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جامعة الزاویةعلوم سیاسیة دات وائل البشیر علي عوی303
جامعة الزاویةتاریخ وداد الجوادي الطیب الھنقاري 304
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جامعة الزیتونة أعالم إبراھیم سالم محمد علي 310
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جامعة الزیتونة نظم المعلومات خیریة محمود علي محمد 342
جامعة الزیتونة قانون صمیدة الشبلي رضاء عریبي343
جامعة الزیتونة ادارة وتنظیمرضاء محمد مصباح 344
جامعة الزیتونة علم تفسیر زھرة عمران أبوعجیلة 345
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جامعة الزیتونة مكتبات و معلومات الي المرغني طاھر عمار عبدالمو355
جامعة الزیتونة تفسیر عائشة یوسف عرعرة 356
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جامعة الزیتونة إقتصادعبدالكبیر إبراھیم عبدالحفیظ363
جامعة الزیتونة ادارة وتنظیمي عبدهللا علي نصر الزنت364
جامعة الزیتونة ھندسة كھربائیة عبدهللا محمد أحمد الحبشي 365
جامعة الزیتونة علوم تربیة عبدالمجید أحمد محمد إبراھیم 366
جامعة الزیتونة لغة عربیة عبدالمجید عبدالمولي علي 367
جامعة الزیتونة تربیة و علم نفسعبدالموالي ضو الصغیر 368
جامعة الزیتونة ھندسة كھربائیة عبدالناصر محمد عبدالصمد 369
جامعة الزیتونة دارة و تنظیم عبدالھادي محمد الھادي درھوب 370
جامعة الزیتونة ھندسة مدنیة علي أبوعجیلة عاشور اقوریح371
نة جامعة الزیتوأعالم علي العماري سالم عبدالحفیظ 372
جامعة الزیتونة إقتصادعلي حامد رحومة 373
جامعة الزیتونة علوم سیاسیة عمار علي الزرقاني 374
جامعة الزیتونة علوم سیاسیة عمار عمر عبدهللا 375
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جامعة الزیتونة محاسبة كمال عبدالسالم محمد محمص 381
جامعة الزیتونة تفسیر لقاضي ماجدة أبوبكر عباس ا382
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جامعة الزیتونة علوم سیاسیة محمد عمارة سربیھ393
جامعة الزیتونة ھندسة محمد محمد الشریف394
جامعة الزیتونة قانون الدولي محمد محمد المدني علي 395
جامعة الزیتونة جغرافیا محمد میالد محمد 396
جامعة الزیتونة ادارة وتنظیممسعود أبوالقاسم إبراھیم الغول 397
جامعة الزیتونة لغة عربیة مصباح علي عمر الفرجاني 398
جامعة الزیتونة خدمة اجتماعیة معالي الرماح رمضان الجرد399
جامعة الزیتونة علوم سیاسیة مفتاح الحسوني محمد الجمل 400
جامعة الزیتونة تقنیة معلومات منصور منصور محمدعلي 401
جامعة الزیتونة تمویل و مصارف 402
جامعة الزیتونة علوم حیاة سعید سویسي میالد الھادي403
جامعة الزیتونة دراسات اسالمیة میالد علي علي المزوغي 404
الزیتونة جامعة ریاضیات نادیة محمد أبوساق 405
جامعة الزیتونة علوم سیاسیة نبیة إبراھیم البدري 406
جامعة الزیتونة قانون نجاة محمد خلیفة عبدالرحمن 407
جامعة الزیتونة تسویق نجمة مسعود عمر الشبلي 408
جامعة الزیتونة تارخ االسالمي نعیمة عبدالسالم أبو شاقور 409
جامعة الزیتونة تربیة و علم نفس أبو خزامنعیمة علي المبروك410
جامعة الزیتونة أعالم نوال محمد الشریف 411
جامعة الزیتونة اداب و تربیة نورالدین مصطفي عیسي 412
جامعة الزیتونة علم نفس ھاجر علي محمد صقر 413
جامعة الزیتونة تفسیر ھدى مسعود حسن 414
جامعة الزیتونة قانون ھیثم أحمد علي 415
جامعة الزیتونة علوم ھیفاء البھلول الدھماني 416
جامعة الزیتونة دراسات اسالمیة ولید محمد صالح الطویر 417
جامعة المرقبھندسة مدنیة مفتاح محمد أبوعجیلة سریح 418
جامعة المرقبعلم االدویة إبراھیم محمود االسطي 419
جامعة المرقبتربیة و علم نفس محمد عبدالصادق الجراياحالم420
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة المرقبالفقة المقارن أسامة إبراھیم محمد المصراتي 421
جامعة المرقبتخطیط مالى أسامة بشیر إمحمد شتیوي 422
جامعة المرقبحاسوب إسماعیل محمد أبو رقیقة 423
جامعة المرقبتحلیلیة كیمیاءالھام أحمد صالح عبدالمالك 424
جامعة المرقبعلم اجتماع أمال عبدالسالم الھلیب425
جامعة المرقبھندسة زراعیة بشیر محمد المھدى صوفیة 426
جامعة المرقبتفسیر جالل جمعة علي الحمروني 427
جامعة المرقباالدارة والتنظیم محمد أبو واجعة جنات رجب428
جامعة المرقبتقنیة معلومات أبوخریص خالد ناجي 429
جامعة المرقبریاضیات الشبیر ربیعة عبدهللا سالم430
جامعة المرقبھندسة میكانیكیة رضاء علي حمودة حمودة 431
جامعة المرقبھندسة مدنیة رمضان صالح رمضان الكیالني 432
جامعة المرقبعلم نفس ریم عطیة عمر حیدر 433
جامعة المرقبعلم نفس زھرة شتیوي عثمان 434
جامعة المرقبعلم نفس زینب محمد مسعود الكویز435
جامعة المرقبجیولوجیا سالم صالح عمر اعلیجة 436
جامعة المرقبلغة عربیة عائشة حمزة حسین الفاخري 437
جامعة المرقبھندسة زراعیة 438
جامعة المرقبإدارة االعمالعبدالحكیم فرج عبدهللا فالفل 439
جامعة المرقبآثارعبدالحمید ناجي محمد مركوب 440
جامعة المرقبادارة وتنظیمعبدالسالم العربي الدیب 441
جامعة المرقبریاضیات عبدالسالم محمد عبدالسالم خلیفة 442
جامعة المرقبتقنیة معلومات عبدالسمیع علي محمد عبدالرحمن443
جامعة المرقبتربیة وعلم نفس عبدهللا میالد محمد الزالط444
جامعة المرقبلغة عربیة فادیة محمد عبدالسالم علي 445
جامعة المرقبإحصاءفاطمة علي أحمد التیر 446
جامعة المرقبعلم التفسیر فوزي محمد علي الصداعي 447
جامعة المرقبفیزیاء علي عبدالعالي محمد فوزیة 448
جامعة المرقبجغرافیا فوزیة محمد إمحمد كحیل 449
جامعة المرقبتربیة محمد أحمد عمر العایب 450
جامعة المرقبحاسوب محمد الھادي محمود الرشاح 451
جامعة المرقبفیزیاء مختار حمید الحاتمي 452
جامعة المرقبجغرافیا الكنوني مریم سالم میالد 453
جامعة المرقبحاسوب مصطفي أحمد إمحمد الكشر 454
جامعة المرقبریاضیات مصطفي الطاھر علي البحباح 455
جامعة المرقبعلم نفس میالد عبدالقادر محمد فنتة456
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة المرقبكیمیاءاألسود نادیة عبدالسالم إبراھیم457
جامعة المرقبتاریخ محمد الزدان دهللانجالء عب458
جامعة المرقبلغة انجلیزیة نصر الدین علي عبدالسالم 459
جامعة المرقبمحاسبة نورالدین أحمد عمر العباني 460
جامعة المرقبھندسة كیمائیة ولید عبدالسالم ابرھیم األسود461
امعة المرقبجخدمة اجتماعیة یاسمین یاسین عبدالقادر 462
جامعة بنغازيتقنیة معلوماتإبتسام علي عبدالرحمن القدافي 463
جامعة بنغازيعلم النفس إبتسام مصباح المقصبي 464
جامعة بنغازيإدارة االعمالإبراھیم المھدى إبراھیم جبریل 465
جامعة بنغازيتربیة بدنیة إبراھیم علي إبراھیم یوسف 466
جامعة بنغازيمحاسبة مسعود خلیفة الفرجاني إبراھیم467
جامعة بنغازيعلم التفسیراحالم جمعة بالقاسم السعیطي 468
جامعة بنغازيتربیة بدنیة أحمد بدر حمد محمد469
جامعة بنغازيعلم األنسجة أحمد حامد عثمان الرملي 470
جامعة بنغازيإدارة االعمالأحمد سعد مفتاح 471
جامعة بنغازيریاضیاتأحمد عبدهللا حسین 472
جامعة بنغازيتربیة بدنیة أحمد عبدهللا علي عبدهللا 473
جامعة بنغازيتربیة بدنیة أحمد عبدهللا یونس المبروك474
جامعة بنغازيریاضیاتأحمد فرج أحمد عمران السكوري 475
غازيجامعة بنفیزیاء أحمد محمد أحمد المنشار476
جامعة بنغازيھندسة الحاسوبأحمد یوسف علي عیسي 477
جامعة بنغازيمحاصیل إدریس عمر المھدى عبدالعاطي 478
جامعة بنغازيطب اسنان ارحیم احمیدة عوض ارحیم 479
جامعة بنغازيادارة وإقتصاد دولىأسامة أبوبكر الصافي المنفي 480
جامعة بنغازيھندسة اتصاالت وكمبیوترأسامة حسین محمد المبروك481
جامعة بنغازيعلم اجتماع أسماء فرج أحمد 482
جامعة بنغازيعلم اجتماع إسمھان أحمد الفضیل العشیبي 483
جامعة بنغازيعلم االجتماع أشرف سلیمان أبوبكر محمد484
جامعة بنغازيتاریخ الحسین علي خلیفة 485
جامعة بنغازيتاریخ د الشریف الساعدي محم486
جامعة بنغازيلغة عربیة الصافي علي أحمد أبوفردة487
جامعة بنغازيعلم النباتالناجي فرج محمد عبدالھادي 488
جامعة بنغازيجغرافیا الھام حسین فرج الكوافي 489
جامعة بنغازيصحة العامة امباركة عید حماد كریم 490
جامعة بنغازيإدارة االعمالسالم محمد أمل صالح491
جامعة بنغازيكیمیاء أمنة حسن عیسي خیرهللا 492
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة بنغازيالشریعةأمنة محمد بوبكر محمد اسویب493
جامعة بنغازيعلم التفسیرامیرة عبدالسالم الشیباني 494
يجامعة بنغازتربیة وعلم نفسإنتصار علي أحمد بالراس علي 495
جامعة بنغازيعلم النفس إنتصار علي عبدالونیس عطیة 496
جامعة بنغازيمحاسبة إیمان علي محمد الدریوي 497
جامعة بنغازيعلم االجتماع إیمان علي محمود الزردومي 498
جامعة بنغازيإدارة االعمالإیمان فرج محمد الطیرة 499
جامعة بنغازيمعلوماتتقنیة الایمن امراجع طاھر عیاد500
جامعة بنغازيعلم الحاسوب ایمن صبحي قنوص 501
جامعة بنغازياقصاد زراعى باسم أحمد علي محمد 502
جامعة بنغازيعلم االجتماع بسمة عمران سالم المصراتي 503
جامعة بنغازيمحاسبة تعویضة محمد مسعود بالحمد القطعاني 504
جامعة بنغازيعلم اجتماع مد الفسي تھاني محمد أح505
جامعة بنغازيالقانونجبریل عوض موسى جبریل506
جامعة بنغازيبستنة جبریل فرج محمد إمحمد 507
جامعة بنغازيإقتصادجمال فضل هللا فرج التاجوري 508
جامعة بنغازيتربیة وعلم نفسجیھان فرج عبدالحمید المغربي 509
جامعة بنغازيالقانوندالرحیم محمد حمد ناصوفحكیم عب510
جامعة بنغازيإقتصادحلمي أحمد مصطفي القماطي 511
جامعة بنغازيعلم النباتحمیدة علي محمد نصر 512
جامعة بنغازيعلم الوراثةحنان إبراھیم طاھر العسیلي 513
نغازيجامعة بتربیة وعلم نفسحنان مصطفي حسن سلیمان االطرش514
جامعة بنغازيجغرافیا حوریة عطیة حمد الوزري 515
جامعة بنغازيعلوم سیاسیة خالد صالح المبروك محمد 516
جامعة بنغازيحاسوبخالد علي محمد صلھوب517
جامعة بنغازيعلم اجتماع خالد غیث السنوسي یوسف 518
عة بنغازيجامعلم الحیوانخالد فرج عبدهللا عبدالرحمن 519
جامعة بنغازيعلم الجراثیمدالل أحمد موسى ذاوود520
جامعة بنغازيالتخطیط التربوى رجعة غیث محمد الرفاعي 521
جامعة بنغازيتاریخ رمضان عبدالرزاق مختاط 522
جامعة بنغازيتاریخ رمضان محمد رمضان االحمر 523
جامعة بنغازيصیدلةریم عبدهللا بالعید الغریاني524
جامعة بنغازيجغرافیا ریم علي محمود الزردومي 525
جامعة بنغازيتاریخ زاھیة فرج محمد عبدالھادي 526
جامعة بنغازيعلم الحیوانزیاد كمال محمد منصور ارحومة 527
جامعة بنغازيریاضیاتزیاد محمد الفضیل 528
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة بنغازيیة وعلم نفستربزینب عامر عثمان علي الحافي 529
جامعة بنغازيھندسة اتصاالت زینب محمد محمد مونس530
جامعة بنغازيأعالم سالم علي الطالب 531
جامعة بنغازيعلم الحیوانسعاد علي مصطفي الشریف 532
جامعة بنغازيأعالم سلیمان رابح الشریف صالح 533
جامعة بنغازيتاریخ سلیمة بوعجیلة محمد المسماري 534
جامعة بنغازيعلم الحاسوب سمیة سالم القماطي 535
جامعة بنغازيجغرافیا سمیة سلیمان عبدهللا 536
جامعة بنغازيالتخدیرسھیل سامي سالم االطرش537
جامعة بنغازيتربیة وعلم نفسشوق صالح حسین فرج سویسي 538
جامعة بنغازيجغرافیا صابرین عمر عبدالسالم محمد539
جامعة بنغازيھندسة میكانیكیةصالح علي محمود عتیق540
جامعة بنغازيلغة عربیة صالحة فیتور إبراھیم الشكماك541
جامعة بنغازياالدارة التعلیمیة صالح علي عبدالسالم السائح542
جامعة بنغازيعلم النباتعائدة محمد محمود محمد 543
جامعة بنغازيتربیة وعلم نفسشة الشارف عبدهللا الفرجاني عائ544
جامعة بنغازيعلم النباتعائشة سلیمان موسى 545
جامعة بنغازيلغة عربیة عائشة عبدهللا أحمد أبوبكر 546
جامعة بنغازيتاریخ عائشة عثمان أحمد الرطب 547
جامعة بنغازيجغرافیا عادل رمضان علي سعد548
جامعة بنغازيإدارة االعمالعاصم عمر علي عمر بومطاري549
جامعة بنغازيریاضیاتعالیة علي یعقوب المسماري 550
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة عالیة فتحي البرغثي 551
جامعة بنغازيمحاسبة عبدالرحمن میالد محمد المغراوي 552
جامعة بنغازيانتاج حیوانىعبدالرحیم السنوسي عبدالرحیم محمد 553
جامعة بنغازيعلوم سیاسیة عبدالسالم سعد عمران یوسف 554
جامعة بنغازيعلم النباتعبدالصمد محمد حامد الزوي 555
جامعة بنغازيجغرافیا عبدهللا بوعجیلة محمد یونس 556
جامعة بنغازيمحاسبة عبدالمطلب أحمد عبدالرحیم عقوب 557
جامعة بنغازيالقانون الخاصیر محمد موسى الھبريعب558
جامعة بنغازيجغرافیا عزیزة المھدى علي الھوني 559
جامعة بنغازيمحاسبة عزیزة عوض راف هللا عمران 560
جامعة بنغازيإدارة االعمالعفاف محمد مسعود البركي 561
زيجامعة بنغاعلم اجتماع عفاف میالد رمضان ھولھ562
جامعة بنغازيفیزیاء علي جبریل شعتیر 563
جامعة بنغازيعلوم سیاسیة عماد مفتاح فرج دخیل 564
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جامعة بنغازيوقایة نباتعیسي عبدالكریم سعد موسى 565
جامعة بنغازيلغة عربیة عیسي عثمان محمد بومعافة 566
غازيجامعة بنإدارة االعمالغادة رمضان ضویلة محمد 567
جامعة بنغازيكیمیاء فاطمة المبروك عبدالسید معیوف568
جامعة بنغازيتربیة وعلم نفسفاطمة حسین أبوبكر علي 569
جامعة بنغازيعلم الحیوانفاطمة حمد موسى الشكماك570
جامعة بنغازياالدارة التعلیمیة فاطمة سعد علي التاورغي 571
جامعة بنغازيإدارة االعمالالكادیكي فاطمة عبدالقادرمسعود 572
جامعة بنغازيعلوم سیاسیة فتحي جبریل عبدالسالم لوجلي 573
جامعة بنغازيتربیة وعلم نفسفتحیة حمد محمد سالم العود574
جامعة بنغازيالقانون الجنائىفریحة حامد إدریس أبوبكر القطراني575
جامعة بنغازية وعلم نفستربیفریحة عمر منصور الفائدي 576
جامعة بنغازيالصحافة والنشرفوزي عبدالرحیم عبدالكریم577
جامعة بنغازيجغرافیا كریمة أحمد الھادي الجھیمي 578
جامعة بنغازيعلم النباتلطیفة عبدالحفیظ جویلي 579
جامعة بنغازيتربیة وعلم نفسماجدة حمد أبوبكر المصراتي 580
جامعة بنغازيھندسة كیمیائیة ي إدریس داوود البوعیشي مجد581
جامعة بنغازيلغة عربیة مجید محمد محمد حبریشة 582
جامعة بنغازيھندسة مدنیةمحسن عبدالسالم محمد بن حسونة583
جامعة بنغازياالنظمة الذكیةمحمد سالم علي اھویدي 584
جامعة بنغازيضیاتریامحمد عبدالمجید ارجیعة مفتاح 585
جامعة بنغازيلغة عربیة محمد عثمان علي الكیالني 586
جامعة بنغازيالقانونمحمد علي یوسف البوري 587
جامعة بنغازيأعالم محمد عوض سلیمان الكوافي 588
جامعة بنغازيعلم النباتمدیحة ونیس مفتاح العوامي 589
جامعة بنغازيدنیة تربیة بمراد مصطفي علي علي590
جامعة بنغازيتربیة وعلم نفسمرعیة مصطفي مفتاح العقیب 591
جامعة بنغازيھندسة الحاسوبمروان عمر خلیفة بن إدریس 592
جامعة بنغازيریاضیاتمصطفي انیس یوسف السنفاز593
جامعة بنغازيھندسة كھربائیة وحاسوبمعتز أبوبكر محمد العنیزي 594
جامعة بنغازيعلم النفس االجتماعى منصور محمد علي بوبعیدة 595
جامعة بنغازيجغرافیا منى داوود علي العاصي 596
جامعة بنغازيعلوم سیاسیة منى رمضان أبوبكر المطردي597
جامعة بنغازيإدارة االعمال598
جامعة بنغازيتاریخ خي 599
جامعة بنغازيریاضیاتمیسون أحمد كرناف600
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جامعة بنغازيعلوم سیاسیة ناجي عیسي القطراني 601
جامعة بنغازيعلم الحیواننادیة علي محمد الرملي 602
جامعة بنغازيتاریخ ناصر محمد حامد الجافل603
جامعة بنغازيیزیة لغة انجلنجاة شقلوف عبدهللا موسى 604
جامعة بنغازيتاریخ نجاة مراجع بالحمد العبار 605
جامعة بنغازيتربیة وعلم نفسنجاح محمد عبدالجلیل حمد 606
جامعة بنغازيكیمیاء نجالء محمد محمود الفضیل 607
جامعة بنغازيعلم الحیواننجوى جمعة الغریاني 608
جامعة بنغازيكیمیاء نجوى محمد جمعة الفارسي609
جامعة بنغازيإحصاءنسرین حسین بوخشیم 610
جامعة بنغازيإدارة االعمالنسرین فرج عبدالھادي الجھمي 611
جامعة بنغازياسواق مالیةھاني نوري محمد رحومة 612
جامعة بنغازيتربیة وعلم نفسھدى جمعة عبدالنبي الحاسي 613
جامعة بنغازيتاریخ م ھدى حسن النیھو614
جامعة بنغازيتقنیة صحیة ھدى خالد صالح القطراني615
جامعة بنغازيتدریب ریاضى ھدى عطیة هللا صالح الدرسي 616
جامعة بنغازيتاریخ ھشام محمد علي شعیب 617
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة ھناء عبدالواحد علي محمد 618
جامعة بنغازيمكتبات ومعلوماتحمید عمر الفرجانيھند مسعود عبدال619
جامعة بنغازيتربیة بدنیة وائل إبراھیم محفوظ صالح 620
جامعة بنغازيتربیة وعلم نفسوفاء علي محمود العلواني 621
جامعة بنغازيتربیة بدنیة ونیس سلیمان عبدالرحیم امبارك 622
جامعة بنغازياالعمالإدارة یحي عبدالرزاق الصوصاع 623
جامعة بنغازيفیزیاء یوسف الصادق محمد الزوي 624
جامعة بنغازيإدارة االعمالیونس عبدالحمید صالح دیھوم 625
جامعة سبھاجغرافیاوفاء محمد عطیة شخنوب 626
جامعة سبھاتمویل مصارف إبراھیم أحمد محمد عبدهللا627
جامعة سبھاتقنیة معلومات عیسي إبراھیم محمد خلیفة 628
جامعة سبھاتمویل مصارف أبوبكر عبداللطیف مختار مسعود629
جامعة سبھاصناعات غدائیة أبوبكر علي أبوبكر الھ 630
جامعة سبھازراعة أبوبكر علي رحیم أبوبكر 631
جامعة سبھاھندسة اتصاالت عبدالقادر المھدى الزین أحمد632
جامعة سبھاإقتصادأحمد الزروق إمحمد الطاھر 633
جامعة سبھاتخطیط مشاریعأحمد عبدالرحمن عثمان الحضیري 634
جامعة سبھالغة عربیة وعلوم القرآن أحمد محمد حمودة الطاھر 635
جامعة سبھاھندسة میكانیكیة أحمد محمد علي عبدالكریم 636
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جامعة سبھاعلم نبات لمبروك أسماء إبراھیم عبدالسالم ا637
جامعة سبھاجغرافیااكرم صالح إمحمد میالد638
جامعة سبھاالمختبرات الطبیة الجیالني سالم سعد سالم 639
جامعة سبھالغة عربیة وعلوم القرآن الخیر عامر رجب عبدالكریم 640
اجامعة سبھعلم نبات الشافعي محمد عبدالرحمن الجعراني 641
جامعة سبھالغة انجلیزیةالشریف غیث أبوبكر محمد 642
جامعة سبھاتفسیر الظھرة أدم عبدهللا یوسف 643
جامعة سبھاتربیة و علم نفس المبروك جبریل المبروك 644
جامعة سبھاجغرافیاالھادي رمضان علي عبدالھادي 645
جامعة سبھاة تربیة بدنیالوالي إمحمد الوالي بن مسكین 646
جامعة سبھاتفسیر ام السعد یاقة حمودة علي 647
جامعة سبھالغة عربیة وعلوم القرآن امباركة إمحمد علي باحوار 648
جامعة سبھاالمختبرات الطبیة امباركة رجب أحمد رجب 649
جامعة سبھاتربیة و علم نفس أمنة شتییوي أحمد عبدهللا 650
جامعة سبھاطب اسنان عتوق محمد عبدالقادر إنتصار م651
جامعة سبھاتربیة و علم نفس بسمة عبدالرسول عبدالعزیز بریني 652
جامعة سبھاتربیة و علم نفس بسمة محمد أبو عزوم محمد 653
جامعة سبھاعلوم سیاسیة جاب هللا أبوالقاسم حبیب هللا ناجم 654
جامعة سبھالم اجتماع عجمعة سعد محمد قدوري 655
جامعة سبھاتربیة بدنیة حامد إمحمد أحمد البحباح 656
جامعة سبھاعلوم سیاسیة حامد عبدهللا الحضیري الزروق 657
جامعة سبھاھندسة اتصاالت حسین السنوسي حسین عثمان 658
جامعة سبھالغة افریقیا حسین حامد حسین وحیدة 659
جامعة سبھاتاریخ س علي العقیلي حمیدة إدری660
جامعة سبھاریاضیات خالد سلیمان المدني الصالحین 661
جامعة سبھاتاریخ خمیس محمد مسعود عبدو 662
جامعة سبھاھندسة الكترنیة رجب یوسف صالح محمد 663
جامعة سبھاتاریخ رجعة فضیل الغناي أحمد 664
جامعة سبھاعلم حیوان رحمة حسن عمر الدلیمي 665
جامعة سبھاكیمیاء تحلیلیة عزاقة رقیة محمد محمد علي666
جامعة سبھالغة انجلیزیة زھرة خلیفة علي محمد 667
جامعة سبھاإدارة االعمالزیدان محمد إبراھیم الغول 668
جامعة سبھاعلم اجتماعزینب عبدهللا سالم سعد 669
جامعة سبھاعلم حیوان مد حماد سالم حماد مح670
جامعة سبھاإدارة االعمالسالم قضوار إمحمد بالفقیرة 671
جامعة سبھاتربیة و علم نفس سالمة إمحمد عثمان علي 672
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جامعة سبھاكیمیاء سالمة بركات خلیفة عبدهللا 673
جامعة سبھاإقتصادسعد محمد عبدهللا الحنیش 674
جامعة سبھاتربیة و علم نفس محمد حسن سلوي علي675
جامعة سبھاتاریخسلیمان علي محمد ندین 676
جامعة سبھاتربیة بدنیة سمیة حسن عمر الدلیمي 677
جامعة سبھاتقنیة اسنان صالح إمحمد حسن زیدان 678
جامعة سبھاتربیة و علم نفس صالحین علي إبراھیم بقص 679
