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الشاوش1991662 محمد محمود 1عبدالرحمن 99.117699.1176 15387332019 1

مسعود1971250 جب الدين نجم 1ردنيا 98.676598.6765 25399372019 2

شيوب1989928 يم ابرا عبدالعاطى ة 1راو 98.602998.6029 35377402019 3

امى1992206 ا احمد اق عبدالر 1زاشم 98.308898.3088 45388852019 4

قراق1993659 رعبدهللا الطا 1س 98.308898.3088 55383032019 5

ى1992009 عمرد اق عبدالر رئام 1زر 98.161898.1618 65377822019 6

ى1991287 الفيتو عبدالناصرعبدالسالم رى 1ر 98.161898.1618 75377432019 7

يلة1989907 ابو محمد 1ابرارعماد 98.161898.1618 85375632019 8

خليف1989849 صالح ايمن 1ض 98.088298.0882 95378912019 9

عثمان1992123 دي امل الصادق 1ديل 98.014798.0147 105366362019 10

رو1990632 ا ن حس ش ال 1بة 98.014798.0147 115380622019 11

نة1993345 ش محمد شو ان 1رنو 97.941297.9412 125380492019 12

حسن1990553 ادم سالم 1ليا 97.941297.9412 135379412019 13

ى1971365 و املد مولود شعبان 1بلسم 97.867697.8676 145398802019 14

ن1990297 الش عبداملجيد ن ياس ة 1ومر 97.867697.8676 155379582019 15

حدود1990360 ع طار قنيم 1ر 97.867697.8676 165377682019 16

عمركنان1971777 1عمرمحمد 97.867697.8676 175405572019 17

بتو1989626 مصطفي فت 1رايمن 97.794197.7941 185386482019 18

كنان1971779 محمد يم 1وثرابرا 97.794197.7941 195401182019 19

ريوسف1991356 الطا يلة أبو 1سماح 97.720697.7206 205378402019 20

البغلوش1990159 دى امل صالح 1اية 97.647197.6471 215376392019 21
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بتو1989498 مصطفي فت 1راسامھ 97.647197.6471 225386152019 22

ن1994622 حس املختارعبدهللا 1ر 97.426597.4265 235382902019 23

عبداملجيد1970790 يم ابرا عبداملجيد 1دنيا 97.426597.4265 245399332019 24

وم1993286 ال سالم مضان اد 1رم 97.279497.2794 255379912019 25

بكة1989819 عبدهللا سلطان 1دالل 97.279497.2794 265419132019 26

نقار1990406 ال محمد أنو يدعاء 1ر 97.205997.2059 275377242019 27

ميد1993896 عبدا محمد احمد 1فاطمة 97.132497.1324 285383552019 28

قراف1993928 ابوع الصادق 1مرم 97.132497.1324 295383892019 29

مسعود1972201 وك امل الدين نو رتاج 1ر 97.058897.0588 305399582019 30

القانقة1990611 ميد عبدا عبداملاجد بة 1س 96.985396.9853 315380302019 31

ش1994342 كرال عبدالناصرابو 1محمد 96.911896.9118 325388242019 32

شعيب1991400 الشرف مصطفى 1رناد 96.838296.8382 335377622019 33

عبداملو1993516 ميد عبدا انو رتقو 1ى 96.838296.8382 345376892019 34

الشاوش1990431 عبدالناصراحمد 1وعد 96.764796.7647 355381112019 35

اج1990374 با ي با الش ن حس دي ال 1رنو 96.691296.6912 365380412019 36

الكرغ1992135 راملقطوف الطا 1ند 96.691296.6912 375380962019 37

القمودى1991697 ع فرج 1محمد 96.691296.6912 385388332019 38

شة1993720 ابوعا ع السيد 1اسماء 96.544196.5441 395381612019 39

حو1992757 الصادق محمد 1لعدنان 96.470696.4706 405387672019 40

الصغ1990454 ش يم ابرا 1بلسم 96.470696.4706 415376792019 41

البب1990960 محمد عبدهللا 1مرم 96.250096.2500 425379602019 42
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ى1990345 السبا سالم يوسف 1شيماء 96.250096.2500 435378792019 43

كشالف1990822 سالم املجيد عبد ى 1اما 96.102996.1029 445376092019 44

وش1991373 الب وار ال ع 1ىوالء 96.102996.1029 455381162019 45

العر1990531 ع ليم عبدا شة 1وعا 95.955995.9559 465378982019 46

ابولقمة1991451 محمد مصطفى 1سراج 95.882495.8824 475386862019 47

د1991458 د يم ابرا عبدالفتاح رحان 1ر 95.808895.8088 485377982019 48

السلو1991097 شعبان عبدالفتاح 1سرن 95.808895.8088 495380252019 49

ي1989877 رالعو الطا رخالد 1زطا 95.808895.8088 505387052019 50
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خم1989513 ع حس 1دعاء 98.750098.7500 15377252019 1

اشطب1991967 محمد عادل الدين 1نجم 97.867697.8676 25388802019 2

بو1991771 ا ى العر مولود ان 1ور 97.500097.5000 35377742019 3

عاشو1989522 يوسف سليمان ى رر 1ؤ 95.808895.8088 45377782019 4

الواعر1991569 ع محمد 1رنيم 95.220695.2206 55365102019 5

معاطى1970041 خليفھ ش 2منت 95.220695.2206 65411082019 6

بالقائد1989534 ع مصطفى ان 2ر 95.147195.1471 75377952019 7

املقو1989870 يوسف محمد زطار 1ق 94.705994.7059 85387042019 8

نقار1991277 ال محمد مضان ىندى 2ر 94.632494.6324 95380152019 9

ش1991886 ال خالد أحمد 2مالك 94.632494.6324 105379642019 10

ي1989426 نا عمار كيم عبدا 2احمد 94.485394.4853 115385872019 11

عمار1990933 بن خليفة حسن 2سامية 94.411894.4118 125378182019 12

كر1993643 ابو ى و ال ع 2ء 94.338294.3382 135381782019 13

اج1990178 ا امل ال ن حس 2باسمة 94.264794.2647 145376652019 14

و1991494 و ع 1اجرصا 94.191294.1912 155380582019 15

عبدالرحمن1971548 ش اسماعيل د 3ش 94.117694.1176 165400492019 16

الفرد1990071 ع خالد 1احمد 93.897193.8971 175385792019 17

ن1989883 ابوس جمعة ي فو زنيم 1ر 93.750093.7500 185419192019 18

ات1970159 ابوا حسن من 2ىسر 93.750093.7500 195411842019 19

راش1992098 ا محمد عبدهللا 1مرم 93.676593.6765 205379612019 20

املقطوف1989787 محمد الق عبدا 2ض 93.382493.3824 215365662019 21
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عامرعامر1990530 املنصف 2مرام 93.235393.2353 225365912019 22

بر1991004 مصطفى عبدالكرم 2قمصطفى 93.014793.0147 235388602019 23

ي2039110 الصوا ن حس خالد با 3املعتصم 93.014793.0147 245386312019 24

فرحات1989657 ف العا خالد يم 1رس 92.867692.8676 255376822019 25

شفشة1993917 ش ال 2سمرعبدالسالم 92.867692.8676 265378442019 26

أبوصبع1990856 محمد ميد عبدا 2ايمان 92.867692.8676 275376552019 27

شكر1990780 محمد ادي ال 3خولة 92.867692.8676 285356892019 28

سوف1990641 مضان ى فو ران 1زر 92.794192.7941 295365202019 29

بديو2025291 السعيد محمود احمد 2ىعبدهللا 92.720692.7206 305127882019 30

املغرى1969737 ى يال ا محمد 2حنان 92.573592.5735 315409242019 31

الطياش1969981 صا جمال 2دانيا 92.573592.5735 325409382019 32

نقار1991965 ال الغضبان محمد 3يعبدالباسط 92.573592.5735 335387162019 33

الشرف1991778 سالم ع ان 2ر 92.426592.4265 345377912019 34

الشاوش1992204 محمد الدين نجم 1رنو 92.279492.2794 355380552019 35

يدر1969189 عبدالسالم محمود د 3ش 92.279492.2794 365410202019 36

ر1990404 الطا محمد جب 1ردعاء 92.205992.2059 375377282019 37

عبدالسالم1990880 ع اق عبدالر 2زاحمد 92.058892.0588 385366812019 38

احمد1970136 محمد ع 3يالنا 92.058892.0588 395411672019 39

ميالد1991080 مضان خليفة 1ردعاء 91.911891.9118 405377272019 40

ك1991517 رالز الطا حس 2وديل 91.911891.9118 415380802019 41

ف1994329 الشا ع محمد ن 1ريق 91.838291.8382 425384752019 42
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بار1993009 الش يم ابرا محمد ىانيا 2ر 91.838291.8382 435382562019 43

نص1989569 محمد خالد 2شذى 91.764791.7647 445378582019 44

عبدهللا1991474 عبدهللا ادي ال 1ندي 91.470691.4706 455366172019 45

ش1991642 احمد محمود 2محمد 91.470691.4706 465388372019 46

نة1990366 ش محمد اض ى رار 2و 91.470691.4706 475375682019 47

ي1991633 العمو خليفة ادى ال 2رأالء 91.397191.3971 485375962019 48

فيظ1993484 عبدا ع عبدالباسط 3الھ 91.397191.3971 495392102019 49

ادى2007394 عبدال ش ال يوسف 1حواء 91.250091.2500 505382432019 50

الصيد1970399 عبداملجيد عبدالباسط 2رفاه 91.176591.1765 515409712019 51

دغيم2040500 ضو عبدالسالم ة 1وزر 91.102991.1029 525424302019 52

ايد1990268 بن ع جمال 2زاسراء 91.102991.1029 535375792019 53

نقار1991827 ال صد الدين صالح 1يمالك 91.029491.0294 545379692019 54

حرش2042362 ي و ال محمد بة 2س 90.808890.8088 555366222019 55

ر1994264 الطا ف معر عبدالكرم 2ومرام 90.808890.8088 565379482019 56

سركز1990608 عصمان ش ال 2احمد 90.735390.7353 575385752019 57

الفرد1990523 السيد مضان 2رمحمد 90.735390.7353 585388132019 58

املداح1992078 ع مضان ة رر 1ؤ 90.588290.5882 595365152019 59

الشك1990660 ن حس شعبان 2نية 90.588290.5882 605380972019 60

البوم1989917 فحيل ن حس فت 1راساو 90.514790.5147 615375752019 61

الغزال1989381 محمد عبدالسالم 2اية 90.441290.4412 625376422019 62

الشباح1994088 محمد 1ابراريوسف 90.367690.3676 635381392019 63



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
سنان طب لية

63

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من4املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

لية لل د/جماليات املع

90.367692.8373 98.7500

205254620

233363

63 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

0 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

7

161



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
الصيدلة لية

50

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

رغنية1991386 الطا عبدالكرم ما 1ر 98.529498.5294 15378002019 1

اج1991567 ا ى و ال ش ال 1غدى 97.205997.2059 25379072019 2

ة1990590 خب مضان كر ابو بھ 1رس 97.058897.0588 35380292019 3

ابوصبع1991265 عبداملجيد سالم ي 1اما 96.985396.9853 45364402019 4

جدو1989587 سالم محمود 1راميمة 95.735395.7353 55376242019 5

ة1991226 املختارابوحم عبدالسالم ى 1وار 95.588295.5882 65375702019 6

اء1990458 د ع يل ن 2روئام 95.147195.1471 75381202019 7

الغراب1991149 اسماعيل ادى عبدال 1رأساو 95.000095.0000 85375742019 8

محمد1992608 حسن خالد 2شذى 94.926594.9265 95378572019 9

ر1992040 الطو دي امل عاطف 2مرام 94.485394.4853 105365942019 10

ي1990365 املغ خليفة ادى ال 2ندى 94.485394.4853 115380132019 11

هللا1992510 عو سعد ميد عبدا 1ناية 94.191294.1912 125389642019 12

ش1993006 عمرق محمد 1فاطمة 94.117694.1176 135383662019 13

الشديھ1991260 ادى نصرال اب 1ر 94.044194.0441 145377422019 14

حباس1991968 ابو عمر الياس 1وايناس 93.823593.8235 155376612019 15

مولود1993768 الصادق الدين شرف ان 1ر 93.750093.7500 165382842019 16

الفار1970457 عبدالعا خالد 2ء 93.750093.7500 175397902019 17

ينة1989755 رامحمد الطا 1رجاء 93.676593.6765 185377562019 18

سالم1971652 عثمان خالد ة 2أم 93.676593.6765 195398162019 19

سلطان1990387 منصو محمود رنو 1ر 93.455993.4559 205380542019 20

الشام1991331 املقطوف البدر دة ىو 1ر 93.382493.3824 215381042019 21
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الطالب1992794 امحمد ابوالقاسم 1نجالء 93.235393.2353 225391792019 22

ار1994439 الز ابوالقاسم محمود ىساجدة 2و 93.014793.0147 235382992019 23

عماركرم2006856 عبدالسالم ب 2نص 93.014793.0147 245357502019 24

حسن1992024 ع احميده 1عاتكھ 92.867692.8676 255378932019 25

اج1994563 ا امحمد ازمحمد 2اع 92.426592.4265 265381732019 26

قطران1989784 رالفالح الطا س 3ور 92.426592.4265 275377772019 27

ة1990582 او بن الصادق عبدهللا 1زنرجس 92.132492.1324 285380212019 28

ي1990559 ا الغر رع الطا 2ايناس 92.058892.0588 295364602019 29

الال1994904 ناصرابوالقاسم 2اد 92.058892.0588 305384352019 30

سلة1990447 سل احمد عبدالباسط مان 1ر 91.985391.9853 315378022019 31

غر1991677 مضان منصو رإنصاف 1ر 91.985391.9853 325376282019 32

كرد1969670 صا صالح 3امتنان 91.911891.9118 335398052019 33

أبونقاب1991990 سالم يم ابرا 1ايمان 91.691291.6912 345376532019 34

ال1970421 د سعيد حسن 1راسيل 91.029491.0294 355408512019 35

امة1990323 ا سالم ادي ال 1اسماء 90.955990.9559 365364172019 36

الرطيب2007412 ع ادي ال 2ندى 90.955990.9559 375349532019 37

ما2017383 عبدهللا محمد ال 1اب 90.882490.8824 385427312019 38

كشالف1990726 القاسم ابو يوسف يم 2ابرا 90.882490.8824 395385702019 39

الريع1971170 محمد نجيب 3ىتقو 90.882490.8824 405398932019 40

الضاو2006787 مضان عبدهللا ين 2ر 90.808890.8088 415357302019 41

ه1992804 عما ع عبداملجيد 1رسوال 90.735390.7353 425383252019 42



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
الصيدلة لية

50

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3من3املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

