ر ن
المرشحي للدكتوراه
الماجستي
كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس لجامعة الزاوية من حملة
ر
داخل سابقا)
خارج او
(الذين لم تصدر لهم قرارات افادة
ي
ي
ت
1

االسم
زهــرة خليفـــة محمــد أرحومـة

ن
الوطن
الرقم
ي
219720190254

التخصص
فيزياء

ر
المباشة
تاري خ
2014/9/30م

2

خالد عمارة عبدالسالم الشريف

119700335320

فيزياء

2014/10/21م

3

فوزيــــــة علي محمــد شـــليق

219680150938

فيزياء

2014/10/27م

4

هاجر عبد السالم محمد أحمد

219850003510

فيزياء

2016/10/19م

5

فاطمة محمد مولود الواعر

219790586960

فيزياء

2019/3/20م

6

سعاد المختار إبراهيم خماج

219760092631

فيزياء

2014/9/30م

7

مريـــم صالح الهـــادي صــالح

219850443286

كيمياء

2014/4/6م

8

فاطمة أبوالقاسم المختار حسن

219810353019

كيمياء

2014/11/2م

9

شروق المنتصر محمد نصر

219870208685

كيمياء

2018/11/01م

10

عواطف عبدالسالم رمضان طروش

219800480792

كيمياء

2014/10/27م

11

أميرة ابوعجيلة الصغير شعرون

219880091549

كيمياء

2017/9/18م

12

منيرة مفتاح ابوالعيد الشريف

219780258985

كيمياء

2016/6/21م

13

سعاد محمد خليفة ابوالغيث

219690354775

كيمياء

2014/10/28م

14

فتحي علي الطاهر البوعيشي

119660267086

علم النبات

2014/10/21م

15

أحالم القمودي محمد زعيط

219770069300

علم النبات

2014/9/23م

16

فوزية محمد أحمد قريميدة

219720090095

علم النبات

2019/3/10م

17

عواطف علـي جمعة ابوفليجة

219800075824

علم النبات

2009/9/15م

18

منال ضياءالدين محمدالشلي

219690422487

علم النبات

102014/20م

19

منيرة جمعــة خليفـــة أمساهل

21972015053

علم النبات

2014/10/21م

20

سلوى المهدي أبوالقاسم الرائح

219840467919

علم الحيوان

2014/3/23م

21

سارة البشير علي الهنقاري

219870076390

علم الحيوان

2018/12/31م

22

البشيرالالفي العجيلي عاشور

119650251503

علم الحيوان

2015/4/13م

23

حنـان محمــد علــي كشيــم

219700370636

علم الحيوان

2015/3/01م

24

أمينة علي صالح كليلة

219860237532

علم الحيوان

2021/02/23م

25

بسمة عامر السيد الصيد

219870027930

علم الحيوان

2021/01/3م

26

مروة علي المبروك الصقري

219870013368

علم الحيوان

2020/02/9م

27

جميلة ابوعجيلة علي الغا

219670282135

الرياضيات

2019/3/10م

28

جميلة صالح محمد عبريد

219790469331

الرياضيات

18/03/2018

29

انتصار عثمان حسين الغه

219710286080

الرياضيات

19/10/2014

30

نجم الدين عامر مولود شلغوم

119810206855

الرياضيات

19/10/2014

31

العجيلي علي العكرمي عبدالمولى

119630142063

الرياضيات

19/10/2014

32

انتصار عثمان محمد يوسف

219720213782

الرياضيات

10/03/2019

33

نجوي عبدالمجيدسالم بحرون

219790072980

جيولوجيا

20/11/2014

34

الصديق مولود أحمد ابوحربة

119870328467

جيولوجيا

17/09/2018

35

رضا أحمد المقطوف اوحيدة

119870220259

جيولوجيا

10/05/2018

36

عبدالرحمن إبراهيم العربي حسين

119760099060

حاسوب

21/10/2014

38

عبدالرزاق سالم الفيتوري سالم

119630231017

إحصاء

28/10/2014

39

فاطمة خليفة محمـد بنيني

219780225978

إحصاء

01/12/2012

40

رمضان الكامل رمضان فحيل البوم

119620041521

إحصاء

12/11/2014

41

عادل المختار عبدهللا الشريف

119790460014

إحصاء

01/11/2014

42

مجدي علي محمد الطويشي

119860219344

علوم نظرية

01/10/2014

43

عبدالسالم أحمد محمد أمحمد

119850469463

علوم نظرية

01/10/2014

44

العجيلي إبراهيم العجيلي القاللي

119830516723

طرق تدريس

01/10/2014

45

نوال الطاهر أحمد شنبي

219820432315

العلوم صحية

01/10/2014

46

محمد الطاهر محمد شيوه

119820465811

كرة السلة

01/10/2014

47

ماهر محمد عبدهللا التومي

119810534598

طرق تدريس

01/10/2014

48

خالد علي عبدهللا التومي

119810334354

طرق تدريس

01/10/2014

49

نور الدين أحمد محمد التومي

119810077002

طرق تدريس

01/10/2014

50

مجدي مصطفى الهادي الرميح

119800491076

طرق تدريس

01/10/2014

51

علي أبو القاسم علي المريول

119800382080

طرق تدريس

52

سامية علي عاشور رجب

219790049263

كرة طائرة

53

سامي علي علي برق

119760304694

كرة الطائرة

01/10/2014

54

فؤاد علي العربي بوبريق

119750429725

كرة اليد

01/10/2014

55

مبروكة أحمد محمد البوسيفي

219750353056

طرق تدريس

01/10/2014

56

هشام مولود السيد مادي

119740202671

طرق تدريس

01/10/2014

57

فتحي السيد علي بشنة

119740010582

علوم نظرية

01/10/2014

58

عبد الحميد عبدالقادر حسين ابودية

119740461173

جمباز

01/10/2014

59

نصر الدين صالح علي عبد المولى

119730197604

طرق تدريس

01/10/2014

60

عادل مفتاح ضو هبهب

119730269233

طرق تدريس

01/10/2014

61

سالم محمد مفتاح سعيد

119720197386

طرق تدريس

01/10/2014

62

إبراهيم رجب حسين عمر

119710375356

كرة اليد

23/11/2014

63

عفاف محمد إمحمد الشروي

219700029167

تمرينات وجمباز

20/11/2014

64

عبدهللا محمد أحمد الشريف

119700023931

كرة قدم

01/01/2015

65

نوري حسن سالم الخبولي

119600041190

كرة قدم

13/11/2014

66

علي أحمد علي المبروك

119560131720

طرق تدريس

25/09/2008

67

نوري المبروك عطيه عمر

119540059589

سباحة

17/10/2007

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

عبد المجيد حسين محمد الخبولي
احمد امبية عبد القادر اشطيبة
طارق ابو القاسم زهمول
محمد السيد عمار مرشد
عبدالكريم عبد السالم سعد بركه
عبد الواحد محمد المهدي سرتية
فرج الهادي ابو عائشة
فرج علي جلبوب
لطفية سعد محمد خشيرة
نجالء علي محمد
نجاح علي الثابت
بسمة علي احمد البي
عبد المجيد بلعيد اشكال
المختار حسن البكوش
سالمة خليفة الحشاني
عبدالحكيم خليفة العر
بدر سالم المجدوب
خلود محمد االمين
حنان عمر محمد زيتوني
فرج المهدي جبريل

119660061288
119840453225
119850106625
119850222725

أحياء دقيقة
تناسليات بيطرية
رقابة صحية علي لحوم

01/10/2014
01/05/2014
01/07/2017
01/10/2017

حيوان
أمراض دواجن

01/05/2017

119860369898

أمراض اسماك

01/09/2018

119705476004

تناسليات

01/03/2019

119760445243

فسيولوجي

01/03/2019

219820265560

نباتات طبية وعطرية

01/10/2016

219840259613

نبات

01/03/2019

219850323559

كيمياء حيوية

01/03/2019

219810331507

البيئة الحيوانية

01/05/2017

119830558253

119680047682
119800424564
219700242946
119880149104
119870102795
219860258263
219820453275
119860132362

