
جامعة الزیتونةقانونج علي مسعودخیریة فر152
جامعة الزیتونةھندسة مدنیةعبدالقادر خلیل إمحمد153
جامعة الزیتونةاقتصاد الزراعيعلیاء رمضان الكموشي154
جامعة الزیتونةحاسب اليمحمد جمعة إبراھیم ابوضیعة155
جامعة المرقبعلم النفسابتھال جمعة محمد الضي156
جامعة المرقباحصاءل عبداللطیف الھادي بحورابتھا157
جامعة المرقبالجغرافیااحالم معمر محمد الدبار158
جامعة المرقبطب اسنانأسماء إبراھیم محمد الزوبي159
جامعة المرقبالدراسات القرآنیةالراضي محمد المختار صالح160
المرقبجامعةعلم النفسامنة میالد عبدالسالم عریبي161
جامعة المرقباللغة االنجلیزیة امینة خلیل صالحین الزطرني162
جامعة المرقبریاضیاتإنتصار جمعة میالد صبرة163
جامعة المرقبالمكتبات والمعلوماتجابر علي فرج محمد164
جامعة المرقبطب اسنانحنان أحمد بن طاھر بن طاھر165
جامعة المرقبالھندسة المیكانیكیةرخالد الھادي الشریف الطی166
جامعة المرقبالكیمیاء خولة عبدالمطلب أحمد الزعلوك167
جامعة المرقبالھندسة الكھربائیةخیریة مبروك عامر الدویب168
جامعة المرقبفیزیاءخیریة محمد أحمد المرادي169
بجامعة المرقعلوم الحیاةرجاء علي رمضان الحجاجي170
جامعة المرقباقتصادرحاب عبدالسالم عبدالقادر171
جامعة المرقبالفیزیاءرقیة االمین علي االمین172
جامعة المرقبالجیوفیزیاءرمضان الھادي أحمد زائد173
جامعة المرقبالدراسات االسالمیة زینب العماري علي الزطرین174
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امعة المرقبجالحاسوبزینب علي محمد سلطان175
جامعة المرقباللغة العربیةسامیة محمد علي الساعدي176
جامعة المرقباللغة العربیةسناء النعاس بن جحا الھمالي177
جامعة المرقبالھندسة المدنیةسھام صالح العنقاري178
جامعة المرقبالصیدلةصفیة سالم إمحمد الذیب الذیب179
جامعة المرقبالتمویل والمصارف حمد إمحمدعائشة المبروك م180
جامعة المرقبعلم النفسعائشة محمد سالم االبي181
جامعة المرقبالمحاسبةعادل سالم فرج االحیمر182
جامعة المرقبالعلوم السیاسیةعبدالسالم میالد الھدار ابو ظھیر183
ة المرقبجامعطب اسنانعفاف بلعید عبدالسالم رمضان184
جامعة المرقبالھندسة الكیمیائیةعلي جمال علي ابسیبسو185
جامعة المرقباالحصاءعلي عبدالمجید السنوسي186
جامعة المرقباحیاءعیادة مصطفي مفتاح الھصیك187
جامعة المرقبعلم االجتماع غرسة مفتاح علي الغراري188
جامعة المرقبللغة العربیةافاطمة إبراھیم علي السعداوي189
جامعة المرقبقانونفاطمة علي عبدالقادر الصفراني190
جامعة المرقباألحیاءفایزة عمر محمد الشمام191
جامعة المرقبادارة اعمالفوزي یوسف علي الشریف192
جامعة المرقباالحیاء فوزیة مفتاح محمد ابلیھ193
جامعة المرقبكیمیاءلیلي مصباح سالم نجاح194
جامعة المرقبعلوم سیاسیةمحمد سعد أحمد مفتاح195
جامعة المرقبالتفسیرمحمد ضو إبراھیم196
جامعة المرقبالصیدلةمرةة الھادي علي یونس یونس197
جامعة المرقبالتربیة وعلم النفسمریم إبراھیم عبدالسالم زورة198
جامعة المرقبعلم االجتماع مفیدة عبدالغني محمد199
جامعة المرقبالریاضیاتمني علي علي اغویلة200
جامعة المرقبالتخطیط العمرانينادر رمضان االحمر201
جامعة المرقبالحاسوبنادیة عطیة القدار202
جامعة المرقبالحاسوبنادیة محمد عبدالسالم الدالي203
جامعة المرقبعلم النفس نجدة محمد محمد المجبري204
جامعة المرقبالصیدلةنجالء عبدالسالم إمحمد بحیح205
جامعة المرقبتفسیر و علم اجتماعنجوي مصطفي أحمد االحمر206
جامعة المرقبالفیزیاء نعیمة إبراھیم الحاج النفاتي207
جامعة المرقبمعلمة الصفنوریة منصور عبدالقادر الحویج208
جامعة المرقباللغة االنجلیزیة ھدي أحمد محمد مامي209
جامعة المرقبالتفسیر ھدي الراوي علي القطیط210