املس1969479 فرج خليل ود 2رو 90.588290.5882 435411702019 43

ابوذيل1991443 مسعود ف الشا ة رمر 1و 90.514790.5147 445379572019 44

ى1972159 با ى با بار ا عبد 2ندى 90.514790.5147 455027122019 45

الصيد1970425 عبدهللا سالم 1مالك 90.441290.4412 465401662019 46

غزالة2007763 عامرع 3مرام 90.294190.2941 475346252019 47

البص1992211 ع عبداملنعم 2ديل 90.147190.1471 485380842019 48

الضاو1969857 مولود صالح 1ىيمنھ 90.073590.0735 495411852019 49

ي1990851 و ال رع الطا 2م 90.073590.0735 505379872019 50

لية لل د/جماليات املع

90.073592.8721 98.5294

118185508

281850

50 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

0 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

4

205



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
العامة ة ال يالت- لية ال

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

داللھ1969236 ات حر جمعھ 2سفيان 94.411894.4118 15412622019 1

حمودة1970408 جمعة محمد 1اسماء 93.823593.8235 25397792019 2

اج1969974 ا يلھ ابو محمد 1مرم 92.647192.6471 35410912019 3

ابوحافة1969635 عبدهللا يلة ابو 1ديل 90.955990.9559 45411512019 4

ز1969172 قر هللا عبد خالد ن 1وحن 86.985386.9853 55409272019 5

ررق1969067 ا يلھ ابو ى نو 1رالز 85.220685.2206 65412172019 6

ضو1969162 صالح جمعة ما 1ر 85.000085.0000 75409832019 7

ى1970052 با الش ادى ال خالد ا 1م 84.852984.8529 85411142019 8

ي1994564 مر ا محمد ادي ال 1وعبدالرحيم 81.911881.9118 95373092019 9

دال1969779 ا ع ش 1ايمان 81.617681.6176 105408982019 10

طرش1969284 محمد عبدالسالم 3عبدالرحمن 81.176581.1765 115412802019 11

ابوكرمة1969885 سعيد وك امل 1رحمة 80.955980.9559 125409622019 12

ن1969068 الزن يلة ابو ع 1اصالة 80.955980.9559 135408552019 13

ابومالسة1969660 محمد ك 1روثرمبا 80.367680.3676 145410722019 14

الفالح1969305 فرج ن حس 1ال 79.632479.6324 155411342019 15

ال1970845 د محمد ع ن 3رحن 79.044179.0441 165417452019 16

النا1970293 ى و ال ادى ال 1رتاج 78.970678.9706 175417572019 17

وذينات1969775 ميالد الرحمن عبد 2حنان 78.750078.7500 185417432019 18

بالغھ1969239 ابولقاسم سالم 1سامية 78.602978.6029 195409942019 19

مسعود1969401 وك نصرامل ة 1نز 77.647177.6471 205411302019 20

اج1969266 ا يلھ ابو محمد 1قطار 74.852974.8529 215412732019 21



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
العامة ة ال يالت- لية ال

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

ش1969469 محمد خالد 2اسراء 73.823573.8235 225408412019 22

عمرعمر1969459 ضو 1مرام 73.529473.5294 235417992019 23

طقطاقة1969127 محمد اكرم ى 2وار 73.382473.3824 245408262019 24

قلية1970852 ع عمران 1خولة 71.911871.9118 255417502019 25

الصو1970379 ى العمو مصباح ان رمر 1و 70.367670.3676 265415452019 26

بالغيث1928142 محمد جمعھ 1دنيا 64.632464.6324 275417522019 27

الدليل1924265 كراحمد ابو 3شرفة 59.632459.6324 285410162019 28

لية لل د/جماليات املع

59.632479.8451 94.4118

211458

21428

200 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

172 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

3

23



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
الطبية التقنية لية

75

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

هللا1991389 ق ر محمد اب عبدالو 1زدعاء 98.014798.0147 15377312019 1

حو1990451 القنطر ادي ال د لش 1ي 96.250096.2500 25378652019 2

الفقيھ1991440 احمد ضوان ة رسا 1ر 95.441295.4412 35378132019 3

اشراق1993813 محمد هللا عبد 1ايمان 94.852994.8529 45376562019 4

دبوب1992320 ص اشرف 1يفرح 93.970693.9706 55365822019 5

الغھ1989802 ناصرمحمد 1نيدة 93.161893.1618 65380992019 6

قراف1993837 عبدهللا س اد هللا 2ربة 92.500092.5000 75384492019 7

املشرط1990068 املر محمد دا 2ور 92.058892.0588 85365162019 8

ن1995078 بحر مولود ن حس 1وفاطمة 91.911891.9118 95383602019 9

القانقا1992127 ع عاطف 1س 91.764791.7647 105365362019 10

ن1990690 حس رمحمد الطا 1مودة 91.617691.6176 115379922019 11

ش1990308 امل ع مفتاح 1ايمان 90.735390.7353 125376602019 12

ال1990747 اش محمد عبدالغ 1ء 90.073590.0735 135376012019 13

اج1991645 ا محمد مولود 1امل 90.073590.0735 145364412019 14

قباصة1992004 الطيب ادى ال 1رنو 89.926589.9265 155380392019 15

الال1990150 املقطوف ي الفيتو د 3رش 89.779489.7794 165365532019 16

ي1994603 ادى ال اب عبدالو 3اية 89.264789.2647 175382112019 17

نة1992117 ش ن حس 1اجرع 89.191289.1912 185366332019 18

يلة1992187 ابو ع احمد 3وئام 88.897188.8971 195381182019 19

عمر1993721 محمد احمد 3طيف 88.750088.7500 205383392019 20

ر1992374 الطو سالم ي ال 1ع 88.676588.6765 215362862019 21



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
الطبية التقنية لية

75

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

وك1991375 امل ي ال عبدالكرم 2شدى 88.676588.6765 225378602019 22

القدير1991709 محمد ي نو يى ر ً 3ر 88.676588.6765 235364972019 23

مو1993120 ع ش ال 3رحاب 88.676588.6765 245382712019 24

ائج1990994 ال محمد يم ابرا 1رانا 88.602988.6029 255377352019 25

دي1989514 ا امحمد فت 2اسراء 88.382488.3824 265375872019 26

معتو2010076 جمعھ حسن شة 3قعا 88.382488.3824 275300542019 27

القانقة1992023 مولود محمد ينة 1ج 88.161888.1618 285364742019 28

رو1989959 ا ع اق عبدالر د 2زش 88.161888.1618 295378682019 29

وع1989738 النا محمد كمال 2رتاج 87.941287.9412 305377512019 30

وح1994045 ش محمد فرج 3شيماء 87.941287.9412 315383322019 31

الضبع1969270 مصباح مصطفى 1وجدان 87.573587.5735 325411682019 32

الصغ1990412 ي جالل 3اية 87.500087.5000 335376372019 33

عبدالن1991218 مولود نا راء الز 2فاطمة 87.426587.4265 345379192019 34

حان1991759 احمد 3رافتخارمحمد 87.279487.2794 355364282019 35

راملرر1995455 الطا ميد ا عبد 2ىساجدة 87.132487.1324 365382982019 36

ه1994969 م ع عاطف 1العصماء 86.691286.6912 375381802019 37

املقر1992064 ابوالقاسم حسن 1دى 86.691286.6912 385380752019 38

عبدالقادرالعطاب1992957 محمد 2رتاج 86.544186.5441 395390292019 39

زكر1991608 ناصرأحمد 1ىغفران 86.470686.4706 405379152019 40

دى1970093 و محمد عبدهللا 1بھ 86.470686.4706 415411452019 41

الصو1993980 امحمد السالم عبد 1رنا 86.470686.4706 425377632019 42



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
الطبية التقنية لية

75

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من3املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

املر1993759 احمد مصطفى 2محسن 86.397186.3971 435374002019 43

غنيھ1991268 عبدالسالم عصام 1ىشر 86.250086.2500 445376772019 44

اء1991796 د ى العر خالد 1رعال 85.882485.8824 455379032019 45

الرميح1991191 احمد مصطفي 2رتاج 85.882485.8824 465377542019 46

ل1990569 د مولود 2راجريوسف 85.735385.7353 475384472019 47

امع1990466 ا عبدهللا جب 2رسمر 85.661885.6618 485378432019 48

عمر1972044 ع اسماعيل 1الة 85.514785.5147 495402362019 49

ابوشرده1995300 احمد عبداملجيد 3مالك 85.514785.5147 505383992019 50

املودي2012047 ن م سالم سام 1ا 85.441285.4412 515376272019 51

مسعود1969541 محمد فت يل 3سلس 85.441285.4412 525410012019 52

الرتي1991467 رار ا مفتاح يتاج 1ر 85.294185.2941 535365032019 53

الزقيط1992089 ادى ال مجيب 2ىتقو 85.294185.2941 545364712019 54

غومة2008300 رمفتاح الطا 3فردوس 85.147185.1471 555359682019 55

الرجي1993958 ابوالقاسم خالد ف 3ر 85.073585.0735 565382782019 56

و1991060 الز مضان ي نو ن رحس 1ر 84.926584.9265 575367842019 57

سو1994375 مفتاح يلة ابو 2فيصل 84.926584.9265 585373912019 58

سو1990762 مصطفى نا 2ء 84.926584.9265 595376042019 59

بالليل2009146 ميلود ع ة 1ومر 84.779484.7794 605303922019 60

سود1993101 سالم عاشو 2رايات 84.779484.7794 615382032019 61

غيدة1989934 محمد يم ابرا يم 2رس 84.779484.7794 625376802019 62

حامد1969702 ن حس سالم يل 2سلس 84.705984.7059 635417732019 63



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
الطبية التقنية لية

75

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من4املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

سود1992120 عمران شعبان 2شذى 84.632484.6324 645365512019 64

الراشد2011620 احميدة محمود 3فاطمة 84.632484.6324 655503242019 65

عمران1995101 ى الفيتو املولدى ة 3رام 84.485384.4853 665381902019 66

النق1969403 ش عبدالسالم شة 1عا 84.411884.4118 675410442019 67

عبدهللا1971680 محمد مسعود 2شيماء 84.338284.3382 685400642019 68

ى1991433 العمرا حسن مصطفى 1شيماء 84.191284.1912 695378782019 69

ك1990278 ع غيث 1اسراء 84.191284.1912 705375862019 70

سالم1990465 محمد الدين 2منارصالح 84.191284.1912 715379772019 71

ك1970036 مبا جمعھ ايوب 1راشراق 84.117684.1176 725408532019 72

حرش1989913 ى و ال عبدالسميع 2احمد 84.117684.1176 735361502019 73

ش1992016 ال خالد عبدالصمد 3رنو 84.044184.0441 745380532019 74

ر1994368 الثو عمرع دى ال 1رنو 83.823583.8235 755380472019 75

القا1991589 صا عادل 1شيماء 83.823583.8235 765378742019 76

لية لل د/جماليات املع

83.823587.5542 98.0147

161159465

362376

75 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

0 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

17

145



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
اعة والز البيطرة رلية

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

1من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

سكر1969712 ال ال ال صا 1ىسند 82.058882.0588 15412642019 1

سالم1969298 عبدهللا ع 2عبدهللا 79.632479.6324 25412902019 2

ى1971688 الفيتو سالم ى الفيتو رعبدالكرم 1ر 79.044179.0441 35404992019 3

ي1970085 ال عمرمحمد ؤف 2وعبدالر 77.132477.1324 45412832019 4

امعيميد1919952 مسعود ميد عبدا 3احمد 72.720672.7206 55371842019 5

لية لل د/جماليات املع

72.720678.1177 82.0588

2513

225

200 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

195 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

1

6



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
ندسة ال لية

100

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

احميدة2011850 ش ال احمد 1راضية 97.941297.9412 15359442019 1

عمران2044412 محمد مجدى 1احمد 97.867697.8676 25386032019 2

عصمان2015270 رعبدالسالم الطا 1سمة 97.647197.6471 35376712019 3

ع1991006 امبيھ سعد 2غالية 95.441295.4412 45379062019 4

ابوخدير2510976 دي امل فت 1سيف 94.191294.1912 55386962019 5

أبوالقاسم1991934 ى العر يم 1أبرارابرا 92.573592.5735 65375612019 6

الدقرم1991318 اسماعيل محمود ان 1ر 92.426592.4265 75377922019 7

عبدالقادر1989754 سالم فاتح ان 1ر 91.323591.3235 85365192019 8

القزطي1989963 مضان صالح 1رعبداملالك 91.029491.0294 95387502019 9

رمى1991612 ا ى السو مضان راسماء 1ر 90.808890.8088 105375912019 10

عو1992983 مولود يلة ابو 1نايمان 90.367690.3676 115382162019 11

هللا2028441 غرس محمد محمد 2املنتصربا 89.411889.4118 125191322019 12

املز1969988 ميد عبدا محمد وب 1ز 89.338289.3382 135409912019 13

عبداملو1994071 ابوالقاسم يم ابرا 1ل 89.117689.1176 145379372019 14

ابوشعالة1991538 عبدهللا 3عبدالعززمحمود 89.044189.0441 155387432019 15

ى2019971 انو رال الطا اق عبدالر 2زمالك 88.455988.4559 165379722019 16

ابوالغيث1991656 محمد ف العا د 3رمؤ 88.382488.3824 175371352019 17

سليمان2012674 ع عبدالسالم 3محمد 88.382488.3824 185504602019 18

قنيدى1990017 مسعود ى يال ا 1محمد 88.308888.3088 195348022019 19

القنصل1990664 ي و ال ي العر 2امجد 87.279487.2794 205386392019 20

سعيد2009091 ع يلة ابو 3ن 87.279487.2794 215300912019 21



ة الزاو جامعة
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الشك1992076 مصطفى ن م يمن 1عبدامل 86.985386.9853 225362822019 22

و1989777 الز عاشو باسم قنيم ر ر 1ر 86.985386.9853 235377662019 23

سو1990718 ش ال عبدهللا 1سرن 86.911886.9118 245380262019 24

وش1990682 الب مسعود ع 3محمد 86.470686.4706 255370662019 25

كرفرج1991407 ابو شاد رنيم 2ر 86.397186.3971 265377672019 26

عبدهللا1990484 عبدهللا محمد 3عبدالعظيم 86.029486.0294 275373172019 27

ال1990902 اش بلعيد عبداملجيد ان 1ج 85.955985.9559 285377002019 28

يلة1992209 ابو محمد محمد 3بة 85.367685.3676 295380712019 29

سليمان1990358 عاشو عادل ع البد 2رعبد 85.294185.2941 305387202019 30

الشدية1991108 عياد محمد 2رنيم 85.220685.2206 315377702019 31

ى1994213 العمو الصادق دي امل 1رالصادق 85.000085.0000 325372112019 32

عبداملو2988382 ميد عبدا شو الدين 1شمس 84.779484.7794 335001692019 33

الدا2008293 يو الش يلة ابو 1يفاطمة 84.044184.0441 345359662019 34

ق1995114 عمراملحر عبداللطيف 1ومالك 83.970683.9706 355383982019 35

رب1994352 الطا اق يعبدالناصرعبدالر 1ز 83.897183.8971 365373492019 36

وك1990246 امل محمد ع دى ال 1ايالف 83.750083.7500 375364572019 37

حو1992650 امل ال عبدالفتاح 1لصفاء 83.602983.6029 385378882019 38

ى1989797 الوال اش ال يوسف 3ديل 83.308883.3088 395380902019 39

القنصل1991232 ى و ال مصطفى 1براءة 83.235383.2353 405376702019 40

أحمد1992002 محمد سالم ن 3حن 83.235383.2353 415377082019 41

مانيطھ1992125 امحمد ش ال 3ندى 83.161883.1618 425380122019 42
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شنھ1990116 ابوالقاسم ن صا 2سالم 82.794182.7941 435378332019 43