فسيولوجي حيوان
تغذية حيوان
فسيولوجي حيوان
إنتاج دواجن
تغذية حيوان
نبات زراعي
بساتين فاكهة
فاكهة

01/10/2014
01/09/2013
01/10/2014
01/09/2018
01/09/2018
01/10/2014
01/10/2017
01/02/2019

88
89
90
91
92
93
94
95

امير عمر المغربي
سعاد عمار ذياب
سناء الفيتوري االمين
عاصم رمضان عمار سعد
وليد عبد السالم الحداد
نجاة سعد خشيرة
عبيرحسين صالح الحجاجي

119800556843

استصالح تربة

01/03/2019

219810093966

علم حيوان

01/08/2015

219810099674

احياء دقيقة

01/02/2020

119860454260

بيولوجي

01/10/2019

119880376494
219800451558
219840323224
119840220364

خصوبة وتغذية
فسيولوجي حيوان
رياضيات

01/03/2019
01/09/2017
01/03/2019
01/02/2022

مصعب سالم ابوالقاسم مادي
فاطمة الطاهر الهادى رمضان

219740010864

97

عصام امحمد احمد الرتيمي

119800050550

هندسة االتصاالت

98

سالمة على العجيلي انفيش

219790359328

علوم حاسوب

21/02/2019

99

نسرين عبد العزيز بشير الصواني

219780257791

تقنية المعلومات

15/03/2015

100

رمضان على محمد إبراهيم الربيعي

119760011541

علوم الحاسوب

21/02/2019

101

نسرين المهدي ابوالقاسم هويسة

219810273250

هندسة اتصاالت

06/02/2021

102

سالم عمار منصور الطويل

119770293494

تربة ومياه

11/03/2019

103

ربيع الباروني محمد قلية

119770095737

هندسة ميكانيكية

11/03/2019

104

عبدهللا سالم جمعة المشرقي

119630108001

هندسة ميكانيكية

15/03/2008

105

ابراهيم سعد مسعود قراش

119850009434

هندسة صناعية

11/03/2019

106

وسام بشير ابوعجيلة عجاج

119760216834

هندسة ميكانيكية

11/03/2019

107

عبدالمنعم سعد سالم سعد

119840233315

ادارة اعمال

108

امال الالفي عبدالسالم الالفي

219810365524

اللغة العربية

109

احمد جمعة حسن الصيد

119750421882

هندسة كهربائية

96

طب وقائي
هندسة الحاسوب

31/12/2019
22/10/2014

11/03/2019

110

امين علي عمار احفيظ

119860041237

هندسة مدنية

111

امير احمد محمد المحنوش

119850012188

استشعار عن بعد

12/02/2018

112

طارق بشير محمد خبريش

119780453866

محاسبة

01/02/2015

113

الحجاج المختار االمين قباصة

119800464814

هندسة كهربائية

01/01/2010

114

ابتسام خليفة ابوعجيلة خليفة

219790471020

جغرافيا

115

منال محمد ابوعجيلة بالكور

219810344794

رياضيات

01/02/2015

116

علي عمر عمار الدالي

119630146973

رياضيات

01/01/2015

117

موفق فيضي خيري العروسي

119800203521

هندسة ميكانيكية

05/11/2014

118

رياض الشيباني خليفة الطيب

119750087503

علوم االرض

06/07/2015

119

احمد خالد صالح عطية

119890321787

موارد مائية

11/03/2019

120

فتحية عامر الهادي الجدال

219720280300

هندسة مدنية

121

جهاد مختار مصطفى الترهوني

119750071393

هندسة ميكانيكية

01/04/2019

122

لطفية ابراهيم محمد الترهوني

219760233739

جيولوجيا

01/12/2014

123

زينب مبارك محمد عيسى

219760233739

هندسة تعدين

12/11/2014

124

ابتسام مصطفى ساسي فتوحة

219830057605

رياضيات

125

كمال فرج خليفة الهواري

119810109480

هندسة ميكانيكية

06/04/2015

126

احمد سوف عمار القريدي

119850299756

هندسة ميكانيكية

11/03/2019

127

سماح ابوبكر علي غطيسة

219830070325

فيزياء

17/12/2011

128

عتيقة ميالد محمود الزوام

219780291654

رياضيات

20/02/2019

129

كريمة محمد صالح عبدهللا

219820153711

فيزياء

130

منال الهادي رمضان عمر

219820256634

فيزياء

04/02/2012

اب
عون عبدهللا محمد الحر ي

119700063618

العلوم السياسية

2014/12/01

131

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

مريم مصباح مفتاح سحيم

219810568408

محاسبة

2014/03/04

عل احنيش
طارق عمر ي
أسامة سالم ر
الشيف الفرد

119770272947

اقتصاد

2014/12/01

119820476361

اقتصاد

2015/08/05

219740430369

ادارة وتعليم

2015/06/01

119740519683

ادارة

2006/09/24

119710433269

محاسبة

2014/12/04

المريم
عفاف شعيب محمد
ي
الباه الميوك الطيف
عماد
ي
المغرب
نرص عمر صالح
ي
عبدالباسط محمد ابوالقاسم
العيساوي

119710421884

علوم اساسية

2019/12/31

البشي الميوك عيس
ازدهار
ر

219820059925

اقتصاد

2011/05/01

عل النباح
مراد نرص ي

119850315658

محاسبة

2019/02/27

عال ابوعجيلة محمد حمودة

219840402758

اقتصاد

2012/05/20

امنة خليفة مسعود جييل

219690094325

ادارة

2014/12/01

المشيي
عزالدين سعيد محمد
ر

119780398945

اقتصاد

2015/01/01

عبدالحكيم نوري خليفة زغيل

119830277059

قانون ودراسات اسالمية

2014/10/20

محمد مسعود ابراهيم الغول

119850133443

اقتصاد

2015/03/01

ليل مولود احمد الكار
ي

219770394341

محاسبة

2014/10/22

سمية ضو مفتاح ابوالقاسم
ر

219850139327

اقتصاد

2016/12/11

كريمة ابوعجيلة محمد شليق

219680072762

تمويل ومصارف

2014/12/01

فيصل عبدالرحمن كحلول كحلول

119850458296

اقتصاد

2020/01/19

عيس ابوالقاسم
رضاء جمعه
ي

119730386930

علوم سياسية

2020/03/15

ن
الكيالب
عبدالرؤوف محمد سالم
ي
ساس احمد زميم
العجيل
ي
ي

119850457743

تمويل ومصارف

2016/10/01

119780291204

تمويل ومصارف

2012/12/26

عل عمار االسود
عياد ي

119660059919

العلوم السياسية

2014/10/01

154

مفتاح عمر محمد دربل

119710235717

العلوم السياسية

2014/09/30

155

وسام رمضان خليفة ابوزيد

119750204629

دراسات اسالمية

2010/04/15

نبيل محمد عمار عبدالجليل

119860090512

اقتصاد

2017/11/21

سناء احمد محمد السائح

219850323528

تقنية معلومات

2014/05/29

الباه الميوك الطيف
سمية
ي
رن
حسي امبارك العكروت
ريمة
ن
الكوب مراجع
فضيلة فرج هللا
ي
ن
لالل
دعاء ضو
الباروب ا ي
ي

219750087120

ادارة

2020/03/03

219840318529

علوم الحاسوب
رن
االنجليية
اللغة

2011/12/29
2014/04/23

219840103352

علوم الحاسوب

2012/06/03

العروم
زكية عمار الهادي الهوش
ي
صالح المختار مبارك عمر

219770439282

اقتصاد

2014/12/01

119740200828

محاسبة

2014/10/16

منية عبدالحميد محمد بلق
ر

219650005389

محاسبة

2011/03/16

معاط
كميلة عبدالرحمن ميلود
ي
المرناق
فوزي سالم سعد
ي

219810339952

اقتصاد

2019/01/16

119740205113

العلوم السياسية

2014/12/02

عمار الميوك سالم االشقر

119700164511

ادارة

2011/10/27

هيثم احمد محمد الهنقاري

119830072704

تاري خ

2015/01/01

169

صالح الفيتوري الصادق الطيب

119810147918

اقتصاد

2011/10/16

170

ربيع سالمة جمعة كريمة

119810504436

محاسبة

2015/09/06

حنان عبدالسام الفاهم الغنودي

219850529739

إحصاء

2019/09/04

فاطمة محمد سعد مسعود
ر
يق
ابوعجيلة رمضان صالح الش ي
عبي الحراري عبدالقادر الغنودي
ر
الفرجاب الفرجابن
ن
البشي
عبدالكريم
ر
ي
ي