جامعة سبھاادارة جودة دین فتح هللا القمودي صالح ال680
جامعة سبھاإدارة االعمالطاھر عبدالسالم عبدالغني ابریدح 681
جامعة سبھاالصیدلة و الرقابة الدوئیة عائدة محمد النوري االزرق 682
جامعة سبھاتفسیر عائشة رحیم عثمان 683
جامعة سبھاات ھندسة برمجیعادل عبدهللا سعید حسن 684
جامعة سبھاإقتصادعبدالحمید محمد أبوالقاسم أحمد 685
جامعة سبھاالعلوم الطبیة عبدالرحمن محمد السنوسي محمد686
جامعة سبھاھندسة اتصاالت عبدالسالم ابرھیم بشیر مسعود 687
جامعة سبھاجغرافیاعبدالسالم السنوسي محمد صالح أبوبكر688
جامعة سبھااللغة العربیة و علوم القران لسالم علي جبریل حسن عبدا689
جامعة سبھادراسات نفط و الغازعبدالسالم نصر عبدالحفیظ أبوغرارة 690
جامعة سبھاعلم نباتعبدالغني محمد أبوبكر محمد رادو 691
جامعة سبھالغة فرنسیة عبدالفتاح بشیر محمد المنتقي 692
جامعة سبھافیزباء عبدهللا در علي أبوبكرعبدالقا693
جامعة سبھاھندسة كیمیائیة عبدالكبیر سعیدي الخلیل 694
جامعة سبھااالمراض الجلدیةعبدالكریم محمد إبراھیم صفور 695
جامعة سبھاتربیة و میاة عبدهللا أحمد محمد ادة 696
جامعة سبھالإدارة االعماعبدهللا السنوسي علي زیدان 697
جامعة سبھاھندسة الكترنیة عبدهللا محمد عبدالرحمن بن عمیر 698
جامعة سبھاتقنیة معلومات عبدالناصر حمید محراز سعد 699
جامعة سبھاادارة وتنظیمعلي قاسم علي قاسم 700
جامعة سبھانفود ومصارف علي مبارك عبدالكریم علي 701
جامعة سبھاقانون لم علي محمد علي سا702
جامعة سبھاتمویل مصارف عمر محمد علي الزردك 703
جامعة سبھاعلم نباتغریبة سالم علي عبداللطیف 704
جامعة سبھاتفسیر فاطمة عبدالسالم احمیدة أحمد705
جامعة سبھاكیمیاء فاطمة عثمان أبوشناف عبدالسالم706
جامعة سبھاللغة العربیة و علوم القران افاطمة محمد علي واسلي 707
جامعة سبھاعلم اجتماع قدریة عمر فضیل الشریف 708
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جامعة سبھاتفسیر كلثوم عثمان حسن عثمان 709
جامعة سبھاعلم الحیوان مبروكة الساعدي عبدهللا النایض 710
جامعة سبھاتاریخ مبروكة حسن إبراھیم صالح 711
جامعة سبھاتربیة و علم نفس علي محمد عطیة مبروكة 712
جامعة سبھالغة انجلیزیة محمد أبوالقاسم محمد االصفر 713
جامعة سبھاإقتصادمحمد أبوبكر الطاھر عبدالرحمن714
جامعة سبھاریاضیات محمد أبوبكر محمد المھدى 715
جامعة سبھاإقتصادمحمد أبولموشة إبراھیم الغول 716
جامعة سبھالغویات محمد أحمد مجتبي السید 717
جامعة سبھافیزیاء محمد الطاھر محمد محمد الطاھر 718
جامعة سبھامحاصیل االمینمحمد المھدى إبراھیم719
جامعة سبھاھندسة برمجیات محمد المھدى السنوسي السائح720
جامعة سبھاإقتصادمحمد خلیفة مصباح خلیفة 721
جامعة سبھالغة انجلیزیة محمد دریس عبدالسالم رحومة 722
جامعة سبھاصحة مجتمعالحضیريمحمد عبدالسالم أبو االسعاد723
جامعة سبھاھندسة مدنیة محمد عبدالقادر محمد یوسف 724
جامعة سبھاتربیة بدنیة محمد مسعود عبدالرزراق عبدالسالم 725
جامعة سبھالغة فرنسیة عليمحمد یوسف محمد 726
جامعة سبھاعلم االحیاء مریم أبوبكر محمد رادو 727
جامعة سبھاكیمیاء مریم عبدالھادي السنوسي عبدالھادي 728
جامعة سبھالغة عربیة وعلوم القرآن مریم محمد علي مسعود729
جامعة سبھاأعالم مسعود میجنة إمحمد حسین 730
جامعة سبھاتفسیر الغناي سالم محمدمصباح731
جامعة سبھاتربیة و علم نفس مصطفي السنوسي أحمد یوسف 732
جامعة سبھالغة عربیة وعلوم القرآن منى أحمد علي الزنقاح733
جامعة سبھاقانون میالد إمحمد علي خلیفة 734
جامعة سبھااألعالم و تقنیة میلود فرحات علي فرحات 735
جامعة سبھاعلوم الھندسیة و تقنیة ناصر عبدالرسول عبدالعزیز بریني 736
جامعة سبھاعلوم سیاسیة نصر محمد علي قرینات 737
جامعة سبھاطب اسنان نعیمة الھادي الحاجي علي 738
جامعة سبھاعلم نبات نورة محمد البحري ضو 739
جامعة سبھاة طبیة تقنینوري أحمد عبدالسالم بدیوي 740
جامعة سبھالغة عربیة وعلوم القرآن نوري محمد احمید علي 741
جامعة سبھاعلم حیوان ھدى محمود علي إسماعیل 742
جامعة سبھاعلم اجتماع ھناء عبدالمعتمد عبدهللا أبوالقاسم 743
جامعة سبھاصناعات غدائیة وداد محمد الفیتوري الزوي744
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جامعة سبھاإقتصاد زراعي سف برودس الصید الكیالني یو745
جامعة سرتلغة إنجلیزیةإبراھیم بلعید أحمد أبو حلیقة746
جامعة سرتمحاسبةإبراھیم علي حمد امشھر747
جامعة سرتھندسة نفطأحمد إمحمد بلعید748
جامعة سرتعلم األنسجةأسماء أحمد المھدى الكیالني749
جامعة سرتتاریخقاء سالم محمدالزر750
جامعة سرتریاضیاتإنتصار محمد أحمد751
جامعة سرتعلم اجتماعبدر أبوبكر علي752
جامعة سرتھندسة مدنیةجمعة عبدالعزیز حسن753
جامعة سرتكیمیاءجمیلة سلیمان أبو زید754
جامعة سرتلغة عربیة حنان محمد أحمد755
جامعة سرتكیمیاءكوالنحنان محمد 756
جامعة سرتلغة عربیةحنان مفتاح شعبان االجنف757
جامعة سرتتاریخخدیجة أحمد إبراھیم حافظ758
جامعة سرتلغة عربیةخدیجة محمد السنوسي العطشان759
جامعة سرتجراحة عیونرابعة محمد محمد البرق760
جامعة سرتلغة عربیةرجب علي دومة761
جامعة سرتلغة عربیةرمضان جمعة سالم بن ھندي762
جامعة سرتحاسوبزھرة بن جماعة صالح763
جامعة سرتریاضیاتزینب علي إبراھیم خلف هللا764
جامعة سرتلغة عربیةسالمة علي عبدالواحد عمرو765
جامعة سرتلغة عربیةسعاد إمحمد بشیر وعبة766
جامعة سرتبةمحاسسعاد عیاش علي767
جامعة سرتریاضیاتسلیمة فرج رحیل768
جامعة سرتلغة عربیةسمیة بالحاج أحمد769
جامعة سرتتاریخسمیة سالم محمد الشعالي770
جامعة سرتعالج جذور/ طب أسنان شوق عوض سالم عقیلة771
جامعة سرتمحاسبةصالح عبدالجلیل الغناي772
جامعة سرتب بشريطصالح غیث یونس773
جامعة سرتتاریخضو سالم ضو رمضان774
جامعة سرتجراحة عیونعائشة محمد محمود775
جامعة سرتإدارة االعمالعبدالحمید عبدهللا االطیوش776
جامعة سرتھندسةعبدالعزیز ھیبة علي احطیبة777
جامعة سرتھندسة اتصاالتعبدالقادر خلیفة خلف هللا778
جامعة سرتإقتصادعبدهللا محمد حسن الدیغة779
جامعة سرتإدارة االعمالعبدالمالك ھاشم محمد ھاشم780
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جامعة سرتمحاسبةعثمان زیدان محمد781
جامعة سرتھندسة مدنیةعزیزة میالد محمد782
جامعة سرتتفسیرعطیة إبراھیم اشتیوي783
جامعة سرتیةھندسة كیمیائعلي الجعیدي محمد784
جامعة سرتھندسة مدنیةعیاد عبدالمولي محمد785
جامعة سرتمحاسبةعیادة رمضان سالم786
جامعة سرتریاضیاتغزیل المھدى محمد جاللة787
جامعة سرتریاضیاتفاطمة علي سعد الوافي788
جامعة سرتریاضیاتفائزة عطیة خلیفة الساعدي789
جامعة سرتتاریخمحمد حسینمبروكة الغناي 790
جامعة سرتطب أطفالمبروكة عبدالسالم اوحیدة791
جامعة سرتعلوم حیاةمحمد أحمد محمد السالم792
جامعة سرتجغرافیامحمود محمد عبدالمولي793
جامعة سرتعلوم حیاةمرعیة أحمد محمد الغلیظ794
سرتجامعة ھندسة مدنیةمصباح عبدالعزیز حسن795
جامعة سرتإقتصادمصطفي فرج أحمد القنطري796
جامعة سرتھندسة كھربائیةمعمر أحمد معمر الفاسي797
جامعة سرتتاریخمنى أبوالقاسم أبوبكر798
جامعة سرتلغة إنجلیزیةھدى الھادي محمد الغواري799
جامعة سرتعلم األنسجةوردة مصباح عبدالحفیظ800
جامعة سرتھندسة كھربائیةاح مفتاحامھلھلوردة مفت801
جامعة سرتعلم اجتماعوفاء عمران اھویدي802
جامعة سرتباطنةیاسین محمد محمدكامة803
جامعة طرابلسعلم اللغة عبدالفتاح جمعة ناجي مسعود 804
جامعة طرابلسإدارة االعمالإبراھیم الھمالي البكوري 805
جامعة طرابلسمحاسبة ن سعد رمضان إبراھیم رمضا806
جامعة طرابلساالصابات الریاضیة أبوبكر سعید شعبان المحمودي 807
جامعة طرابلسإدارة االعمالسالم الرقیعي أبوبكر عثمان808
جامعة طرابلستمویل ومصارفأبوعجیلة إبراھیم عبدالموالي 809
جامعة طرابلسمالإدارة االعأحمد إمحمد محمد جلبان 810
جامعة طرابلستمویل ومصارفاحمیدة محمد محمد زوزو811
جامعة طرابلسارشاد زراعي اخالص عبید سعید السبیعي 812
جامعة طرابلسھندسة میكانیكیة أسامة بن النور عمار القاضي 813
جامعة طرابلسعلوم االغدیة أسامة محمد محمد بن الغا814
جامعة طرابلسالقانون ل أحمد محمد عثمان إسماعی815
جامعة طرابلسفنون مسرحیةإسماعیل شعبان علي الشوشان 816
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة طرابلسخدمة اجتماعیة الزینة كأمل عبدهللا كارة 817
جامعة طرابلستصویرالشارف عبدالموالي عبدهللا السنوسي 818
امعة طرابلسجإقتصادأحمد محمود القلفاطالصادق819
جامعة طرابلستربیة بدنیة الطاھر محمد الھشیك 820
جامعة طرابلسإقتصادأمال أحمد العتري 821
جامعة طرابلسھندسة نوویة أمال سالم سعد دخیل822
جامعة طرابلستربیة و علم نفسأمال عبدهللا أحمد البوسیفي 823
جامعة طرابلسن تقنیة اسنامحمد حسن السویحلي أمل824
جامعة طرابلساإلحصاء أمل سعد الشرقاوي 825
جامعة طرابلسقانون أمنة سالم القمودي الدوادي 826
جامعة طرابلسجغرافیا أمنة سعد سعید الدویب 827
جامعة طرابلسریاضیات أمنة علي صالح أبووادن 828
سجامعة طرابللغة عربیة أمنة منصور محمد 829
جامعة طرابلسمحاسبة أمینة محمد سالم علي 830
جامعة طرابلسقانون إنتصار قاسم سالم الودان 831
جامعة طرابلسھندسة زراعیة إیمان عثمان أبوبكر التومي 832
جامعة طرابلسالتخطیط المالي إیمان علي عمر التلوثي 833
عة طرابلسجامقانون إیمان محمد رمضان اطنیبلة 834
جامعة طرابلساللغة العربیة بثینة محمد حجازي العنقودي 835
جامعة طرابلسالفنون و األعالم حامد عثمان البكوش 836
جامعة طرابلسالقانون حسام علي صالح الحاج 837
جامعة طرابلسإحصاءحسن محمد علي ارحومة 838
جامعة طرابلسإدارة االعمالحسن محمد نوح زقوط 839
جامعة طرابلسإدارة االعمالحسین العریفي الزرقاني840
جامعة طرابلسحاسوبحنان عبدالوھاب یوسف سیالة 841
جامعة طرابلسلغة انجلیزیة حنان محمد عاشور الساعدي 842
جامعة طرابلسھندسة نفطحیاة خلیفة علي الحاج843
جامعة طرابلسعربیة لغة خالد إبراھیم علي حسین 844
جامعة طرابلسھنسة الحاسوب خالد عطیة محمد المحروق 845
جامعة طرابلسمحاسبة خالد محمد حسن ریح 846
جامعة طرابلسشریعة خدیجة أحمد محمد أبوبكر 847
جامعة طرابلسمحاسبة خیریة محمد إبراھیم أبوبكر848
جامعة طرابلسدئیةعلوم اغرجاء حسین محمد أبوعیق849
جامعة طرابلسإدارة االعمالرمضان أبوعجیلة فرج سالمة 850
جامعة طرابلستربیة و علم نفسزینب خلیل سعد القدافي 851
جامعة طرابلسخدمة اجتماعیة زینب سلیمان سعید أبو الھول 852
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة طرابلستمویل ومصارفسالم محمد محمد الطویري 853
جامعة طرابلسخدمة اجتماعیة لمة سالم عبدهللا المصباحي سا854
جامعة طرابلسقانون سراج الدین عبدهللا ابرھیم الكیالني 855
جامعة طرابلسدراسات ادبیة سعاد المشاط محمد السائح 856
جامعة طرابلسریاضیات سعاد میلود ارحومة ازلي857
جامعة طرابلسقانون سلوي محمد أحمد قرزة 858
جامعة طرابلسجغرافیا سمیة الشارف علي سعد 859
جامعة طرابلستربیة بدنیة سمیة جمعة إبراھیم الطبیقي 860
جامعة طرابلستربیة بدنیة سمیر الھادي عبدالسالم الرفاعي 861
جامعة طرابلستمویل ومصارفشتیوي محمد الغویل 862
جامعة طرابلسإدارة االعمالصیر شعبان نصر المبروك من863
جامعة طرابلسقانون نصر شوقي عبدهللا عبدالسالم864
جامعة طرابلسدراسات دولیة شیماء محمد مصباح الملیان 865
جامعة طرابلسعلوم بئیة عائد عبدالسالم مفتاح الشقمان 866
جامعة طرابلسعلم نبات عائشة فرج الحمودي867
جامعة طرابلستمویل ومصارفدل عامر الصادق علي عا868
جامعة طرابلستمویل ومصارفعبدالرحمن عمر محمد حامد869
جامعة طرابلسعلوم طبیة بیطریة عبدالسالم الشارف عبدالسالم العلوي 870
جامعة طرابلسقانون عبدالسالم الھادي محمد شقیر 871
جامعة طرابلسیو فیزیاء جعبدالسالم عامر علي سویسي872
جامعة طرابلسلغة عربیة طبطبة عبدالعظیم إبراھیم الطاھر873
جامعة طرابلسدراسات سالمیة عبداللطیف محمد أحمد حسین 874
جامعة طرابلسلغة عربیة عبدالناصر القمودي الكیالني الملیطي 875
جامعة طرابلسلیة عالقات دوعبدالناصر إمحمد محمد سالم والي 876
جامعة طرابلسدراسات سالمیة عزالدین عبدهللا النفاتي أبوسعد877
جامعة طرابلستمویل ومصارفعزالدین محمد منصور العماري 878
جامعة طرابلسعلم اجتماع عفاف محمد أحمد صوان 879
جامعة طرابلسعلم اللغة علي إمحمد علي االحوال 880
جامعة طرابلستربیة بدنیة ان الصویعي المصروب علي رمض881
جامعة طرابلسإدارة االعمالعلي عبدهللا إمحمد الرخیص882
جامعة طرابلسلغة عربیة علي محمد الھاشمي الفاخري 883
جامعة طرابلسإقتصادعماد أبوراري رمضان جحیدار884
طرابلسجامعة محاصیل عمار عمران عبدالسالم الشمام885
جامعة طرابلسحاسوب عمران إمحمد أحمد فرحات886
جامعة طرابلسمحاسبة عمران عبدهللا عبدالسالم عبشو 887
جامعة طرابلسمختبرات طبیة عیاد عیسي سعید عبود 888
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جامعة طرابلسشریعة فاتن البوعیشي عمران الكیالني 889
جامعة طرابلسدراسات االسالمیة الفارس عبدالحمید مختار الفطیسي890
جامعة طرابلسلغة عربیة فتحي الصدیق محمد البكباك891
جامعة طرابلسعلم نفس دیكنة فھیمة الطیب العربي892
جامعة طرابلسفیزیاء فوزیة جمعة محمد غرغار893
جامعة طرابلستربیة و علم نفسفوزیة محمد أحمد سویسي894
جامعة طرابلسفیزیاء د علي المصري كریمة محم895
جامعة طرابلسلغة عربیة كلثوم رمضان رحیمة المبروك896
جامعة طرابلستربیة و علم نفسكمیلة سعد علي صالح897
جامعة طرابلسلغة عربیة لطفیة سالم محمد ضو898
جامعة طرابلسعلوم اغدئیةماجدة محمد الجیالني المھدوي899
جامعة طرابلسمحاسبة روكة حضیري محمد المزوغيمب900
جامعة طرابلستفسیرمبروكة عبدهللا نصر رحومة901
جامعة طرابلسدراسات اسالمیة محمد أحمد نصر أبو سنینة 902
جامعة طرابلسإحصاءمحمد البھلول المصراتي903
جامعة طرابلسلغة عربیة محمد رمضان محمد البلعزي904
جامعة طرابلسفقة اللغةمحمد عبدالسالم مصباح التومي905
جامعة طرابلسمعلومات و مكتبات محمد علي عمار العزیبي906
جامعة طرابلسالقانون محمد مصباح عمارة عبید907
جامعة طرابلستقنیة طبیة محمود العروسي سالم عبدالسالم 908
جامعة طرابلسحاسوبمروة بھجات إبراھیم سویدان 909
جامعة طرابلستربیة و علم نفسمریم یونس عمر قریرة 910
جامعة طرابلسنقد وبالغة مصطفي بشیر محمد رمضان911
جامعة طرابلستخطیط مالى مصطفي علي عبدهللا الجمالي 912
جامعة طرابلسامراض الفم مفیدة التومي رمضان عمر 913
جامعة طرابلسفنون موسقیة م منى محمد علي إبراھی914
جامعة طرابلسمحاسبة علي إبراھیم الشریفناجیة915
جامعة طرابلسادارة وتنظیمناصر محمد عبدهللا النویري 916
جامعة طرابلستربیة و علم نفسنجاح محمد عبدالجلیل محمد 917
جامعة طرابلسلغة انجلیزیة نجمة مفتاح مومن عمر 918
جامعة طرابلستربیة و علم نفسنجمیة أبوبكر الطار خشیبة 919
جامعة طرابلسعلم نفس نجوى أحمد علي معیقل920
جامعة طرابلسقانون نرجس ظریف جرفة 921
جامعة طرابلسادارة وتخطیط تربیوى نعیم الفیتوري الھادي الختالیي922
طرابلسجامعةصیدلة االبیض الشریف نھلة الصغیر923
جامعة طرابلستمویل ومصارفنورالدین علي العجیلي المنتصر924
جامعة طرابلسادارة وتنظیمھدى الھادي العویطي 925
جامعة طرابلسلغة انجلیزیة ھدى علي فھمي خشیم 926
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جامعة طرابلسلغة عربیة ھدى محمد قریرة مسعود 927
جامعة طرابلسعلم نفستربیة وھیفاء محمد عمر الحاجي 928
جامعة طرابلسصیدلة وفاء محمد علي الحاجي 929
جامعة طرابلسقانون ولید إمحمد علي دردور 930
جامعة طرابلسفنون مسرحیة ولید بلعید عثمان عبدالسالم 931
جامعة طرابلسرسم و تصویریوسف أحمد ضي اللیل 932
جامعة طرابلساألنسجةیوسف صالح الختالي 933
جامعة عمر المختارعلم اجتماعإبتسام احریك عوض فرج934
جامعة عمر المختارلغة عربیةإبتسام علي عیسي الحجازي 935
جامعة عمر المختارمكتباتإبتسام فرج محمد 936
جامعة عمر المختارفنونإبراھیم سالم رمضان إسماعیل 937
جامعة عمر المختارھندسة كھربائیةادعوبإبراھیم عبدهللا محمد 938
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةاحسان عبدالنبي اھویدي 939
جامعة عمر المختارلغة عربیةأحمد بالل االمین محمد940
جامعة عمر المختارإدارة االعمالأحمد حامد صالح جبریل941
المختارجامعة عمرلغة انجلیزیةأحمد صالح حسن محمد942
جامعة عمر المختارلغة عربیةأحمد فتح هللا إسماعیل 943
جامعة عمر المختارھندسة میكانیكیةأحمد فرج العربي محمد الشریف 944
جامعة عمر المختارسیاحةأحمد فضل هللا أدم إبراھیم 945
جامعة عمر المختارھندسة كھربائیةأسامة عبدهللا محمد946
جامعة عمر المختارفنون وعمارةیونس خلیفة عطیة اسالم947
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةأسماء عمر محمد بن خیال948
جامعة عمر المختارادراة اعمالأسماء مصطفي حسن االطرش949
جامعة عمر المختارجغرافیاأشرف محمد صالح950
جامعة عمر المختارھندسة میكانیكیةاكرم عبدالسالم أدم سعد 951
جامعة عمر المختارمحاسبةالجاسر فتحي حمد الفرطاس952
جامعة عمر المختارقانون جنائىالحسن علي محمد عبدالرحمن 953
جامعة عمر المختارقانون عامالراقي عبدالشفیع رشید954
جامعة عمر المختارمراعىالسنوسي محمد اكریم أبوبكر955
جامعة عمر المختارادراة اعمالارحیم حسن صالح المیھوب 956
جامعة عمر المختاروقایة نباتالناجي المبروك أبوبكر المنصوري957
جامعة عمر المختارعلم نفسأمال محمد فرج958
جامعة عمر المختارجغرافیاامباركة صالح عوض حماد959
المختارجامعة عمر محاسبةامحارب سعد سلیمان بلقاسم960
جامعة عمر المختارقانون خاصإمحمد فتح هللا إمحمد عبدالحمید961
جامعة عمر المختارقانون جنائىامیمة عقوب خطاب العوكلي 962
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةإنتصار السنوسي محمد بدر963
جامعة عمر المختارعلم نباتإنتصار عبدالسمیع علي عمر 964
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جامعة عمر المختارعلم اجتماعا965
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةإیمان عبدالسالم عبدالقادر عزیز966
جامعة عمر المختارلغة عربیةإیمان محمد عبدالسالم المسوري967
جامعة عمر المختارادراة اعمالباكرة عبدالعلیم محمد عبدالعلیم968
جامعة عمر المختارعلم اجتماععطیة الصالحینباھیة 969
جامعة عمر المختارعلم اجتماعجالل البراني الدامي العبد970
جامعة عمر المختارآثارجمیلة سالم عبدهللا طاھر971
جامعة عمر المختاراشعةجیھان عثمان طاھر المصري972
ر المختارجامعة عمعلوم سیاسیة حسن فتحي عبدالمولي أدم973
جامعة عمر المختارأعالمحسین موسى عبدالجلیل جبریل 974
جامعة عمر المختارعلم نفسحمدي صالح عبدالسالم صالح 975
جامعة عمر المختارھندسة میكانیكیةحمدي عبدالحمید حسن رقص976
جامعة عمر المختاركیمیاء حمدي عبدالكریم خطاب علي977
جامعة عمر المختارمكتباتسینحمیدة سعد ح978
جامعة عمر المختاربستنةحنان اكریم عبدالقادر اكریم 979
جامعة عمر المختارمكتباتحنان عبدالسالم عبدهللا محمد980
جامعة عمر المختارعلم حیوانحنین معیوف علي 981
جامعة عمر المختارتاریخحوریة عبدالعزیز عبدهللا982
جامعة عمر المختارھندسة قوىإدریس عبدالقادرخالد 983
جامعة عمر المختارعلوم مالیة ومصرفیةخالد ارخیص عبدالسالم طاھر984
جامعة عمر المختارقانون خاصخالد رافع الغالي عبدالصالح985
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةخالد محمد عبدهللا عیسي 986
جامعة عمر المختارلغة عربیةبوغندورةخدیجة عبدالقادر عمر987
جامعة عمر المختارعلم حیوانخضرة فرج لملوم988
جامعة عمر المختارمحاصیلذھب خلیفة محمد جبریل 989
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةرباب عبدالكریم عبدالواحد 990
جامعة عمر المختارمحاسبةسالم محمد یوسف اكویري991
جامعة عمر المختارلغة عربیةسالم مرجان الدبوس992
جامعة عمر المختارھندسة میكانیكیةسالم مصطفي سالم االسطي عمر993
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةسراج محمد عبدالسالم شنیب994
جامعة عمر المختاركیمیاء سعاد خلیفة عمر سالم 995
جامعة عمر المختارةلغة عربیسعاد سعید احمیدة996
جامعة عمر المختارھندسة میكانیكیةسعد عباس صالح أدم 997
جامعة عمر المختارھندسة كھربائیةسعید عثمان علي الفیتوري998
جامعة عمر المختارإقتصادسلوي جمعة عیسي الھاین 999