جامعة المرقبلغة انجلیزیةھناء الھادي الكاسح انبیة211
جامعة المرقبقانونھناء علي فرج زلیطة212
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جامعة المرقبالجغرافیاھنیة رجب منصور البوري213
جامعة المرقباآلثار والسیاحةھیثم إبراھیم میالد المجرشي214
جامعة المرقبالكیمیاء وردة محمد علي التقبیة215
جامعة المرقبقانونوفاء سالم محمد سویدان216
جامعة المرقبالتاریخولید الھادي إمحمد امعومة217
جامعة المرقببیئةعلم االرض والولید محمد إبراھیم ابومریقة218
جامعة بنغازيتربیة بدنیةإبراھیم علي موسي عبدالقادر219
جامعة بنغازيفیزیاءاحالم السنوسي ادریس حمد220
جامعة بنغازيعلوم سیاسیةأحمد محمود أحمد الوبار221
جامعة بنغازيعلوم االرضاسامة عبدالمنعم علي عبدالقادر222
جامعة بنغازيصیدلةالنایلياسراء علي رحومة223
جامعة بنغازيحاسوبأسماء أحمد إبراھیم المعداني224
جامعة بنغازيلغة انجلیزیةافطیمة فرج الحمري خلیل225
جامعة بنغازيالكیمیاء واالحیاءالحسن محمد حسین رحیل226
جامعة بنغازيصیدلةالزھراء سمیر أحمد ابوزریبة227
جامعة بنغازيفیزیاءد الھادي یونسالھام محم228
جامعة بنغازيكیمیاءامباركة محمد بالقاسم عیسي229
جامعة بنغازيریاض االطفالامنة سالم بوشعرایة خلیفة230
جامعة بنغازيتربیة فنیةامینة یوسف محمد الكرغلي231
جامعة بنغازياحیاءإنتصار مفتاح سلیمان عبدهللا232
جامعة بنغازياحصاءأحمد علي الكرشینيإیمان233
جامعة بنغازياثارإیمان عبدالكریم سعد عبدالرزاق234
جامعة بنغازيحاسوبایناس سالم علي235
جامعة بنغازيمعلم احیاءایناس محمد سلیمان عمر236
جامعة بنغازيتغذیةبشري فرج محمد التواتي237
جامعة بنغازيتربیة وعلم النفسیستغرید عبدالكیل عبادة ادر238
جامعة بنغازيطب اسنانحسام الدین محمد محمد بن سریتي239
جامعة بنغازيمیكانیكیةعليحسین مفتاح عاشور240
جامعة بنغازيقانونحواء الصادق الجبالي 241
جامعة بنغازيالتربیة وعلم النفسدارین ونیس عوض یحیي242
جامعة بنغازيفیزیاءبلحمد محمددالل سالم 243
جامعة بنغازيریاضیاترقیة عبدالغني صالح رحیل244
جامعة بنغازيقانونرندة محمد سلیمان245
جامعة بنغازيمحاسبةریم حسن محمد الدینالي246
جامعة بنغازيلغة ایطالیةریم سعد محمود الشریف247
جامعة بنغازيسعلم النفریم محمد عثمان عبدهللا248
جامعة بنغازيكھربائیة والكترونیةزھاء مصطفي حسن بادي249
جامعة بنغازيادارة اعمالزینب حسین عبدالقادر أبوبكر250
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جامعة بنغازيشبكات واتصاالتسارة علي المھدي عبید251
جامعة بنغازيتاریخسالم علي عثمان دخیل252
جامعة بنغازياداقتصسالمین جبریل محمد 253
جامعة بنغازيالتخطیط التربويسحر زكریا عبدالمولي254
جامعة بنغازيریاضیاتسمیة جاب هللا المبروك السنوسي255
جامعة بنغازيصناعیةسندس حسین ابوزید256
جامعة بنغازيھندسة برمجیاتصالح عبدالستار صالح عبدالجلیل257
جامعة بنغازيلموارد البیئیةاعائشة یوسف عمر محمد258
جامعة بنغازيعلم النباتعازه محمد ھالل خالد259
جامعة بنغازيمعماریةعلي بركة عبدالمولي علي260
جامعة بنغازيانتاج نباتيعلي عبدالرحیم عمر صالح261
جامعة بنغازيطب اسنانفاطمة صالح حسین المجبري262
جامعة بنغازيكیمیاءفاطمة یونس أحمد لربل263
جامعة بنغازيالدراسات االسالمیةفتحیة بوشلیف ناجي عبدهللا264
جامعة بنغازيعلم التفسیرفدوي عمر مھیوس عبدالسالم265
جامعة بنغازيجغرافیاكلثوم عبدهللا حمد السنوسي266
جامعة بنغازيصیدلةلینا محمد رشید سالمة267
جامعة بنغازيلغة فرنسیةعبدهللامحمد المبروك عوض268
جامعة بنغازيمعلم فصلمرعیة عبدالقادر حمد الزعتاري269
جامعة بنغازياحیاءمریم عبدالسالم محمد270