219780391387

محاسبة

2015/02/01

119820226887

تسويق

2020/01/19

219740307803

تمويل ومصارف

2008/04/08

119820298936

ادارة

2020/05/31

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

171
172
173
174
175

219830100622

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

ن
الغرياب
محمود ميلود سعد
ي
محمد المختار محمد هويسة

119740206348

ادارة

2014/11/02

119730285327

علوم طبية

2020/03/03

فتح امحمد امبارك
ابراهيم
ي

119900057109

ادارة

2017/03/01

مروة محمد جمعة الزروق

219870467378

محاسبة

2017/11/12

العالق
نجوى خليفة مفتاح
ي
عل الكايخ
فيصل الطاهر ي

219880105134

علوم طبية

2019/02/10

119860102811

محاسبة

2017/09/12

ساس كريد
امال صالح
ي
ن
الكوب عرفة
نشين محمد
ي
ن
الشيباب ابوجناح
عياد رحومة
ي

219760432062

االقتصاد

219890097315

االقتصاد

119860370010

ادارة اعمال

2020/02/26

نارص عبدالحميد محمد بلق

119700221407

ادارة اعمال

2020/03/03

عل مخلوف
عبدالحميد ابوعجيلة ي

تمويل ومصارف

طارق عمر العيورى قفة

تمويل ومصارف

2020/01/26

بلقيس مولود المحجوب الذوادي

تمويل ومصارف

2012/09/11

امال مفتاح سالم عاشور

تمويل ومصارف

2012/01/01

تسويق

2020/01/19

رن
االنجليية
اللغة

2011/10/16

صيدلة

2015/01/01

صيدلة

2014/04/01

أحياء دقيقة

2014/10/01

صيدلة

2014/10/01

صيدلة

2014/10/01

صيدلة

2015/06/01

عبدالمنعم المشاط خليفة ابوعجيلة

119740020947

كمال الدين مولود عبدهللا ابورقطة
سعدون عمر بلعيد المزوغي

119720396107

193

فائزة رجب عاشور النسر

219740392580

194

فوزي الفيتوري مولود ميالد

119710009567

195

جالل مولود عبدالسالم بن عامر

119850376271

196

أسامة مصطفى الفيتوري بودر

119840295115

197

تسرين الهادي رحومة جعيدة

219840223652

191
192

198

ايناس رجب ابراهيم النمروش

219850322518

صيدلة

2016/01/01

199

نجاة الطاهر الحراري بن يوسف

219810557439

صيدلة

2015/05/01

200

رباب عبد المحسن علي األحرش

219840570334

صيدلة

2014/10/01

201

هاجر المختار مولود الرجيبي

219830254765

صيدلة

2014/07/01

202

رندة سالم خليفة األسود

219830253137

صيدلة

2015/06/01

203

أريج المقطوف الهادي دبوب

219820508489

صيدلة

2017/03/01

204

رحاب عبد الحميد مولود الشيباني

219860361565

صيدلة

2018/10/01

205

بسمة خليفة أبوزيد القمودي

219870240825

صيدلة

2019/02/01

206

وليد محمد خليفة عبد هللا

119870272250

صيدلة

2019/09/01

207

عبد العزيز محمد شلفوح

119880103627

صيدلة

2020/02/01

208

زبيدة مصطفى محمد السائح

219870243701

صيدلة

2018/05/01

209

وفاء محمود الفيتوري الشائبي

219860503062

صيدلة

2017/07/01

210

رانيا بشير محمد األزرق

219820230441

صيدلة

2018/06/01

211

سماح السنوسي مفتاح عامر

219890280858

صيدلة

2020/10/01

212

وفاء الصادق عبد السالم ميرة

219830219618

213

المبروك احمد محمد الحريريق

119720389703

صيدلة
علم الحيوان

2018/04/01
2014/10/20

214

عبير عبدهللا عمر عبدهللا

219830275489

علم الحيوان

2019/03/14

215

ايمان سالمة خليفة عمر

219880449551

علم الحيوان

216

عبدهللا عبدالسالم علي ابوجناح

119840103360

علم النبات

217

مروان المبروك ابوعجيلة االربش

119880006726

علم النبات

218

احالم مولود محمد صالح

219870007189

علم النبات

219

اسماء المبروك عمار ابوحماري

219820335179

علم النبات

2020/10/08
2015/07/01
2014/10/22
2014/11/11
2015/10/07

220

ايناس الحراري علي العسكري

219870059395

علم النبات

2019/01/20

221

كريمة مراجع محمد مراجع

219840210625

علم النبات

2019/01/27

222

رمضان مصباح امبارك

119570062456

رياضيات

223

منى علي المبروك منصور

219820062259

رياضيات

2014/10/27

224

هناء سالم احبارة

219760464014

رياضيات

2013/03/01

225

اماني خالد عطية

219860492421

رياضيات

226

خيرية عبدهللا منصور

219880136350

رياضيات

2018/09/23

227

ايمان ابوبكر السائح السائح

219850214105

كيمياء

2016/05/24

228

خديجة صالح المغربي

219820245368

كيمياء

229

وهيبة علي سويد

219860102254

كيمياء

2014/04/25

230

وجدان ساسي الهروي

219850363304

كيمياء

2019/05/08

231

ريما عمارة بلق

219860321710

كيمياء

232

مريم المبروك الحمروني بدرة

219860589691

فيزياء

233

حميدة عبدالسالم ابوعجيلة زغيب

219890547100

فيزياء

234

مصطفى على مسعود شاماكة

119540021768

لغويات

235

فوزى على نيني

119850473337

دراسات أدبية

236

خلود فرج قلية

219850170588

أدب

237

سناء صالح خفافة

219810326123

أدب

238

فوزية أمطير بيري

219780330726

أدب

239

وفاء المبروك الجديدى

219850450215

أدب

240

هاجر بدر الدين مسعود معتوق

219850235507

أدب

241

صفية مفتاح سالم الباشا

219880451158

أدب

2011/03/01

2018/03/18

2015/10/15

2020/06/28
2018/07/04
2019/09/01
2009/09/02
2015/07/30
2017/11/06
2013/01/15
2012/12/18
2014/11/11
2016/01/21
2013/05/27

242

طارق مصطفى هبال

119760211761

إسالميات

243

فاضل خليفة الفيتوري

119760211761

إسالميات

244

عبد السميع محمد عبد السالم الشبوكى

119830216139

إسالميات

245

عبد الباسط الهادى مولود الغرابلي

219830452293

إسالميات

246

اسماعيل مولود البي االسير

119860334380

إسالميات

247

نجيب على راشد أبومرة

119690247106

إسالميات

248

سميرة سعد سالمة سعد

219710273329

إسالميات

249

دالل مبارك أبومالسة

219850003374

فيزياء

250

سمر ابوبكر الجدال

219920210934

فيزياء

251

فريدة الصغير عمار الكالبي

219860135728

فيزياء

252

فاطمة سالم البسكري

219860567363

فيزياء

253

الخنساء عمار سعيد

219860098133

كيمياء

254

أبوبكر حسين طالب

119710328022

كيمياء

255

سعاد عبد هللا الشتيوي

219750213172

كيمياء

256

أميمه خالد صالح عطية

219840221428

كيمياء

257

خديجة رمضان عبد السالم دخيلة

2199000350116

كيمياء

258

فوزية عبد هللا الموال

219730082824

كيمياء

259

منى على صالح شوية

219800555290

رياضيات

260

نهلة عياد الكيالنى قلية

219840323330

رياضيات

261

منال ابراهيم الجراى

219850450727

رياضيات

262

زهور الهادي البسكري

219840063775

رياضيات

263

أنور عمار سالمة العاتي

119830576398

جغرافيا

2014/11/13
2020/03/22
2014/10/16
2014/02/22
2020/02/22
2020/02/27
2020/02/22
2019/03/21
2019/03/14
2018/05/14
2016/08/02
2014/10/04
2014/09/28
م28/9/2014
2018/10/01
2019/01/28
2019/04/18
2014/10/26
2019/03/28
2019/04/02
2017/07/01
2014/11/03