جامعة عمر المختارعلم تفسیرسھام محمد صالح محمد 1000
جامعة عمر المختارتاریخزان عوض القاسي سو1001
جامعة عمر المختارتفسیرشریفة اخنیفرعبدالكریم بوبكر1002
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جامعة عمر المختارجغرافیاصفاء عوض محمد تربح1003
جامعة عمر المختارإقتصادصقر حمد صالح الجیباني1004
رجامعة عمر المختاھندسة قوىطارق عبدالكریم اكریم 1005
جامعة عمر المختارادراة اعمالطاھر فرج المین1006
جامعة عمر المختارجغرافیاعادل إدریس فتح هللا محمد 1007
جامعة عمر المختارسیاحةعادل صالح محمد الھنداوي1008
جامعة عمر المختارغابات ومراعىعادل محمود عبدالقادر محمود1009
جامعة عمر المختاراریختعبدالباسط محمد علي 1010
جامعة عمر المختارتاریخ اسالمىعبدالحلیم طاھر علي سعد1011
جامعة عمر المختارھندسة میكانیكیةعبدالخالق عطیة إدریس حمد1012
جامعة عمر المختارادراة اعمالعبدالكریم فرج عبدالكریم 1013
ختارجامعة عمر المإقتصادعبدالمنعم امراجع أدم1014
جامعة عمر المختارلغة عربیةعبدالمنعم سلیمان محمد 1015
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةعبدالونیس عبدالعزیز رمضان1016
جامعة عمر المختارلغة عربیةعثمان إدریس حمد حماد1017
جامعة عمر المختارتربیة بدنیةعطیة صالح عبدالرسول الدامي 1018
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةدین حسن سعید الضاويعالء ال1019
جامعة عمر المختارمحاسبةعلي إدریس علي الحجازي1020
جامعة عمر المختارطب شرعى عواطف محمد مصطفي شماطة 1021
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةغادة عیسي بوحلیقة محمود1022
جامعة عمر المختارھربائیةھندسة كفاتح محمد قدري الشریف1023
جامعة عمر المختارلغة عربیةفاطمة أحمد سیف النصر حمد1024
جامعة عمر المختارتاریخفاطمة سعد حسین 1025
جامعة عمر المختارعلم اجتماعفتحي جاب هللا إدریس عبدالدائم1026
ر المختارجامعة عمھندسة میكانیكیةفتحي عطیة هللا عبدهللا االجھر1027
جامعة عمر المختارلغة عربیةفرج اسلومة میكائیل صالح1028
جامعة عمر المختارتاریخفرج حسن محمد اقبیلي1029
جامعة عمر المختارفنونفرج سعد فرج الماجري1030
جامعة عمر المختارعلم حیوانفوز عیسي سعید عقیلة1031
جامعة عمر المختاربةمحاسفیصل محمد فیصل عبدالجلیل1032
جامعة عمر المختارإدارة االعمالماجد محمد عیسي حمد 1033
جامعة عمر المختارلغة عربیةمحمد أحمد محمد السنوسي1034
جامعة عمر المختارعلوم سیاسیة محمد إدریس عبدالعزیز إدریس 1035
تارجامعة عمر المخلغة عربیةمحمد السنوسي عمر التواتي1036
جامعة عمر المختارعلوم سیاسیة محمد خلیفة بلقاسم العقوري1037
جامعة عمر المختارتربیة بدنیةمحمد رجب سالم علي 1038
جامعة عمر المختارعلم اجتماعمحمد شعیب محمد عقوب1039
جامعة عمر المختارھندسة میكانیكیةمحمد عبدالرحمن محمد موسى1040
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جامعة عمر المختارھندسة انشاءاتالرزاق حسین الفالح محمد عبد1041
جامعة عمر المختارحاسب آلىمحمد عبدهللا إدریس 1042
جامعة عمر المختارآثارمحمد عمر محمد عبدربھ1043
جامعة عمر المختارفیزیاءمحمد موسى امراجع 1044
عة عمر المختارجاممختبرات طبیة محمود أحمد عبدهللا عبدالمولي1045
جامعة عمر المختارقانون عاممحمود حمد عمر عیاد1046
جامعة عمر المختارحاسب آلىمختار عبدهللا مختار1047
جامعة عمر المختارھندسة انشاءاتمسعود الطیف محمد1048
جامعة عمر المختارتاریخمصطفي حمد عطیة هللا1049
جامعة عمر المختارعلوم سیاسیة مصطفي عبدالعال سالم محمد1050
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةمعاذ حسن اسویح استیتة1051
جامعة عمر المختارھندسة میكانیكیةمعتز أحمد سالم الجامعي 1052
جامعة عمر المختارلغة عربیةمنال سلیمان علي الساعدي 1053
ر المختارجامعة عمأعالمموسى محمد صالح الغفیر 1054
جامعة عمر المختارلغة عربیةمیرة علي محمد حمد1055
جامعة عمر المختارمحاسبةناصر حسین أبوبكر الغریاني1056
جامعة عمر المختارمحاسبةناصر نوري محمد 1057
جامعة عمر المختارغابات ومراعىنجاة محمد جبریل1058
جامعة عمر المختارغة عربیةلنجاح صالوح عبدالسالم عبدالنبي1059
جامعة عمر المختارالتفسیرنجاح محمد صالح 1060
جامعة عمر المختارعلم نفسنجالء فرج ابریك محمد1061
جامعة عمر المختارعلم حیواننجالء یوسف بیت المال 1062
جامعة عمر المختاركیمیاء نور الدین اسویكر یحي عبدهللا1063
جامعة عمر المختارلغة عربیةموسى ارحومة الجباليھاشم 1064
جامعة عمر المختارعلم نباتھناء یونس عمر شعیب بوخریص1065
جامعة عمر المختارعلم نفسھیام بشیر حسین محمد 1066
جامعة عمر المختارھندسة كھربائیةوفاء صالح علي شعیب1067
جامعة مصراتةجعرافیاإبتسام علي سلیم المجیعي 1068
جامعة مصراتةھندسة میكانیكیة محمد عیسي أبوجاللھ أحمد1069
جامعة مصراتةمختبرات طبیة أحمد سالم عمر الحمروش 1070
جامعة مصراتةریاضیات أسماء عبدهللا محمد االشھب 1071
جامعة مصراتةتاریخ أسماء علي محمد جعفر 1072
جامعة مصراتةتقتیة ادویة مد طبان إسماعیل مفتاح مح1073
جامعة مصراتةتاریخ اكرم البشیر أحمد الجمل 1074
جامعة مصراتةمحاسبة أحمد الشاوش البشیر عبدهللا1075
جامعة مصراتةالشریعة االسالمیة التھامي أحمد أبوزیان 1076
جامعة مصراتةتقنیة معلومات الحسین محمد أحمد طاھر 1077
جامعة مصراتةتقنیة معلومات الزین مفتاح عبدهللا الزین 1078
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جامعة مصراتةتمویل و مصارف إمحمد أحمد حسین القلیب1079
جامعة مصراتةعلم وظائف االعضاءبشیر محمد محمد عیاد 1080
جامعة مصراتةریاضیات جیھان صالح الدین عوض السویحلي 1081
جامعة مصراتةتقنیة معلومات د خلیل حسین خلیل محم1082
جامعة مصراتةلغة عربیة حواء عمر محمد الشویرف 1083
جامعة مصراتةھندسة تأكل خالد أحمد محمد الدویب 1084
جامعة مصراتةعلم نفس خالد عاشور محمد مسعود 1085
جامعة مصراتةلغة عربیة خدیجة عمران أبوبكر مادي 1086
جامعة مصراتةعلم حیوان ریاض محمد سلیمان الشاوش 1087
جامعة مصراتةكیمیاء زینب مفتاح براس علي 1088
جامعة مصراتةقانون سارة محمد رمضان الفرجاني 1089
جامعة مصراتةحاسوب سالم عمر محمد ساطي 1090
جامعة مصراتةھندسة میكانیكیة سفیان محمد علي أبو شعالھ 1091
جامعة مصراتةتاریخ سلیم محمد عبدالسالم الشریري 1092
جامعة مصراتةالفقة المقارن شرف الدین مصطفي سالم شتوان 1093
جامعة مصراتةعلم نبات شریف محمد محمد العربي الشریف 1094
جامعة مصراتةفقة المقارنة طاھر علي محمد الشاوش 1095
جامعة مصراتةمعلومات تقنیةد االسطي عائشة عبدهللا محمو1096
جامعة مصراتةتقنیة معلومات عاطف حمزة عبدالرحمن الدنفریة 1097
جامعة مصراتةقانون عبدالحكیم إمحمد علي رویحة 1098
جامعة مصراتةلغة عربیة عبدالعاطي محمد حسن قلیصة 1099
جامعة مصراتةة ھندسة كھربائیعبدهللا سلیمان محمد حسین 1100
جامعة مصراتةتقنیة معلومات عبدالمجید مختار عمر عفظ1101
جامعة مصراتةتقنیة معلومات عبدالواحد محمد وحیدة االصفیر 1102
جامعة مصراتةبالغةعلي علي القنیدي1103
جامعة مصراتةفقھ مقارنةعلي عمران الكمیتي1104
جامعة مصراتةتاریخ فاطمة محمد علي الرعیض1105
جامعة مصراتةصحة مجتمع فتحیة عیسي محمد فیض 1106
جامعة مصراتةعلم نبات فریحة أحمد محمد الحجاجي 1107
جامعة مصراتةتاریخ لطفیة التھامي محمد اندش 1108
جامعة مصراتةتمویل و مصارف محمد الطاھر الھاشمي أبوالقاسم 1109
جامعة مصراتةھندسة كھربائیة جنات محمد بشیر1110
جامعة مصراتةقانون خاص محمد حسن بشیر عبید 1111
جامعة مصراتةالورثة الطبعیة محمد سالم الصغیر قریصة 1112
جامعة مصراتةإحصاءمحمد شعبان محمد جابر 1113
جامعة مصراتةتمویل و مصارف محمد عبدهللا محمد الدرقاش 1114
جامعة مصراتةریاضیات الودي محمد عمار المھدى1115
جامعة مصراتةھندسة طرق مختار الصدیق مختار أبو ختالة 1116