جامعة بنغازيمحاسبةمعتز عیسي رجب بوكمار271
جامعة بنغازيلغة عربیةمنار حسین موسي عمر272
جامعة بنغازيراسات اسالمیةدمني عطیة صالح عبدالكریم273
جامعة بنغازيلغة عربیةنجوي سعد محمود محجوب274
جامعة بنغازيقانوننعیمة علي أحمد الدوفاني275
جامعة بنغازيادارة تعلمیة نعیمة عوض راف هللا عمران276
جامعة بنغازيادارة صحیةھدي مفتاح صالح احباره277
جامعة بنغازيطب اسنانھناء فضیل حسین الجافل278
جامعة بنغازيعلم االجتماعھنیة إمحمد محمد إمحمد279
جامعة بنغازيالتربیة الخاصةوفاء محمود عثمان محمد280
جامعة بنغازيھندسة مدنیةونیس انور عمران نافو281
جامعة سبھالغة عربیةابتسام علي سالم محمد282
جامعة سبھاعلوم قرآنبتسام علي محمد عليا283
جامعة سبھاھندسة میكانیكیةإبراھیم عبدهللا حسن علي284
جامعة سبھاتاریخ طبیعيأسماء أحمد الصالحین باوه285
جامعة سبھاطب أسنانأسماء محمد السنوسي286
جامعة سبھاعلوم بیئةأسماء محمد عبدهللا محمد287
جامعة سبھاطب اسنانإمحمد محمدالزھراء 288
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جامعة سبھاطب أسنانالزھرة إمحمد محمد البھلول289
جامعة سبھااألحیاءالزھرصالح علي كني290
جامعة سبھاالعالج الطبیعيالسنوسي أحمد عبدهللا291
جامعة سبھامحاسبةالمھدي علي محمد صالح292
جامعة سبھاعلم التفسیر293
جامعة سبھااحصاءامینة محمد ناجي اخفاف294
جامعة سبھامحتبرات طبیةتھاني محمد مشري محمد295
جامعة سبھاعلم نفستھاني مفتاح سالم296
جامعة سبھااقتصادحسن سعید محمد علي297
جامعة سبھالغة انجلیزیةحلیمة محمد علي أحمد298
جامعة سبھالغة انجلیزیةخدیجة ادریس بكة299
جامعة سبھاعلوم األرضخلیفة المھدي الزروق300
جامعة سبھاطب بشريدالل أبوالقاسم محمد301
جامعة سبھاھندسة میكانیكیةرمضان محمد سقاط زیان302
جامعة سبھالغة انجلیزیةزمزم إمحمد مرعي إمحمد303
جامعة سبھاعلم حیوانزھرة محمد غزیر جبریل304
جامعة سبھاصناعات غذائیةزھیة صالح عیسي305
جامعة سبھاریاضیاتسالمة خلیل إمحمد خلیل306
جامعة سبھاكیمیاءسالمة مفتاح سالم مفتاح307
جامعة سبھاالتفسیرسعدة سالم خشینة اقرین308
جامعة سبھاریاضیاتسلوي الزروق الصالحین309
جامعة سبھاانتاج حیوانيالسنوسي حماديسلیمان أحمد 310
جامعة سبھاعلم اجتماعسناء الصغیر امدور311
جامعة سبھاادارة اعمالسناء علي أحمد الصبیحي312
جامعة سبھاقانونسناء مسعود عبدهللا مسعود313
جامعة سبھااقتصادسیدا أحمد حمادي أحمد314
معة سبھاجاطب اسنانشریفة حامد عمر 315
جامعة سبھاتاریخ طبیعيصوفیة محمد الجدیني316
جامعة سبھاقانونعائشة علي أحمد الحافر317
جامعة سبھاطب بشريعائشة وردكو االمین318
جامعة سبھاقانونعبدالسالم أحمد حسین محمد319
جامعة سبھاخدمة اجتماعیةعلي عبدالرزاق یوسف320
جامعة سبھااعالم إذاعةد حبیبعماد عمر حام321
جامعة سبھاتاریخفاطمة میالد عبدهللا322
جامعة سبھاالتربیة و علم النفسكلو المعتمد عبدالغني323
جامعة سبھافیزیاءمبروكة الزبیر عبدالرحمن324
جامعة سبھانباتمبروكة حسین محمد ابوزید325
عة سبھاجامتاریخمبروكة علي صالح أحمد326
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جامعة سبھاتمویل ومصارفمبروكة كوكني أحمد صالح327
جامعة سبھافیزیاءمبروكة محمد عبدهللا صفور328
جامعة سبھاھندسة میكانیكیةمحمد اكیري موالني قوجي329
جامعة سبھاعلوم االرضمحمد علي أحمد باللش 330
معة سبھاجاالتربیة البدنیةمحمد علي محمد الھادي 331
جامعة سبھااحصاءمروة أحمد محمد أحمد332
جامعة سبھاقانونمزدة عبدهللا حمدو عبدهللا333
جامعة سبھاعلم االجتماعمني محمد اعلوة صالح334
جامعة سبھاتفسیرمولود موسي محفوظ335
جامعة سبھاكیمیاءنجاة أبوبكر احمیدة أبوبكر336