264

ابوبكر عبيدة اندار

119550011362

جغرافيا

265

محمد خليفة محمد فريجة

119730080300

جغرافيا

266

مفيدة مولود سعد نصر

119730080300

جغرافيا

267

ضوء أحمد أبوالقاسم البكوش

119710339541

جغرافيا

268

عواطف سعد سالم سعد

219780330078

حاسوب

269

عائشة سعيد مسعود االطرش

219890241020

حاسوب

270

سارة محمد أبوعجيلة الجدال

219860102087

حاسوب

271

وداد فرحات أحمد

2198850480131

اللغة االنجليزية

272

مالك سالمة مبارك صالح

219900544084

اللغة االنجليزية

273

هناء سعد عامر المغيربي

219860504591

اللغة االنجليزية

274

هناء على محمد لتائب

219870239160

اللغة االنجليزية

275

وفاء محمد دعفوس

219830444278

اللغة االنجليزية

276

سماح رمضان خليفة صنان

219880264965

اللغة االنجليزية

277

ميسون بدر الدين التومى االطرش

21980328924

اللغة االنجليزية

278

سهام عمران على عاشور

219860321000

اللغة االنجليزية

279

سعاد عبد هللا صالح مسعود

219830121964

اللغة االنجليزية

280

فاطمة محمد مفتاح مفتاح

219890327498

اللغة االنجليزية

281

منيرة محمد عبد السالم الشبوكى

21977018023

أحياء

282

عدنان على محمد االطرش

119860217362

علم بيئة

283

فريدة خليفة الفيتورى

219790181495

أحياء

284

هاني سالم صقر

119840212684

تاريخ

285

المختار عمر عبد القادر

119700276896

تاريخ

2016/10/11
2016/11/01
2020/03/05
2015/06/01
2015/01/15
2016/07/28
2013/06/17
2014/10/01
2014/11/12
2016/09/05
2016/09/04
2016/11/07
2015/01/07
2019/03/17
2019/06/27
2020/07/21
2021/04/08
2019/03/11
2019/03/11
2020/03/22
2014/10/30
2014/09/15

286

شعيب أحمد شعيب اللويص

287

عفاف على إمحمدابومالسة

119810502171

تاريخ

2019/02/27

تاريخ

288

عواطف عامر حسين أبومهدى

219790100137

علم اجتماع

289

زينب على محمد الدوكالى

219810201163

علم اجتماع

290

نادية عبد هللا محمد فرعون

2019770094559

علم اجتماع

291

محمود أبو القاسم البوسيفي

119750450781

علم نفس

292

مراد عمار ة محمد سعيد

119740009063

دراسات تربوية ونفسية

293

فوزي محمد على المنصر

119750019364

توجيه وارشاد

294

ناجى أحمد المقطوف حماد

119630049553

دراسات تربوية

295

الكونى التوي بلق

119640158485

ادارة تعليمية

296

وردة المبروك زريمق

219780241512

علوم تعليم

297

أحالم ابوعجيلة بلق

219810257296

علم نفس

298

منى شعبان محمد االطرش

219820266440

علم نفس

299

نصر الدين محمد سعد الخريف

119840220067

علم نفس

300

مفيدة رجب على حنيش

219730036401

علم نفس

301

محمد صالح زيدان أبومهدي

119740200477

علم نفس

302

منير محمد حرير

119780453965

تفسير

303

مريم مصباح ارجال

219730224970

تفسير

304

موسى على بلق

119720436258

تربية بدنية

305

أبوبكر الصادق المريرى

119750523537

تربية بدنية

306

عبد العاطىي امحمد أحمد الدرويش

119780374994

تربية بدنية

307

عبد المجيد محمد سالم

119810228527

تربية بدنية

2020/03/05
2020/03/05
2020/03/05
2014/09/07
2014/10/01
2015/04/01
2015/01/01
2014/10/29
2013/01/03
2014/11/18
2020/07/16
2020/02/27
2020/02/26
2020/02/22
2014/11/02
2014/09/28
2014/02/08
2014/12/07
2015/02/01
2015/01/01