62من32ص

جامعة مصراتةھندسة تأكل مصطفي محمد علي درویش 1117
جامعة مصراتةھندسة میكانیكیة مصطفي مخزوم علي محجوب 1118
جامعة مصراتةن قانومصعب إبراھیم عیسي مخلوف 1119
جامعة مصراتةقانون منى خمیس عقیلة وریث 1120
جامعة مصراتةاحیاءمنى مختار عمر ملیطان 1121
جامعة مصراتةإدارة االعمالمحمد سالم كعیبة مھي1122
جامعة مصراتةحاسوب موسى محمد سالم الرطب 1123
صراتةجامعة مقانون میسون فتحي عمر أبوغرسة 1124
جامعة مصراتةلغة عربیة نجوى عمر عبدالناصر السوسي 1125
جامعة مصراتةتمویل و مصارف ولید أحمد محمد أبوشعالة 1126
بني ولید/ جامعة مصراتة قانون إبتسام حسن سالم عیسي 1127
دبني ولی/ جامعة مصراتة لغة انجلیزیة إبراھیم الصغیر مصباح عبدالدائم 1128
بني ولید/ جامعة مصراتة خدمة اجتماعیة أبوعجیلة میالد سالم عاشور 1129
بني ولید/ جامعة مصراتة علوم سیاسیة أشرف علي محمد المھ 1130
بني ولید/ جامعة مصراتة تربیة و علم نفس الحسین عمر محمد الھریوت 1131
بني ولید/ تة جامعة مصراقانون أمال علي مخلوف عبدهللا 1132
بني ولید/ جامعة مصراتة تاریخ 1133
بني ولید/ جامعة مصراتة إدارة االعمالحسن علي معتوق معتوق 1134
بني ولید/ جامعة مصراتة علوم سیاسیة حسن منصور صالح أبو نیران 1135
بني ولید/ ة مصراتة جامعصحة مجتمع حسین خلیفة إمحمد حشاد 1136
بني ولید/ جامعة مصراتة علم اجتماع حنان أحمد عثمان أبومھارة1137
بني ولید/ جامعة مصراتة إقتصادحوسین مصباح العالم 1138
بني ولید/ جامعة مصراتة لغة عربیة خالد إبراھیم أبوبكر الحران 1139
بني ولید/ جامعة مصراتة ع علم اجتمارجب عبدالسالم الكاسح الزروق1140
بني ولید/ جامعة مصراتة اللغة العربیة رحومة عبدالمجید رحومة1141
بني ولید/ جامعة مصراتة شریعة و قانون سالم رمضان أبوبكر 1142
بني ولید/ جامعة مصراتة علوم سیاسیة سالم علي محمد أبو دبوس 1143
بني ولید/ جامعة مصراتة تاریخ سالمة محمد المدني 1144
بني ولید/ جامعة مصراتة قانون شویطر معمر عبدالمؤمن علي 1145
بني ولید/ جامعة مصراتة علوم سیاسیة صالح محمد صالح رحومة1146
بني ولید/ جامعة مصراتة علم اجتماع عائشة العائش میالد العائش 1147
بني ولید/ جامعة مصراتة عربیة لغةعارف الھمالي سالم المبیة 1148
بني ولید/ جامعة مصراتة الشریعة االسالمیة عبدالباسط فرج عبدالقادر 1149
بني ولید/ جامعة مصراتة تربیة و علم نفس عبدالحفیظ محمد محمد عامر 1150
بني ولید/ جامعة مصراتة الدراسات التریویة عبدالحكیم محمد مختار القط 1151
بني ولید/ جامعة مصراتة تربیة بدنیة عبدالحمید علي أحمد الھازال 1152
بني ولید/ جامعة مصراتة لغة عربیة عبدالرحمن حسین عبدالرحمن الھمالي 1153
بني ولید/ جامعة مصراتة علوم سیاسیة عبدالسالم أحمد محمد الدبیب 1154
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بني ولید/ جامعة مصراتة یة لغة عربعبدالفتاح خلف هللا الغناي 1155
بني ولید/ جامعة مصراتة تربیة بدنیة عبدالمنعم سعد أحمد علي 1156
بني ولید/ جامعة مصراتة سیاسیة علومعبدالمنعم علي الشیباني عبدهللا 1157
بني ولید/ جامعة مصراتة علوم سیاسیة عبدالنبي أحمد عبدهللا صالح 1158
بني ولید/ جامعة مصراتة مكتبات و معلومات حمد صالح الطبولي عثمان إم1159
بني ولید/ جامعة مصراتة إقتصادعزالدین زلي علي حشلوف 1160
بني ولید/ جامعة مصراتة قانون عزیزة محمد مسعود شقاف1161
بني ولید/ جامعة مصراتة دراسات اسالمیة علي محمد عمر محمود عبدالرحیم 1162
بني ولید/ جامعة مصراتة بئیة عمران منصور عمر منصور 1163
بني ولید/ جامعة مصراتة محاسبة فتحي عبدالسالم أحمد أبو زبیدة 1164
بني ولید/ جامعة مصراتة قانون فرحات محمد فرحات مصباح 1165
بني ولید/ جامعة مصراتةاالثار االسالمیة فوزیة الزرقاني إبراھیم الورفلي 1166
بني ولید/ جامعة مصراتة دراست تاریخیة قریرة أحمد سالم محمد 1167
بني ولید/ جامعة مصراتة جغرافیا قمرة علي الطاھر جلغم1168
بني ولید/ جامعة مصراتة تربیة و علم نفس سعید المبروك البقار لطفیة1169
بني ولید/ مصراتة جامعةعلم نفس محمد أحمد محمد الدبیب1170
بني ولید/ جامعة مصراتة ادارة ھندسیةمحمد عوض علي عمران 1171
بني ولید/ جامعة مصراتة تمویل و مصارف محمد فتحي سالم اغا موسى 1172
بني ولید/ جامعة مصراتة االنظمة الذكیة مراد علي مبارك صالح 1173
بني ولید/ جامعة مصراتة كیمیاء معمر مصباح عمران رضوان 1174
بني ولید/ جامعة مصراتة علم جتماع عبدالھادي االمین نزھھ علي1175
بني ولید/ جامعة مصراتة جغرافیا نورالدین مسعود علي محمد1176
بني ولید/ جامعة مصراتة علم اجتماع وداد أبوبكر محمود الجدید 1177

)2(مادة 

إبتسام أولھم ) 938(وعددھم على نفقة الدولةالماجستیرلتحضیر درجة بالجامعاتندویُوفد السادة المعی
:وفقاً لما ھو مبین قرین اسم كل منھم ،ونیس حامد علي بن المةوآخرھم، الزروق محمد منیع

جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة الجبل الغربىطب بشري إبتسام الزروق محمد منیع 1
جامعة الجبل الغربىلغة انجلیزیةم الھادي عیادإبتسا2
جامعة الجبل الغربىلغة انجلیزیةإبتسام عون هللا محمد3
جامعة الجبل الغربىلغة انجلیزیة أحمد علي المبروك الذیب 4
جامعة الجبل الغربىطب بشري أحمد محمد إبراھیم برق الناب 5
جامعة الجبل الغربيتحلیل بیانات اخالص أبوالقاسم إبراھیم الملیان6
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة الجبل الغربيطب بشري أسماء علي مصباح سالمة7
جامعة الجبل الغربيمحاسبة أسماء محمد أبوبكر الشویب8
جامعة الجبل الغربيمحاسبة البدوي خلیفة إمحمد البدوي 9

ربيجامعة الجبل الغطب أسنانالمبروك إمحمد الھمالي كرناف10
جامعة الجبل الغربيتحلیل بیانات أمجد خلیفة رحومة مقام 11
جامعة الجبل الغربيجراحةإمحمد حسن محمد الكمیشي 12
جامعة الجبل الغربيكیمیاء أمطیرة میلود العربي أبوالقاسم13
جامعة الجبل الغربيطب أسنانأمل إبراھیم أحمد المبروك14
جامعة الجبل الغربيمحاسبة بكر الشویبأمنة البھلول أبو15
جامعة الجبل الغربيطب بشريأمنة رمضان السني الھمالي16
جامعة الجبل الغربيعلم البیئة أمنة عبدالسالم محمد الدحنوس17
جامعة الجبل الغربيتقنیة أسنانأمینة عبدهللا إمحمد سلطان18
جامعة الجبل الغربيزیة لغة انجلیإنتصار أحمد محمد شكاللم 19
جامعة الجبل الغربيفیزیاءإنتصار إمحمد الضبع20
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیة إنتصار رمضان السني 21
جامعة الجبل الغربيطب بشري إیمان المبروك سالم الفقیھ22
جامعة الجبل الغربيطب عام إیمان الھادي أبوعزیز23
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیةرحومھإیمان محمد ا24
جامعة الجبل الغربيعلم النبات إیمان محمد عون الرضاع الشبلي25
جامعة الجبل الغربيعلم نباتإیمان محمد عون هللا26
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیة حنان سالم عبدالحفیظ27
معة الجبل الغربيجافیزیاء حواء أبوالقاسم أحمد أبودربییكھ28
جامعة الجبل الغربيریاضیات خیریة عبدهللا علي الخویلدي 29
جامعة الجبل الغربيمحاسبة رباب حسن علي بحلوق 30
جامعة الجبل الغربيموارد طبیعیة ربیع البشیر محمد الحلفاوي 31
جامعة الجبل الغربيطب أسنانرقیة المبروك الشائبي32
جامعة الجبل الغربيطب أسنانصور محمد الشائبي رقیة من33
جامعة الجبل الغربيھندسة نفطرمزي رمضان سویسي34
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیة رواد یوسف إمحمد التواتي 35
جامعة الجبل الغربيحاسب الى زینب الدویب الھادي الثومي36
جامعة الجبل الغربين علم الحیواسارة جمعة المبروك غزالة 37
جامعة الجبل الغربيحاسب آليسارة عیسي ورغ38
جامعة الجبل الغربيطب أسنانسالمة محمد علي عباس39
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیةسامي محمد الساعدي40
جامعة الجبل الغربيجراحة سامیة أبوعجیلة عبدالعاطي الناجح 41
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیةسلیمة إمحمد علي42
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جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیةسمیة الصغیر العمود43
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیة سمیة المبروك النویصري أحمد 44
جامعة الجبل الغربيكیمیاء سمیة مصباح الفرجاني رمضان 45
الغربيجامعة الجبل لغة انجلیزیةسمیرة إمحمد حصن46
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیةسناء أحمد عبداالمین47
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیة سناء مفتاح فرج 48
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیةصالحة مصباح الفحاج49
جامعة الجبل الغربيطب أسنانصالح الدین المبروك مرسیط الحقیق 50
جامعة الجبل الغربيتحلیل بیانات صالح طالل مفتاح بلعید51
جامعة الجبل الغربيعلم النبات عائشة المجدوب المھدى األزھري52
جامعة الجبل الغربيعلم النبات عائشة محمد عبدالكریم الجدیع 53
جامعة الجبل الغربيطب بشري عائشة محمد محمد الھوش 54
جامعة الجبل الغربيحیاءأعاصم حسن عبدالسالم الشنشاني55
جامعة الجبل الغربيھندسة مدنیة عبدالرؤوف علي شكري بالح 56
جامعة الجبل الغربيطب بشري عبدالسمیع عبدالسالم سالم أمبارك57
جامعة الجبل الغربيطب بشري عبدهللا محمد عبدهللا خلیل58
ربيجامعة الجبل الغطب أسنانعفاف عمر محمد قریرة 59
جامعة الجبل الغربيطب أسنانعماد عبدهللا إمحمد عثمان60
جامعة الجبل الغربيطب أسنانفادیة منصور میلود إمحمد61
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیةفاطمة عبدهللا إبراھیم عبدهللا62
جامعة الجبل الغربيریاضیاتكوثر محمد أحمد زنقینة63
جامعة الجبل الغربيفیزیاء د الجدي لیلي حسن عمر محم64
جامعة الجبل الغربيكیمیاءلیلي محمد سعید أبوبكر65
جامعة الجبل الغربيحاسب آليمازن عمر زغدود66
جامعة الجبل الغربيھندسة الكیمیائیة محمد عاشور میلود رحومة 67
جامعة الجبل الغربيطب أسنانمحمد عبدهللا علي البرقي68
جامعة الجبل الغربيھندسة مدنیة محمد علي عبدهللا خلیفة حسن 69
جامعة الجبل الغربيأحیاءمحمد علي محمد عموش 70
جامعة الجبل الغربيأحیاءمریم أبوعجیلة بركة71
جامعة الجبل الغربيفیزیاء مریم الصادق عمر أبودربالة 72
عة الجبل الغربيجاملغة انجلیزیةمریم سالم سلیمان73
جامعة الجبل الغربيحاسب آليمریم عبدهللا الھادي الثابت 74
جامعة الجبل الغربيكیمیاءمریم یوسف الطاھر أبودربالة75
جامعة الجبل الغربيعلم الحیوان منى شعبان إمحمد الناجح 76
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیةمھا محمد خلیفة أبوزخار77
جامعة الجبل الغربيطب أسنانمھا محمود محمد سالم78
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیة ناجیة عیسي إبراھیم محمد79
جامعة الجبل الغربيكیمیاء نادیة علي الھادي معاوي 80
جامعة الجبل الغربيجراحة نادیة فرج علي عبود 81
عة الجبل الغربيجامعلم البیئة نجوى صالح علي الترھوني82
جامعة الجبل الغربيطب بشرينجوى علي الفیتوري أبوخریص83
جامعة الجبل الغربيتقنیة طبیة نصر خلیفة محمد أبوالسنون 84
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیة نصرالدین رمضان أحمد كارة 85
جامعة الجبل الغربيحاسب آلينھلة مصباح الھادي معاوي 86
جامعة الجبل الغربيھندسة اتصاالتنور الدین خلیل عبدالسالم عصمان87
جامعة الجبل الغربيطب أسنانھاجر أحمد إمحمد اكرید 88
جامعة الجبل الغربيلغة انجلیزیةھاجر خلیفة الطالب89
جامعة الجبل الغربيطب أسنانھاجر سالم علي المحرم 90
جامعة الجبل الغربيانجلیزیةلغة ھالة سالم العزابي91
جامعة الجبل الغربيطب بشريھدى أبوعجیلة عبدالعاطي الناجح92
جامعة الجبل الغربيفیزیاء93
جامعة الجبل الغربيھندسة مدنیةھشام إمحمد عبدهللا الرزاقي94
لغربيجامعة الجبل الغة انجلیزیة ھناء عبدالسالم محمد المدني 95
جامعة الجبل الغربيریاضیاتھند یحي العزابي96
جامعة الجبل الغربيطب أسنانھیثم میالد المبروك حمید 97
جامعة الجبل الغربيطب بشري ولید محمد أحمد مازوز98
جامعة الجبل الغربيتحلیل بیانات ولید محمد مفتاح الدوكالي 99