جامعة سبھاعلم النفسدنجوي أبوبكر محم337
جامعة سبھاتاریخنعیمة حسین بحري ضو338
جامعة سبھالغة عربیةنھلة خلیفة مرسیط339
جامعة سبھافلسفةھدي أحمد إبراھیم العالم340
جامعة سبھاھندسة مدنیةیوسف سعد علي بركة341
جامعة سبھاقانونیوسف صالح إبراھیم صالح342
جامعة سرتطب أسنانراھیم محمد ابوسنینةأحمد إب343
جامعة سرتمحاسبةأحمد بشیر عبدهللا بشیر344
جامعة سرتتفسیراسامة سعید مفتاح سعید345
جامعة سرتھندسة مدنیة اسماعیل مفتاح عبدالمجید346
جامعة سرتتمویل ومصارفالسنوسي صالح محمد الدعیكي347
جامعة سرتادارة اعمالعبدهللام الخیر علي الشین348
جامعة سرتلغة عربیةأمل منصور سعید حبیب 349
جامعة سرتعالج طبيإنتصار السنوسي محمد علي350
جامعة سرتفیزیاءإنتصار سالم محمد حسین351
جامعة سرتمختبرات طبیةإنتصار عبدالسالم منصور352
جامعة سرتم فصلمعلإنتصار مفتاح عبدهللا أبوبكر353
جامعة سرتاحیاءإیمان طاھر محمد مصطفي 354
جامعة سرتریاضیاتإیمان محمد محمد البرق355
جامعة سرتطب أسنانایناس مفتاح اذیاب منصور356
جامعة سرتھندسة نفطیةجمال مفتاح أحمد357
جامعة سرتتربیة و علم نفسحدھم عبدالرحمن محمد عبدهللا 358
جامعة سرتعنایة فائقة و تخدیرحواء سالم محمد359
جامعة سرتقانونحواء سلیمان دریاق360
جامعة سرتھندسة كیمیائیةخدیجة خلیفة ضو عامر361
جامعة سرتریاضیاتخلود الزروق محمد الزروق362
جامعة سرتدراسات إسالمیةرقیة سعد محمد سعد363
جامعة سرتعلم حیوانلمقیرحيریمة إمحمد حسین ا364
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جامعة سرتإعالمسارة علي قائد سالمة365
جامعة سرتحاسب آليسالمة مصباح زید366
جامعة سرتقانونسالمین حمد عبدالغني علي367
جامعة سرتكیمیاءسلیمة حمد الفیتوري المزوغي368
جامعة سرتجغرافیاسناء بشیر سالم محمد369
جامعة سرتھندسة كھربائیةیوسف عبدالجلیلسناء 370
جامعة سرتلغة فرنسیةصبریة محمد الصادق علي 371
جامعة سرتھندسة میكانیكیةطارق سالم یوسف372
جامعة سرتلغة انجلیزیةعائشة بشیر علي موالي373
جامعة سرتعلم نباتعقارب أبوبكر أحمد علي374
جامعة سرتتاریخجیلة علي اعجیل اشتیوي ابوع375
جامعة سرتإنتاج حیوانيعلي عتیق میالد376
جامعة سرتطب أسنانعلي ھیبة علي احبیطة377
جامعة سرتكیمیاءغزالة فرج علي الساعدي378
جامعة سرتریاض أطفالفاطمة حسین مفتاح حسین379
جامعة سرتمعلم فصلفاطمة مفتاح عیسي رابح380
جامعة سرتتربة و میاهالغزالي فرجفرج 381
جامعة سرتعلوم شرعیةفنة الصغیر حمد شراد382
جامعة سرتعلم اجتماعالمعة محمد عبدالجلیل سالم 383
جامعة سرتلغة عربیةمبروكة بلقاسم محمد علي384
جامعة سرتلغة انجلیزیةمبروكة سالم عبدالھادي خلیفة385
جامعة سرتإنتاج نباتيسالممحمد حمد محمد 386
جامعة سرتاقتصادمفتاح الزروق حمد شحات387
جامعة سرتقانوننادیة عبدالسالم أحمد العود388
جامعة سرتتقنیة طبیة قسم أشعةنجاة جبریل جبریل389
جامعة طرابلسحاسب اليإبراھیم الشتیوي االحمر390
جامعة طرابلسالبستنةأحمد المختار علي سالمة391
جامعة طرابلسالھندسة المیكانیكیةأحمد عبدالرزاق العربي392
جامعة طرابلساقتصادأحمد علي الشامخ محمد393
جامعة طرابلسالھندسة المدنیةأحمد مفتاح علي النعامي 394
جامعة طرابلساقتصاد منزليازدھار إمحمد العاقل العقربان395
جامعة طرابلسالھندسة الكیمیائیةارالحوريأسماء حامد بك396
جامعة طرابلسالصیدلةأسماء علي محمد سالم صقر397
جامعة طرابلسالتجارة االلكترونیةاشرف فوزي خلیفة العابد398
جامعة طرابلسالطب البیطرىالطاھر ناصر عبدهللا المشرقي399
ة طرابلسجامعمحاسبةالعربي نجیب العربي عبدالكریم400
جامعة طرابلساللغة العربیةامیرة عاشور طالب401
جامعة طرابلسلغة إنجلیزیةامیرة مفتاح عثمان402