عامر1991995 بن سليمان عبدهللا 3ايناس 82.720682.7206 445376632019 44

بر1991762 ع ن حس 3قفراس 82.279482.2794 455387852019 45

القرو1994924 ي با الش عبدالسالم 1ىمع 82.205982.2059 465375132019 46

عو1994989 محمود امل 1ندانيھ 82.205982.2059 475382532019 47

مختارالرجي1990396 محمدالسيد 2خولة 82.132482.1324 485377192019 48

ش2474334 ال صالح س اد 2رعبدالرحمن 82.132482.1324 495177092019 49

الال1990225 خليفة جمال 1مرم 81.838281.8382 505365982019 50

ابوخرص1991475 امحمد محمد 2ندي 81.544181.5441 515380192019 51

القنصل1992118 يلة ابو عزالدين 1أحمد 81.250081.2500 525361542019 52

ك1990002 الز احمد ن 1وعمرحس 81.176581.1765 535369772019 53

مرقب2006935 امحمد السيد 1بھ 80.955980.9559 545302172019 54

رالشرف1990520 الطا حفظي 2سوسن 80.882480.8824 555378542019 55

املقو1993154 ع محمد 1زاملقداد 80.661880.6618 565372222019 56

كرمة1992038 ع عبدهللا 1مام 80.661880.6618 575371512019 57

ا1990733 الدو سالم محمود 1ديل 80.661880.6618 585380882019 58

ابولقمة1989424 مضان ع 1راحمد 80.514780.5147 595385992019 59

القمودي1994122 ى العر مفتاح 2جمال 80.514780.5147 605372462019 60

الشيخ1990208 يم ابرا م حا 1زمحمد 80.441280.4412 615370232019 61

ى1991763 و ال محمد عادل ه 1رنوا 79.852979.8529 625380362019 62

الصيد1989879 ع عبدالفتاح 2عبداملاجد 79.852979.8529 635373262019 63



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
ندسة ال لية

100

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5من4املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

سعيد1993148 ع مصطفى ا 1م 79.411879.4118 645391662019 64

ش1991359 ال كيم عبدا ف العا 1راء 79.338279.3382 655386512019 65

ي1989393 رما ا ي الفيتو ع 2راية 79.191279.1912 665376432019 66

الناي1991036 مولود ع با 1املعتصم 79.117679.1176 675386332019 67

ديدى2023698 ا عامراحمد 2مرام 79.117679.1176 685357332019 68

لو1989676 ال سالم ع 1لاحمد 79.044179.0441 695386002019 69

صقع1991844 ر الطا بلقاسم 2محمد 78.897178.8971 705363172019 70

م1989933 ابوالقاسم غيث 1رضوان 78.823578.8235 715362172019 71

يروع1991460 الطيب محمد 1سل 78.750078.7500 725378392019 72

رو1991366 ا عبدالسالم عادل 2عبداملالك 78.602978.6029 735362672019 73

الواعر1939903 احمد فت 1احمد 78.529478.5294 745386022019 74

جب1991703 ي الفيتو ادى ال رتقو ر 3ي 78.529478.5294 755376882019 75

ى1990361 العزا عمر شعبان 3وند 78.455978.4559 765366442019 76

م1991243 ش ال عبدالسالم 3اسراء 78.455978.4559 775375842019 77

او1991580 د ا عبدهللا يم ابرا يسعاد 2ر 78.382478.3824 785365402019 78

ال1991564 اش محمد ش ال 2س 78.308878.3088 795365352019 79

الال1991583 مضان ى با الش 2رمحمد 78.308878.3088 805387992019 80

املختارلسود2043091 عبدهللا 1احمد 78.088278.0882 815385922019 81

حشو1991398 سالم محمد 2نيوس 77.941277.9412 825388972019 82

البوع1992171 عبدهللا 3عبداملعزاسماعيل 77.867677.8676 835387572019 83

حسن1994652 ع الطيب 1محمد 77.647177.6471 845374232019 84
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امحمد1991837 سالم خالد 2محمود 77.573577.5735 855363622019 85

سود1992944 احمد سالم ن 2ام 77.500077.5000 865372292019 86

مختارجراد1990670 محمد س 1رنو 77.426577.4265 875380522019 87

ار1991699 ش عبدالناصراملختارال اق 1زعبدالر 77.426577.4265 885387382019 88

اج2044544 محمد عبدالكرم 1س 77.426577.4265 895383052019 89

حسن1995156 ش ال الصادق 3محمد 77.426577.4265 905374202019 90

ر1990765 كر محمد ع ود 1ووالء 76.544176.5441 915381172019 91

ى2040001 يا ال محمد حس 2محمد 76.323576.3235 925431092019 92

أبوخدير1991542 يلة أبو 1عبداملعزعمران 76.176576.1765 935369352019 93

طر1920243 ا خليفة وك امل 1يع 76.176576.1765 945373622019 94

ة1990571 الك خليفة مصطفى ان 1ر 75.588275.5882 955377942019 95

ل1969964 الغو ك امبا سالم ى 1راما 75.367675.3676 965408672019 96

عمرابوجناح1991337 محمد اق 2زعبدالر 75.367675.3676 975362512019 97

املودى1991529 عبداملجيد اب عبدالو 3عبداملجيد 75.294175.2941 985369302019 98

بيوض1990761 ع مراد 2احمد 74.926574.9265 995386072019 99

و1991992 بي ش ق ى نو 2رنزارمحمد 74.852974.8529 1005371422019 100

لية لل د/جماليات املع

74.852982.7971 97.9412
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طاب1991914 ا ابوالقاسم اب عبدالو 1احمد 96.250096.2500 15385972019 1

رم1990737 ا ع محمد 1ن 95.735395.7353 25380352019 2

القص1990403 ش ال يم ابرا 1عبدهللا 95.294195.2941 35369132019 3

ي2039324 املختارالسيا ضوان 1رعصام 94.044194.0441 45387692019 4

ى1991591 الفيتو محمد جمال 1رمحمد 93.676593.6765 55388072019 5

البا1989736 مضان محمد رام 1ر 91.323591.3235 65365122019 6

عمران1995109 مصطفى يم ابرا 2عبداملالك 91.102991.1029 75342712019 7

املرر1995336 ع غيث 1ىمودة 90.220690.2206 85384132019 8

القمودي1990462 ش ال محمود ش 2ال 90.220690.2206 95367242019 9

حو1989990 الصادق اق عبدالر لاحمد 3ز 90.220690.2206 105385902019 10

حمودة1990041 ف الشا محمود ة راو 1ر 89.485389.4853 115377412019 11

الشرف1990621 ميد عبدا مصطفى 2عبدالباسط 89.264789.2647 125368502019 12

وا1990736 بن راحمد 1رالطا 88.750088.7500 135378262019 13

صليصل2017551 محمد امحمد 3احمد 88.750088.7500 145432792019 14

عمرالعكش1992189 اسماعيل 3يوسف 88.602988.6029 155388922019 15

قرابيل1992092 امحمد ع 1جمعھ 88.455988.4559 165361982019 16

بلعيد2008329 ع عبداملجيد دى ال 3رنو 88.308888.3088 175259552019 17

ق2007384 املحر ع سالم 2ومحمد 88.235388.2353 185312252019 18

املقطوف1989947 ع ن حس 1محمد 88.088288.0882 195363232019 19

الزقعار2034168 ع مصطفى 2ندى 87.941287.9412 205220382019 20

ابوشوشة1990355 مضان صا 1رصفاء 87.867687.8676 215378872019 21
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أوحيدة1991695 محمد أحمد 1محمد 87.867687.8676 225370082019 22

ميالد1991119 حومة ا كيم عبدا 3رالز 87.867687.8676 235361772019 23

ه1995013 رم الطا يوسف ان 1ر 87.794187.7941 245382882019 24

ب2039670 الطب حومة ا عبداملنعم 1راحمد 87.573587.5735 255430402019 25

الذيب1992106 الصغ محمد 3سندس 87.573587.5735 265378482019 26

كشيم1990189 امحمد عبدالن 1احمد 87.352987.3529 275361532019 27

الكك1990464 ى الفيتو ش ال اد 1رج 87.279487.2794 285386532019 28

رم1991981 ا حسن ى الكيال 1قعبدالراز 87.132487.1324 295387252019 29

ابوخشيم1991413 الطيب محمد ة 3رسا 86.985386.9853 305378152019 30

طاب1990633 ا محمد عبدالفتاح 1عبدالرحمن 86.838286.8382 315387292019 31

عاشو1989952 الصو يوسف ن 1رشا 86.764786.7647 325372832019 32

الق1994424 سعيد ادى ال ند 3م 86.323586.3235 335375192019 33

مو2017322 ع محمد 1نجوه 86.250086.2500 345436902019 34

الطيف1994459 امحمد مفتاح 2راساو 86.250086.2500 355381512019 35

حرش1990805 ع نا 3أصيل 86.250086.2500 365386222019 36

عمراحمودة2011321 مسعود 1محمد 85.882485.8824 375447372019 37

عبدهللا1993435 املقطوف 2نادراحمد 85.808885.8088 385375322019 38

ع1990861 املقطوف 1مضرمحمد 85.735385.7353 395371082019 39

كشيم1989443 احمد محمد 1احمد 85.735385.7353 405361602019 40

شلغوم1991319 حسن خليل س 1ا 85.735385.7353 415386432019 41

نقار1990196 ال عمار سالم 1يأحمد 85.661885.6618 425385812019 42
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بلق1969551 ع فت 3ع 85.588285.5882 435413122019 43

كشيم1990635 عبدهللا خالد 1سامية 85.441285.4412 445365342019 44

املس2018028 مضان سالم 2رمحمد 85.441285.4412 455426772019 45

شمبار1990429 مصطفي ن حس 1وفاطمة 85.147185.1471 465365802019 46

السفح1995235 يلة ابو مفتاح الدين 2م 85.000085.0000 475374952019 47

ه1989988 ا م عبدالناصرعبدالسالم ميد 1رعبدا 84.852984.8529 485368572019 48

القط1991142 احمد اق عبدالر 1زمام 84.852984.8529 495371502019 49

عبداملو1993665 احمد محمود 1يثم 84.779484.7794 505375482019 50

رار1989229 ا هللا عبد فيصل هللا 2ىعبد 84.485384.4853 515430852019 51

الفراح2042378 منصو جمعة 3رء 84.485384.4853 525364322019 52

احمد1988419 الرحيم عبد محمد 1ع 84.411884.4118 535481762019 53

سود2010586 محمد سالم 2محمد 84.338284.3382 545343932019 54

جلو1992176 محمد ع 1لماجد 84.264784.2647 555387892019 55

محمد1988900 مؤمن هللا 1عمرعبد 84.264784.2647 565481722019 56

سرو1994437 خليفة ابوالقاسم 1لاحمد 84.264784.2647 575371642019 57

ل1993528 املختارالغو مولود 1رتاج 84.191284.1912 585382692019 58

النا2039861 محمد ع 1عبدالرحيم 83.897183.8971 595422462019 59

ميالد2017479 محمد مولود 2نادية 83.823583.8235 605436872019 60

املرغ1992057 محمد ادى ال ن 2ياس 83.823583.8235 615407202019 61

سعيد1995215 الصغ ى نو 1رفضل 83.676583.6765 625373892019 62

البوسيفى1989856 ع جب 1راحمد 83.455983.4559 635366712019 63
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الال2007957 عمران محفوظ 1حمزة 83.382483.3824 645347202019 64

الشديھ1990988 عياد عبدالفتاح 1اشرف 83.308883.3088 655367142019 65

سالم1991422 مق ز 2رعبداملعزسالم 83.235383.2353 665369322019 66

ابوشوشة1991190 احمد كيم عبدا 1احمد 83.161883.1618 675385842019 67

شفشة1989557 ش ال امجد 1سند 83.088283.0882 685368202019 68

شلفوح1992341 احمد عبدالسالم 3اية 83.088283.0882 695376412019 69

سعيد1990216 ن حس فت ى 1اما 83.014783.0147 705376102019 70

املداح1989563 مضان اسماعيل ن 1رشا 83.014783.0147 715087482019 71

مفتاح2005557 عبدهللا من يمن 3عبدامل 83.014783.0147 725307142019 72

قرابيل1992096 امحمد ع اد 1ج 82.941282.9412 735362002019 73

سالم2018714 ع محمد 2وداد 82.867682.8676 745429172019 74

سليمان1990381 ربن الطا جمعة الرحمن 1عبد 82.573582.5735 755387272019 75

رالكرما1991820 الطا يوسف 3معاذ 82.500082.5000 765371192019 76

عبدهللا1991643 ش رال الطا وف الر 1ؤعبد 82.352982.3529 775362532019 77

دبوب2044527 ص عصام اد 2يج 82.279482.2794 785361992019 78

عمرقرناصھ1970153 وليد 3والء 82.279482.2794 795411812019 79

عيط1994130 ع عبدالكرم 3زلوجينة 82.279482.2794 805379392019 80

املختاراملقو1994305 ع وف الر زعبد 1ؤ 82.132482.1324 815368882019 81

الطباس1994006 وك امل محمد 1سفيان 82.132482.1324 825372752019 82

عاشو1993362 رضو الطا 2رمحمد 82.058882.0588 835374222019 83

ش1990701 ن ا راحمد الطا ع 1عبدالبد 81.985381.9853 845387182019 84



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
والغاز النفط ندسة لية

100

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5من5املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