جامعة الجبل الغربياسبة محیوسف ارحومة أحمد مادي 100
جامعة الجبل الغربيحاسب آليیونس المھدى مسعود قنیدي 101
جامعة الزاویةھندسة نفطأیسر محمد إبراھیم عثمان102
جامعة الزاویةھندسة میكانیكیة مھند السید عمار المرشط 103
جامعة الزاویةأسنانھیام البشیر أحمد سالم 104
جامعة الزاویةطب الفم ام محمد أحمد األطرشإبتس105
جامعة الزاویةھندسة كھربائیة والكترونیة الفردمصطفي عليإبراھیم106
جامعة الزاویةاألحیاء الدقیقةعمر قدادإبراھیم المھدى107
جامعة الزاویةالتشریح إحسان عبدهللا البشیر الخضراوي108
جامعة الزاویةحاسب آلياني شاكونةأحالم عبدالحمید الشیب109
جامعة الزاویةاألحیاءأحالم عبدالسالم خلیفة علي110
جامعة الزاویةتركیبات متحركةأحالم محمد المعاوي العجیلي111
جامعة الزاویةالتشریحأحمد إبراھیم أحمد الصویعي112
ویةجامعة الزاطب بیطري أحمد امبیة عبدالقادر اشطیبة 113
جامعة الزاویةأنسجة فمویةأحمد سعید أحمد زھمول114
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جامعة الزاویةھندسة كھربائیة والكترونیة أحمد عبدالمجید علي شعیب 115
جامعة الزاویةصیدلةأحمد محمد علي ماطوس116
جامعة الزاویةعلم األدویةأحمد مولود فرج الحرم117
جامعة الزاویةالحیوانعلمأریج إمحمد رمضان شنیبیش118
جامعة الزاویةعلم التشریحأسامة رمضان عیسي عبدهللا119
جامعة الزاویةمحاسبةأسامة فرج علي المبروك120
جامعة الزاویةتربة ومیاه أسامة محمد مصباح بن حامد121
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةإسالم سلطان میلود العمراني122
جامعة الزاویةحاسب آليعجیلة أحمدي خلیفةأسماء أبو123
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةأسماء البشیر إمحمد السائح124
جامعة الزاویةوظائف أعضاءأسماء المختار المذكور كشادة125
جامعة الزاویةلغة انجلیزیة أسماء محمد صالح الحجاجي126
جامعة الزاویةالمختبراتإسمھان األمین عبدهللا كریم127
جامعة الزاویةعلم األمراضأكرام العجیلي صالح محفوظ128
جامعة الزاویةأنسجة فمویةأكرم محمد مسعود حصة129
جامعة الزاویةمحاسبةالحسین بالقاسم محمد بلحاج130
جامعة الزاویةمختبراتالغاالطیب المختار علي131
جامعة الزاویةة میكانیكیة ھندسالطیب جمعة حسین محفوظ 132
جامعة الزاویةحاسب آليالطیب عبدالرحمن عبدهللا الزوام 133
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةالعجیلیة الھادي حسن التیر134
جامعة الزاویةتحلیل البیاناتالمبروك رمضان المبروك الغنودي135
الزاویةجامعة بیطرة المبروك عبدهللا المبروك غمق 136
جامعة الزاویةكیمیاءأمال الجواش عبدهللا أبوالخراریب137
جامعة الزاویةریاضیاتأماني خالد صالح عطیة138
جامعة الزاویةطب الفم أمجد إمحمد علي احتیوش139
جامعة الزاویةتقنیة أسنانعبدالسالممصطفي المدھونأمل140
جامعة الزاویةزیاءفیأمل عبدهللا مفتاح الغنودي141
جامعة الزاویةكیمیاءامیمة خالد صالح عطیة142
جامعة الزاویةریاضیاتأبوعجیلة الھادي الشیبانيأمینة143
جامعة الزاویةفیزیاءأمینة المختار إبراھیم خماج144
جامعة الزاویةفیزیاءأمینة حسن عبدالسالم أبوقفة145
جامعة الزاویةعلم النباتعبدالرحمنإنتصار الطیب عبدهللا 146
جامعة الزاویةاالنتاج النباتمخلوفإنتصار عبدالنبي بشیر147
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةإیمان القمودي محمد عیسي148
جامعة الزاویةریاضیاتإیمان علي إمحمد اخالط149
ویةجامعة الزاقسم علم النبات إیمان علي خلیفة المبروك150
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جامعة الزاویةفیزیاء رحومة المیساويإیمان محمد151
جامعة الزاویةلغة انجلیزیة إیمان مصباح عمرأبوبكر152
جامعة الزاویةه میكانیكیا أیمن الطاھر صالح الصادق153
جامعة الزاویةمختبرات الكیالنيأیمن علي الھادي154
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةديإیناس إبراھیم أبوالقاسم الكرشی155
جامعة الزاویةالعالج التحفظيإیناس الفالح الحربي القاضي156
جامعة الزاویةمختبراتإیناس علي عامر الغریاني157
جامعة الزاویةحاسب آليإیناس محمد عبدهللا ابرزاقھ158
جامعة الزاویةھندسة نفطأیوب الصید خلیفة البكوش159
جامعة الزاویةاالنتاج الحیوانيدر سالم الفیتوري المجذوبب160
جامعة الزاویةاألحیاءبسمة ضو الطاھر أبوشویر161
جامعة الزاویةلغة انجلیزیة بسمة محمد حسین الشباھي 162
جامعة الزاویةھندسة معماریة بشیر إبراھیم بشیر الصغیر163
جامعة الزاویةریاضیاتتھاني عیاد عبدالسالم الھواري164
جامعة الزاویةھندسة نفط جالل محمد صالح الساھي 165
جامعة الزاویةحاسب آليحازم علي البشیر المبروك166
جامعة الزاویةھندسة میكانیكا حسن عبدالرحمن ھویسة 167
جامعة الزاویةحاسب آليحمزة أبوعجیلة عبدهللا البرناوي 168
جامعة الزاویةعلم األدویةد الھادي شعرون حمزة محم169
جامعة الزاویةالتشریححمیدة كمال مفتاح عامر170
جامعة الزاویةھندسة معماریة حمیدة مفتاح الھادي قارابیل 171
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةحنان أبوالقاسم علي االحول172
معة الزاویةجالغة انجلیزیةحنان جمعة عبدهللا احبیش173
جامعة الزاویةعام األمراضحنان عبدالرحمن عبدهللا نصیب174
جامعة الزاویةتحلیل بیاناتحنان عبدالسالم الفاھم الغنودي175
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةحنان علي ساسي شعبان176
جامعة الزاویةعلم األمراضحوریة عبدالسالم العروسي177
جامعة الزاویةتخذیرمسعود الحمیديخالد الطاھر178
جامعة الزاویةمختبراتخالد الطیب الھادي الفردغ179
جامعة الزاویةھندسة نفطخالد محمد رمضان الصغیر180
جامعة الزاویةطب أسنانخدیجة المختار محمد الكروم 181
جامعة الزاویةالتخذیرخولة خلیفة أحمد عكاشة182
جامعة الزاویةالباطنةغیر محمد أبوقبصةدالل الص183
جامعة الزاویةفیزیاءذكریات خلیفة الذردوري184
جامعة الزاویةالباطنیةرابعة محمد الفیتوري عبدالسالم185
جامعة الزاویةأحیاءراضیة مصباح ضو الجندلي 186
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جامعة الزاویةلغة انجلیزیةراویة الھادي الطیب قباصة187
جامعة الزاویةعلم التشریحربیع علي المذكور إبراھیم188
جامعة الزاویةكیمیاء قسمربیعة علي نصر مسعود 189
جامعة الزاویةقسم كیمیاء ربیعة محمد عبدالسالم الرعوبي 190
جامعة الزاویةتقنیة أسنانرحاب صالح إبراھیم خلیفة191
جامعة الزاویةجةاألنسرحاب عبدالسالم علي الوشاحي192
جامعة الزاویةطب أسنانرویده رمضان علي إبراھیم193
جامعة الزاویةكیمیاءریم عمار عبدهللا بلق194
جامعة الزاویةحاسب آليزكریا محمد عمر مرغم195
جامعة الزاویةمحاسبةزھیر الھادي علي عون196
جامعة الزاویةاألمراض الفمویةزینب الوحیشي أحمد الوحیشي197
جامعة الزاویةعلم األمراضزینب رجب سالم عون198
جامعة الزاویةلغة فرنسیة زینب علي أمیر عون199
جامعة الزاویةتقنیة أسنانأبوالقاسم عبدالنبيعليسارة200
جامعة الزاویةالحیوان قسم علمسارة البشیر علي الھنقاري 201
جامعة الزاویةعلم األمراضمد حسینسارة عبدالسالم مح202
جامعة الزاویةحاسب آليسارة محمد علي عمر راشد203
جامعة الزاویةحاسب آليسالمة سعید أبوعجیلة المھدى204
جامعة الزاویةتقویم أسنانسماح صالح عریبي خلیفة 205
معة الزاویةجاھندسة كھربائیة والكترونیة سناء عمر عبدالحفیظ البوسیفي206
جامعة الزاویةطب أسنانسناء محمد منصور الھائج207
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةسھام عمران علي عاشور208
جامعة الزاویةاألحیاءسھیلة علي مفتاح المنفي209
جامعة الزاویةكیمیاء شروق المنتصر محمد العروسي 210
جامعة الزاویةف أعضاءوظائصادق البشیر الصادق الجرمي 211
جامعة الزاویةانجلیزیة لغةصفیة المختار محمد الھنقاري 212
جامعة الزاویةحاسب آليضو عیسي ضو احنیش213
جامعة الزاویةبیطرة طارق أبوالقاسم محمد زھمول214
جامعة الزاویةعلم التشریحعائدة عبدالسالم محمد بلق215
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةدهللا دیةعائشة أبوبكر عب216
جامعة الزاویةاألشعةعادل علي محمد شلفاح217
جامعة الزاویةھندسة مدنیة عبدالحكیم إمحمد میالد الخداشي 218
جامعة الزاویةكیمیاء حیویھ عبدالحلیم عبدهللا المودي 219
الزاویةجامعة مختبراتعبدالحمید عبدالسالم علي الزوالي220
جامعة الزاویةھندسة كھربائیة عبدالرؤوف محمد إبراھیم المرابط221
جامعة الزاویةھندسة كھربائیة عبدالرؤوف محمد عامر طروش 222
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جامعة الزاویةمختبراتعبدالرؤوف محمد عبدهللا الفورتي223
جامعة الزاویةطب الفم عبدالرحیم محمد إمحمد الدرویش224
جامعة الزاویةھندسة نفطبدالرؤوف محمد الطاھر الالفيع225
جامعة الزاویةھندسة نفط عبدالعظیم بشیر سالم عمار 226
جامعة الزاویةھندسة كھربائیة والكترونیة عبدالغني البھلول مصطفي 227
جامعة الزاویةھندسة مدنیةعبدالفتاح الھادي الطاھر قراف228
جامعة الزاویةمختبراتبي سالم الشریفعبدالمعز العر229
جامعة الزاویةوظائف األعضاءعبدالمنعم المختار أمبارك230
جامعة الزاویةعلم األدویةالمحروقعبدالوھاب محمد أبوالقاسم231
جامعة الزاویةھندسة اتصاالت عصام عبدالسالم محمد الشفح 232
جامعة الزاویةفیزیاءعفاف خلیفة السوري سلمان233
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةعفاف خلیفة الصغیر قرابیل234
جامعة الزاویةطب أسنانعفاف عبدالرزاق الطاھر كریمة 235
جامعة الزاویةحاسب آليعلي الھوش سعید محمد236
جامعة الزاویةجراحة الفم علي سالم محمد عبدهللا237
جامعة الزاویةألحیاءاالطاھر عليأحمدغادة238
جامعة الزاویةفیزیاءغادة أحمد حسن السوري239
جامعة الزاویةعلم الحیوانغادة محمد حسن المبروك240
جامعة الزاویةاللغة الفرنسیةفاتن الطاھر علي مخیبش241
جامعة الزاویةعلم التشریحفاتن عمر محمد منصور242
جامعة الزاویةسنانطب أفاضل حسن علي قباصة243
جامعة الزاویةعلم النبات 244
جامعة الزاویةعلم وظائف األعضاءفاطمة عیاد محمد العطراق245
جامعة الزاویةانجلیزیة لغةفاطمة مختار محمود علي 246
جامعة الزاویةامراض فمویةفتحیة عیسي محمد المرادي247
جامعة الزاویةالعلوم الزراعیةفرج المھدى علي جبریل 248
جامعة الزاویةفیزیاءفریدة الصغیر عمار الكالبي249
جامعة الزاویةھندسة حاسب آليقاسم نورالدین محمد الشویقي 250
جامعة الزاویةفیزیاءكریمة عبدالسالم خلیفة الوقاع251
جامعة الزاویةم األدویةعلكریمة محمد مفتاح العالقي 252
جامعة الزاویةمختبراتكمال مصباح خلیفة الحاني253
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةلیلي علي المبروك أحمد254
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةماجدة ضو محمد نیني255
جامعة الزاویةتقنیة أسنانمحمدمبروكة أحمد الداھش256
جامعة الزاویةھندسة كھر بائیة والكترونیة أبوعجیلة محسن رمضان خلیفة257
جامعة الزاویةطب بیطريمحمد السید عامر مرشد258
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جامعة الزاویةمختبراتمحمد عامر ساسي بسیم259
جامعة الزاویةالعلوم الزراعیةمحمد عامر محمد الالفي 260
زاویةجامعة الھندسة نفط محمد عمران سالم القحواش 261
جامعة الزاویةقسم األنسجھ محمد االسطي محمد منصور262
جامعة الزاویةكیمیاء محمود رمضان محمد راشد 263
جامعة الزاویةتحلیل بیانات محمود محمد علي الخذراوي 264
جامعة الزاویةفیزیاءمدیحة أحمد عبدالعزیز الرعاش265
جامعة الزاویةطب بیطريمراد المختار الشارف بن كوره266
جامعة الزاویةھندسة طیران مراد فؤاد أحمد المشكال 267
جامعة الزاویةقسم محاسبة مراد نصر علي النباح 268
جامعة الزاویةالتخذیرمروان محمود محمد المیساوي269
جامعة الزاویةقسم العمارة المبروك نصر االسطي مروة270
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةد عماره خالطمروة محمو271
جامعة الزاویةلغة انجلیزیة مروة مصطفي المبروك أبوعجیلة 272
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةمروي عمر جمعة ارمیلھ273
جامعة الزاویةفیزیاءمریم المبروك الحمروني بدره274
اویةجامعة الزحاسب آلىمریم محمد مصباح المجدوبي275
جامعة الزاویةمحاسبةمریم مصباح مفتاح سحیم276
جامعة الزاویةھندسة بیئیةمصطفي أحمد عبدالسالم الحجازي277
جامعة الزاویةھندسة حاسب آلى مصطفي علي حسین االترب 278
جامعة الزاویةریاضیاتمفیدة أحمد محمد عمار279
جامعة الزاویةبةمحاسمنال أبوعجیلة أحمد الھنقاري280
جامعة الزاویةمحاسبةمنال ارحومة الطاھر علي281
جامعة الزاویةعالج تحفظيمناھل سالم صالح عكره282
جامعة الزاویةحاسب آلىمنى الالفي محمد أحمد283
جامعة الزاویةصیدلةمنى محمد إمحمد خماج284
زاویةجامعة المحاسبة 285
جامعة الزاویةریاضیات 286
جامعة الزاویةالطب الشرعينادر مصطفي الشریف شعیب 287
جامعة الزاویةاالحیاء الدقیقةنادیة صالح إمحمد الواعر 288
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةنادیة عادل جمعة ھویدي289
جامعة الزاویةانجلیزیةلغةنجاة علي الھدار االزرق 290
جامعة الزاویةوظائف االعضاء نجاح عبدالنبي عمر عمر291
جامعة الزاویةتحلیل بیاناتنجوى حسین سریتھ292
جامعة الزاویةلغة انجلیزیة نجیة محمد خلیفة قدورة293
جامعة الزاویةفیزیاءندي سالم عبدالقادرالعائب294
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جامعة الزاویةطب اسنان مر ندي صالح الھادي ع295
جامعة الزاویةحاسب آلىندي محمد محمد رحومة296
جامعة الزاویةاألنسجةعلي المقورينزیھة المبروك297
جامعة الزاویةفیزیاء نزیھة حسونة إمحمد خشلف 298
جامعة الزاویةریاضیاتنسرین اعمارة احفیظ المبروك299
جامعة الزاویةعلم االدویةسارينسرین الھادي محمد300
جامعة الزاویةكیمیاءنسرین إمحمد عبدالحفیظ العكرك301
جامعة الزاویةطب اطفالنھاد أبوعجیلة محمد جروش302
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةنھاد زھیر عبدالعزیز یخلفتن303
جامعة الزاویةعلم االمراضنھال الھادي علي قویدر304
جامعة الزاویةحاسب آلىنھي سعید مولود الحمري305
جامعة الزاویةاألحیاءنوال عبدالوھاب البشیر إبراھیم306
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةنوال محمد عیاد السائح307
جامعة الزاویةریاضیاتنوال نصر الشیباني مفتاح308
ة الزاویةجامعتحلیل بیاناتنورا أبوعجیلة عیسي امبارك309
جامعة الزاویةلغة فرنسیةھاجر المحجوب المقطوف عبداللطیف310
جامعة الزاویةالجراحةھالة المحجوب سالم عریبي311
جامعة الزاویةھندسة معماریة ھالة مصطفي سالم حبیزة 312
جامعة الزاویةكیمیاء ھدى رمضان علي عمارة313
جامعة الزاویةمراض علم األھناء العجیلي سركز 314
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةھناء سعد عامر المغیربي315
جامعة الزاویةفیزیاءھناء عبدالسالم خلیفة خلف هللا316
جامعة الزاویةلغة انجلیزیةھناء علي محمد التائب 317
جامعة الزاویةكیمیاء حیویھ ھند إبراھیم مصطفي فحیل البوم 318
جامعة الزاویةطب الفم د أبوعجیلة عمر أحمدھن319
جامعة الزاویةطب اسنان ھنیدة اسماعیل كریمة 320
جامعة الزاویةریاضیاتھیام بشیر سلیمان أبوالسعود321
جامعة الزاویةالمختبراتوائل العجیلي الھادي المرابط322
جامعة الزاویةطب اسنان وداد أبوالقاسم الجلیدي 323
جامعة الزاویةصیدلةوداد مولود صالح سعید324
جامعة الزاویةعلم األنسجةوفاء الھادي مولود فرحات325
جامعة الزاویةریاضیات وفاء عیسي الھادي العائب 326
جامعة الزاویةتقنیة أسنانوفاء فتحي الشافع إمحمد327
معة الزاویةجاعلم االمراضوفاء محمد العالم محمد خلیفة328
جامعة الزاویةھندسة نفطولید حسین الفیتوري الصغیر329
جامعة الزاویةھندسة اتصاالت ولید خلیل علي عثمان 330
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جامعة الزاویةوظائف االعضاء یاسمین عمران عبدهللا الشیباني331
جامعة الزاویةوظائف اعضاء یثرب عمر حسین الخبولي 332
جامعة الزاویةالجراحةعمر اطلوبةیوسف محمد 333
جامعة الزیتونة محاسبة أبوبكر محمد الھاشمي 334
جامعة الزیتونة ھندسة مدنیة اسامة أبوعجیلة الفیتوري میلود335