308

عبد المجيد المبروك عون

119730334175

تربية بدنية

309

ناصر على ابراهيم التومي

119700075505

الهندسة النفطية

310

انتصار عبد الرحمن محمود هامان

219720211885

الهندسة النفطية

311

خالد حسن عبدهللا كوكو

119730128981

الهندسة النفطية

312

محمود الصادق المختار بن عيسى

119680070255

الهندسة الجيولوجية

313

عماد يوسف الطاهر االشخم

119760006709

الهندسة الجيولوجية

314

هشام عبدهللا احمد اعواج

119760218403

الهندسة الجيوفيزيائية

315

عبدالفتاح مفتاح محمد المزوغي

119730399356

الهندسة الجيولوجية

316

إيمان احمد علي خماخم

219760011106

الهندسة الجيولوجية

317

لطفية مسعود محمد حدود

219720463761

الهندسة الكيميائية

318

خالد احمد الفرد

119740259332

الهندسة الكيميائية

319

جمعة ابوالقاسم أبو ذرة

119700006738

الهندسة الكيميائية

320

عواطف ميالد احمد سالم

219810567429

الهندسة الكيميائية

321

عبدالسالم سالم محمد عبدو

119810436984

الهندسة الكيميائية

322

عاتكة محمد الحنيش

219788034833

الهندسة الكيميائية

323

أماني جمعة العجيلي كوديخة

219860275961

الهندسة الكيميائية

324

إيناس علي عمر الثني

219850152078

الهندسة الكيميائية

325

رضا الهادي فحيل البوم

119720474373

الهندسة الكيميائية

326

عبد الباري إمحمد المريمي

119730166792

الهندسة الميكانيكية

327

عبد العظيم محمد عبدهللا

119660128013

الهندسة الميكانيكية

328

احمد سعيد الجغمني

119860099977

الهندسة الكهربائية

329

عبد الرحيم الطاهر عمر

119710273054

فيزياء

2014/09/24

330

كريم مصطفى شعيب

119890106432

رياضيات

331

عفاف محمد الغرمول

219750436241

رياضيات

332

عفاف مفتاح حدود

219780204667

رياضيات

333

سمية الصادق التائب

219750204017

كيمياء

334

انتصار مصطفى الفالح

219730209674

فيزياء

335

عبد الحميد ساسي المرابط

1196700539490

الهندسة الميكانيكية

336

حسنامحمدخليفةسليمان

119610132383

جغرافيا حضرية

02/09/2009

337

ابراهيممصباحمحمدالرتيمى

119750184909

جغرافية مياه

15/10/2014

338

مصطفىعاشورأبو العيدالقاضي

119570175529

بيئة

07/03/2012

339

نهلةاحمدالمحضىحسن

219770439947

مدن

30/10/2007

340

المنيرصالحخليفةجبودة

119740094436

بيئة

06/07/1905

341

رويدا عبدالحميد مولود الشيبانى

219850083776

جغرافية مناخ

09/10/2014

342

مولودحسينالفيتورىالشيبانى

119620004577

جغرافية مدن

30/06/1905

343

فهمياحمدالمختاراشكندالى

119780138723

جيومورفولوجيا

20/10/2014

344

منىالصغيرمحمدأبو حربة

219790268774

مناخ

30/10/2014

345

احالمبشيراالمينسويسى

219840361271

سياحة

29/09/2014

346

خيري علي القمودي األحرش

119800107821

ارشاد وتوجيه

20/10/2014

347

عزالدين الطاهر علي المعلول

119730329296

تربوية ونفسية

11/11/2014

348

عثمان المذكور مولود الشاملي

119720124135

علوم تربية

20/10/2014

349

خالد رمضان علي الزليطني

119730239584

مناهج تعليمية

20/10/2014

350

إسماعيل محمد علي المعصب

119750079267

ادارة تربوية

20/10/2014

351

ناجية أمحمد رمضان الثوير

219630108697

مناهج ط تدريس

06/10/2014

352

ناجية زائد العموري زائد

219660165134

علم نفس تربوي

21/09/2008

353

زينب مصطفى محمد بيرى

219650084955

ادارة تعليمية

20/10/2014

354

وفاء خميس محمد أبو الغيث

219750508788

دراسات تربوية

17/09/2014

355

مبروكة إبراهيم العجيلي القاللي

219850347609

دراسات تربوية

26/03/2014

356

مبروكة محمد أبو القاسم أبوالقاسم

219810332876

دراسات تربوية

01/12/2013

357

نجية محمد عبد الرحمن كنز

219650196827

دراسات نفسية

17/09/2014

358

رقية سالم البشير خماج

219700243413

دراسات نفسية

21/09/2014

359

انتصار مسعود محمد بنيني

219730414247

دراسات نفسية

29/09/2014

360

ابتسام أبو القاسم احمد الرتيمي

219820265980

دراسات تربوية

28/04/2016

361

زينب عبد هللا أبو عجيلة بن كوره

219790458140

دراسات نفسية

20/10/2014

362

حنان محمد أبو القاسم الطويل

219790343569

دراسات نفسية

31/12/2013

363

وداد الشيباني أبو بكر أبوسيف

219860258676

دراسات تربوية

29/09/2013

364

غادة سالم عبد الحميد الزروق

219770312981

مناهج ط تدريس

20/10/2014

365

حنان علي سعد مادي

219710274858

مناهج ط تدريس

20/10/2014

366

أمينة ميالد عبد الجليل قريميدة

219820601586

توجيه وإرشاد

20/10/2014

367

منيرة الغضبان خليفة القائد

219630032820

دراسات تربوية

17/09/2014

368

فوزية عثمان حسن الغا

219640182487

دراسات نفسية

30/09/2014

369

سامي عبد السالم الشيباني ميالد

119890074283

تربية وعلم نفس

12/01/2020

370

هناء محمود الطاهر بلحاج

219830462825

إدارة تعليمية

11/06/2020

371

ياسمينة الهادي الجربي

219700070721

تاريخ حديث

05/11/2014

372

نادية سالم العيادي شفشه

219750464659

تاريخ اسالمي

10/11/2014

373

مروة مفيد التهامي البشتي

219850347500

فيزياء دقيقة

01/06/2015

374

فاطمة مولود المختار احمد

219840077606

فيزياء جوامد

09/01/2017

375

الحاكمة عبدالسالم العشي

219740351442

فيزياء نووية

29/09/2014

376

زينب امحمد سالم حفيظة

219820358721

فيزياء نووية

25/09/2014

377

ربيعة علي احمد أبو رتيمة

219800098551

فيزياء

01/10/2014

378

نجوى عمار عمر قجام

219700075344

فيزياء

25/09/2019

379

لبنى عبد السالم محمد عبد هللا

219780327553

فيزياء نووية

25/03/2019

380

الفيتوري رمضان علي الهنقاري

119640239988

دراسات اسالمية

01/10/2014

381

عبدالسالم أبوعجيلة علي أبو نوارة

119810190646

دراسات اسالمية

01/10/2014

382

محمد أبوالقاسم عبدهللا فطوح

119750267446

دراسات اسالمية

29/12/2013

383

أمال الصادق عبدهللا البشتي

219720172560

دراسات اسالمية

01/09/2014

384

بسمة خيري المشري

219880263030

أصول فقه

01/01/2012

385

نزيهة عيسى الزروقي

219840321419

دراسات اسالمية

386

جميلة مسعود النعاجي

219850007154

دراسات اسالمية

07/03/2013

387

مريم الفيتوري محمد الديب

219760328880

دراسات اسالمية

01/09/2015

388

أسماء مسعود علي سربوط

219770325338

الرياضيات

06/10/2008

389

مريم محمد علي أبو بكر

219730387031

الرياضيات

20/10/2014

390

امباركه الصغير أبو زيد السائح

219830314780

الرياضيات

31/12/2012

391

هناء رجب علي المكرود

219780265280

إحصاء

20/10/2014

392

صاليحة البشير ميالد االديوش

219700070431

الرياضيات

15/10/2014

393

آمنه ابوعجيلةالهادي الشيبانى

219840459673

الرياضيات

17/06/2014

394

سهيلة سالم أبو القاسم بريش

219860529019

الرياضيات

15/04/2015

395

هناء يوسف محمد العريفي

219770563864

إحصاء

20/10/2014

396

أميرة مصطفى الشريف شعيب

219870440632

الرياضيات

01/02/2016

397

هبة محمد المختار البشتي

219840223164

الرياضيات

14/01/2019

398

حواء محمد سالم دغمان

219840481991

الرياضيات

09/03/2016

399

مبروكة عياد علي أبو زيد

219860540276

الرياضيات

14/02/2019

400

هند الهاشمي النعاس العايب

الرياضيات

06/03/2019

401

عفاف مفتاح عمر

الرياضيات

20/03/2019

402

محمد السوري أحمد الجرمي

119680047347

علم حيوان

09/10/2013

403

نوري سالم عبدهللا كشالف

119660277021

علم حيوان

20/10/2014

404

شكري عياد إبراهيم حليلة

119740203254

حشرات

11/10/2014

405

سكينة أبوزيد سعيد أبوزيد

219690166947

علم حيوان

20/10/2014

406

أسماء محمد أحمد خماج

219840223034

علم حيوان

10/02/2015

407

فوزية ساسي محمد كعبار

219760193169

علم حيوان

20/10/2014

408

فاطمة المنير عبد الحميد النمصي

219830219465

علم النبات

01/04/2017

409

أسمهان العربي محمد الفرد

219860582805

علم حيوان

21/10/2014

410

رويدة البشير عاشور محمد

219850441037

علم حيوان

20/10/2014

411

عادل عمر سعيد الشعاللي

119770284964

علم نبات

03/03/2019

412

حميدة عبد المجيد علي فحيل البوم

219710174446