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جامعة طرابلسحاسب اليامینة المنیر ابوعجیلة الھرودي403
جامعة طرابلسإحصاءإنتصار ابوراوي المبروك البكوش404
جامعة طرابلسانعلم الحیوإنتصار محمد فرج الجزیري405
جامعة طرابلسھندسة المواد والمعادنانس سالم ناصف 406
جامعة طرابلساإلحصاءایة ضو أحمد الحران407
جامعة طرابلساالدارةإیمان جمعة محمد الترھوني408
جامعة طرابلسصیدلةإیمان علي المبروك دیاب409
جامعة طرابلسةالتربیة البدنیإیمان علي امبارك مسعود410
جامعة طرابلسالكیمیاءإیمان علي خلیفة صالح411
جامعة طرابلسلغة فرنسیةإیمان محمد عثمان412
جامعة طرابلساللغة االنجلیزیةایناس إمحمد یحي غومة413
جامعة طرابلسالموسیقيعمر علي الجربيبسمة414
عة طرابلسجامالھندسة الجیولوجیةحكمة محمد الصدیق415
جامعة طرابلساللغة الفرنسیةحمادي جبریل المحمودي416
جامعة طرابلسلغة عربیةحمیدة جمعة محمد417
جامعة طرابلسالصیدلةحنین نافد محمد أحمد المغربي418
جامعة طرابلسالجغرافیاحواء مصباح محمد عبدالرزاق419
جامعة طرابلسیاءالجیوفیزخالد الھاشمي حسین ابوشعالة420
جامعة طرابلسالفنون الجمیلة دعاء محمد رضاءھنكة421
جامعة طرابلسعلم اجتماعربیعة محمد ابوعائشة422
جامعة طرابلسإقتصاد زراعىرحاب علي محمد ابوشیمة423
جامعة طرابلسالتربیة البدنیةرضوان إبراھیم االخضر424
جامعة طرابلسنباتعلم الریمھ محمد الجدوعي425
جامعة طرابلسالدارسات االسالمیةزھور عبدالسالم ضوسعید426
جامعة طرابلستاریخزینب علي إبراھیم427
جامعة طرابلساللغة العربیةزینب محمد قرینات428
جامعة طرابلسھندسة الحاسب اآلليسارة انور االمین 429
جامعة طرابلسالفم طب وجراحة سارة سالم محمد شنب430
جامعة طرابلسالطب البیطرىسارة محمد الھادي االطرش431
جامعة طرابلسعلوم سیاسیةسامي جمعة الخالقي432
جامعة طرابلسالصیدلةسرور علي المھدي أحمد433
جامعة طرابلسالموارد الطبیعیةسعاد إبراھیم الكماشي434
جامعة طرابلسمةصحة عاسعاد مفتاح محمد عمر435
جامعة طرابلسالتخطیط الماليسلیمان فواد سلیمان436
جامعة طرابلسطب وجراحة الفم سلیمة شعبان طرینة437
جامعة طرابلسجیولوجیاسمر جمعة العامري438
جامعة طرابلسمعلمة الفصلسمیرة صالح سالم المرجیني439
جامعة طرابلسالحاسوبسناء خلیفة سالم الشیباني440
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة طرابلسالمحاسبةسھیر محمد حسن سحبون441
جامعة طرابلسھندسة معماریةشیماء عبدالرحمن الرأملي442
جامعة طرابلسصیدلةصفاء عیسي عمرو المساھلي443
جامعة طرابلسجغرافیاعبدالرحمن الصید خلیل444
امعة طرابلسجتقنیة اسنانعبدالسالم عبدالقادر خلیفة445
جامعة طرابلسھندسة الطیرانعبدالمنعم الھاشمي العروسي446
جامعة طرابلساالدارةفتحیة أحمد یوسف447
جامعة طرابلسالریاضیاتفتحیة محمد خلیفة دیاب448
جامعة طرابلسخدمة اجتماعیةفوزیة الھادي محمد449
طرابلسجامعة علوم سیاسیةقیس مفتاح االسطي عمر450
جامعة طرابلسالریاضیاتلیبیا جمعة النعمي الحمادي451
جامعة طرابلسالتمویل والمصارفماجد علي عبدالسالم عبدالقادر452
جامعة طرابلسالتخطیطمحمد البوعیشي الشیخ453
جامعة طرابلسالجیولوجیامحمد الطاھر الطاھر الغریاني454
جامعة طرابلسون القانمحمد المبروك عامر455
جامعة طرابلساإلنتاج النباتيمحمد خلیفة العكرمي456
جامعة طرابلسھندسة النفطمحمد سالم محمود زقالم457
جامعة طرابلسعلوم االغذیةمحمد عبدهللا محمد ارخیص458
جامعة طرابلساالحصاءمحمد محمد عبدالكریم الشنطھ459
جامعة طرابلسدسة نفطھنمحمد مصطفي المبروك460
جامعة طرابلسمكتباتمحمد مفتاح جمعة461
جامعة طرابلسجیولوجیامرام عبدالمجید زیتون462