جامعة الزیتونة لغة نجلیزیة امال عبدهللا محمد 336
زیتونة جامعة التقنیة مختبرات توفیق عمار عبدالموالي عمار 337
جامعة الزیتونة علوم بئیة حاثم عبدالسالم موسى 338
جامعة الزیتونة لغة نجلیزیة خدیجة حسن عبدالنبي علي 339
جامعة الزیتونة علوم الحیاة رجاء محمد النایر 340
جامعة الزیتونة لغة انجلیزیة رنیة الھادي محمد المعمري 341
جامعة الزیتونة حاسب آلى الھمالي ریاض عبدالصادق محمد342
جامعة الزیتونة علوم شھیرة عادل مطیر الشریف 343
جامعة الزیتونة علوم بئیة طارق علي االمین فرج 344
جامعة الزیتونة ھندسة مدنیة طارق قریرة رمضان السلة 345
جامعة الزیتونة ادارة اعمالطالل علي عبدهللا الرخیمي 346
جامعة الزیتونة طب بشري عادل سعد رجب دیھوم 347
جامعة الزیتونة طب بشري المرغني عبدالحكیم الطاھر اعمار348
جامعة الزیتونة علوم فتحي محمد الحراري بشیر 349
جامعة الزیتونة محاسبة فرج محمد مصباح سعد 350
معة الزیتونة جاحاسب آلى مبروكة أحمد محمد الوحیشي 351
جامعة الزیتونة علوم الحیاة محمد سالم عبدهللا 352
جامعة الزیتونة ھندسة مدنیة محمد صالح الھادي القماطي 353
جامعة الزیتونة علوم بئیة محمد فرج طاھر السائح354
جامعة الزیتونة لغة ألمانیةنادرة محمد الرابطي 355
جامعة الزیتونة كیمیاء مي الكریو نادیة الزوام التو356
جامعة الزیتونة حاسب آلى نجاح بشیر أبوزید علي 357
جامعة الزیتونة نجلیزیة لغةنجمة سالم عقیلة 358
جامعة الزیتونة لغة انجلیزیة نور الھدى علي عثمان الدعیكي 359
ة جامعة الزیتونلغة فرنسیة وداد علي خلیفة الطویل 360
جامعة الزیتونة صیدلة وفاء عبدالحفیظ اسماعیل قنیب 361
جامعة الزیتونة ھندسة الكترونیة ولید عبدهللا علي بركة 362
جامعة المرقبعلم الطفیلیات أحمد عمر أحمد بشیش 363
جامعة المرقباألنسجة امال نوري علي العیان 364
جامعة المرقبكیمیاء حیویة یالني امل عبدالناصر عبدالموالي الك365
جامعة المرقبعلوم االحیاء حسام علي الضاوي الشكري 366
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة المرقبعلم االدویة خالد علي عمر الدراع 367
جامعة المرقبمحاسبة خالد محمد عبدهللا قراطم 368
جامعة المرقبعلم الطفیلیات رابعة عاشور عبدالقادر تكالھ 369
جامعة المرقبإحصاءربیعة فرج مفتاح سالم 370
جامعة المرقبإحصاءسالمھ عبدالمجید محمد كصارة 371
جامعة المرقبطب بشريعائشة محمد مصطفي الصقر 372
جامعة المرقبالتشریح عبدالحمید حسین محمد ھرام 373
عة المرقبجامعلم وظائف االعضاءعبدالحمید عبدالقادر محمد فنتة374
جامعة المرقبالطب الشرعىعبدالسالم حسین جمعة الحنش 375
جامعة المرقبالتشریح باللیل عبدهللا عبدالكریم مفتاح376
جامعة المرقبالطب الشرعى والسمومعلي أحمد محمد أبو ھجیر 377
جامعة المرقبعلم االدویة عبدهللا مفتاح المیشات فرج378
جامعة المرقبكیمیاء حیویة محمد سالم بن نور محمود379
جامعة المرقبتقنیة اسنان مدیحة محمد عبدالقادر الكیالني 380
جامعة المرقباألنسجة مصطفي فرج مصطفي باكیر 381
جامعة المرقباحیاء دقیقةنسرین رمضان أحمد االحمر 382
المرقبجامعة احیاءالقرقني نعیمة مصباح زاید383
جامعة المرقبإحصاءنعیمة منصورعلي الطیب 384
جامعة المرقبعلم االمراضھدى محمد علي بن حلیم 385
جامعة بنغازيحاسب آلى احالم عبدالحمید مصطفي أبو سیف 386
جامعة بنغازيحاسب آلى أحمد رجب عبدالغني محمد387
جامعة بنغازيتمعطب االسرة والمجصالح علي سالم أسماء388
جامعة بنغازيطب اسنان أسماء علي محمد العرفي 389
جامعة بنغازياحیاءأسماء یوسف علي عیسي 390
جامعة بنغازياشعةالمعتصم محمود محمد العوامي391
جامعة بنغازيعلم نباتاماني الحبیب إبراھیم الحاج الحبیب392
جامعة بنغازيإحصاءأمنة محمد یونس سالم 393
جامعة بنغازيطب اسنان امین عطیة حمد االمام 394
جامعة بنغازيحاسب آلىامینة سعد عبدالقادر الشیخي 395
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة ایة بشیر محمد العریبي 396
جامعة بنغازيریاضیاتإیمان إبراھیم علي اشتیوي 397
جامعة بنغازيریاضیاتإیمان انور المبروك أبوبكر 398
جامعة بنغازيصحة عامة إیمان محمد یوسف 399
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة إیمان مصباح علي محمد400
جامعة بنغازيبیئة إیمان یوسف إمحمد الكادیكي 401
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة ایمن أحمد حسن عثمان 402
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جامعة بنغازيغة انجلیزیة لایناس عبدالمنعم جمعة محمد403
جامعة بنغازيكیمیاء ایھاب لطفي محمد الجھاني 404
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة بشري عبدالقادر أحمد عبدالقادر 405
جامعة بنغازيحاسب آلى حمد محمد مختار حاكمھ406
جامعة بنغازيطب اسنان حمد بن عیسي علي الكادیكي407
جامعة بنغازياحیاءد حمد أبوالقاسم حمدي محم408
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة حمیدة عبدالھادي سلیمان عبدربة 409
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة حمیدة عقیلة سعد محمد 410
جامعة بنغازيریاضیاتحنان عبدالھادي سلیمان عبدربة411
ة بنغازيجامععلم النباتحنان عبدالواحد محمود الوزري412
جامعة بنغازيعلم نباتخدیجة سلطان عوض محمد413
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة خدیجة عطیة خمیس محمودة 414
جامعة بنغازيفیزیاء رافع مراجع یوسف سعید415
جامعة بنغازيكیمیاء ربیع محمد محمود حمد 416
ازيجامعة بنغفیزیاء ربیعة عبدهللا رجیعة عثمان 417
جامعة بنغازيكیمیاء رجاء سلیمان محمود إمحمد 418
جامعة بنغازياحیاءرحاب إبراھیم حمیدة أحمد 419
جامعة بنغازيحاسب آلىریما زیدان عبدالقادر زیدان 420
جامعة بنغازيفیزیاء زاكیة محمد عبدالحمید عثمان 421
ة بنغازيجامعریاضیاتسراج مادي الشریف المھشھش 422
جامعة بنغازيكیمیاء سعاد محمد مفتاح زوبي423
جامعة بنغازيتغذیة سفیان عبدالحمید عمر عطیة 424
جامعة بنغازيریاضیاتسمیرة جمعة عمر محمد425
جامعة بنغازيطب اسنان سھي علي حمد الفرجاني 426
يجامعة بنغازلغة انجلیزیة صفیة خالد محمود اعتیق 427
جامعة بنغازياشعة صالح الجللي محمد الجللي 428
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة عائشة عبدالحمید انویجي جاب هللا 429
جامعة بنغازيحاسب آلى عائشة عبدالواحد ذواود عبدالنبي 430
جامعة بنغازياحیاءعائشة محمد علي الباشك 431
جامعة بنغازيراتیمعلم الجعبدالعاطي رضاء حسین 432
جامعة بنغازيعلم النباتعبدالمجید سلیمان عقیلة أدم 433
جامعة بنغازيطب اسنان عبدالمنعم علي علي الفرجاني 434
جامعة بنغازيحاسب آلىعزیزة صالح سالم البدري 435
جامعة بنغازيعلم النباتعلي فضیل حسین علي 436
جامعة بنغازيریاضیاتاع غزالة مفتاح محمد بوص437
جامعة بنغازيطب اسنان فؤاد عیاد بوحوش میكائیل 438
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جامعة بنغازيعلم الطفیلیاتفاتن عبدهللا أحمد عبدهللا 439
جامعة بنغازيوظائف االعضاءفاطمة رجب إمحمد علي 440
جامعة بنغازيصیدلة فاطمة رمضان حمد محمد اقشیرة 441
جامعة بنغازيإحصاءلي حسن الیسیر فاطمة ع442
جامعة بنغازيكیمیاء فاطمة عوض رجب المطردي 443
جامعة بنغازياحیاءفاطمة محمد عمر محمد 444
جامعة بنغازيفیزیاء فاطمة میالد عثمان الشریف 445
جامعة بنغازيعلم الحیوانفاطمة ونیس فرج محمد 446
جامعة بنغازياحیاءبدالحمید فائزة محمد المبروك ع447
جامعة بنغازيفیزیاء كلثوم إمحمد عبدالرحمن عبدالقادر 448
جامعة بنغازيتثقیف صحيلیلي محمد عیسى أبوبكر 449
جامعة بنغازيطب اسنان مالك محمود حسن القطوس450
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة مبروكة عبدالرحمن یونس محمود 451
جامعة بنغازياحیاءبروكة عبدهللا جبریل عبدالرحیم م452
جامعة بنغازيفیزیاء مبسوطھ منصور محمد 453
جامعة بنغازيطب اسنان مروان حسین أحمد حیدر 454
جامعة بنغازيفیزیاء مریم المنقوش صالح حمد 455
جامعة بنغازيریاضیاتمریم عبدهللا حسین جبریل 456
جامعة بنغازيعلم نباتفتاح صالح محمد الصبیحيمریم م457
جامعة بنغازيعلم الجراثیم458
جامعة بنغازيتغذیة نجاح المبروك علي سالم 459
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة نجیة عبدالنبي فضل هللا460
جامعة بنغازيكیمیاء ندي فتحي سالم الزاوي 461
جامعة بنغازيلغة انجلیزیة نسرین فتحي سالم میلود الزاوي 462
جامعة بنغازيلغة فرنسیة نھي أحمد أبوالقاسم التواتي 463
جامعة بنغازيطب االسرة و المجتمعمحمد الشطشاط نھي علي464
جامعة بنغازيطب اسنان نورا عیاد امراجع فركاش 465
جامعة بنغازياسنان طبنورا محمد علي عیاد 466
جامعة بنغازيطب اسنان نیروز فتحي سالم الفیتوري467
جامعة بنغازيصیدلة ھناء عبدالواحد سالم 468
جامعة بنغازيصیدلة ھیفاء فتحي علي سالم 469
جامعة بنغازياحیاءوفاء أحمد محمود حمد470
عة بنغازيجامفیزیاء وفاء ناجي إمحمد القزارالعرفي 471
جامعة بنغازيعلم نباتیسراء محمد أدم الصبیحي472
جامعة بنغازيكیمیاء یسري فتحي محمد الشریف473
جامعة سبھاكیمیاء یس نسعدة إمحمد محمد و474
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جامعة سرتطب اسنانإبتسام سالم عبدالغني عبدالرحمن475
جامعة سرتریاضیاتإبتسام نافع احمودة محمد476
جامعة سرتكیمیاءاحدود إبراھیم علي عبدالھادي477
جامعة سرتطب بشريأحمد السید محمد خلف هللا478
جامعة سرتطب بشريأسماء علي السنوسي علي479
جامعة سرتطب أسنانأسماء علي فرج عبدالقادر480
جامعة سرتكیمیاءالتھامي حسن منصور الدایري481
جامعة سرتتقنیة طبیةالسائح الحمیديالسائح معتوق482
جامعة سرتمحاسبةالمبروك فرج عوض حسن483
جامعة سرتھندسة مدنیةام السعد فرج حفاظ فرج484
جامعة سرتمحاسبةإمحمد منصور عبدالھادي الضبع485
جامعة سرتمحاسبةامل محمد محمد محجوب486
جامعة سرتنانطب أسأمنة الشیباني أحمد التائب487
جامعة سرتریاضیاتأمنة فرج اجبارة منصور488
جامعة سرتطب أسنانامنى علي محمد الشعالي489
جامعة سرتطب بشريامینة جمعة فرج علي490
جامعة سرتطب بشريإنتصار حامد مفتاح491
جامعة سرتطب بشريإیمان علي مخزوم مرعي492
جامعة سرتطب أسنانیمإیمان محمد أحمد اخش493
جامعة سرتحاسب آلىایناس المبروك صالح نور الدین494
جامعة سرتلغة انجلیزیةایناس محمد عبدهللا الصغیر495
جامعة سرتتقنیة طبیةایناس محمود أبوبكر إمحمد496
جامعة سرتلغة انجلیزیةتھاني غیث علي یوسف497
جامعة سرتتقنیة طبیةيجمال السنوسي صالح التجان498
جامعة سرتطب بشريحسن الغناي محمد أبودربالة499
جامعة سرتزراعةحسن عبدالمولي محمد حسن500
جامعة سرتطب بشريحمزة منصور فرج501
جامعة سرتریاضیاتحمیدة محمد قاسم جاھین502
جامعة سرتتقنیة طبیةحنین االمین محمد سالم503
جامعة سرتطب بشريمحمد ھاني موسىحنین504
جامعة سرتطب بشريحواء جمعة عبدالرحمن أحمد505
جامعة سرتطب بشريحواء عمر عبدهللا الكرامي506
جامعة سرتلغة انجلیزیةخولة بشیر أحمد الشیخ507
جامعة سرتطب بشريربیع رجب سعد علي508
عة سرتجامحاسب آلىربیعة علي سالم محمد509
جامعة سرتفیزیاءرجاء إبراھیم محمد معیوف510
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جامعة سرتاحیاءرجعة محمد فرج محمد511
جامعة سرتلغة انجلیزیةرفیعة محمد شعیب سعید512
جامعة سرتحاسب آلىرقیة صالح إبراھیم عیسى513
جامعة سرتعلومرقیة مصباح إمحمد حمد514
جامعة سرتعلومحيریما إمحمد حسین المقر515
جامعة سرتطب بشريزمزم محمد السنوسي الضبیع516
جامعة سرتطب بشريزینب القنطري معمر القنطري517
جامعة سرتاحیاءزینوبة أبوبكر عمر صالح518
جامعة سرتطب أسنانسالمة افحیمة سلیمان افحیمة519
جامعة سرتطب بشريسالمة سالم محمد بن غزي520
جامعة سرتطب بشريسالمة محمد مسعود أحمد521
جامعة سرتھندسة مدنیةسراج مصطفي محمد سالم522
جامعة سرتكیمیاءسلیمة میالد أحمد إبراھیم523
جامعة سرتلغة انجلیزیةسمیة علي عمر أبوبكر524
جامعة سرتطب بشريسھام أبوبكر فرج العماري525
جامعة سرتمحاسبةطوة حسینشھاوي سالم أبو خ526
جامعة سرتطب أسنانشھاوي محمد سالم محمد527
جامعة سرتطب بشريصالحة امجیحید یوسف زید528
جامعة سرتلغة انجلیزیةصالحة فرج القذافي امبارك529
جامعة سرتطب بشريعائشة دبنون عبدالنبي عبدالقادر530
جامعة سرتبشريطب عائشة علي صالح القطعاني531
جامعة سرتتقنیة طبیة532
جامعة سرتطب بشريعبدالسالم سالم عبدالسالم سالم533
جامعة سرتطب أسنانعبدالعزیز زیدان محمد ارحومة534
جامعة سرتزراعةعز الدین حمد إمحمد عبدهللا535
جامعة سرتريطب بشعلي سلیمان علي عبدهللا536
جامعة سرتطب بشريعلي عبدهللا علي اسماعیل537
جامعة سرتتقنیة طبیةعماد محمد حسن الزین538
جامعة سرتطب بشريعمار علي عبدالحفیظ علي539
جامعة سرتطب أسنانفاطمة إبراھیم عبدالقادر الفائدي540
جامعة سرتحاسب آلىفاطمة الزھراء إمحمد بدر541
جامعة سرتطب بشريفاطمة المھدى علي االحول542
جامعة سرتطب بشريفاطمة فرج مفتاح الزناد543
جامعة سرتطب بشريفاطمة محمد القنطري سالم544
جامعة سرتعلم حیوانفاطمة محمد عبدالقادر كریم545
جامعة سرتطب أسنانفرج عبداللطیف سحنون546
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جامعة سرتریاضیاتماديقدریة جماعة علي 547
جامعة سرتتقنیة طبیةمبروكة صالح محمد زاید548
جامعة سرتلغة انجلیزیةمبروكة صبحي بشیر حنطوق549
جامعة سرتطب بشريمبروكة عبدالسالم حمد اسویسي550
جامعة سرتعلوممبروكة محمد مفتاح أبو عمود551
جامعة سرتفیزیاءمبروكة معیوف ذیاب معیوف552
جامعة سرتطب أسنانمحظیة سعد الالفي عبدالرحمن بن سرتیة553
جامعة سرتطب أسنانمحمد الشریف محمد أبو غالیة554
جامعة سرتزراعةمحمد عبدهللا إمحمد حسین555
جامعة سرتلغة انجلیزیةمحمد محمود مفتاح حمد556
عة سرتجامطب بشريمحمد مفتاح عبدالسالم علي557
جامعة سرتریاضیاتمحمد میالد أحمد558
جامعة سرتطب بشريمروان محمود فوزي رمضان559
جامعة سرتطب بشريمریم حمد أحمد الحاج560
جامعة سرتطب بشريمصعب مختار العربي561
جامعة سرتطب بشريمنال اسماعیل عبدهللا كبالن562
جامعة سرتطب بشريمنى مفتاح إمحمد الترھوني563
جامعة سرتطب بشريناصر اسعود عبدالرحمن بن اسعود564
جامعة سرتطب أسنانناصر عبدالقادر أبوبكر عبدالقادر565
جامعة سرتلغة انجلیزیةنجاة صالح الحویج میالد566
جامعة سرتطب بشرينجاح عبدالقوي خلیفة عبدالرحیم567
جامعة سرتزراعةني الزوامنعیمة بن عروس الشیبا568
جامعة سرتطب بشرينوال عبدالرحیم علي أبوبكر569
جامعة سرتطب بشريھدى منصور إمحمد حسن570
جامعة سرتطب بشريھدى ھیبلو دوفان سالم571
جامعة سرتلغة انجلیزیةھناء حسن الشیخ حفاظ572
سرتجامعة ھندسة مدنیةھناء علي إبراھیم إمحمد573
جامعة سرتطب أسنانھند علي صالح الفزاني574
جامعة سرتعلوموصایف محمد بلحسن الشیباني575
جامعة سرتھندسة مدنیةوفاء سالم صالحین عبدهللا576
جامعة سرتریاضیاتوفاء محمد المھدى علي أبوالقاسم577
جامعة سرتطب بشريونیسة علي عمر إمحمد578
جامعة طرابلسعلم االدویة حسن قریرة سالم إبتسام 579
جامعة طرابلسعلم حیوان إبتسام محمد أبوالقاسم عجاج 580
جامعة طرابلسلغة انجلیزیة إبتسام موسى عبدهللا قریفة 581
جامعة طرابلستقنیة طبیة ابتھاج المبروك محمد موسى582
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جامعة طرابلسلغة انجلیزیةاحالم محمد أحمد الغراري 583
جامعة طرابلسالتشریح أحمد محمد علي االرنؤوط584
جامعة طرابلسطب اسنان اریج عبدالسالم خلیفة المصراتي 585
جامعة طرابلسعلم حیوان اسامة أحمد سالم االحمر 586
جامعة طرابلسھندسة كھربائیة اسامة محمود حسین خلیفة 587
جامعة طرابلسوقایة نبات موسى أسماء أحمد محمد 588
جامعة طرابلستقنیة طبیة أسماء سالم علي مغیدر 589
جامعة طرابلسالباطنة 590
جامعة طرابلسكیمیاء حیویة أسماء فتحي علي شنقیر 591
جامعة طرابلسمختبرات طبیة أسماء مصباح إمحمد الكموشي 592
جامعة طرابلسطب االسرة والمجتمعرف یونس الطاھر جعي المدھم أش593
جامعة طرابلسطب االسرة والمجتمعالطاھر محمد الطاھر المحبس 594
جامعة طرابلسعلم االمراض امال قریرة محمد الصید 595