وش1994445 الب احمد عمران 3احمد 81.838281.8382 855371902019 85

ن1993395 ن ا عبدالرحيم مصطفى 3احمد 81.691281.6912 865371952019 86

امحمد1991328 ش طار 1قش 81.617681.6176 875361932019 87

البخنو1990572 خليفة فت 2قمحمد 81.617681.6176 885370702019 88

عبداملو1993490 يلة ابو عبداملجيد 1املعتصم 81.544181.5441 895372212019 89

ضوسعيد2039809 يلھ ابو 1ايوب 81.323581.3235 905422122019 90

القانقھ1992151 مصطفى عماد 1ع 81.323581.3235 915362922019 91

عبدالصادق1993267 عمارالقمودى وف 2ؤعبدالر 81.323581.3235 925373132019 92

املقطوف1991683 محمد رمحمد 1الطا 81.102981.1029 935361782019 93

هللا1988356 فرج امحمد محمد 1احمد 81.102981.1029 945481272019 94

سعيد1994311 سعيد عبدالغ 1مام 81.102981.1029 955375442019 95

ع1990198 ربن الطا عزالدين 2احمد 81.102981.1029 965361552019 96

جب1991390 العرى احمد 1رسراج 80.882480.8824 975362252019 97

ل1995034 الطو ع يلة ابو 1احمد 80.735380.7353 985371662019 98

الفقية1994451 عبدالكرم شيد 2رسراج 80.735380.7353 995372712019 99

املجدوب1990202 يم ابرا كمال 1حافظ 80.661880.6618 1005386552019 100

لية لل د/جماليات املع

80.661885.3338 96.2500

152141407

6121100

100 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

0 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

18

114



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
املعلومات تقنية لية

60

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

ن1990124 حس ابوالقاسم عبدالبار 2ىسمية 90.147190.1471 15378452019 1

ب1994209 الر ع عبد 3ندى 89.632489.6324 25384242019 2

املشائخ2033447 ايوب خالد 2دانية 88.823588.8235 35260732019 3

ر1970298 الف مصباح عبدالكرم 3ىاسماء 87.867687.8676 45417092019 4

ع1992104 عبدالناصرجمعھ 1حسن 86.102986.1029 55362032019 5

عاشو1990076 حسونة خالد 1رجمانة 85.661885.6618 65376952019 6

الرع2022336 خليفة ى نو 1رخليفة 84.926584.9265 75237902019 7

جمعة1990830 ادي عبدال صب يب 1ص 82.279482.2794 85387032019 8

وا1990399 مفتاح نا ا 3رنو 81.617681.6176 95380482019 9

ابوصاع1993856 مسعود محمد 1ايمن 81.323581.3235 105361872019 10

قنديل1990904 محمد فيظ عبدا 3ديل 80.441280.4412 115380822019 11

دخان1990671 محمد السالم عبد 1محمد 79.926579.9265 125363332019 12

رالقفر1990030 الطا رع 2الطا 79.852979.8529 135386252019 13

ى1992195 الزنا حومھ جمال 2رمعاد 79.485379.4853 145388652019 14

الفحواش1992677 ع خالد 3ايوب 78.750078.7500 155372392019 15

كرمة1990478 ع زالعري 2عبدالعز 78.235378.2353 165368962019 16

العائب1970287 صا نا 1لب 78.088278.0882 175417942019 17

قليم1994175 ع عبدالكرم 2احمد 78.014778.0147 185371862019 18

طابو1990128 حسن مصباح الدين 2نسراج 75.220675.2206 195386832019 19

ودان1991958 محمد 3اجرعبدالسالم 75.147175.1471 205366322019 20

ر1990430 الطا ف معر السيد نة 2وبث 74.926574.9265 215376672019 21



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
املعلومات تقنية لية

60

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

الصغ1991135 عبدالناصرابوالقاسم 1احمد 74.852974.8529 225361522019 22

ع1991681 ربن الطا فاتح ا 3املعز 74.852974.8529 235386352019 23

وش1990038 الب عمرسالم يم 2ابرا 74.632474.6324 245385682019 24

املز1990854 سليم محمد 3واسامة 73.970673.9706 255367062019 25

عمر1991562 يم ابرا فرحات 2س 73.750073.7500 265378242019 26

نقار1991096 ال ى العر هللا عبد 1ىع 72.867672.8676 275387772019 27

كشالف1990836 عبدالقادرعبدهللا 3فردوس 72.867672.8676 285379302019 28

العكش1990287 شعبان ع ة 2ام 72.794172.7941 295376182019 29

مقيدش1991273 مضان جب رمعاذ 1ر 72.720672.7206 305371122019 30

ال1994537 د ع يوسف 3رع 72.720672.7206 315373732019 31

ل2038373 الطو محمد محمود اد 1ج 72.647172.6471 325372532019 32

الغزال1989363 محمد عبدالسالم 2ء 72.647172.6471 335364342019 33

كشالف1991075 ي ال ع 3عدنان 72.573572.5735 345387662019 34

ن1989712 حس ادى ال احمد 2دعاء 72.426572.4265 355377232019 35

التاو1992433 السيد لطفي محمد 1ريوسف 72.205972.2059 365364032019 36

شب1990985 ش ال الدين نو ع 3رمحمد 71.985371.9853 375370672019 37

الشاوش1992113 بنو املنعم عبد ن 2رشا 71.911871.9118 385372812019 38

غومة1989968 محمد فاتح ن 2حن 71.691271.6912 395377112019 39

الغدامس1997982 ع اسامة 3جنات 71.470671.4706 405376982019 40

املر1990966 ابوالقاسم احمد 2ابوالقاسم 71.323571.3235 415366572019 41

الصغ1990034 عبدهللا ميد عبدا 1دنيا 71.176571.1765 425364922019 42



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
املعلومات تقنية لية

60

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3من3املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

الشدى1991503 خليفة حاتم 2شام 70.808870.8088 435371482019 43

ا1990913 ع محمود 1مع 69.705969.7059 445371222019 44

الثابت1969596 ع ى البار 1واسراء 69.411869.4118 455408372019 45

ى1991087 با الش مولود عزالدين 3ع 69.117669.1176 465387782019 46

الغدام1990584 احمد ى فو 2زمحمد 68.750068.7500 475363472019 47

نقار1992192 ال نا خالد 1ييوسف 68.676568.6765 485388942019 48

دخان1990693 منصو وك امل 2رعبدالفتاح 68.602968.6029 495362632019 49

يرب1920074 والد ن م محمد 1يرة 68.088268.0882 505375562019 50

القا1991866 محمد مصطفى 2محمد 67.573567.5735 515388412019 51

د1927716 ابو صا محمود 1زحسام 65.955965.9559 525415962019 52

الشرف1917619 امحمد يم ابرا 2فراس 65.735365.7353 535373862019 53

املختارالغوج1992355 ممدوح 1محمد 65.220665.2206 545363552019 54

ش1909415 ش ا رمحمد الطا 1احمد 63.970663.9706 555371722019 55

القلفاط1938184 كراحمد ابو 3فائزة 59.705959.7059 565379262019 56

لية لل د/جماليات املع

59.705974.7479 90.1471

2052127

202156

60 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

4 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

15

55



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
العلوم لية

500

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

ج1990900 الفر مصطفى محمود 1ومالك 92.794192.7941 15366072019 1

الطقو1991698 محمد احمد 1قغفران 88.897188.8971 25365762019 2

ابوحرة1989718 سليمان ابوالعيد 1رتاج 87.352987.3529 35364982019 3

سالم1992050 رخليفة الطا ة 1رسا 85.514785.5147 45365302019 4

د1991587 رسو الطا ع 1خلود 83.382483.3824 55364892019 5

الشاوش1989670 ن حس مولود 1يتقو 83.382483.3824 65376932019 6

حرش1991859 ر الطا مصطفى ن 1حن 83.014783.0147 75364842019 7

سلطان1990137 امحمد محمد دة 1ور 82.867682.8676 85365172019 8

ابوخرص1989454 محمد ف العا 3راية 82.352982.3529 95376332019 9

يو1990149 الش السالم عبد جب يشيماء 1ر 82.205982.2059 105365562019 10

خليل1989687 مصطفي عبدهللا 1جمانة 82.205982.2059 115376972019 11

مدى1994627 ا ادى ال يم ابرا ا 2زكر 81.617681.6176 125372652019 12

نص1990433 ضؤ عبدالن 1رتاج 81.029481.0294 135364992019 13

بار1992400 ش احمد الطيب 3وديل 80.588280.5882 145366372019 14

املقطوف1991666 عبدهللا محمد 1اسماء 80.441280.4412 155364222019 15

الفرد1991377 ابوالقاسم يم ابرا 2ض 80.441280.4412 165378902019 16

يوسف1991434 ع محمود 1ء 79.485379.4853 175364362019 17

د1991590 رسو الطا ع 1خولة 79.411879.4118 185364902019 18

قفة1990250 مسعود مضان 1رمرم 78.823578.8235 195366002019 19

ن1992129 شعر العرى مضان ر وسر 3رو 76.911876.9118 205365392019 20

القدار1991626 عبدهللا محمود 3شيماء 76.911876.9118 215365582019 21



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
العلوم لية

500

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

املقطوف1990886 يو الش ادى ال ىتقو 1ى 75.808875.8088 225364692019 22

سوف1990918 مضان جب ھ رنز 1ر 75.073575.0735 235366182019 23

السيار2007727 سالم سعيد 1إيناس 74.264774.2647 245345802019 24

هللا1990959 خلف خليفة وك امل 1مسرة 72.794172.7941 255366022019 25

غومة1990869 محمد ادي ال 1مرح 72.132472.1324 265379542019 26

ش1990330 ال الدين م محمد 1رنو 71.250071.2500 275366282019 27

اطھ1992126 شا يم ابرا مصطفى 1رديل 70.882470.8824 285366412019 28

املقو1995417 امحمد صا زب 1ز 70.735370.7353 295382942019 29

ابوخذير1991957 لو ال ع 1لبلسم 70.441270.4412 305364662019 30

الرميح1991527 القنطر دي امل ان 1ىج 69.191269.1912 315364752019 31

البوم1991324 فحيل سالم جب رانيا 1ر 67.647167.6471 325364942019 32

لية لل د/جماليات املع

67.647178.7454 92.7941

261464

26232

500 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

468 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

4

24



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
العلوم يالت- لية ال

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

1من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

النا1970282 عبدهللا عبدالكرم 1اسراء 89.044189.0441 15407642019 1

نصر1970575 عبدالناصرع 1ىتقو 88.235388.2353 25417372019 2

ضر1969822 ا محمد املجيد عبد 1يحنان 84.411884.4118 35417442019 3

صا1969883 وك امل انو ررة 1ز 76.470676.4706 45417692019 4

ى1969939 مر ا هللا عبد ى نو ومرام 2ر 74.926574.9265 55410792019 5

ش1970009 عمارابوالقاسم 1رسماح 74.411874.4118 65407822019 6

بلقلسم1969451 التو صا 1ىسميحة 73.308873.3088 75417782019 7

ش1969877 احمد خالد ى 2راما 70.882470.8824 85417142019 8

س1969821 قرع ات حر نا 1رتاج 70.147170.1471 95417592019 9

ام1971714 ابو عمرمحمد 1ناء 69.117669.1176 105408142019 10

عمر1926328 فرج 1جاسرع 64.264764.2647 115415912019 11

عمر1926366 عبدهللا خالد 1محمد 64.264764.2647 125416582019 12

سالم1926395 ابولقاسم محمد 1مراد 63.308863.3088 135416802019 13

ميلة1928046 ا محمد مضان رمحمد 1ر 61.838261.8382 145416602019 14

لية لل د/جماليات املع

61.838273.1880 89.0441

121739

12214

200 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

186 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

0

10



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
الطبيعية د املوا يالت- رلية ال

60

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

العائب1970053 ش ع 1سند 95.514795.5147 15412662019 1

املعكف1969678 وك امل يوسف وك 1امل 94.191294.1912 25412192019 2

ب1992298 ابوشا صا الصديق 1راحمد 92.500092.5000 35392602019 3

مضان1969625 ش محمد بال 1رن 90.147190.1471 45414132019 4

عمرع1969468 مسعود 1محمد 89.926589.9265 55413772019 5

ي1992901 ي ال مصباح الطيب 1ىعبدالبار 89.705989.7059 65372942019 6

معيو1970439 محمد عمران 1ع 89.411889.4118 75413102019 7

رب1971969 ابوشو وك امل س اد 3راحمد 89.338289.3382 85403052019 8

بلق1969096 التائب العالم 1سامرعبد 89.117689.1176 95412552019 9

طرش1969655 عبدالناصرمحمد 1سند 88.382488.3824 105412652019 10

دال1969920 ا عبدالسالم كيم عبدا 1محمد 88.014788.0147 115413622019 11

ش1994857 ام التومى ى نو 1رمحمد 87.867687.8676 125396682019 12

السوك1970102 سالم سا 1محمد 86.764786.7647 135413552019 13

ي1994029 ي ال رع الطا 1أحمد 85.661885.6618 145371692019 14

تيمھ1969242 أ محمد السيد راد 1ز 85.220685.2206 155412472019 15

بلق1970500 ع مضان 1رمحمد 85.073585.0735 165413542019 16

اللطيف1969051 ع خالد 1أحمد 84.926584.9265 175411942019 17

قاسم1970244 جمعة انو 2راكرم 84.852984.8529 185415822019 18

رالطالب1995400 الطا عبدالرحيم 1مام 84.705984.7059 195375432019 19

سالم1971802 ع وك امل 1محمد 84.632484.6324 205405852019 20

الراس1992961 عار ع كيم عبدا 1ىع 84.191284.1912 215373652019 21



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
الطبيعية د املوا يالت- رلية ال

60

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

ابلو1969206 وك امل ف الشا لمحمد 1ر 83.897183.8971 225413342019 22

ميتو2042087 مضان ر الطا 1رسفيان 83.897183.8971 235404422019 23

ى2042095 عمرالكيال ميد عبدا 1محمد 83.823583.8235 245406242019 24

ميالد1969386 بن سا احمد 1امنة 83.676583.6765 255408692019 25

دى1970337 و جمعھ اسامة 1عبداملالك 83.676583.6765 265412942019 26

وع1969058 رالنا الطا شعبان 1اسامھ 83.602983.6029 275412082019 27

الصيادي1969059 عمراحمد 1أسعد 83.602983.6029 285412122019 28

عمر1969889 محمد عبداملنعم ن 1حس 83.455983.4559 295412382019 29

الضاو1969470 ع فت 1يع 83.455983.4559 305413112019 30

ادى1969901 ر صا وك امل ب 1ولب 83.088283.0882 315413222019 31

اصميدة1969977 ع كيم عبدا 1معاذ 83.088283.0882 325413942019 32

الثابت1969581 مفتاح الشرف ن 2ياس 83.088283.0882 335414142019 33

الفالح1970561 عبدهللا ى نو 1رعبدهللا 82.941282.9412 345405072019 34

عامرالباشا1970647 مسعود 1احمد 82.941282.9412 355414322019 35

سلطان1969898 يلة ابو نا 2مجدالدين 82.867682.8676 365413292019 36

عوض1969545 محمد حكيم 1محمد 82.720682.7206 375413492019 37

القالو1969440 السالم عبد خالد س 1خم 82.720682.7206 385412432019 38

يم1969171 ال يلة ابوا سالم يمن 1عبدامل 82.426582.4265 395412992019 39

ح1969580 عامرالسو مصباح ند 1م 82.426582.4265 405414042019 40

املرابط1970834 املجيد عبد 1بدراحمد 82.426582.4265 415415902019 41

كشيم2017796 عبدالسالم سالم 2عبدهللا 82.352982.3529 425426312019 42



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
الطبيعية د املوا يالت- رلية ال

60

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من3املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

محمد1969711 اش ال ب حب 1محمد 82.205982.2059 435413452019 43

مصباح1970819 وك امل امحمد اض 1ر 81.691281.6912 445412452019 44

النوال1969908 املختارعمار 1محمد 81.617681.6176 455413382019 45

الثابت1972068 ع توفيق 1احمد 81.617681.6176 465403182019 46

املرنا2039534 يلة ابو عاشو س 2را 81.617681.6176 475422062019 47

وش1992672 الب املختارامحمد با 1املعتصم 81.323581.3235 485372182019 48

سو1969196 مولود احمد 1حمزه 81.323581.3235 495412402019 49

سود1993611 ادي ال ميالد 1مام 81.176581.1765 505375452019 50

طرش1970359 املختار عادل 1مالك 80.735380.7353 515413242019 51

يم1969381 ابرا ادى ال مو 1محمد 80.735380.7353 525413822019 52

يبة1969525 عامرش محمد 1مصطفي 80.514780.5147 535415472019 53

رو1994384 عمارا خليفة 1محمد 80.441280.4412 545374382019 54

ع1995296 عمرعبدالسالم د 1مؤ 80.147180.1471 555375282019 55

اندار1969504 عبيدة محمود 1مقدام 80.147180.1471 565414002019 56

عمرعمر1994710 خالد كيم 2عبدا 80.147180.1471 575372982019 57

املقرعن1970130 فيظ عبدا الدين نو 3رنادى 80.073580.0735 585411612019 58

البا1969389 رعمار الطا 1محمد 80.000080.0000 595413352019 59

الغنودى1972445 خليفة ع الرحيم 1عبد 79.926579.9265 605407422019 60



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
الطبيعية د املوا يالت- رلية ال

60

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من4املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

لية لل د/جماليات املع

79.926584.1961 95.5147

14269248

52660

60 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

0 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

2

37



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
الطبيعية د املوا الغنم– رلية ب