علم نبات

04/03/2019

413

عفاف خليفة الصغير قرابيل

219860262095

علم اللغة

08/02/2015

414

رباب سالم علي أبو القاسم

219850566066

علم اللغة

15/10/2014

415

موفق إبراهيم محمد مسعود

119820335804

ادب انجليزي

01/11/2011

416

ماجده محمود محمد راشد

219820093871

علم اللغة

29/09/2014

417

فريدة فرج إمحمد الشتيوي

219840326384

علم اللغة

18/08/2015

418

الفيتوري مسعود الفيتوري خذير

119820476620

علم اللغة

14/08/2016

419

وصال مفتاح احمد الصويعي

219820142544

ادب انجليزي

12/01/2016

420

راوية الهادي الطيب قباصة

219820245528

علم اللغة

31/12/2015

421

جال عمران سالم خذير

219840346272

علم اللغة

15/11/2015

422

إيمان ميالد علي زايد

219810099636

423

هاجر عمر البشير الطويبي

219840448543

424

نعيمة جمعة محمد صالح

219650058550

ELT
علم اللغة

06/03/2012
15/12/2012

ELT

28/06/1905

425

عبد هللا محمد عبد هللا حسين

199650047513

ترجمة

03/12/2014

426

إيناس مولود فرج الحرم

219860469490

علم اللغة

30/09/2012

427

هاجر عبد الكريم احمد شاقان

219810242782

علم اللغة

10/03/2015

428

غادة حسن الهادي ختريش

219840466152

ELT

06/10/2014

429

فرج عبد الجليل العارف المودي

119630222051

الكيمياء

03/11/2014

430

نورالدين مولود إبراهيم الكمجاجي

119630135461

الكيمياء

27/06/1905

431

مبروكة مولود محمد حمزة

219680150532

كيمياء فيزيائية

20/10/2014

432

رانيا الصادق حسن الرويسي

219800453035

كيمياء تحليلية

19/10/2015

433

ليلى محمد خليل قرابيل

219790457833

كيمياء فيزيائية

15/09/2013

434

رقية محمد األشخم كشيم

219790512785

كيمياء حيوية

21/10/2014

435

نجاح يوسف امحمد بارود

219860221186

كيمياءعضوية

27/09/2017

436

سرور علي البدري القب

219850350612

كيمياء تحليلية

21/06/2018

437

سناء محمد سالم عبد القادر

219820033442

كيمياءعضوية

22/02/2018

438

أمل الهادي محمد العجيلي

219770468594

كيمياء حيوية

24/09/2018

439

حامد حسين علي بن كورة

119860200791

انظمة وشبكات

18/02/2013

440

أحمد إبراهيم محمد سليمان

119810107811

تقنية معلومات

29/09/2014

441

نجوى محمد خليفة الذيب

219840197319

برمجة حاسوب

15/04/2015

442

ندى محمد محمدارحومه

219840259965

حاسوب

10/02/2021

443

نجالء محمد صالح الحرم

219840468400

حاسوب

12/03/2019

444

عبد الرحيم حسن سليمان

119690247601

ادبيات

06/01/2016

445

طارق البهلول سالمة

119790386147

لغويات

09/10/2014

446

عبد الملك المختار حسن

119810459338

لغويات

21/10/2014

447

أحالم الطاهر الكامل القانقا

219800095644

ادبيات

17/01/2013

448

سهام عامر امحمد الشعباني

219840223119

ادبيات

21/10/2014

449

عائشة عبد هللا احمد بحرون

219840321709

ادبيات

08/10/2014

450

منى يوسف محمد حمودة

219650262090

ادبيات

17/09/2014

451

زهرة العجيلي عبد هللا زنبيل

219690076150

لغويات

18/09/2014

452

حليمة سالم محمد بن سعود

219693010831

لغويات

09/11/2014

453

سامية علي إبراهيم كشالف

219710331034

ادبيات

01/09/2016

454

نغم عبد الحافظ علي الشاوش

219850403455

لغويات

21/11/2012

455

آمنة سليمان القمودي

219820254591

ادبيات

01/09/2016

456

نعيمة محمد احمد عطية

219830433162

لغويات

25/12/2012

457

سعاد رمضان خليفة المريري

219710210106

لغويات

31/12/2012

458

نسرين عبد الحميد السلوقي

219820508373

لغويات

25/12/2012

459

محمد رمضان عبدالحميد الصغير

119500116965

ادبيات

27/06/1905

460

امباركة احمد المحضي حسن

219850077153

لغة عربية

02/02/2020

461

أميرة عبد السالم امحمد الغول

219900460865

لغة عربية

15/02/2021

462

هناء محمد الشتيوي

219870258386

لغة عربية

02/10/2018

463

خالد عبد السالم محمد سعيد

119690053608

دراسات استراتيجية

19/10/2014

464

فوزيه عبد هللا رمضان الرتيمي

219690270129

علم اجتماع

27/10/2014

465

ليلى محمد بلقاسم الالفي

219830517634

علم اجتماع

21/09/2014

466

عفاف ابراهيم رمضان قطوسه

219700360615

علم اجتماع

16/11/2014

467

فاطمة حسن سالم خليفه

219690237924

علم اجتماع

15/09/2014

468

نجوى الهادي الكيالني الحرم

219630277531

فلسفة

14/10/2014

469

جميلة علي ضو المرزوق

219820095457

علم اجتماع

05/01/2016

470

زاهيا شعبان امبية المحروق

219800108281

فلسفة

09/11/2014

471

كميلة عمر رجب حواص

219810353538

تربية وعلم نفس

15/02/2012

472

أماني ابوالعيد المختار بركة

473

أمال عبداللطيف السوري

474

خديجة علي أحمد الكادع

475

محمد عامر ساسي ابسيم

476

الطيب المختار ألغه

477

كوثر سالم ابوكراع

478

مريم ميالد علي ح َميرالسويحلي

479

سمية رمضان إمحمد علي

480

عفاف جمال علي حمزة

481

فاطمة علي حسين االشخم

482

وائل العجيلي المرابط

483

خولة عبدالسالم محمد كريم

219840224693

خواص مواد

219840583668

تقنية أسنان

219850207398

فيروسات

119870200026

علم الدم

119870341071

مختبرات

219820548067

طب حيوي

219750449094

أشعة تشخصيه

219830524624

علم تشريح

219820336059

علم اإلمراض

219840206091

علم اإلمراض

119860215465

أحياء دقيقة

219880467542

عالج طبيعي

2014
2017
2015
2015
2015
2013
04/11/2014
2015
2015
2014
2015
09/03/2019

484

غادة امحمد مسعود القبالوي

485

مروان محمود الميساوي

486

هالة المختار القزيطي

487

عبدالرؤوف محمد الفورتي

488

ريما احمد الهادي شمبي

489

عبد المعز العربي الشريف

490

ايمان حسين خليفة عبدالقادر

491

كريمة القمودي زعيط

492

ابوبكر ابراهيم عبدالحميد الخرباش

493

نادية السيد أحمد بشينة

494

محمد احمد ودان

495

وائل محمد الناجم

496

نجاة خليفة بوفة

497

أمينة خليفة الزاوي

498

فهيمة البشير البشتي

499

خيري الفيتوري ضو

500

أسمهان االمين عبدهللا كريم

501

عبدهللا الرماح محمد الترهوني

502

إيناس على الغرياني

503

جميلة سعد امحمد

504

امنة علي محمد النغازي

505

ايمان ساسي المفتي

2015

219810449132

أحياء دقيقة

119850153027

علم األدوية

219860319687

علم األدوية

119860215595

وظائف أعضاء

219840441580

صحة عامة

119860533842

مختبرات طبية

219860348784

عالج طبيعي

219680046732

كيمياء

119810076993

علم الجينات

219710055859

أدوية

119700076508

أحياء حيوية

119810407870

هندسة طبية

219720022382

فيزياء طبية

219740292437

تغذية طبية

219670163265

وظائف أعضاء

119870470726

مختبرات

219850467695

مختبرات طبية

119680132788

أحياء دقيقة
تشخيص االمراض الخلوية
والنسيجية
قانون

09/02/2017

شريعة

26/02/2020

قانون

26/02/2020

219860571362
219860250863
219830037120
219870449295

2015
2016
2017
2018
2020
13/02/2019
2014
2014
10/03/2019
2015
2015
2014
2014
07/03/2019
2017
2021
16/09/2014
2021

506

حدهم الصابر سعد السائح

507

رجاء رجب مولود قبصون

508

انتصار البشير محمد االطرش

509

سالمة علي سعد سويسي

510

عبيدة مفتاح سالم الباشا

511

علي مفتاح سالم الباشا

512

انتصار عامر محمد سويد

513

جمال علي سالم الذيب

514

محمود حسين سالم الشريف

515

انتصار مولود عمر الناجح

516

طارق امحمد علي الرطيل

517

خالد محمد سالم سالم

518

يوسف محمد الهاشمي أبوغنيمة

519

عبدالعالي علي الفيتوريانتيشه

520

عبدالرحمن مفتاح عبدالرحمن معيتيق

521

منصور محمد عمر سالم

522

تهاني عبدالسالم امحمد الطيف

523

أسماء عبدالرحمن علي عبدهللا

524

منى بشير محمد التويب

525

زينب علي صالح كليلة

526

عبدالحكيم احمد محمد عبدهللا

527

الفازة رمضان محمد هويدي

219820063078
219850493175
219870258535
219840449737
119840461202
119840105274
219770327365
119700072971
119850507631
219870475331
119760444233
119740330460
119770101250
119730000038
119800089718
119820554872
219830012466
219840138310
219860478883
219830058318
119750381762
219850125359