جامعة طرابلسمختبرات طبیة اماني الحبیب المنتصر خلیفة 596
جامعة طرابلسالتشریح ر امبیة عبدالجبار امبیة عبدالجبا597
جامعة طرابلسكیمیاء حیویة امل المخزوم محمد مصباح 598
جامعة طرابلستجارة الكترونیة امل محمد أحمد السوكني 599
جامعة طرابلسلغة انجلیزیة امل محمد مصباح الفیتوري 600
جامعة طرابلسعلم االدویة امیرة أحمد إبراھیم الدویب 601
جامعة طرابلسخواص المواد امیرة المبروك خلیفة غربال602
جامعة طرابلسطب اسنان امیرة رمضان إبراھیم والي 603
جامعة طرابلسطب اسنان امینة محمد عبید عبدهللا 604
جامعة طرابلستجارة الكترونیة امینة محمد عظیم مریسة 605
جامعة طرابلسالتشریح لرتیمي انیس محمد حسن ا606
جامعة طرابلسعلم حیوان ایة محمد عبدهللا دحیدح607
جامعة طرابلسمختبرات طبیة ایة مختار علي عبداللطیف 608
جامعة طرابلسعلم امراض إیمان أحمد محمد بوني 609
جامعة طرابلسعلم االمراض إیمان محمد أحمد بوني610
جامعة طرابلستقنیة طبیة فة مسعود الصید ایناس خلی611
جامعة طرابلسمختبرات طبیة ایناس مصطفي محمد شختوار 612
جامعة طرابلسأنسجةباسم البشیر محمد الحمیدي 613
جامعة طرابلسطب بشري بسمة محمد عبدالونیس محمد 614
سجامعة طرابلعلوم و تربیة تھاني عیاد صالح العباني 615
جامعة طرابلستقنیة طبیة حسام محمد علي المحمودي 616
جامعة طرابلسلغة انجلیزیة حسنة حسین حمد الزوي 617
جامعة طرابلسفیزیاء حسنة محمد رمضان عامر 618
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جامعة طرابلستقنیة اسنان حنان محمد المبروك دلعوب 619
جامعة طرابلسلیزیة لغة انجخلود عبدالحكیم شعبان الغریاني 620
جامعة طرابلسھندسة كھربائیة خولة الطاھر عبدالسالم بن جمعة 621
جامعة طرابلساالحیاءخولة حسین حسن زویدة 622
جامعة طرابلسعلم األمراض خولة محمد عبدالفتاح الزھراء 623
جامعة طرابلسطب االسرة والمجتمعخولة محمد علي سعید اكریم 624
جامعة طرابلسحاسب آلى راضیة سعید رمضان العباسي 625
جامعة طرابلسطب الفم واألشعة رانیة رمضان أبوالقاسم الككلي626
جامعة طرابلستقنیة طبیة رضوان سالم الصادق عبدالقادر627
جامعة طرابلسعلم االمراض رقیة أبوبكر أحمد االنصاري 628
جامعة طرابلسعلم الحیوان االشھب رواد مختار إبراھیم629
جامعة طرابلسطب اسنان ریاض محمد عبدهللا وھاب 630
جامعة طرابلسطب اطفال زینب مختار خلیفة تامر 631
جامعة طرابلسلغة انجلیزیة الزناتي إمحمد الزناتي سارة632
جامعة طرابلسعلم الطفیلیات سارة مفتاح علي زیدان 633
جامعة طرابلسمختبرات طبیة سامیة علي القذافي أبو قرین 634
جامعة طرابلسباطنةسامیة عیاد سالم دیاب 635
جامعة طرابلسفیزیاء سعد میالد علي نصر 636
جامعة طرابلسطب بشري سفیان محمد علي الفاندي 637
جامعة طرابلسصیدلة سمیة عمران حسن الجابري 638
جامعة طرابلسحاسب آلى ء الھادي عبدالكریم الورفلي سنا639
جامعة طرابلسلغة انجلیزیة شعبان سھام عبدهللا إمحمد640
جامعة طرابلسعلوم اغدئیةصالح معمر سلیم شوبار 641
جامعة طرابلسكیمیاء حیویة صفاء سعید عمرو الحربي 642
جامعة طرابلسمجتمعطب االسرة والطالل محمد خلیفة عراب 643
جامعة طرابلسعالج طبیعيعاصم خلیفة یوسف العزابي 644
جامعة طرابلسمختبرات طبیة عبدالعاطي حسین أبوالقاسم ارحومة 645
جامعة طرابلستقنیة طبیة عبدالعزیز محمد الفیتوري دویة 646
سجامعة طرابلتقنیة طبیة الفقیر عبدالمنعم أبوبكر جمعة647
جامعة طرابلسھندسة كھربائیة عصام مسعود سالم الزرداب 648
جامعة طرابلسطب االطفال علي سلیمان علي الفاندي 649
جامعة طرابلسأنسجة عماد عبدالحمید علي الشتیوي 650
جامعة طرابلسكیمیاء فاطمة خلیفة محمد بن نصر 651
جامعة طرابلسطبیة مختبراتفاطمة علي خلیفة العزابي 652
جامعة طرابلسباطنة فاطمة محمد إبراھیم المجراب 653
جامعة طرابلساالشعة فتحي الطیب محمد یحي 654
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جامعة طرابلسلغة انجلیزیة فدوة الطاھر رمضان عمر 655
جامعة طرابلسعلم الطفیلیات فدوي محمد عبدالسالم كندیر 656
جامعة طرابلسطب اسنان سلم فریال أحمد علي م657
جامعة طرابلسمحاسبة فوزي میالد أحمد فحیج658
جامعة طرابلسلغة نجلیزیة كریمة إبراھیم علي التواتي 659
جامعة طرابلسوالوالدة نساءكریمة صالح علي الحویج660
جامعة طرابلستربیة بدنیة ماجد حسین محمد الصابري 661
جامعة طرابلستقنیة طبیة ید محمد أبوعجیلة محمد الص662
جامعة طرابلسمختبرات طبیة محمد الطاھر محمد العدل 663
جامعة طرابلسطب اسنان محمد الفرجاني سالم الشریف 664
جامعة طرابلسالنساء والوالدة محمد المبروك محمد كریم 665
جامعة طرابلسعلم الطفیلیات محمد بشیر أحمد العجیلي 666
جامعة طرابلسمختبرات طبیة محمد جبران رمضان ھالل 667
جامعة طرابلسھندسة كھربائیة محمد حسین الطاھر الرفاعي 668
جامعة طرابلسالتشریح محمد رحیم عبدهللا المضوي 669
جامعة طرابلسعلم الطفیلیات محمد سالم محمد االشعل 670
جامعة طرابلسالتشریح م عمر شنقیرمحمد عبدالحكی671
جامعة طرابلسعلوم اغدیة محمد عثمان صالح البصیر 672
جامعة طرابلسحاسب الى محمد محمد العارف الشامي673
جامعة طرابلسھندسة میكانیكیة محمد محمود حامد عبدالرحمن 674
ابلسجامعة طرتجار الكترونیة محمد محمود محمد بن صالح 675
جامعة طرابلسطب االسرة والمجتمعمحمد نوري محمد عطیة 676
جامعة طرابلسعلم االدویة محمود محمد بن رابحة 677
جامعة طرابلستقنیة اسنان مروة أحمد صالح نجم 678
جامعة طرابلسطب اسنان مروة خلیفة حمیدة بن عبدهللا 679
جامعة طرابلسدویة علم امروة سالم محمد العقیلي680
جامعة طرابلسعلم االمراض مریومة محمد بشیر عقیل 681
جامعة طرابلسلغة انجلیزیة مصباح البشیر بلعید صالح 682
جامعة طرابلسالتشریح مصعب رمضان سالم التاغدي 683
جامعة طرابلستشریح معالي عبدالسالم محمد قعیم 684
جامعة طرابلسلغة انجلیزیة لرفاعي مالك أحمد الصید ا685
جامعة طرابلستقنیة طبیة التاغدي منال حسین الھادي686
جامعة طرابلسطب اسنان مندر عمران سالم بن عمران 687
جامعة طرابلسعلم امراض منى الزوام إمحمد الكوحة 688
جامعة طرابلستقنیة أسنان منى الصغیر إمحمد ببش689
جامعة طرابلسفیزیاء منى منصور علي أبو خریص 690
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جامعة طرابلسطب اسنان مھند صالح خلیفة المزوغي 691
جامعة طرابلسمختبرات طبیة ناصر حسین خلیفة فرج692
جامعة طرابلسالتشریح نجاح أبوبكر محمد الدریك 693
بلسجامعة طرامختبرات طبیة نجالء عامر میالد الیونسي 694
جامعة طرابلسلغة انجلیزیة نداء میلود محمد خلیفة 695
جامعة طرابلستقنیة طبیة نضال أبو الخیر القنود شكرني 696
جامعة طرابلسكیمیاء نورة حسین أحمد عقیل 697
جامعة طرابلسعلم األنسجة ھاجر حسین علي بي698
امعة طرابلسجعلم األنسجةھالھ خلیفة سعید المجنون 699
جامعة طرابلسمختبرات طبیة ھبة حمد عبدالسالم بن خیال 700
جامعة طرابلسمختبرات طبیة ھبة میلود مفتاح أبو حاللة 701
جامعة طرابلسمختبرات طبیة ھبة ھندي السنوسي حسن 702
جامعة طرابلستقنیة طبیة ھدى موسى عبدهللا قریفة 703
جامعة طرابلسمختبرات طبیة د المرغني الزعلوك ھند محمد محمو704
جامعة طرابلسعلم االدویة ھیثم محمد االخضر قاجوم705
جامعة طرابلسطب اسنان ھیثم مصطفي رمضان الغریاني 706
جامعة طرابلستقنیة طبیة وصال عبدالسالم علي جرود 707
امعة طرابلسجلغة انجلیزیة وفاء الطاھر صالح الرجیبي 708
جامعة طرابلسحاسب آلى وفاء عثمان أبوبكر أبورزیزة709
جامعة طرابلسمختبرات طبیة والء فوزي میالد جرانة 710
جامعة طرابلسكیمیاء حیویة ولید عبدالرحمن علي الحكیمي 711
جامعة طرابلستجارة الكترونیة یوسف المدني بشیر شالیك712
جامعة عمر المختارریاضیاتحریكاحالم سعد ا713
جامعة عمر المختارصیدلةاحالم محمد امحارب714
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةأحمد اسماعیل بالحمد715
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةأحمد المبروك محمود 716
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةأحمد جبریل صالح 717
جامعة عمر المختارمحاسبة واد الجربي أحمد عبدالج718
جامعة عمر المختارمحاسبةأحمد عبدالقادر خلیل719
جامعة عمر المختارمختبرات طبیة أحمد عبدالوھاب رجب 720
جامعة عمر المختارمحاسبة أحمد محمد رجب 721
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةأحمد یونس عبدالكریم722
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةحسین عبدربھارحیم723
جامعة عمر المختارعلم حیواناسامة مفتاح یونس 724
جامعة عمر المختارھندسة میكانیكیةاسالم محمود عبدالحمید725
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةاسالم یحي المبروك726
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مختارجامعة عمر المختبرات طبیة أسماء صالح ھاشم 727
جامعة عمر المختاراحیاء دقیقةأسماء عبدالسالم اسماعیل 728
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةأسماء فرج فضل هللا729
جامعة عمر المختارصیدلةاسیا سالم اجویدة730
جامعة عمر المختارإحصاءالشریف مسعود السنوسي731
المختارجامعة عمركیمیاء المھدى علي سالم 732
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةاماني عبدهللا محمد 733
جامعة عمر المختارعلم حیواناماني منصور سلیمان 734
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةامباركة سعد فرج735
جامعة عمر المختارمحاصیلامباركة فرج أبوبكر736
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةامبیریكة صالح أبوبكر 737
جامعة عمر المختارمحاسبة امل عبدالرزاق عابد 738
جامعة عمر المختارمحاسبة امل عالء جابر739
جامعة عمر المختارعلم حیوانامل محمد الشلوي740
جامعة عمر المختارعلم نباتامیمة فرج السویحل 741
مر المختارجامعة عریاضیاتامینة جاب هللا صالح 742
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةإنتصار عبدالسالم عبدالحمید743
جامعة عمر المختارمحاصیلأنس القذافي عبدهللا744
جامعة عمر المختارعلم نباتانصاف حسین دخیل 745
جامعة عمر المختارریاضیاتانعام إدریس فرج 746
امعة عمر المختارجعلم حیوانإیمان السنوسي رشید747
جامعة عمر المختارعلم حیوانإیمان سالم عمر الفرجاني 748
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةإیمان عطیة الصالحین 749
جامعة عمر المختاركیمیاء إیمان محمد خیرهللا 750
جامعة عمر المختارمحاسبةإیمان مفتاح یونس 751
جامعة عمر المختارمدنیةھندسةایمن یاسین سعد 752
جامعة عمر المختارریاضیاتایناس حمد ابریدان753
جامعة عمر المختارحاسب آلىایناس مفتاح فرج 754
جامعة عمر المختارمحاسبةبسمة سلیمان عطیة 755
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةبلقیس امراجع حمد756
جامعة عمر المختاریكیةدراسات اكلینتعویضة علي محمد757
جامعة عمر المختاركیمیاء تفاحة علي ارحومة758
جامعة عمر المختاركیمیاء تفاحة فتحي سالم 759
جامعة عمر المختارعلم نباتتمنوھا إبراھیم سعید760
جامعة عمر المختاركیمیاء تھاني حسن عطیة761
ر المختارجامعة عمھندسة مدنیةجالل نصیب فرج762
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جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةجمیلة أحمد علي 763
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةحسناء فوزي محمد 764
جامعة عمر المختارعلم نباتحلیمة عوض فتح هللا 765
جامعة عمر المختارمحاسبة حمزة خلیفة سلیمان766
عمر المختارجامعة ریاضیاتحنان جاب هللا عبدهللا767
جامعة عمر المختارمحاصیلحنان سعد عبدهللا768
جامعة عمر المختارطب بیطرىحنان عبدالرحمن مبروك 769
جامعة عمر المختارصیدلةحنان عبدالكریم عبدهللا770
جامعة عمر المختاراشعةحواء محمد قاسم 771
عمر المختارجامعة ھندسة مدنیةخالد عبدهللا عبدالھادي 772
جامعة عمر المختارمحاسبةخالد عثمان محمد بوحویش773
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةخالد عوض المبروك774
جامعة عمر المختارفیزیاءخالد قاسم سعید 775
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةخدیجة مفتاح محمد776
المختارجامعة عمر علم نباتخیریة فرج عطیة 777
جامعة عمر المختارصیدلةدارین موسى أبوزید778
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةربح مفتاح سلیمان779
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةربیع امبارك المرضي780
جامعة عمر المختاراحیاء دقیقةرحاب سعد السنوسي781
لمختارجامعة عمر اكیمیاء رحاب عبدهللا یعقوب782
جامعة عمر المختاركیمیاء رقیة محمد شحات783
جامعة عمر المختارمحاسبة رقیة محمود اسحیل784
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةزھیر عبدهللا جاد المولي785
جامعة عمر المختاررعایة حیوانزید محمد اكریم 786
ارجامعة عمر المختعلم حیوانزینب مفتاح سعد787
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةزینب نوري حمد788
جامعة عمر المختاركیمیاء ساجدة علي الجامعي 789
جامعة عمر المختارریاضیاتسارة مفتاح سلیمان 790
جامعة عمر المختارعلم حیوانسالم محمد محمد حمد791
جامعة عمر المختاركیمیاء سالمة سعد عبدهللا792
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةسعد شرح البال محمد793
جامعة عمر المختارعلم حیوان سعید عبدهللا عبدالرحیم 794
جامعة عمر المختارمحاسبة سلیمان عبدالقادر عبدربھ 795
جامعة عمر المختارعلم نباتسماح أحمد إدریس 796
ة عمر المختارجامعلغة انجلیزیةسمر جمال عبدالقادر 797
جامعة عمر المختارمحاسبةسمیة عبدالفتاح محمد 798
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة عمر المختارحاسب آلىسمیة علي عبدالسالم 799
جامعة عمر المختارعلم امراضسند محمود موسى 800
جامعة عمر المختاركیمیاء سھام یوسف السنوسي 801
جامعة عمر المختارمختبرات طبیة صابرین احمیدة أبوسیف 802
جامعة عمر المختارعلم حیوانصابرین صبحي محمد803
جامعة عمر المختاراحیاءصالحة عبدالقادر یونس804
جامعة عمر المختارعلم حیوانصبریة فتح هللا بوعجیلة805
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةصفاء محمد عبدالحمید806
جامعة عمر المختارولوجیاجیصالح سلیمان محمد 807
جامعة عمر المختارمحاسبةطارق عبدالحمید مصباح 808
جامعة عمر المختارریاضیاتعازة مصطفي مصطفي 809
جامعة عمر المختارعلم نباتعافیة موسى سالم 810
جامعة عمر المختارادویة وسمومعالیة المبروك حسین811
جامعة عمر المختاروجیاجیولعبدالباسط أدم سعد812
جامعة عمر المختاررعایة حیوانعبدالرحمن عبدالكریم طاھر 813
جامعة عمر المختارھندسة كھربائیةعبدالسالم امراجع عبدالسالم 814
جامعة عمر المختارمحاسبةعبدالقادر بلقاسم عبدهللا 815
المختارجامعة عمرھندسة كھربائیةعبدهللا محمد االمین 816
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةعبدالوھاب إبراھیم یونس817
جامعة عمر المختارحاسب آلىعجبة مسعود محمد818
جامعة عمر المختارعلم حیوانعزیزة أحمد الشریف819
جامعة عمر المختارمحاسبةعزیزة رزق محمود820
مختارجامعة عمر الحاسب آلىعزیزة المین ھالل 821
جامعة عمر المختارریاضیاتعفاف رمضان سالم 822
جامعة عمر المختارریاضیاتعال عبدهللا خطاب 823
جامعة عمر المختارھندسة كھربائیةعماد علي نوح824
جامعة عمر المختارصیدلةغندورة موسى ھالل825
جامعة عمر المختارمحاسبةغیث موسى محمد 826
جامعة عمر المختارعلم حیوانراف هللا سلیمان فاطمة 827
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةفاطمة عاشور حمد 828
جامعة عمر المختارمحاسبةفاطمة عبدالشفیع عبدالسالم 829
جامعة عمر المختارھندسة كھربائیةفاطمة عبدالكریم طاھر830
مر المختارجامعة علغة انجلیزیةفاطمة عمر مصطفي 831
جامعة عمر المختارعلم حیوانفاطمة محمد عقیلة 832
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةفائزة راف هللا الناجي 833
جامعة عمر المختارمحاسبةفائزة شرح البال موسى 834