50

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

حدود1971442 مسعود صا 2دي 85.808885.8088 15385622019 1

العرى2012346 يم ابرا وجدى 1محمد 84.117684.1176 25461522019 2

وشة1994517 ال ابوالقاسم خليفة 1أمل 82.941282.9412 35385262019 3

خليفة1990226 رصا الطا 1محمد 82.573582.5735 45363102019 4

اقصودة1989979 احمد امحمد س 2ا 80.441280.4412 55361832019 5

ع1993302 يلة ابو ى نو 3رتميم 79.632479.6324 65372442019 6

ع2011855 امحمد ع 1احمد 79.558879.5588 75460992019 7

سو1991181 جمعھ ع 1محمد 77.647177.6471 85363382019 8

الصادق1994325 عبد محمد وك امل 2ع 77.352977.3529 95373632019 9

وشوش1990895 عمراحمد 2خليفة 76.323576.3235 105362102019 10

املدكم2010015 يم ابرا عمر 2وسليمان 74.852974.8529 115475312019 11

الشتح2012001 خليفة عبدالغ 1محمد 74.705974.7059 125461412019 12

حسن1993890 ش رال الطا 2عصام 74.411874.4118 135373542019 13

املنتصر1994031 عبدالرحمن ى فو 2زع 74.338274.3382 145373682019 14

يك2010131 الز عمر محمد وعمر و 2و 74.044174.0441 155475552019 15

عمراملحمدي1990504 يم ابرا 3محمد 73.676573.6765 165363042019 16

ابوسلو1991553 محمد توفيق 3محمد 72.867672.8676 175363192019 17

ي1991565 ي ال دي امل ي الفيتو 1رمحمد 66.029466.0294 185363122019 18

صا1963297 فرحات يم ابرا 1فرحات 60.808860.8088 195461322019 19



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
الطبيعية د املوا الغنم– رلية ب

50

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

لية لل د/جماليات املع

60.808876.4280 85.8088

8923

8819

50 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

31 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

3

6



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
داب لية

600

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

سعود1990617 بن ى الفيتو صب 1راسراء 94.264794.2647 14076192019 1

بكھ1990626 د ابو فؤاد دى ال زنو 1ر 92.941292.9412 24074952019 2

ع1991259 بن الصادق مضان 1رء 89.852989.8529 35375992019 3

حومة1992993 محمد عبداملنعم الدين 2رسراج 89.632489.6324 45393962019 4

املداح1992213 ي ال محمد 1والء 89.485389.4853 54077482019 5

سليمان1989886 عبدهللا مصطفى 1رنو 88.308888.3088 64074962019 6

عمرابوكراع2510162 محمد 1مرم 87.720687.7206 74077202019 7

م1990700 م خ 2ىعاتكة 87.279487.2794 85378942019 8

حومة1990309 املختار محمد 2رمصطفي 86.985386.9853 95388612019 9

املح1989826 محمد فت 1مرام 86.470686.4706 104074772019 10

ديدى1970547 ا ع يوسف 1ىشر 85.955985.9559 115398792019 11

نصرات1990161 ي العمو خليفة 1رض 85.661885.6618 124074682019 12

النائ1994289 ع ادى ال 3تيماء 85.588285.5882 135382372019 13

و1991896 ر كر ابو كيم 1رمنارعبدا 85.514785.5147 144074842019 14

كره1991781 محمد ادى ال 1امل 84.632484.6324 154074202019 15

جب1991264 نا ي فو ج را 1زر 84.264784.2647 164076152019 16

عمرالقحواش1992975 زكر 1يفائزة 83.235383.2353 174078572019 17

ابوصالح1993878 سالم د ابو 1زمنال 82.426582.4265 184078762019 18

ة1933493 املختارخب عبدالفتاح 1شيماء 82.132482.1324 194076982019 19

رالقفر1990240 الطا أنو 1رأميمة 81.764781.7647 204076362019 20

احمد1996135 منصو نصرالدين 1رمحمود 81.323581.3235 214067622019 21



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
داب لية

600

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

املقطوف1990658 محمد 1وثرمفتاح 81.250081.2500 225365862019 22

ايد1939589 محمد خليفة 1زند 80.220680.2206 234077452019 23

الغيت1991996 ابو دي امل فت 1اسراء 80.000080.0000 244074082019 24

ابوالقاسم1993819 ع يلة ابو 1محمد 79.500079.5000 254075892019 25

اج1991153 با ع املقطوف نة 2بث 78.823578.8235 265364622019 26

نصرات1990950 سالم اب عبدالو دى ال 1رنو 78.676578.6765 275380452019 27

ابوخشيم1990554 القاسم ابو ن حس ة 1رسا 78.529478.5294 284074532019 28

ار1991809 ش املختارال مضان 1رفاطمة 78.235378.2353 294077072019 29

حومھ1992029 أ مضان ع رجيالن 1ر 77.941277.9412 304074342019 30

الشي1990251 محمد بالقاسم ا 2م 77.867677.8676 315366132019 31

الفنيك1994474 ع محمد نة 1بث 77.720677.7206 324077912019 32

وع1991147 النا اسماعيل مضان 2رساملة 77.352977.3529 335378172019 33

عمران1995354 ى الفيتو جمال 1رنوال 76.985376.9853 345384382019 34

م1993795 د ع محمود راء 1الز 76.911876.9118 354077732019 35

اتب1990174 ال ش ال محمود 1مالك 76.838276.8382 364074832019 36

ة1943418 سا محمود ميد عبدا شة 1رعا 76.617676.6176 374077042019 37

قنوص1992280 ع خ يتاج 1ر 76.029476.0294 384074432019 38

عميط1990877 ى با الش محمود 1زمنال 75.220675.2206 395366112019 39

الصيد1991628 سالم ن حس 1اسماء 75.073575.0735 404074092019 40

القا1989912 مصباح خالد شراح 1ا 74.411874.4118 414076392019 41

حليلة1991138 كرم خالد 1جمانھ 73.308873.3088 424076522019 42



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
داب لية

600

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3من3املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

ى1993496 الفرجا مولود دى امل ة 3ام 73.014773.0147 435364432019 43

البوم1943871 فحيل سالم رمحمد 1وسر 72.941272.9412 445378292019 44

عبدالن1990685 سالم ات حر 1صفاء 71.544171.5441 455378852019 45

دخان1990494 رشعبان الطا 1ختام 69.632469.6324 464074382019 46

ام1948226 ال محمد عمران 1نرجس 67.352967.3529 475380222019 47

ن1995406 الصن سالم محمد ف 3ر 66.985366.9853 485382792019 48

بركة1993987 محمد فت 1وجدان 65.367665.3676 494080862019 49

ة1918299 م بن عبدالسالم محمد 3ام 59.632459.6324 505372282019 50

ار1929675 امل محمد يم ابرا ن 1يحن 58.970658.9706 515377052019 51

ينھ1829679 الصادق 1اجرمحمد 55.514755.5147 524074992019 52

لية لل د/جماليات املع

55.514778.9214 94.2647

4241113

42652

600 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

548 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

4

30



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
داب ة- لية ا رز و

300

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

ب1990248 لش احمد يوسف 1بة 88.455988.4559 14087672019 1

معمر1989308 عمر مو سام 1وا 87.352987.3529 25418792019 2

ا1989350 ا صا دان ى زمر 1و 85.514785.5147 35419572019 3

رابوالشوا1989289 الطا سامى زة 1عز 84.117684.1176 45419482019 4

الغا1990238 عاشو فيصل س رنو 1ر 84.044184.0441 55419812019 5

النفظي2040251 وك عمارامل 1اميمة 83.088283.0882 65423802019 6

زابوديب1989355 عبدالعز جمال 1مودة 83.014783.0147 75419612019 7

ابوديب1989558 اسماعيل امل 1اية 82.573582.5735 84087102019 8

از1989595 الع ادي ال سلطان يل 1سلس 82.500082.5000 94087362019 9

ار1989560 الع محمد شعبان 1ىء 80.147180.1471 104087022019 10

ي1989583 رمولود الطا ن 1لوج 80.073580.0735 114087542019 11

جرافة1989602 عاشو فيصل 1رمرم 80.000080.0000 125419592019 12

ابوالسعود1989142 سليم رصالح 1وسر 78.529478.5294 134087332019 13

خليفة1989366 بن مسعود عياد 1ال 76.250076.2500 145419772019 14

الطو1989778 شعبان عاصم يل 1سلس 75.955975.9559 154087382019 15

غرية1989389 اجة ابو ن 1زيق 73.676573.6765 165419922019 16

يخلف1990011 عبدالسالم جمال 1عززة 70.514770.5147 174087482019 17

النعال1989404 زاحمد عبدالعز 3رأساو 70.147170.1471 185418492019 18

عمرقرميط1992338 ناصرالدين فيق 1رمحمد 67.941267.9412 194073962019 19



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
داب ة- لية ا رز و

300

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

لية لل د/جماليات املع

67.941279.6788 88.4559

18527

18019

300 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

281 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

1

4



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
داب يالت- لية ال

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

1من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

ن1970277 حس عبدالسالم كمال رو 1ز 85.808885.8088 14083982019 1

عمار1969252 عمراحمد 1اسماء 85.294185.2941 25408492019 2

ش1970023 عبدالقادر يلة ابو 1ردى 78.235378.2353 35418342019 3

وذينات1927773 ميالد عمران 1اية 73.602973.6029 45417282019 4

جولق1969210 سالمة عادل 2عبداللطيف 73.308873.3088 55412932019 5

عبدالكرم1969323 محمد حسن 1قطار 70.661870.6618 65412722019 6

عو1969269 عبدالسالم جمال 1نوصال 67.500067.5000 74084782019 7

ي1926427 الزتو مفتاح ي يال ا 1خالد 59.558859.5588 85414562019 8

لية لل د/جماليات املع

59.558874.2463 85.8088

71641

718

200 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

192 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

0

18



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
القانو نلية

50

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

كرم1994056 ضو مفتاح 1شيماء 97.794197.7941 14078372019 1

راش1990016 ا محمد يلة ابو 1ء 89.705989.7059 25375932019 2

و1995323 الز محمد مسعود قم 1ر 83.382483.3824 35384062019 3

ن1991092 شعر ى ز شيد ن وحن 1ر 82.647182.6471 44076572019 4

شاك1990169 عبدالسالم محمد 1امال 82.573582.5735 54074132019 5

حمزة1991864 مصطفى عزالدين ة 1ومر 81.544181.5441 64074792019 6

ك1990204 الز املختارالوا 1واليمامة 80.000080.0000 75364382019 7

املودي2007959 منصو املنعم عبد ه رميا 1ر 79.705979.7059 84077282019 8

فلوكة1991673 ع كيم عبدا 2ع 79.705979.7059 95369682019 9

حيو1992047 محمد عزالدين 1لمالك 76.470676.4706 104077212019 10

مة1989817 ابوطر ع عبدالغ يل 1وسلس 76.323576.3235 114076872019 11

الشرع2026841 الناصرالضاو عبد ىعال ُ1 75.147175.1471 124069052019 12

ابوذينة1949362 محمد نا 1اسراء 74.558874.5588 134076222019 13

قنيدى2004272 ص اق عبدالر ىاسامة 3ز 73.529473.5294 145305202019 14

ع1990969 يھ ان وك امل 3شدى 72.058872.0588 155378562019 15

الرقيق2024689 امنجھ خالد ب 2نص 71.911871.9118 165281782019 16

ع1991297 ربن الطا عبداملجيد 1اسراء 71.838271.8382 174076202019 17

الث2001946 املشاط سالم 3ن 71.470671.4706 184061472019 18

باشا1994037 ع ى و ال 3ع 70.955970.9559 195387752019 19

ابوجعفرابودابر2004369 كيم ا عبد 3ايوب 70.514770.5147 205305832019 20

سليمان1992174 ناصرالصغ 1محمد 69.926569.9265 215363572019 21



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
القانو نلية

50

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

وك1991421 امل ادى رال الطا 3غفران 69.338269.3382 225379092019 22

ابوجناح1991963 حومة حامد لثوم 3رام 68.382468.3824 235376112019 23

لية لل د/جماليات املع

68.382476.9341 97.7941

142666

14223

50 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

27 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

7

26



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
تصال وعلوم السياسية العلوم لية

60

دولة ليبيا
وزارة التعليم

1من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

سالم1990795 محمد كمال 1راساو 92.867692.8676 14076162019 1

و2029121 ا فرج 2ابرارعبدالباسط 87.058887.0588 25146612019 2

عان1993278 الد شائب ابوالقاسم مولود 1رأالء 79.191279.1912 34076282019 3

لية لل د/جماليات املع

79.191286.3725 92.8676

2924

213

60 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

57 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

0

13



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
والقانو عة الشر يالت- نلية ال