جامعة طرابلسالفیزیاءمروة عزالدین خلیفة اعبان463
جامعة طرابلسالقانون مالك الطاھر محمد ابوسھمین464
جامعة طرابلسعلم النفسمني مصباح علي465
جامعة طرابلسطب وجراحة الفم مھند الھاشمي أحمد ماشینھ466
جامعة طرابلسالكیمیاءمودة محمد أحمد التونسي467
جامعة طرابلسالتربیة البدنیةنبیل نوري بشیة468
جامعة طرابلساقتصاد زراعينجوي ضو بشیر العطوي469
ابلسجامعة طرھندسة كیمیائیةنجیة ھدیة الدعیكي470
جامعة طرابلسالفنون المرئیةنرجس عبدالرزاق محمد الطیاري471
جامعة طرابلسصیدلةنسرین سالم علي قنان472
جامعة طرابلسالحاسب اآللينسرین فاروق علي النجار473
جامعة طرابلسالقانون نور الصدیق االمین المصراتي 474
ة طرابلسجامعالفیزیاءھاجر فرج الصید علي475
جامعة طرابلسالتخدیر والعنایة الفائقةھناء سالم بشیرالشعبان476
جامعة طرابلسالھندسة الكھربائیةھیثم النفاتي الرویعي477
جامعة طرابلسھندسة نوویةھیفاء محمد علیوة478
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جامعة طرابلسانتاج نباتيوداد الطاھر قاجوم479
جامعة طرابلسالعربیةاللغة وفاء رمضان الكاتب480
جامعة طرابلسعالج طبیعيوفاء عز الدین حمزة481
جامعة طرابلستفسیرولید عمر محمد482
جامعة طرابلسالطب البیطرىیسري عبدالسالم الساحلي مادي483
جامعة عمر المختارارشاد زراعىابتسام بوبكر محمد كریم484
جامعة عمر المختارو تقنیة االغذیةعلومإبراھیم ادریس حمید عبد485
جامعة عمر المختارمدنىإبراھیم فوزي إبراھیم عبدهللا486
جامعة عمر المختارموارد طبیعیةأبوبكر عمران محمد عمران487
جامعة عمر المختارانتاج حیوانيأحمد عبدهللا صالح إبراھیم488
عة عمر المختارجامعالج طبیعىأسماء عطیة حمد سلیمان 489
جامعة عمر المختارریاضیاتأسماء مختار عبدالجواد اقصیصیب490
جامعة عمر المختارمختبراتاماني سلیمان یوسف سلیمان491
جامعة عمر المختارریاضیاتامتنان عوض فتح هللا الشلوي492
جامعة عمر المختارتقنیة اغذیةامنة یونس الشریف عبدالقادر493
جامعة عمر المختارالمحاصیلإیمان ادم عثمان مرعي494
جامعة عمر المختاركیمیاءإیمان خلیفة سعد عبدالرحمن495
جامعة عمر المختارقانونایناس عبدالقادر الكاسح ادم496
جامعة عمر المختاراقتصاد زراعىباسمة نوح علي عبدالواحد497
جامعة عمر المختارخاصةتربیة بثینة أحمد محمد الھمالي498
جامعة عمر المختارجیولوجیاجھاد فرج إبراھیم حمد499
جامعة عمر المختاراقتصادحلیمة محمد العقاب حنیفر500
جامعة عمر المختارارشاد زراعيحمیدة أحمد علي بالقاسم501
جامعة عمر المختارعلم النفسحمیدة سلیمان محمد المبروك502
جامعة عمر المختارحاسوبمفتاحأحمد ادمخالد503
جامعة عمر المختارتربة و میاهخالد فضیل صالح المبري504
جامعة عمر المختارصیدلةخدیجة عبدالھادي بوبكر عبدهللا505
جامعة عمر المختارانتاج حیوانى رایقة عقوب سعید میكائل506
معة عمر المختارجاریاض اطفالربح الكلیلي مفتاح ادم507
جامعة عمر المختارتفسیررجاء محمد ادم صالح508
جامعة عمر المختارطب بیطرىرندة محمود ادم محمد509
جامعة عمر المختارامراضروضة رزق حمد حسن510
جامعة عمر المختارمالیة ومصرفیةریما المبروك عبدهللا محمد511
جامعة عمر المختارحاصیلمزھرة عاشور حمد عبدالسالم512
جامعة عمر المختاروقایة نباتسارة سلیمان محمد صالح513
جامعة عمر المختارمعلم فصلسالمین علي عبدالرسول إبراھیم514
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةسلیمان محمود جادهللا محجوب515
جامعة عمر المختارقانونسلیمة محمد حمد محمد516
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جامعة عمر المختارمحاسبةسناء عبدالعزیز عبدالسالم عبدالجواد517
جامعة عمر المختارعلوم بیئةسناء عبدالھادي السنوسي عبدالرحمن518