قانون

07/02/2016

شريعة

11/04/2018

شريعة

26/02/2020

قانون

2016/10/7

قانون

2014

قانون

2018

قانون

27/10/2014

قانون

27/10/2014

شريعة

26/02/2020

قانون

21/01/2021

شريعة

26/02/2020

قانون

2020

التاريخ

2014

التاريخ

2014

التاريخ

2014

التاريخ

2020

اللغة العربية

2012

اللغة العربية

2013

اللغة العربية

2016

اللغة العربية

2016

اللغة العربية

2016

اللغة العربية

2016

528

ليلى رمضان زريق

529

مريم الداهش البشير مخلوف

530

تهاني الطيب احمد همومة

531

زكاريا محمد عمر مرغم

532

حنان يوسف الطتهرارحومه

533

نهى سعيد مولود بلقاسم

534

سعاد الطاهر الهادي كعة

535

محمود محمد الهادي العكرمي

536

منال مولود عبدهللا محمد

537

نجاة ميلود التومي أبوالقاسم

538

بسمة الهادي عمارة الذيب

539

حنان الصادق الطاهر علي

540

انتصار الطاهر سالم الزوالي

541

وفاء سالم خليفة منصور

542

اميميةابوعجيلة المهدي موسى

543

خيرية الهادي مصباح علي

544

علي عمر خليفة غزالة

545

فاطمة محمد محمد منصور

546

خالد مصباح محمود نصرات

547

فتحية الصادق المنصر مالطم

548

مفيدة محمد عمر الصابري

549

فوزية محمد فرج قحاص

219690039427
219880547806
219860121712
119860419267
219850139402
219870442294
219880059453
19800553738
219880342209
219880112323
219850575206
219830025707
219880244954
219850058701
219850124677
219660152312
119680385186
219710103024
119750073184
219710209854
219700069875
219700394427

اللغة العربية

2019

اللغة العربية

2021

الحاسوب

2016

الحاسوب

2016

الحاسوب

2016

الحاسوب

2018

الحاسوب

2020

الحاسوب

2014

الفيزياء

2018

الفيزياء

2018

الفيزياء

2014

الفيزياء

2017

الفيزياء

2018

الفيزياء

2017

اللغة اإلنجليزية

2018

فلسفة

2014

علم النفس

2014

علم النفس

2014

علم النفس

2014

علم النفس

2020

علم النفس

2020

علم النفس

2020

550

عفاف الهادي علي المشري

551

خديجة علي الصادق االحرش

552

منال المختار الهادي النفاتي

553

نجية سالم عمر ابوزبيد

554

خديجة علي المختار الحاج

555

سالمة خليفة احمد العتيري

556

حسن أحمد عبدهللا البكوش

557

تماضر الهادي حسين الخبولي

558

ابتسام المهدي حسين الغليظ

559

نورية فرج خليفة الهواري

560

عيسى عمران سالم القحواش

561

عبدالرزاق عمر خليفة محمد

562

اكرم الشيباني احمد كليلة

563

خولة عزالدين الرجيبي

564

أم كلثوم رجب محمد البكوش

565

سعاد الطاهر أحمد محمد

566

سنية فتحي الهادي عمر

567

عائشة عمران سالم القحواش

568

هويدا أبوقاسمإمحمد عبدهللا

569

نجاح إمحمد محمد عثمان

570

بسمة محمد حسين الشباهي

571

شيماء البشير علي زريق

219780093973
219720038622
219820333890
219790541851
219780472668
219850102714
119640045756
219830318799
219780006801
219710119197
119860294598
119650152837
119870046253
219850007505
219860403803
219650143144
219880282383
219840349158
219850470677
219830135871
219870499313
219820205346

علم النفس

2020

علم النفس

2014

علم النفس

2014

علم النفس

2020

التربية البدنية

2014

علم النفس

2014

جغرافيا

2014

جغرافيا

2014

جغرافيا

2020

جغرافيا
الدراسات اإلسالمية

2020

اللغة اإلنجليزية

2015

اللغة اإلنجليزية

2014

اللغة اإلنجليزية

2015

اللغة اإلنجليزية

2013

اللغة اإلنجليزية

2009

اللغة اإلنجليزية

2013

اللغة اإلنجليزية

2013

اللغة اإلنجليزية

2015

اللغة اإلنجليزية

2012

اللغة اإلنجليزية

2017

اللغة اإلنجليزية

2017

572

امل علي محمد موسى

573

اروة ميلود شعبان القمودي

574

علي مفتاح محمد المؤلف

575

البشير ميلود محمد الجهمي

576

عليا صالح عون القبالوي

577

انتصار المبروك رمضان النعاجي

578

هناء أحمد محمد شتاوة

579

خديجة المبروك منصور العماري

580

المبروك عبد الرحمن أحمد إبراهيم

581

محمود محمد علي الحراري

582

فتحي ضوء العربي الكويسح

583

آمال الهادي عبد هللا الطوير

584

انبية صالح انبية المؤلف

585

حافظ سالم علي جدور

586

إسماعيل انبية عمارة أحمد

587

حسن عمر سعيد حسن

588

كريمة سالم عبد هللا البوش

589

ناجية الهادي محمد قشوط

590

يوسف رحومة سالم أبو جناح

591

هالة محمد سالم شتاوة

592

مفتاح محمد علي الطويشي

593

عائشة أحمد محمد التومي

219890440681
219860480053
119660129719
119610167440
219860012849
219850321812
219850457063
219710436182
11969016875
11975026915
119730397459
219770326010
119700122071
119740407049
119750299290
119600209392
219780348604
219700240711
119760271749
219840440235
119660128594
219870349258

اللغة اإلنجليزية

2019

اللغة اإلنجليزية

2017

اللغة العربية

27/02/2020

اللغة العربية

14/11/2017

اللغة العربية

26/02/2020

اللغة العربية

20/02/2020

اللغة العربية

26/02/2020

اللغة العربية

25/02/2020

علم النفس

27/02/2020

علم النفس

03/10/2020

علم النفس

20/10/2014

علم النفس

24/02/2020

التاريخ

21/09/2020

التاريخ

02/03/2020

التاريخ

02/03/2020

التاريخ

15/09/2006

الفلسفة

24/02/2020

الفلسفة

20/02/2020

الفلسفة

24/02/2020

اللغة العربية

26/02/2020

األحياء

05/03/2019

األحياء

19/01/2020

594

نجاة علي عمر الرتيمي

595

فاطمة علي الذويب صراب

596

عبدالرحمن محمد ابوبكر السوري

597

أميرة المختار أحمد البشت

598

مفتاح علي عبد هللا بارود

599

عياد عمار سعد الربيعي

600

زاكية الكامل محمد شلغوم

601

ناجي بلعيد خليفة الغليظ

602

زينب عبد هللا امحمد العتيري

603

عز الدين حسن مسعود الطوير

604

أحمد خليفة أحمد العتيري

605

عمر رمضان محمد علي

606

علي محمد علي البشكار

607

نعيمة محمد مصطفى عجينة

608

حبيبة محمد سعد المحمودي

609

ناجية مصطفى عمارة صالح

610

نجاح عبد هللا علي البشكار

611

دالل سالم محمد النائلي

612

صباح عبد السالم أبو السعود

613

سهيلة الصادق عمر غزالة

614

رضا أبو عجيلة عيسى الغليظ

615

أبوعجيلة عبد النبي محمد دخان

219720336043
219820034841
119770444728
219810447013
119630049508
119640055814
219680299819
119810376242
219860534264
19860564617
119780450591
119720190040
119620230543
219750532057
219730385134
219840321648
219740475577
219820462903
219650304895
219830524716
119790559020
119840105694