62من57ص

جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة عمر المختارحاسب آلىفتحیة غالب إبراھیم 835
عمر المختارجامعة صیدلةفرج الراقي سعد836
جامعة عمر المختارمحاسبةكمال سعد محمد837
جامعة عمر المختارریاضیاتمبروكة علي یوسف838
جامعة عمر المختارریاضیاتمبروكة فتحي عمر 839
جامعة عمر المختارإحصاءمحمد ارحومة عثمان840
جامعة عمر المختارموارد طبیعیةمحمد الطاھر حمد841
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةحمد سعد امراجعم842
جامعة عمر المختارھندسة میكانیكیةمحمد فرج سلیمان843
جامعة عمر المختارھندسة كھربائیةمحمد نجیب محمد844
جامعة عمر المختارھندسة كھربائیةمحمود مفتاح حسین845
المختارجامعة عمر صحة البان ولحوممروة رمضان حسین846
جامعة عمر المختاركیمیاء مریم عبدهللا عبدالقادر847
جامعة عمر المختارعلم حیوانمریم مرزوق حسین 848
جامعة عمر المختارصیدلةمسعودة عبدالكریم یحي 849
جامعة عمر المختارتربة ومیاهمفید یونس موسى أدم850
المختارجامعة عمرلغاتمنى عبدالجلیل بلقاسم851
جامعة عمر المختارصیدلةمنى علي عثمان852
جامعة عمر المختاركیمیاء ناجي عبدالسالم نصر 853
جامعة عمر المختارعلم نباتنجاة عبدالعزیز امداوي854
جامعة عمر المختارھندسة كھربائیةنجاح أحمد یونس 855
تارجامعة عمر المخعلوم بیئةنجالء حسین محمد856
جامعة عمر المختاراشعةنجوى رزق بوشوال857
جامعة عمر المختارلغة انجلیزیةنجوى سالم منصور 858
جامعة عمر المختارعلم حیواننجیة سالم حسین 859
جامعة عمر المختارعلم حیواننجیة محمد صالح 860
جامعة عمر المختاركیمیاء نسرین عبدالفراج سلیمان861
جامعة عمر المختارصیدلةنسرین عطیة حسن862
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةنصر امراجع فرج 863
جامعة عمر المختارحاسب آلىنعیمة العبد شوماني 864
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةنھي فرج عبدالحمید865
جامعة عمر المختاراشعةنوریة سالمة عثمان 866
جامعة عمر المختارریاضیاتي مفتاح ھاجر عل867
جامعة عمر المختارصیدلةھبة عبدالجلیل عبدالقادر868
جامعة عمر المختارمحاصیلھدى محمد عمر 869
جامعة عمر المختاراشعةھدى محمود إبراھیم 870
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جامعة عمر المختارعلم وظائف االعضاءھناء شعیب محمد871
جامعة عمر المختاردلةصیھناء فرج سعید872
جامعة عمر المختارھندسة مدنیةھناء فرحات محمد873
جامعة عمر المختارعلم حیوانھناء فضل هللا إبراھیم 874
جامعة عمر المختارعلم حیوانھناء محمد صالح 875
جامعة عمر المختارصحة البان ولحومھناء مصطفي حامد876
جامعة عمر المختارلغاتھند عیاد یحي 877
جامعة عمر المختاركیمیاء ھني محمد مازك 878
جامعة عمر المختارھندسة كھربائیةوجدي عبدالونیس عبدالرحیم 879
جامعة عمر المختارموارد طبیعیةوداد عبدهللا عبدالقادر880
جامعة عمر المختارطب وقائى وردة خمیس عوض 881
جامعة عمر المختارحاسب آلىانوفاء سالم ابردی882
جامعة عمر المختارعلم نباتوفاء عبدالستار جمعة 883
جامعة عمر المختاركیمیاء وفاء عوض عیسي 884
جامعة عمر المختاردراسات اكلینیكیةیاسر عبدالرحمن محمد885
جامعة عمر المختارصیدلةیاسمین نوح امراجع886
جامعة مصراتةھندسة مدنیة إبراھیم شحوات إبراھیم أبوبكر 887
جامعة مصراتةتربیة بدنیة أحمد محمد محمود جعفر 888
جامعة مصراتةالتشریح أسماء عبدالسالم محمد شلوف889
جامعة مصراتةعلم وظائف االعضاءإسمھان عبدهللا سلیمان السریتي 890
جامعة مصراتةریاضیات أمنة أبوبكر سلیمان الدلنسي 891
جامعة مصراتةتربیة بدنیة حمزة محمود عثمان الالفي 892
جامعة مصراتةحاسب آلى رابعة محمد عمر الصادي 893
جامعة مصراتةطب بشريرحاب مفتاح حسین الفقي 894
جامعة مصراتةطب بشري رقیة رجب محمد رفیدة 895
عة مصراتةجامصیدلة زینب سلیمان محمود ساسي 896
جامعة مصراتةطب بشريعالیة سعد عبدهللا الشھوبي 897
جامعة مصراتةھندسة معماریة عبدالحمید الطیب طراینة 898
جامعة مصراتةھندسة مدنیة عبدالحمید محمود عمر القصیر 899
جامعة مصراتةصیدلة عماد إبراھیم عبدالھادي وفاء 900
جامعة مصراتةعلم االدویة الكبیر غزالھ سلیم الھادي 901
جامعة مصراتةاألنسجة فاطمة محمد محمد الجطالوي 902
جامعة مصراتةفیزیاء فاطمة محمد نجیب الزریدي 903
جامعة مصراتةتربیة بدنیة فتحي منصور محمد ناجي 904
جامعة مصراتةقانون معامالت مالیةمحمد عمر الطیب أحمد 905
جامعة مصراتةحاسب آلى ریم علي الھادي تنتوان م906
جامعة مصراتةفیزیاء نجالء علي مصطفي الشوین 907
جامعة مصراتةصیدلة ھاجر مخلوف إمحمد سالمة 908
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جامعة مصراتةالحیوان علموفاء فرج عبدهللا الماطوني 909
بني ولید/ جامعة مصراتة تقنیة مختبرات اسماعیل عبدالسالم علي أبوالقاسم 910
بني ولید/ جامعة مصراتة كیمیاء ام السعد فرج عمر محمد911
بني ولید/ جامعة مصراتة ریاضیات عبدالھادي عبدالحفیظامباركة صالح912
بني ولید/ جامعة مصراتة فیزیاء امداللھ صالح عبدهللا الوتوات913
بني ولید/ جامعة مصراتة یات ریاضإنتصار عبدالعالي الھمالي 914
بني ولید/ جامعة مصراتة حاسب آلى إیمان أحمد محمد االحمر 915
بني ولید/ جامعة مصراتة علو الحیوان إیمان علي صالح أبو مھارة 916
بني ولید/ جامعة مصراتة علم الحیوانجود سالم علي أبوزید طبلي917
بني ولید/ جامعة مصراتة تقنیة مختبرات حیاء عبدالسالم علي بلقاسم918
بني ولید/ جامعة مصراتة ریاضیاتخدیجة ضوء عبدالسالم الفرجاني 919
بني ولید/ جامعة مصراتة نبات ربیعة علي مصباح عبدالرحمن 920
بني ولید/ جامعة مصراتة كیمیاء رقیة عبدهللا علي عبدالسالم 921
بني ولید/ جامعة مصراتة تقنیة تركیبات سنیة بارةسارة حسن محمود ج922
بني ولید/ جامعة مصراتة تقنیة تركیبات سنیة سالمة عبدهللا محمد ضو923
بني ولید/ جامعة مصراتة كیمیاءسمیة رجب سعید المریمي 924
بني ولید/ جامعة مصراتة تقنیة مختبرات سومیة أحمد عبدهللا الدعیكي 925
بني ولید/ جامعة مصراتة محاسبة صالح قریرة علي مسعود 926
بني ولید/ جامعة مصراتة احیاءعائشة رمضان مفتاح علي 927
بني ولید/ جامعة مصراتة محاسبة عبدالمنعم رمضان عمر سعد928
بني ولید/ جامعة مصراتة انتاج حیوانيعفاف یوسف الغضیوي الضغیر929
بني ولید/ جامعة مصراتة علم حیوان د رحیل غیثیة أبوزی930
بني ولید/ جامعة مصراتة تقنیة مختبرات فاطمة إمحمد صالح حسن 931
بني ولید/ جامعة مصراتة فیزیاء مریم منصور العكرمي مسعود 932
بني ولید/ جامعة مصراتة علم حیوان عبدالرحیم صالح أبو مھارة منال933
بني ولید/ جامعة مصراتة لغة انجلیزیة حمد سالم خمخمنجاح إم934
بني ولید/ جامعة مصراتة حاسب آلى ھدى سھل محمد سالم 935
بني ولید/ جامعة مصراتة علم النباتھناء صالح الھادي عبدالرحمن 936
بني ولید/ جامعة مصراتة احیاءھنیة إبراھیم أحمد إبراھیم 937
بني ولید/ جامعة مصراتة تقنیة العالج الطبیعيلي بن المةونیس حامد ع938

)3(مادة 

أسامة أولھم) 82(لتحضیر درجة الدكتوراة على نفقة الدولة، وعددھم بالجامعاتالمعیدونیُوفد السادة 
:وفقاً لما ھو مبین قرین اسم كل منھم،نسرین علي المبروك العائبوآخرھم، عبدالسالم محمد حسین
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة الزاویةالباطنةاسامة عبدالسالم محمد حسین 1
جامعة الزاویةطب اطفالجمیلة محمد خلیفة الموشم2
جامعة الزاویةطب وجراحةخولة سلیمان علي الشاوش 3
جامعة الزاویةالباطنةعبدالرحمن صالح الخرباش4
جامعة الزاویةراحةجمیلود إبراھیمعبیر عمر5
جامعة الزاویةجراحةعلي مسعود علي االحول6
جامعة الزاویةجراحةفؤاد الكیالني البشتي عمران7
جامعة الزاویةباطنة فاطمة علي العربي الخبولي8
جامعة الزاویةنساء ووالدة كریمة الھوش علي زقروبة9
ة الزاویةجامعطب وجراحةلبني علي أحمد الغزال 10
جامعة الزاویةجراحة محمد خلیفة حسین البكوش11
جامعة الزاویةاالطفالمحمد رضوان محمد الخطیب12
جامعة الزاویةالباطنةمحمد عماد الدین نورالدین نصیر13
جامعة الزاویةنساء ووالدة نرجس عبدالمجید فحیل البوم 14
جامعة المرقبء وتولیدنساالمحبرش ام السعد محمد أحمد15
جامعة المرقباحیاء دقیقةحسین أحمد میالد الكازیرمھ 16
جامعة المرقبباطنة رمضان مفتاح نصر الدباح 17
جامعة المرقبطب االطفالسالمھ سلیمان عبدهللا بالنور 18
جامعة المرقبطب وجراحةفاطمة مختار الطاھر الزوبي 19
جامعة المرقبطب وجراحةھرھور ھاجر محمد أحمد 20
جامعة المرقبطب االطفالوفاء حسین عبدالسالم بن جمعة 21
جامعة المرقبطب وجراحة العیونیوسف حسین الھاشمي عباد22
جامعة بنغازيجراحة عامةزوبي أحمد رمضان رجب23
جامعة بنغازيباطنةإدریس الغزالي إدریس مصطفي24
جامعة بنغازينساء وتولیدد محمد المحجوب أسماء محم25
جامعة بنغازيجراحة عامةأنس محمد أبو شعالھ علي 26
جامعة بنغازيجراحة المخ واالعصاب إیمان محمد مفتاح زموت 27
جامعة بنغازيانف وأذن وحنجرةحسین كمال الدین بن عامر 28
جامعة بنغازيباطنةحمزة رجب عمر الشركسي 29
جامعة بنغازيباطنةسفیان عمر محمد بن عامر 30
جامعة بنغازيتخدیرصبري محمد حسن الجروشي 31
جامعة بنغازيطب وجراحة عیونعلي عبدهللا علي االمین 32
جامعة بنغازيعنایة فائقة علي عطیة محمد العیان 33
جامعة بنغازيجراحة الصدرعمر إبراھیم حسن إبراھیم 34
جامعة بنغازيجراحة عظام لقمان إبراھیم علي الجیار 35
جامعة بنغازيتخدیرمحمد صالح إبراھیم الخطاب 36
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة بنغازيباطنةمحمد صالح محمد مفتاح 37
جامعة بنغازيطب االطفال مروة سالم محمد بزینة 38
جامعة بنغازيتخدیرموسى محمد سلیمان یأدم العوامي 39
جامعة بنغازيطب وجراحة عیوننجاح عثمان صالح إبراھیم 40
جامعة بنغازينساء وتولیدنجالء خلیفة مسعود حسین 41
جامعة طرابلسطب االطفال اسعد غیث خلیفة بشیش 42
جامعة طرابلسباطنةأسماء محمد عثمان بصاصة 43
جامعة طرابلسطب االطفال االء سعد محمد فضیلة 44
جامعة طرابلسنساء وتولیدالزوبیر خلف هللا الشیماء محمد45
جامعة طرابلسطب االطفال إنشراح عبدهللا علي عزو 46
جامعة طرابلسطب االطفال إیمان منصور محمد االسطي 47
جامعة طرابلسطب وجراحة العیونبشیر الھادي بشیر الحیو 48
جامعة طرابلسالطفال طب اجمیلة عیاد سالم دیاب 49
جامعة طرابلسباطنةخالد علي الشارف قشوط 50
جامعة طرابلسباطنةرجاء الھادي محمد ضو 51
جامعة طرابلسطب االطفال رحاب مصطفي محمد طرینة52
جامعة طرابلسطب وجراحة العیونسارة عمار محمد القمودي 53
جامعة طرابلسلعیونطب وجراحة اسندس الصادق عمر عطیة 54
جامعة طرابلسطب االطفال صفاء السنوسي أحمد السني 55
جامعة طرابلسباطنةطھ عبدالوھاب محمود سكندر56
جامعة طرابلسطب االطفال عبدهللا مسعود عبدهللا العروس 57
جامعة طرابلسالتشریح كریم سالم جمعة باقي 58
جامعة طرابلسباطنةة محمد أبوالقاسم محمد دقدیق59
جامعة طرابلسباطنةمحمد علي خلیفة أبوسالم 60
جامعة طرابلسباطنةمحمد علي مفتاح الجعفري 61
جامعة طرابلسباطنةمحمد عمار المھدى بلعید62
جامعة طرابلسباطنةمحمد مختار محمد الشمندي 63
امعة طرابلسجطب وجراحة العیونمصطفي محمود مسعود سمیر 64
جامعة طرابلسباطنةمنى الطاھر علي الشفح 65
جامعة طرابلسالعیون نھلھ فاضل عبدالدائم الطشاني 66
جامعة طرابلسباطنةھیام عبدالمجید خلیفة النجار 67
جامعة طرابلسباطنةوائل عبداللطیف علي االشعل68
ة طرابلسجامعطب االطفال وصال جمعة محمد المختار 69
جامعة عمر المختارطب وجراحة إبتھال مفتاح بوحجر70
جامعة عمر المختارطب وجراحة حمزة محمد عبدالعزیز71
جامعة عمر المختارطب وجراحة رحاب أبوبكر عبدالحمید72
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جھة الترشیحالتخصصاالسم .م.ر
جامعة عمر المختارطب وجراحة صالح الدین عبدالسالم أدم 73
جامعة عمر المختارجراحة طب ومبروكة أحمد المھدى 74
جامعة عمر المختارطب وجراحة مصطفي نجیب محمد75
جامعة عمر المختارطب وجراحة نسرین عبدالعاطي یوسف76
جامعة عمر المختارطب وجراحة یاسمین یونس سلیمان77
جامعة مصراتةطب وجراحة خالد محمد عمر عبدالعالي 78
جامعة مصراتةطب وجراحةھیم العائب عبدهللا سلیمان إبرا79
جامعة مصراتةنساء وتولیدفتحیة محمد علي قریصة 80
جامعة مصراتةباطنة مندر مصطفي جبریل كریم81
جامعة مصراتةطب وجراحة نسرین علي المبروك العائب 82

)4(مادة 

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

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

)5(مادة 

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

نعیم محمد عبد الرحمن. د.أ

وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

صدر في طرابلس

م2012/ 05/ 19:  تاریخب