جامعة عمر المختارعلم النباتصفاء یاسین محمد رجب519
جامعة عمر المختارعلم الحیوانصلیحة جادهللا السنوسي عبدالسید520
جامعة عمر المختارلغة فرنسیةر راف هللا طاھر إبراھیم طاھ521
جامعة عمر المختارفاكھة طھ محمد أبوبكر عیسي522
جامعة عمر المختاراذاعةعائشة جمعة مفتاح الجبالي523
جامعة عمر المختارفیزیاءعازة مفتاح عبدالسالم بن طاھر524
جامعة عمر المختارة وعلم الموادھندسعبدالفتاح سلیمان إبراھیم محمد525
جامعة عمر المختارمیكانیكاعبدالفضیل محمد عمر یونس526
جامعة عمر المختاربستنةعبدالمنعم رجب مرایف یونس527
جامعة عمر المختارشعبة اتصاالتعمر بوعجیلة عمر سعید528
جامعة عمر المختارلغة عربیةعیدة ماشاء سعید الحریر529
جامعة عمر المختارعلم االجتماعفادیة فودة سالم السید530
جامعة عمر المختارالتاریخمحمد امراجع المھدي امراجع531
جامعة عمر المختاردراسات اسالمیةمحمد عبدالقادر عمر عبدالخالق532
جامعة عمر المختارصیدلة533
جامعة عمر المختارتربة ومیاهالسالم جاب هللامحمود فرج عبد534
جامعة عمر المختارصیدلةمروة موسي محمد بدر535
جامعة عمر المختارھندسة معماریةمستورة فضیل محمد سلیمان536
جامعة عمر المختارآثارمسعودة الشحات إبراھیم محمد537
ارجامعة عمر المختقانونمنال میلود سعد منصور538
جامعة عمر المختارخزفموارد الصالحین عبدهللا دال539
جامعة عمر المختارتخطیطنجوي علي عمر حلیفة540
جامعة عمر المختارادارة اعمالنجیة الشریف بالقاسم عبدالغني541
جامعة عمر المختارجغرافیانعیمة محمد سعد محمد542
جامعة عمر المختارطب بیطرىنھي زائد علي عبدالھادي543
جامعة عمر المختاراقتصاد زراعيھاجر حسین محمد عثمان544
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةھاجر محمد أحمد عزالدین545
جامعة عمر المختارھندسة زراعیةھبة الناجي علي ثابت546
جامعة عمر المختارلغة عربیةھناء محمد عبدالرحمن محمد547
جامعة عمر المختارھندسة زراعیةد عبدالقادر عوض میلودھن548
جامعة عمر المختاراشعةوفاء عمر عبدالحمید نوح549
جامعة عمر المختارطب بیطرىوفاء مصطفي إبراھیم یوسف550
جامعة مصراتةالصیدلةابتسام علي أبوبكر اسماعیل551
جامعة مصراتةیةھندسة مدنإبراھیم سلیمان إبراھیم العائب552
جامعة مصراتةالتربیة الفنیةأسماء سالم عبدهللا بالنور 553
جامعة مصراتةالصیدلةاسماعیل محمد علي ابوقرین554
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جامعة مصراتةاللغة الفرنسیة السنوسي علي السنوسي علي555
جامعة مصراتةتجارة دولیةالھام علي عبدهللا التومي556
جامعة مصراتةاإلعالمیم محمد ھب الریحأمال إبراھ557
جامعة مصراتةاللغة العربیةأمال سالم علي بادي558
جامعة مصراتةریاض األطفالأمال محمد علي النوال559
جامعة مصراتةادارة اعمالامنة سالم محمد جابة560
جامعة مصراتةالقانونامیمة أبوبكر مفتاح غلیو561
جامعة مصراتةالصیدلةن عمر بن كریمامیمھ رمضا562
جامعة مصراتةلغة انجلیزیةإیمان عبدهللا موسي شیشیو563
جامعة مصراتةالكیمیاءإیمان یوسف سالم بازینة 564
جامعة مصراتةھندسة میكانیكیةبوعجیلة بشیر الھوش كواصي565
جامعة مصراتةتمویل ومصارفتھاني عمر محمد بن عمران566
جامعة مصراتةالجغرافیاخدیجة محمد محمود االطیرش 567
جامعة مصراتةعلم االجتماعرحمة الزروق علي االطرش568
جامعة مصراتةالجغرافیھسالمة صالح عمر ابو سكساكة569
جامعة مصراتةمحاسبةسماح إبراھیم مصباح الشیخ570
صراتةجامعة مالفیزیاءسمیة محمد إمحمد الضراط571
جامعة مصراتةالقانونطالل محمود محمد الغویل 572
جامعة مصراتةاللغة العربیةعائشة عبدالعالي أحمد عبدالعالي573
جامعة مصراتةاألحیاءعائشة محمد عبدهللا بالبلة574