262

دولة ليبيا
وزارة التعليم

1من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

عماراحميد1969864 خالد 3ديل 86.470686.4706 15411532019 1

مفتاح1969237 الشوشان عصام 1عواشة 84.264784.2647 24084242019 2

بو1970361 عامرا عبدالرحمن ال 1اب 79.485379.4853 34083282019 3

العري1969329 عمرع 1عبداملالك 77.058877.0588 45412962019 4

سو1970207 يلھ عبدالناصرابو 3ىخ 76.985376.9853 55416032019 5

ضو1969467 محمد الدين نو ى رمر 1و 75.367675.3676 65410882019 6

الضبع1969179 مق ز محمد 1ريوسف 73.676573.6765 75415682019 7

لية لل د/جماليات املع

73.676579.0441 86.4706

51031

507

262 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

255 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

2

16



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
اللغات لية

120

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

رالشاوش1991041 الطا نا د 1نا 96.102996.1029 15380092019 1

عدان1990796 يلة ابو 1روثرخليل 85.661885.6618 25379342019 2

جب1990941 ن حس 1رمناريوسف 84.852984.8529 35379822019 3

القدر2040406 وك امل ن حس 1مرح 81.691281.6912 45428602019 4

رمى1991784 ا محمد 1سمرحسن 81.617681.6176 54076892019 5

عثمان1990093 دى امل البدر هللا 1ىبة 81.176581.1765 64077432019 6

اطھ1992007 شا عثمان ع ة 1رام 80.294180.2941 75364462019 7

حرش1991235 ى السو اسماعيل راساو 2ر 80.000080.0000 85364112019 8

ى1991115 الفرجا ابوالعيد شيد 1روعد 79.632479.6324 95381102019 9

ابوسلھ2040718 محمد ع 1فاطمة 79.485379.4853 105428492019 10

سو1991926 مصطفى محمد 2آيھ 79.191279.1912 115376462019 11

جموم1990475 مضان الدين جمال 1رصفية 77.941277.9412 125378892019 12

الشك1992045 ن حس يوسف رو 1ز 77.500077.5000 135365242019 13

ش1990140 امل محمد جب هللا 3رسيف 76.617676.6176 145362312019 14

رو1990550 ا ن حس ش ال 1محمد 76.397176.3971 155370132019 15

ما1990255 ال ع عرفات 1اسراء 76.323576.3235 165375852019 16

حرش1991317 عمر يوسف 2خديجة 75.367675.3676 175377142019 17

الشك1990652 ن حس شعبان 3ناء 74.485374.4853 185380932019 18

البوع1991937 عبدهللا يم ابرا س 1ا 73.382473.3824 195386422019 19

العفيف1990558 النعاس عبدالقادر 3شيماء 72.794172.7941 205378762019 20

الوجيھ1990376 ابوالقاسم عبدالسالم ج 1را 72.426572.4265 214076142019 21



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
اللغات لية

120

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

ابوخدير1991929 املقطوف الصديق ي 1وار 68.970668.9706 224074032019 22

ميالد1816247 امحمد د ابو زتاج 1ر 60.441260.4412 235399402019 23

لية لل د/جماليات املع

60.441277.9284 96.1029

171757

17323

120 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

97 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

3

23



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
بية ال ة- لية الزاو

750

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

كرمة1989882 محمد ضاء 1راسراء 98.088298.0882 14076182019 1

عصمان1989405 ي با الش ش ال 1احمد 96.691296.6912 25361412019 2

باك1993694 عامرحسن يم 1س 95.294195.2941 34076472019 3

الشرف1990749 الصادق ع ة 1ومر 95.000095.0000 45365972019 4

عمرقاباجة1994268 عبدهللا 1رنو 94.852994.8529 55384432019 5

ي1994379 الكيال رع الطا ى 1وار 94.852994.8529 64074042019 6

الصا1993815 ع محمد 1يشر 94.558894.5588 75382302019 7

مو1991539 صب مصطفي 1والء 94.338294.3382 84077492019 8

ن1990329 بحر احمد محمد ن 1وحن 93.750093.7500 94074372019 9

الوجيھ1990113 محمد جمال ة 1رسا 93.676593.6765 104076812019 10

اج2007965 ا ف الشا ش 1راجر 92.720692.7206 115380572019 11

ى2012060 و ال محمد الصادق 1رتاج 92.720692.7206 125377472019 12

ر1991059 الطو ع الصادق 1ن 92.352992.3529 135380332019 13

خضر1989808 العري الدين نجم ب 1زن 91.397191.3971 145378082019 14

رالقرو1994309 الطا حسن ىشو 1ى 90.000090.0000 154078892019 15

شلفوح3091482 رار ا 1ىميارعبدالرحمن 89.852989.8529 165380012019 16

الزاو1991793 الطيب عزالدين 1يغفران 88.602988.6029 175379132019 17

اعمارعبداملو1990480 عبداللطيف 1أسماء 88.602988.6029 185364192019 18

سر1989999 ال ي العر ع 1فاطمة 88.455988.4559 195379212019 19

احفيظة1992598 محمد نا 1س 88.308888.3088 205378252019 20

مضان1989491 عبداملجيد رجالل 1رجوا 88.235388.2353 214076562019 21



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
بية ال ة- لية الزاو

750

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

مصطفى1990279 العري سالم ي 1اما 86.176586.1765 224074162019 22

اع1992034 الن سعيد ب حب 1اسماء 85.735385.7353 234076242019 23

و1991070 بي ش ق ي نو عبدالباسط 1رن 85.441285.4412 244077382019 24

خليفة1990152 ع سالم 1مرام 85.367685.3676 255365932019 25

نقار1990742 ال ع فيظ ا عبد 1ىاحالم 84.632484.6324 264076122019 26

الوح1993766 خليفھ العمودي 1ايھ 84.485384.4853 274080082019 27

كشالف1991117 ش 1وثرمولود 84.191284.1912 284077132019 28

عدان1990612 جمعة عبدالعالم رنجبيل 1ز 84.117684.1176 295365222019 29

رسو2021160 الطا سعد 1عبدالسالم 83.897183.8971 305243772019 30

كشالف1991333 ن حس السالم عبد 1بھ 83.602983.6029 315380682019 31

غومة1991296 العري ادى ال 1ىتقو 83.235383.2353 324076502019 32

حسن1991450 محمد فرج 1ايھ 83.161883.1618 335364562019 33

ابوقبصة1991348 الصغ فت 3سماح 82.941282.9412 345378422019 34

ضو1994319 محمد ع 2ناء 82.867682.8676 355384602019 35

رجرجر1995100 الطا عبدالواحد 3ملياء 82.647182.6471 365383702019 36

حرش1991831 ر عمرالطا 1اسراء 82.573582.5735 374074072019 37

نقار1991345 ال محمد دى امل 1ىنادى 82.500082.5000 385380952019 38

عيدان1990692 محمد ع 1نرجس 82.279482.2794 395346452019 39

نصرات1990003 عبدهللا مصباح 1فاطمة 82.132482.1324 404077112019 40

شن1990934 املختارسعد دى ال 3رنو 82.132482.1324 415380402019 41

ى1990799 الوال مضان فرج ة 3رأم 82.058882.0588 425376202019 42



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
بية ال ة- لية الزاو

750

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6من3املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

اوحيدة1994256 احمد ع 1مودة 81.985381.9853 435384122019 43

ن1992025 حس اج ا ذاكرحسن 1دى 81.764781.7647 445380762019 44

يو1992031 الش امحمد فرج 1ىفاطمة 81.691281.6912 454077102019 45

كشيم1990568 امحمد السيد 1دعاء 81.470681.4706 465364912019 46

كعبار1990066 عاشو عبداملجيد 1رجميلة 81.397181.3971 474076542019 47

الصبو1994965 مولود ع 1اسراء 81.102981.1029 484077642019 48

ة1991924 و بن محمد كيم عبدا 1رمودة 80.808880.8088 495379962019 49

جموم1990334 خليفة سالم 1سمة 80.514780.5147 505376722019 50

كركشالف1990459 ابو محمود 3رتاج 80.514780.5147 515377532019 51

جعيدة1989949 محمد كيم عبدا يم 3س 80.220680.2206 525376842019 52

الشديد2007851 محمد عادل 2امنة 80.147180.1471 535376142019 53

التائب1994274 امحمد يم 2اجرابرا 79.852979.8529 545380562019 54

رف1990668 الشو محمد سالم 1سندس 79.779479.7794 554074602019 55

عياد1990351 عبدالسالم يلة ابو 3رنيم 79.779479.7794 565377652019 56

الق1995074 سالم محمد 1غفران 79.191279.1912 575383532019 57

وك1994431 امل محمد ع 1نادين 79.117679.1176 585384202019 58

رار1990470 ا ن حس ش ال 1يمودة 78.970678.9706 594077252019 59

وا1991892 بن أحمد مصطفى 2الھ 78.676578.6765 605380602019 60

يو2010449 الش عامرع يمة 3ىس 78.455978.4559 615378532019 61

الغوج1990669 ادى ال اق عبدالر 1زوالء 78.235378.2353 625381142019 62

الناي1989742 محمد عبدهللا 3مرام 77.794177.7941 635379492019 63



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
بية ال ة- لية الزاو

750

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6من4املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

عو1995464 يم ابرا محمد ة نسا 1ر 77.352977.3529 644078222019 64

املختارالغا1990078 عادل يدة 3ز 77.279477.2794 655378062019 65

جدو1995006 ع ف الشا رشا ر 1ر 76.985376.9853 665382762019 66

ر1990221 الطو دى امل محمد 3اسراء 76.838276.8382 675375882019 67

ال1990708 اش ن حس مصطفى 1رانيا 76.764776.7647 685377372019 68

د1994948 سو سا يلة ابو ى 1وار 76.691276.6912 695381432019 69

الفقى1994297 هللا عبد ن حس 1فاطمة 76.544176.5441 705365792019 70

أبوخدير1991102 يلة أبو محمد 1ختام 76.544176.5441 715377132019 71

امع1991085 املختارا مضان 1رمالك 76.323576.3235 725379662019 72

شة1995165 ابوعا محمد ادى ال 2دنيا 75.735375.7353 735385382019 73

مضان1990122 ع عبدالفتاح 1رفاطمة 75.441275.4412 745365812019 74

ة1993084 ا م ابوالقاسم مولود 3رصفية 75.220675.2206 755383382019 75

ن2007894 ابوخبل نصرمحمود 3رم 75.220675.2206 765378052019 76

الزاو1991289 احمد ع 1يشدى 74.926574.9265 774076932019 77

ميالد1991001 ي با الش السالم عبد 1منال 74.852974.8529 784074852019 78

ميد1994285 عبدا ادى ال ابوالقاسم 2داية 74.852974.8529 795384522019 79

حرش1991025 امحمد شعبان 1فاطمة 74.705974.7059 805379202019 80

جدو1995047 ع حسن 1رصفاء 74.411874.4118 815383362019 81

دبوب1991125 جب مصطفي 1رايھ 74.117674.1176 825376472019 82

كرمة1991379 عبدالناصرمحمد 3دانة 73.897173.8971 835377202019 83

اء1989488 د ف العا خليفة ج را ر 2ر 73.750073.7500 845375722019 84
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ميد1994454 عبدا الطيب صالح ج 1را 73.161873.1618 855381472019 85

حرش1990986 ر الطا محمد 1شيماء 73.088273.0882 864074652019 86

د2007771 أبو ع ابودالل ى 1زاما 72.941272.9412 875356682019 87

البوم1991278 فحيل ادى ال فت 1اميمة 72.794172.7941 885376232019 88

ى1990463 السبا ابوالقاسم اسماعيل ة 2ماو 72.500072.5000 895379452019 89

بھ1991711 ابو محمد عصام س زرنو 1ر 72.426572.4265 904077412019 90

و1995501 رالز الطا مصطفى د قش 1ر 72.426572.4265 914078362019 91

يل1991829 ن محمد مصباح 1زمودة 72.352972.3529 925379992019 92

يلة1991871 ابو ي الفيتو سالم يل 2رسلس 72.205972.2059 935365412019 93

ابوكراع1990461 ادى ال الصادق 3س 71.911871.9118 945378212019 94

ع1991942 يم ابرا خالد 1ء 71.617671.6176 955375982019 95

واي1991077 ابو مضان محمد دى ال زنو 1رر 71.544171.5441 964077392019 96

رحليلة1991182 عامرالطا يعة 1ر 71.397171.3971 975377442019 97

ميد1992145 عبدا رمحمد الطا ى 2وأر 71.029471.0294 985364092019 98

ابوخذير1992314 لو ال محمد 1لغفران 70.955970.9559 994074722019 99

ى1990379 الرعو محمد عبداملو وك امل 1أمل 70.882470.8824 1004074192019 100

الغرب1990298 محمد عادل 1اية 70.882470.8824 1015376402019 101

املختارالنكب1990715 الصادق 2زنجبيل 70.808870.8088 1025378072019 102

ابوالقاسم1909978 محمد ابوالقاسم بة 1س 70.661870.6618 1035380282019 103

مل1990260 عامرامل العاطى عبد 1رم 69.779469.7794 1044076782019 104

اشد1994198 الشرف اسامة ال 2راب 69.485369.4853 1055381322019 105
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ى1993026 املغ حومة محمد رانيا 1ر 69.044169.0441 1064078102019 106

عميط1990252 العري فيصل 1زمرام 68.676568.6765 1074074782019 107

الواعر1992408 سالم اق الر عبد 3زديل 68.382468.3824 1085366392019 108

سالم1991779 ادي ال وك امل 1اية 68.308868.3088 1095376342019 109

حرش1991747 أبوالقاسم الفالح 1رقية 68.088268.0882 1104076742019 110

اشد1994402 الشرف خالد 1رمرام 67.941267.9412 1115383762019 111

السبا2006921 ميلود عبدالباسط 1لي 63.897163.8971 1124070072019 112

بودى1990786 ال ك مبا ع ة 1رأم 63.308863.3088 1135376192019 113

لية لل د/جماليات املع

63.308879.7430 98.0882

8548182

8512113

750 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

637 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

16

49



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
بية ال ع- لية ي أ

600

دولة ليبيا
وزارة التعليم

7من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

مومھ1994576 عبدالسالم ابوالقاسم 1ايناس 94.705994.7059 15382232019 1

ميدى1992515 ا الصادق يوسف 1ىشر 94.411894.4118 24080142019 2

الطالب1992689 ن حس محمود ة 1ام 94.117694.1176 35389472019 3

ذلو1992332 ه عما عبدهللا راء لالز 1ر 93.014793.0147 44079952019 4

الفقى1995077 محمد فيظ عبدا 1اسماء 92.720692.7206 55381662019 5

ساو1994295 امل املن محمد 1ىمالك 92.647192.6471 64078752019 6

أحمد1994168 عبدالناصرمحمد 1أحالم 92.426592.4265 75381402019 7

خليفة1992484 وك امل يوسف 1اسماء 91.985391.9853 84079912019 8

حماد1993034 احمد نا ان 1رنو 91.544191.5441 95384422019 9

عبداملو1993508 امحمد عبدهللا اء 1رحو 91.470691.4706 105382442019 10

حماد1993226 سا مصطفى 1جنان 90.955990.9559 114078012019 11

ميالد1993726 ع عادل 1ىتقو 90.882490.8824 124077972019 12

ونة1993408 شا مصباح مصطفى ا 1م 90.588290.5882 134078802019 13

سا1993913 ع حسن ام 1ال 89.485389.4853 144077742019 14

العلو1994951 سالمة عزالدين عام 1يا 89.411889.4118 155389532019 15

ي1993465 ي ال محمد سالم 1س 89.264789.2647 165383042019 16

كرم1994562 ش ال منصو 1رمودة 88.897188.8971 175384172019 17

رالشبا1993170 الطا عبداملجيد 1افنان 88.602988.6029 184077682019 18

الشبا1993417 ناصرع 1نوال 88.455988.4559 194078902019 19

ذر1971860 ا محمد هللا غرس ىتاج 1ر 88.308888.3088 205399502019 20

البوم1989330 فحيل احمد حامد 1ء 87.720687.7206 215375972019 21
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حو1994981 ع دى رامل 1لجوا 87.279487.2794 225382392019 22

سود1993224 امحمد دى امل يم 1س 86.911886.9118 234077942019 23

املشر1993977 1يرعبدالناصرع 86.691286.6912 245383072019 24

ار1993430 الع مولود ع 1يوالء 86.691286.6912 255384742019 25

ف1994400 الشا ادى ال السيد 1رايناس 86.617686.6176 264077892019 26

ابوالقاسم1992782 خليفة عبداللطيف 3م 86.544186.5441 275384052019 27

عمارالعر1993185 و ا 1وايمان 86.029486.0294 285382172019 28

رف1992367 وك امل يلة ابو نة 1بث 85.955985.9559 294080122019 29

سود1993420 احمد مضان 1راجر 85.588285.5882 305384452019 30

سليمان1994022 محمد ارمصباح 1ا 85.220685.2206 314077782019 31

ا2042391 الدو محمد ع 1آية 85.147185.1471 325382122019 32

مدى1995263 ا كرصا ابو 1مرام 84.705984.7059 334078642019 33

حدود1993338 عامرعبدالسالم 1مرام 84.705984.7059 345391472019 34

سا1902216 ع حسن 1يام 84.632484.6324 355384652019 35

فرحات1992611 احمد دى امل 1م 84.191284.1912 364080632019 36

الطيف1994222 سالم اشد رنمار 1ق 83.970683.9706 375384332019 37

ي1994201 ي ال املختار محمد 1دعاء 83.161883.1618 384078082019 38

سود1993113 احمد شعبان 1ض 83.088283.0882 394078402019 39

يلوف1994336 ال وك امل عبداملجيد هللا 1بة 82.352982.3529 405384502019 40

منصو1993584 ع جب رايھ 1ر 82.279482.2794 415382092019 41

سالم1993411 محمد ش ال 1احالم 82.279482.2794 424077532019 42
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شالدى1992922 محمد محسن 1فاطمة 82.205982.2059 435383642019 43

ذلو1993014 عمرع 1لال 82.205982.2059 445384372019 44

حياس1994398 ى با الش محمد اج 1ًاب 82.132482.1324 455381312019 45

يلة1995469 ابو مصطفي ع ة 1ومر 82.058882.0588 464080582019 46

احميد1992734 ع خالد 1ايمان 81.985381.9853 474077882019 47

ذلو1994014 التومى ع 1لاحالم 81.911881.9118 484077552019 48

ي1994033 العمو فرج عبدالغ 1رمرم 81.764781.7647 495391542019 49

مفتاح1994192 مفتاح ميد عبدا 1فرح 81.617681.6176 505391342019 50

ف1994504 الشا ع محمد 1رفاطمة 81.470681.4706 514078562019 51

ي1993102 ذاكرعمراملغ 1ء 81.470681.4706 524077702019 52

شالذى1994301 محمد حسن 2صفية 81.397181.3971 535383372019 53

قرصيعة1994007 محمد الصادق 1سرا 81.323581.3235 544079062019 54

يك1992435 الز عمرع ا ور 3و 81.323581.3235 555390502019 55

ونة1993289 شا يلة ابو عبدهللا ة 1راو 81.176581.1765 564078122019 56

القو1994645 محمد وك امل 1يشذى 81.102981.1029 574078312019 57

ق1993525 ر ا مولود س أد وجنان 1ر 80.735380.7353 585389952019 58

ن1989774 املختاربحر عبداللطيف 1وصفاء 80.661880.6618 595365632019 59

مر1994620 ا عبدالرحمن عادل دة ىر 3و 80.588280.5882 605382822019 60

حو1995267 محمد محمود 1لمسرة 80.514780.5147 615383952019 61

ى1992822 شا ا ى سو ا يلة ابو 1سندس 80.367680.3676 625383212019 62

طاع1992498 عمارال وك امل 1ايات 80.147180.1471 634080062019 63
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البوسيفي1994635 محمد الصادق 1شمس 79.926579.9265 644078332019 64

اس1993985 ابو رمحمد الطا 1رسمية 79.705979.7059 654078282019 65

املعيو1995507 ي يال ا بلعيد ن 1سر 79.485379.4853 664080712019 66

حديدى1993238 رار ا عبدالفتاح 3ىمجد 79.411879.4118 675383742019 67

يلة1922896 ابو ع رعبدهللا 1وسر 79.264779.2647 684080342019 68

قروه1992864 امحمد الدين نو 1رصفاء 79.264779.2647 694078392019 69

فرك1993093 سالم ادي ال 1ناء 79.191279.1912 705392252019 70

تھ1992982 ابوت يم ابرا احمد 1مرم 79.117679.1176 715383862019 71

ادى1992499 الز محمد فرج 1آية 78.676578.6765 724080102019 72

الضاو1993509 احمد دي امل 1يدعاء 78.602978.6029 735382542019 73

محمد1995266 الصادق حسن ة 1ومر 78.308878.3088 745383812019 74

حماد1993867 امحمد خالد 1ل 78.308878.3088 754078612019 75

الري1909694 احميد ي نو 1راية 78.161878.1618 764077842019 76

شلندي1993140 محمد مسعود 3ساجدة 78.161878.1618 775390662019 77

بلقاسم1994515 عبدهللا يل ن 1ء 78.088278.0882 785381792019 78

ب1993784 الل ميلود مصباح 1ايھ 77.500077.5000 795389702019 79

تو1993594 ش محمد الصديق رتقو 1ى 77.132477.1324 805364682019 80

كشادة1993155 يلة ابو محمد 1شوة 77.058877.0588 815384302019 81

ى1993135 ي ال محمد عماد ن م 1رنا 77.058877.0588 824078822019 82

رعبدهللا1992876 الطا 1وثرشعبان 76.838276.8382 834078582019 83

الزاو1993423 ع ي الفيتو اج ىاب 1ر 76.764776.7647 845381302019 84
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محمد1994934 مولود فيصل 1ء 76.397176.3971 854079942019 85

حمودة1993097 رمحمد الطا 1ند 76.397176.3971 865392302019 86

عو1992798 ع سالم 1نساجدة 76.323576.3235 875382972019 87

ى1992831 ي ال شعبان ع ب 1ز 76.102976.1029 884078192019 88

كشادة1993754 رع الطا ن 1حن 75.441275.4412 894078042019 89

يلة1994991 ابو مصطفي فخرالدين 1خولة 75.294175.2941 905390092019 90

الصابر1994258 محمد مصطفى 1ىديل 75.294175.2941 915384582019 91

لدى1995811 و ا يم ابرا عبدهللا ال 1اب 75.147175.1471 924067032019 92

الشبا1993355 سالم محمد 1غيداء 74.705974.7059 934078452019 93

الصيد1989721 ع شعبان 2أيھ 74.705974.7059 945382102019 94

هللا1992744 عو ع وك امل نة 1نبث 74.632474.6324 954080132019 95

ش1993732 ش ا ادى ال امحمد شة 1عا 74.485374.4853 964078422019 96

سود1993189 عمر سالم 1فاطمھ 74.411874.4118 974078522019 97

ا1992729 ميلود سعيد 1رحاب 74.338274.3382 984080252019 98

املفرش1994416 مصطفى الصادق 3اسماء 73.897173.8971 995381622019 99

عبدالصادق1843821 سالم احمد ان 1زسو 73.676573.6765 1004078292019 100

ع1994493 احمد الصادق 1ء 73.602973.6029 1015381762019 101

فانوص1993469 محمد ش ال 1اسراء 72.647172.6471 1025381522019 102

حسن1994362 ى نو محمود 1رشذى 72.647172.6471 1034078322019 103

ع1992356 محمد ه ابوحرا ن 1رسر 72.500072.5000 1045391852019 104

دى1992786 و ش ال اق عبدالر زيعة 1ر 72.205972.2059 1054080212019 105
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ق1994494 ز يم ابرا خ رو ير 1ز 72.132472.1324 1065382932019 106

العري1993393 ادي ال محمد ا 1م 71.764771.7647 1074080642019 107

الال1992845 رمحمد الطا شة 1عا 70.808870.8088 1084078412019 108

سالم1922672 مو فرحات يل 1سلس 69.779469.7794 1094080362019 109

نة1992552 ابوسن عو مضان نمرام 1ر 69.632469.6324 1104080552019 110

ة1995544 عما امحمد ة عما رلة 1ر 69.558869.5588 1114080742019 111

بيخھ1994164 عبدهللا محمد يلة 1ن 69.411869.4118 1125384212019 112

ة1994119 ابود محمد الصادق رانيا 1ر 68.897168.8971 1135382552019 113

شكشم1992362 احمد وك امل ى 1وار 68.676568.6765 1144079842019 114

غولھ1993804 سعد كيم عبدا 1ايھ 68.602968.6029 1154080092019 115

ى1993901 الزنا ع وك امل 1يام 66.617666.6176 1164079022019 116

رار1992566 ا مضان بلعيد ىفاطمة 1ر 66.250066.2500 1175391252019 117

منصو1992807 امحمد ميد عبدا 1رنوال 64.485364.4853 1185391972019 118

غولھ1994067 عبدالسالم ن حس ا 1رنو 64.044164.0441 1194080752019 119

عبدهللا1909977 عبدهللا ش ال 1مرم 62.132462.1324 1205383882019 120

ي1909098 نا بن امحمد مضان رشر 1ي 60.073560.0735 1215382282019 121

درشالدي1909675 قو ادي 1اجرال 57.647157.6471 1224078932019 122

سالم1845110 محمد عبدالبار 1ىمحمد 54.485354.4853 1235374452019 123



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
بية ال ع- لية ي أ

600

دولة ليبيا
وزارة التعليم

7من7املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

لية لل د/جماليات املع

54.485379.7537 94.7059

11532178

1152123

600 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

477 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

6

31



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
بية ال ناصر- لية

300

دولة ليبيا
وزارة التعليم

1من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

هللا1991906 خلف عبدالسالم ميد عبدا شة 1عا 83.235383.2353 15385492019 1

احمد1996178 سالم ع 1ايناس 82.205982.2059 24079362019 2

ع1995272 ع عبدهللا ن 1ياسم 81.397181.3971 34079692019 3

بلعيد1990324 مضان ك امبا ن رحن 1ر 72.794172.7941 45364822019 4

وشات2011912 ابوال سعيد محمد 1عبداملالك 68.308868.3088 54098752019 5

عمارشعلو1764177 فيظ عبدا 1لعالء 62.794162.7941 64098762019 6

لية لل د/جماليات املع

62.794175.1226 83.2353

6413

606

300 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

294 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

0

3



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
بية ال يالت- لية ال

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

عمرع1972132 سالم 1سل 94.264794.2647 15400232019 1

غيل1969322 محمد وك امل 2زمودة 89.632489.6324 25411172019 2

ن1969608 م يلة ابو عمران 1اميمة 86.985386.9853 35417202019 3

جولق1969708 محمد عبدالكرم 1مالك 86.470686.4706 45411022019 4

ر1969628 الف التومى 1ىسمرعبدهللا 85.441285.4412 55417762019 5

طرش1970352 محمد عبدالباسط 1غفران 85.147185.1471 65417902019 6

محفوظ1970377 مولود فرج 1دالل 85.073585.0735 75409432019 7

الغاو1970955 سالم جمال 1ىوصال 84.852984.8529 85411722019 8

سالم1969422 مولود محمد دى ال 1رنو 83.897183.8971 95411372019 9

ررق1969455 ا مولود فرج 1خولة 83.308883.3088 105409342019 10

غميقة1969202 ابو يلة ابو ش اب 1ر 83.235383.2353 115409482019 11

د1970323 ابو وك امل جب زام ر 1ر 83.235383.2353 125417682019 12

ى1970363 الزتو صا اق الر عبد 1زصا 83.014783.0147 135414712019 13

حومھ1970020 اج ا عبدهللا الصيد 1رناء 82.794182.7941 145411572019 14

ن1970269 حس عبدالسالم لطفى 1رامى 82.720682.7206 155414592019 15

ابوكرمة1970668 ع ى فو ى 2زا 82.205982.2059 165409162019 16

حمس1970595 ع منصو 1رملية 82.132482.1324 175417952019 17

ان1970073 ابو ميد ا عبد مصطفى س زنو 1ر 82.058882.0588 184084642019 18

ى1970450 ر ا ك أمبا ص ك وأمبا ر 1ىر 81.470681.4706 195412232019 19

ى1969949 با الش جمعة محمد 1اسراء 81.029481.0294 205408442019 20

عان1970074 جو سالم مولود س 1رنو 80.808880.8088 215418282019 21



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
بية ال يالت- لية ال

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

عمارحمس1970480 مسعود 1ايوب 80.441280.4412 225415892019 22

ر1969619 الف ش املختار ىحاب 1ر 80.073580.0735 235417602019 23

حمودة1969394 جب 1رانوارع 79.779479.7794 245408822019 24

سعد1969450 سالم محمد 2فرح 79.705979.7059 255410692019 25

سلطان1969481 سعيد وك امل 3رحمھ 79.705979.7059 265409632019 26

حل1970446 املرسو ع 1إيناس 79.632479.6324 275409062019 27

ابوغميقھ2457597 جمعھ ع 1راض 79.338279.3382 285414622019 28

اج1969053 فرج جمعة 1احمد 79.191279.1912 295411922019 29

خم1969092 سعيد وك امل يمن 2عبدامل 79.044179.0441 305412982019 30

الولوال1969886 محمد ي و ال 1وسيم 78.970678.9706 315415652019 31

يو1970241 الش مفتاح عبدهللا 1ىشيماء 78.455978.4559 324086572019 32

الولوال1969726 فرج محمد 1شيماء 78.014778.0147 335417842019 33

سعيد1929248 ي الفيتو عبدالرحمن ن 1رحن 77.867677.8676 345409302019 34

كعيبة1969190 ادى ال مسعود 1ىتقو 76.470676.4706 355409152019 35

ش1969553 الدر فرج ش 1واية 76.470676.4706 365417232019 36

عبدالناصرعمرالسطى1970040 1جمال 76.397176.3971 375414522019 37

القدر1969795 محمد مصطفي 1يفاطمة 75.882475.8824 384084312019 38

نصر1970886 محمد جمال 1س 75.147175.1471 394086562019 39

املعكف2457633 سالمھ شام 1سالمھ 74.558874.5588 405414682019 40

ى1969960 با الش جمعة محمد ى 1وار 73.602973.6029 415408292019 41

النو1971720 وك امل خالد 1خولة 73.529473.5294 425399082019 42



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
بية ال يالت- لية ال

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من3املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

أعبيدة1970035 سعد حسن 1إيمان 73.382473.3824 435417322019 43

الغنمة1969391 ادي ال ع 1لب 73.235373.2353 444084342019 44

سكر1996055 ال ي العر العابدين ن يمحمد 1ز 73.088273.0882 454085282019 45

ن1969116 حس ى الفيتو ص شة رعا 1ي 72.941272.9412 465410432019 46

عمرع1970373 مفتاح 1بة 72.794172.7941 475418332019 47

بلغيث1927835 محمود ن حس 1وسام 71.470671.4706 485416992019 48

ابوكرمة1970696 الفر هللا 1منارعبد 71.102971.1029 495407972019 49

طرش1970375 محمد الدين نو 1رمعاذ 70.661870.6618 505416842019 50

املصر1926943 وك امل احمد 1يحسام 70.441270.4412 515414552019 51

وش1928978 الب ع عبدالسالم 1محمد 70.000070.0000 525416652019 52

حيل1970262 ائد محمد هللا رعبد 1ز 69.411869.4118 535416242019 53

عثمان1991999 البدر ي نو ياسراء 1ر 68.823568.8235 544076232019 54

اج1969644 با حسن جمعھ 2عبدالغ 68.750068.7500 555412852019 55

البعو1927587 ن رحس الطا ال 1ياب 68.088268.0882 564086222019 56

عبدالن1927762 امحمد محمد 1عبدالسالم 66.250066.2500 574085902019 57

حمس1927821 مفتاح محمد با 1املعتصم 66.176566.1765 585415852019 58

ن1927545 الرن محمد دي امل شة 1عا 66.029466.0294 594086592019 59

دات1969852 عو ى و ال جب 1رمحمد 65.882465.8824 605416592019 60

بزاقة1926953 مضان شعبان رامي 1ر 65.073565.0735 615414582019 61

نصر1927828 عبدالناصرع 1ع 64.044164.0441 625416362019 62

ر1927832 الف ات عمرحر 1يسوسن 63.602963.6029 635417812019 63



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
بية ال يالت- لية ال

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من4املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