جامعة مصراتةالتربیة البدنیةعلي رمضان علي فرج575
جامعة مصراتةسیاسیةعلوم عماد محمد علي الفورتیھ576
جامعة مصراتةالتربیةفاطمة أحمد عقیلة القبي577
جامعة مصراتةعلوم الحاسوبفاطمة اسماعیل سلیمان الجروشي578
جامعة مصراتةالریاضیاتفاطمة خلیفة سالم محجوب 579
جامعة مصراتةالدراسات األسالمیةفاطمة عمر إبراھیم الرعیض 580
جامعة مصراتةالفیزیاءحمد أحمد حمیدةفاطمة م581
جامعة مصراتةدراسات اسالمیةفاطمة محمد علي الحموري 582
جامعة مصراتةالتاریخفاطمة محمد محمد ھرھور583
جامعة مصراتةنظم اإلنترنتفرید منصور عمر الطائش584
جامعة مصراتةالریاضیاتفطیمة السنوسي مختار عامر585
جامعة مصراتةادارة عامةعمر محمد بلعید التكرونيم586
جامعة مصراتةاإلحصاءمعیتیقة ادریس عبدهللا ملیطان587
جامعة مصراتةالقانونموسي عبدالحفیظ أحمد القنیدي 588
جامعة مصراتةتاریخنجالء مفتاح علي الطالب 589
ةجامعة مصراتالتفسیرنعیمة محمد مسعود التكراني590
جامعة مصراتةاحیاء دقیقةمفتاح عبدهللا القبيھناء591
جامعة مصراتةالتربیة الموسیقیةبالرزقھیفاء المھدي علي592
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كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة الكیمیاءالزوبیر عثمان خلیفة إمحمد593
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة إنتاج حیوانيأمال محمد شعبان محمد594
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة وقایة نباتإنتصار عبدالسالم مصباح سالمة595
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة تقنیة التركیبات السنیةایناس أحمد مختار الصقر596
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة الحاسوب597
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة لحاسوباربیعة عثمان خلیفة إمحمد598
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة التربھ والمیاهسارة محمد موسي محمد 599
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة علم النباتسالمة السوداني سالم أحمد600
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة معلمة صفسمیة الصالحین النعاس601
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة تقنیة العالج الطبیعيي احمید فرج سوسن عل602
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة علم الحیوانعبدالباسط انبیة مسعود حبیل603
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة ھندسة كھربائیةعبدالفتاح سالم محمد رحومة604
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة تبراتتقنیة معامل ومخعفاف محمد عمر السھولي605
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة اقتصادفاطمة ضو محمد غمیض606
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة تقنیة أشعةمخزوم عبدالكریم مخزوم بن محسن607
كلیات بني ولید/ جامعة مصراتة اللغة االنجلیزیةالزروقىمفتاح موسىموس608

)3(مادة

43إذا خالف الشروط والضوابط المنصوص علیھا في الئحة اإلیفاد رقم ىیعتبر قرار اإلیفاد للطالب ملغ
كما یتحمل الموفد بھذا القرار المسؤولیة القانونیة والنتائج .م2007وتعدیالتھا في سنة 2005لسنة 

الغ المالیة والرسوم الدراسیة المدفوعة المترتبة عنھا بما في ذلك وقف تنفیذ القرار فورا وارجاع كافة المب
.عنھ إذا ثبت في أي وقت الحق عدم صحة المستندات أوالبیانات المقدمة من طرفھ

)4(مادة 

.یُعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجھات المختصة تنفیذه

نعیم محمد عبد الرحمن. د.أ

وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

ابلسصدر في طر

م2012/ 05/ 19:  تاریخب