معتو1970109 يلة ابو ع قتاج 1ر 62.058862.0588 644083822019 64

اوفاية1928225 امحمد عبدهللا ى 1وار 60.294160.2941 654086232019 65

ش1927805 عبدالقادر يلة ابو 1رامينة 59.485359.4853 665417212019 66

الصو1929656 ابوالعيد مفتاح 1احمد 58.897158.8971 675412062019 67

رح1925484 السو ش سالم 1سمية 58.823558.8235 684084052019 68

لية لل د/جماليات املع

58.823575.7775 94.2647

6233124

62568

200 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

132 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

1

29



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
قتصاد ة- لية الزاو

300

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

ى2007402 املصرا ع كيم عبدا ن 1حن 88.455988.4559 14069942019 1

البوم1990243 فحيل يم ابرا محمد يم 1ابرا 88.014788.0147 25385692019 2

امة1991964 ا ابوالقاسم ع 1منال 87.941287.9412 35366102019 3

ش1990536 ب ش ال عبداملو 1فاطمة 85.955985.9559 44077082019 4

القلفاط1990059 ى الفيتو عبدالفتاح رحمة 1ر 85.882485.8824 55365052019 5

بار1990372 ش ع ة عما وخليل 1ر 85.588285.5882 65386682019 6

ى1969497 الفرجا عبدالسالم ى فو 1زالساعدى 84.632484.6324 75414402019 7

اج1990983 ا بن ادي ال محمد 1مرم 84.264784.2647 85379622019 8

ابولقمة1991588 رمحمد الطا 1محمد 83.529483.5294 95388012019 9

و2032350 و ال حسن عبدهللا 1رتحدى 82.941282.9412 105418972019 10

بب1969427 وك امل عبداملنعم 1محمد 82.426582.4265 115413682019 11

غر1991202 عبدالسالم ع 1منت 82.132482.1324 125379852019 12

املجدوب1991713 احمد ف الشا محمد ة رحو 3ر 81.985381.9853 135377122019 13

ع1992109 عبدالناصرجمعھ ن 1حس 80.588280.5882 145362062019 14

املرابط1990810 مولود سالم 3ُجمانة 80.588280.5882 155376962019 15

ال2004107 سالم فت 3محمد 80.441280.4412 165353572019 16

ي1992327 الشعبا عامرامحمد مة 1كر 80.367680.3676 174077122019 17

ميالد1995161 محمد محمد 1ردينا 80.220680.2206 185382752019 18

ضوان1995083 خليفة ضوان رء 3ر 80.220680.2206 195381772019 19

ى1991301 املغ محمد عياد ن 2حن 79.705979.7059 205377102019 20

عامر1990423 بن ادى ال املختار 2ايوب 79.191279.1912 215386502019 21



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
قتصاد ة- لية الزاو

300

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

كر1993954 ابو جمعة خالد 1طھ 78.897178.8971 225387072019 22

اصدة1991315 العرى خالد وف 3ؤعبدالر 78.676578.6765 235387392019 23

حمزه1991736 الصغ ى نو 1رمودة 78.308878.3088 244074892019 24

و1990223 الز ع لطفى قامال 1ر 77.941277.9412 254076312019 25

قداد2007793 ع الصادق 2نوال 77.867677.8676 265346482019 26

خليفة1991879 مسعود محمد 3نضال 77.720677.7206 275371452019 27

ان1992941 ج الطيب مو اد 1م 77.573577.5735 285384092019 28

ى1990049 السبا القاسم ابو املجيد كرعبد 1ابو 77.426577.4265 295385712019 29

السائح1994337 ى نو امجيد رانو 2ر 77.205977.2059 305372312019 30

البوع1995040 ادى ال اق عبدالر 1زق 76.838276.8382 315373922019 31

طر1994449 ا خليفة 1ىخواطرخالد 76.838276.8382 325382492019 32

بحر1994966 امحمد ف الشا 2رامحمد 76.838276.8382 335372252019 33

العرى2007079 محمد محمود يم 1س 76.323576.3235 344069902019 34

شادى1993963 ع جمال 1رحمة 75.882475.8824 355365042019 35

الصيد1969891 صا محمد 2صا 75.808875.8088 365412692019 36

جنف1990233 عبدهللا خليفة ة 2ام 75.588275.5882 375364442019 37

اللول1991346 عبدالسالم الدين نجم 3سراج 75.514775.5147 385368152019 38

ابوقفھ2006433 منصو وك امل 3رعبدالرحمن 75.367675.3676 395311082019 39

عبدالعزز1991572 ع وك امل ن 3حن 75.147175.1471 405364812019 40

الدعيك1944694 ش ال سليمان يم 2ابرا 74.926574.9265 415361372019 41

ري1989649 ا الطيب خ 1ىسام 74.485374.4853 425361922019 42



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
قتصاد ة- لية الزاو

300

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من3املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

احفيظة1991050 عبدهللا محمود 1محمداحمد 74.485374.4853 435370092019 43

شوب1994728 ش محمد محمود 1مرم 74.485374.4853 445383932019 44

وش1992318 الب ش ال ي ا 1زمرام 74.338274.3382 454074762019 45

الق1991895 مولود ع 1عبدالعظيم 74.191274.1912 465373162019 46

ليص1991776 ع محمد 1مام 74.117674.1176 475388862019 47

الطاون1994364 الصغ احمد 3محمد 73.750073.7500 485387942019 48

ر1989970 الطو عبدالناصراحمد 3خالد 73.602973.6029 495386662019 49

سليمان1990303 مضان انو رسراج 1ر 73.308873.3088 505386852019 50

املرابط1990757 محمد خالد ث ا 2را 73.014773.0147 515367252019 51

السفح1995194 امحمد احمد 3محمد 72.794172.7941 525374082019 52

الزحوف1992290 احمد مصطفى 3سند 72.794172.7941 535362302019 53

ن1990784 رشعر الطا اق عبدالر الدين وعالء 3ز 72.500072.5000 545369592019 54

الشاوش1991832 ف الشا اب الو عبد 2رمحمد 72.426572.4265 555388262019 55

الدوادي1991478 ايد وك امل 1زعبدالرحمن 72.205972.2059 565368632019 56

العاشق1993306 عبدهللا سالم 1محمود 72.205972.2059 575374902019 57

ابولقمة1991371 محمد ع 3حنان 71.764771.7647 585377042019 58

التائب1992344 املختار محمد 1مصطفى 71.617671.6176 594073992019 59

الشوشان2039689 فرج صا 2سعد 71.102971.1029 605430722019 60

شلغوم1990603 محمد محمود 1عبدالكرم 70.882470.8824 615387462019 61

سالم1990790 وك امل عياد 3ع 70.367670.3676 625387792019 62

عبداملو1990009 ليل عبدا عادل 3لينة 70.220670.2206 635379432019 63



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
قتصاد ة- لية الزاو

300

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من4املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

حمزة1990881 السنو الصادق 1حمزة 70.147170.1471 645362072019 64

حو1990624 القنطر يلة ابو لبة 2ى 70.147170.1471 655380612019 65

ناصراملودى2012067 مضان 3رصفاء 70.147170.1471 665378862019 66

قزمة1991846 محمد ادي ال 1مالك 69.632469.6324 675366032019 67

عمرمراد1994210 1عمرالصادق 69.558869.5588 685373782019 68

كشالف1990785 محمد احمد 1اصيل 68.970668.9706 695386212019 69

ي1991300 ب البغدادى خالد د 2ش 67.426567.4265 705378662019 70

الشاوش1990056 ي با الش اب عبدالو 3محمد 67.132467.1324 715388272019 71

ش1992131 ال محمد امحمد 2ىوعد 66.764766.7647 725381092019 72

جموم1990556 محمد عبدالكرم 1محمد 66.029466.0294 735363362019 73

سة1930137 و د مجا يوسف 2آيھ 65.514765.5147 745376502019 74

القو1929900 فيظ عبدا مضان ب ينص 2ر 64.485364.4853 755380322019 75

بح1920162 عامراحمد 1مع 62.058862.0588 765375122019 76

عامرالشاوش1898780 الدين نو 3رخليفة 60.661860.6618 775253042019 77

قرابيل1949243 ش ال مصباح 1ايمان 58.602958.6029 785376592019 78

لية لل د/جماليات املع

58.602975.3808 88.4559

4245182

421678

300 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

222 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

20

95



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
قتصاد يالت- لية ال

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

ا1969932 ا صا مصطفى 1محمد 94.117694.1176 15413782019 1

ترفاس1969914 وك امل خ 1ىمحمد 90.367690.3676 25413522019 2

ى1970062 الفرجا ائد الصادق 1زموده 88.088288.0882 35411162019 3

مام1969623 د عبدالسالم محمود عام 1را 87.500087.5000 45408812019 4

ش1969392 خليفھ انو رمحمد 1ر 87.352987.3529 55413422019 5

لدي1969498 و ا ا ال حيم ه رمر 2و 87.279487.2794 65410822019 6

ش1969890 عبدالسالم السعداو رديل 2ى 86.323586.3235 75411522019 7

بالنواس1969614 محمد 1زارمحمود 85.294185.2941 85411562019 8

الغنمة1969513 ع وك امل 1سعد 85.147185.1471 95412592019 9

غيل1969041 كرع ابو 1زاحمد 84.411884.4118 105411892019 10

الشام1969203 الشام جب اد رر 1و 84.411884.4118 115412442019 11

ود1969216 سم يلة ابو اش ال 1محمد 84.117684.1176 125413412019 12

محمد1970092 ع عبدالرحمن 1غفران 84.117684.1176 135410582019 13

ع1969402 السالم عبد حسن 1محمد 83.750083.7500 145413472019 14

داللھ1969050 ات حر عياد 1احمد 83.382483.3824 155412012019 15

دى1969368 و سعد عادل د 2مؤ 83.382483.3824 165414052019 16

ديھ1969085 احمد مخلوف الدين 1حسام 83.235383.2353 175412342019 17

الشام1969577 الشام 1منذرمصطفى 83.088283.0882 185415532019 18

السعيدى1990819 سعيد بن محمد 1افراج 83.014783.0147 194076262019 19

امحمد1969114 خليفة محمد 1شام 83.014783.0147 205414102019 20

ى1969902 الشبو محمد سعد 2مسرة 82.867682.8676 215418052019 21



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
قتصاد يالت- لية ال

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من2املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

بال1969921 مصطفى الدين صالح 1اشرف 82.647182.6471 225412162019 22

القا1969507 محمد احمد 1محمود 82.573582.5735 235415402019 23

برك1969173 كرميالد ابو الدين 1اء 82.500082.5000 245412312019 24

جولق1969665 الال ك مبا 1رمحمد 82.279482.2794 255413762019 25

ابوخوطھ1969071 محمد احمد 1املعتصم 82.205982.2059 265412202019 26

شقيم1970555 ابوالقاسم ن حس 1محمد 82.132482.1324 275413482019 27

ار1971458 ال ى و ال فت 1محمد 81.838281.8382 285406412019 28

عبدهللا1970158 ع جمال 1مجدى 81.764781.7647 295413302019 29

صا1969781 ادي ال محمد 2سماح 81.764781.7647 305417752019 30

الثليب1970230 محمود ى فو زماز 1ن 80.588280.5882 315413232019 31

النمر1969222 وك امل عبدالرحمن 1ىنضال 80.220680.2206 325523392019 32

ى1994526 مر ا سالم ع يمن 3وعبدامل 79.852979.8529 335373452019 33

ف1993190 الشا ادى ال مفتاح 3رعبداملؤمن 79.779479.7794 345373482019 34

جو1970113 محمد يم إبرا 1أيوب 79.705979.7059 355412272019 35

بلق1969567 ع فرج ان 2ومر 79.485379.4853 365413892019 36

شل1969257 حسن ع 2فرح 79.338279.3382 375410682019 37

الو1969148 وك امل ع 1راسامة 79.117679.1176 385412092019 38

قراش2040276 مسعود محمد اية 1ور 78.897178.8971 395424292019 39

ر1969945 الف ع مصطفى 3يصا 78.823578.8235 405416112019 40

عبدهللا1969900 ع الصمد عبد 2شام 78.750078.7500 415414092019 41

دال1969768 ا امحمد ميد عبدا 2محمد 78.455978.4559 425413632019 42



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
قتصاد يالت- لية ال

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من3املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

طرش1969212 سعد ك مبا 2رسعد 77.867677.8676 435412602019 43

ق1970334 ز محمد احمد 1رع 77.647177.6471 445413082019 44

طرش1970385 عبدالن الس 1فاطمة 77.500077.5000 454084272019 45

عوض1969629 محمد يلة ابو 1اية 77.132477.1324 465408852019 46

أبوحمار1969631 سا ن حس 2يأمل 77.132477.1324 475408682019 47

مصباح1970312 وك امل الدين صفى البار 2ىعبد 77.132477.1324 485412762019 48

الصيادي1969446 يب د محمد 1رعبدالفتاح 76.911876.9118 495412862019 49

دي1969255 و محمد وف الر عبد 1ؤسالم 76.691276.6912 505412522019 50

حسن1969150 حسن صا 1عبداملالك 76.617676.6176 515412952019 51

وك1969074 امل ع وك امل 1ايمن 76.544176.5441 525414472019 52

ابوستة1969444 ع 1وثرخليفة 76.544176.5441 535410712019 53

وش1969356 الب سالم محمد ب 3عبداملن 76.544176.5441 545412972019 54

طرش1969063 محمد مصطفى 1اسامھ 75.955975.9559 555412102019 55

ع2018636 ك مبا مفتاح 1رايمان 75.661875.6618 565264202019 56

ابوصرة1993390 مصباح وك امل 1مع 75.588275.5882 575375102019 57

دعفوس1970002 حسن جمعة 1مسره 75.000075.0000 585410922019 58

ه1969546 عما الصو عبدالسالم 1رمعاذ 75.000075.0000 595415502019 59

عامرسعد1969713 عباس 1ىفدو 74.779474.7794 605410672019 60

عبدالرحمن2008234 مضان سالم 1رمحمد 74.632474.6324 615356272019 61

ل1970018 ابوسر عبدهللا ع 1وسل 74.558874.5588 625417742019 62

ى1969456 املصرا احمد ع 2احمد 73.455973.4559 635403352019 63



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
قتصاد يالت- لية ال

200

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4من4املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

البعو1969911 القاسم أبو لو ال ىأسعد 2ل 73.161873.1618 645415792019 64

ل1971471 و ا محمد ع 1سندس 73.014773.0147 655407832019 65

القدر1969919 محمد محمود 1ىمرح 72.647172.6471 665410812019 66

ع1969141 ن حس مفتاح 2ىذكر 72.573572.5735 675409422019 67

دى1969841 و سعد 1سمرنا 70.955970.9559 685410072019 68

محمد1972306 عبدالسالم فت 1محمد 70.588270.5882 695406422019 69

السراط1969754 عبدهللا فت 1موده 69.632469.6324 704084502019 70

ميلھ1970330 سا خالد 2راحمد 68.308868.3088 715411932019 71

طرش1929039 مسعود مصباح 2يص 67.500067.5000 725412702019 72

بالراشد1957922 عامرالغزال 1اية 66.544166.5441 735417262019 73

احمد1970508 محمود فت 1عبدالعليم 65.808865.8088 745404962019 74

جال1925432 ا ع عياد رتاج 1ر 65.514765.5147 755409562019 75

النوال1818788 وك امل بالل 2اكرم 64.264764.2647 765415832019 76

كرالباشا1924216 ابو ع 1رتاج 62.573562.5735 774083812019 77

عبدو1932622 محمد اسماعيل 1مرام 54.117654.1176 784084382019 78

لية لل د/جماليات املع

54.117678.2447 94.1176

5675210

561878

200 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

122 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

4

79



ة الزاو جامعة

حسب م سي ت تم الذين ة(الطلبة الثانو ادة الش العام لية- الرغبة- املعدل ل ل يعابية س ة )رالقد

:الصفحة

2019/11/06

10:41:13 :التوقيت

خ :رالتا

يعابية س ة رالقد
البدنية بية ال لية

100

دولة ليبيا
وزارة التعليم

1من1املركز الوطين لالمتحانات

ام ا للعام و .م2019/2020الفرصة

ب ت الرغبةال العام القيداملعدل الطالبرقم العاماسم املعدل والسنةسلسل لوس ا رقم

ة الثانو ادة الش

بو1993319 ا مضان مصطفى 1رمحمد 76.544176.5441 15388402019 1

لية لل د/جماليات املع

76.544176.5441 76.5441

116

101

100 لو نامل

م سي ت تم

ب س الت قبل يعابية س ة رالقد

99 املتبقية يعابية س ة رالقد

و الثانيةالرغبة العاماملجموعالرغبة املعدل

ىع املتوسطد

الثالثة الرغبة

0

4