األحياء

05/03/2019

األحياء

19/03/2019

األحياء

19/05/2016

اللغة االنجليزية

13/03/2019

اللغة االنجليزية

11/03/2019

اللغة االنجليزية

01/09/2003

اللغة االنجليزية

12/03/2019

الحاسوب

10/03/2019

الجغرافيا

29/02/2020

دراسات إسالمية

24/11/2014

دراسات إسالمية

14/06/2020

دراسات إسالمية

01/09/2014

دراسات إسالمية

01/10/2014

علم اجتماع

27/02/2020

علم اجتماع

20/02/2020

علم اجتماع

20/02/2015

رياضيات

05/03/2019

رياضيات

13/03/2019

رياضيات

25/11/2020

رياضيات

06/03/2019

إدارة أعمال

10/03/2020

اقصاد

12/01/2015

616

جمعة المحضي المنتصر المحضي

617

صبري محمد عبدالحميد أبوصبيع

618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637

119690341718
11964026683

نورا خيري عثمان القانقا

219820580276

جميله العجيلي ابوالقاسم ابوالقاسم

219840540517

الهام محمد احمد البشتي

219830086801

نورة احمد السائح االشخم

219840101325

خولة رمضان المشري

219880182483

عصام ابوعجيلة علي دريد

119790296886

وفاء علي عمر المليان

219800449647

سليمان حسن عمران شوبار

119670300201

اسامة سالم الشريف الفرد

119820476361

ا.هيام السيد مصطفى نصير

219810229888

عائشة سليمان الكيالني

219680226941

وداد مصطفي احمد الفروج

219860348791

حسين غيث حسين حسين

119660127843

ايناس مصطفى علي الغا

219830315653

عبدالسالم الطاهر امحمد الشاوش

119730089505

عاطف علي أبوالقاسم ميرة

119650287649

ربيعة علي محمد الفزاني

219700163371

نادية مسعود ابوالقاسم المفطوم

219810078479

مجدي الرماح محمد كشيم

119820153583

ياسين عبدالحميد الطاهر ابوسرويل

119840220708

اقصاد

29/08/2014

اقصاد

29/08/2014

اقصاد

09/11/2010

اقصاد

21/05/2014

اقصاد

16/02/2015

اقصاد

16/02/2015

اقصاد

05/02/2020

اقصاد

29/01/2020

اقصاد

29/01/2020

اقصاد

15/08/2014

اقصاد
دراسات اسالمية
دراسات اسالمية
اقصاد
ادارة
ادارة
ادارة
ادارة
ادارة
ادارة
ادارة
ادارة

15/08/2015
30/12/2019
02/10/2018
13/05/2018
01/01/2015
10/12/2011
01/01/2015
01/01/2015
27/02/2020
01/01/2015
15/04/2018
07/02/2020

638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659

احمد مسعود خليفة االسود

119870223555

عبدهللا محمد الفيتوري النائلي

11980047309

حسن علي محمد تعلوقة

119640103607

بشير المختار الهادي صالح

119760270869

جالل عامر محمد طروش

119750414501

أبتسام عبدالسالم محمد الشفح

219830391961

منال ابوعجيلة أحمد الهنقاري

219850349469

عامر رمضان خليفة المريري

119690270236

نسرين مفتاح مولود الواعر

219830438471

محمود أحمد محمد البوسيفي

119570082948

هدى صبحي الصغير حمزة

219770045564

امال سالم الطاهر حدود

219830453388

سناء سليمان عياد قرابيل

219860222561

سمية بلعيد محمد الشوشان

219840211857

عبدالرحمن الطاهر رمضان الجرد

119880225145

ادارة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة

عائدة عبدالواحد ابوالقاسم الرو
هويداأحمد الطاهر الشريف

219860534639

رنا عبدالرحمن محمد قباصة

219830075757

نجية محمد المبروك بريقات

219690367757

مهيبة احمد امحمد المريمي

219810099858

ليلى مصطفى العجيلي المفرش

219850536508

علي المختار ابوالقاسم الشفح

119650056548

تحليل البيانات
تحليل البيانات
تحليل البيانات
تحليل البيانات
تحليل البيانات
تحليل البيانات

22/01/2021
30/10/2014
07/12/2014
01/01/2015
03/09/2014
21/01/2014
01/01/2015
20/10/2014
28/08/2017
01/01/1982
29/01/2020
26/12/2019
24/11/2019
19/06/2019
20/04/2018
21/02/2019
26/10/2014
15/02/2015
10/09/2014
29/01/2020
29/01/2020
01/10/2014

660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681

محمود محمد علي الخدراوي

119840201806

ابراهيم الهادي رمضان غريبي

119590223996

سمية المنتصر علي القمي

219780183029

محمود نصر محمد زريق

1197220016265

كمال عمارة خالد أبوسهمين

119660185924

زبيدة محمد احمد مراد

2198550260146

امال جمعة مصطفى نصير

219780446225

سعاد الهادي مولود كشيم

2197220149867

عبدالكريم عبدهللا فرج السعداوي

119700260532

تحليل البيانات
العلوم السياسية
العلوم السياسية
العلوم السياسية
العلوم السياسية
قانون
قانون
تمويل ومصارف
تمويل ومصارف

04/09/2017
01/03/2020
08/06/2020
10/09/2014
02/06/2016
01/01/2015
01/01/2015
29/09/2014
15/09/2009

كريمة رمضان زيدان

219780445680

هندسة بيئية

2019

رانيا المهدي ابوخذير

219770466765

علم الحيوان

2019

نورالدين ابراهيم المبروك

1197750027921

موارد مائية

2019

ابوبكر ابوالقاسم ابوجناح

119700214911

علم الحيوان

2019

طه محمد الطاهر

119840221596

هندسة بيئية

2019

خيري محمد خلف هللا

119760318174

ادارة هندسية

2019

عبدالحفيظ عبدهللا احمد

119720246844

هندسة بيئية

2019

باسم الفيتوري سويسي

119850466600

كيمياء حيوية

2019

عبدالعاطي الهادي عيسى

119690162328

ادارة تسويق

2014

المبروك محمد العكروت

119660044023

علوم اغذية

2014

مروان خليفة المشكوي

119840588558

هندسة كهربائية

2020

مجدي محمد خلف هللا

119830447384

هندسة كهربائية

2013

فتحي ابوالقاسم منصور

119730389335

ادارة اعمال

2014

682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703

عبدالكريم ابوالقاسم الطاهر

119710235427

هندسة كهربائية

2019

انتصار علي بشير بشوك

219840103147

كيمياء

2019

نجاة سعد محمد خشيرة

219800451558

علم الحيوان

2017

مفيدة محمد حميدان فرج

219780254372

طب حيوي

2019

خيرية عمار سعد الباهي

219640190624

علم الحيوان

2019

دليلة الطاهر مسعود الختروشي

219790048710

احياء

مروة ابوعجيلة الشيباني ابوكراع

219900450813

طب حيوي

سمية مصباح مفتاح سعيد

219840214681

فيزياء

سعاد مصباح الجيالني سالم

219780329849

توليد وامراض نساء

ابتسام مفتاح عبدهللا بزاقة

219850540286

كيمياء

سمية ابوالقاسم بشير السطي

219880254722

فيزياء

حنين الطيب احمد المدهوني

219840391838

طب وقائي

01/10/2014

علي ميالد علي ميالد

119860327399

تقويم اسنان

13/10/2019

ابتسام اسماعيل عبدالحميد يربوع

219800453462

طب االسنان الوقائي

01/10/2014

امال خليفة سالم الطبيب

219820225678

تركيبات ثابتة

04/11/2014

هشام ابراهيم عبدالسالم حبيبي

119800057582

تقويم اسنان

13/01/2019

غادة مفتاح عياد ابوغرارة

219780331132

احياء دقيقة

01/11/2019

علي يوسف محمد الخبولي

119820554964

احياء دقيقة

01/11/2014

عالء الدين الصادق احمد التائب

119850075059

عالج تحفظي

07/03/2017

ابتسام المهدي رمضان ابوالغيث

219820266327

عالج تحفظي

17/05/2015

محمد علي محمد التواتي

119840574962

طب فم

05/11/2019

انس عبداللطيف المصراتي

119840024139

عالج اللثة

01/12/2015

704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726

امل المقطوف محمد شعبان

219840222291

عالج تحفظي

23/07/2019

الخنساء المختار االمين قباصة

219830400100

تقويم اسنان

18/01/2018

ريما محمد الصادق حواص

219800579173

تقويم اسنان

15/08/2016

هناء البشير محمد عبدالجليل

219840428365

عالج لثة

05/11/2019

ايناس المبروك الطاهر رجب

219790267993

عالج تحفظي

15/04/2019

مروة مولود مفتاح الحطاب

219860322225

تركيبات ثابتة

01/07/2018

امينة ابوعجيلة احمد خليفة

219830011982

عالج تحفظي

01/10/2018

فاطمة عبدهللا رمضان الطوير

219790343668

انسجة فموية

27/01/2015

رويدة رمضان علي ميرة

219840259378

امراض فم

13/09/2019

امجد عبدالرزاق محمد الرميح

119820476323

عالج تحفظي

01/10/2014

محمود محمد عمران البدوي

119800227206

تركيبات متحركة

04/02/2020

مفيدة رمضان العجيلي خماج

219730221728

تركيبات متحركة

30/07/2013

فاطمة المهدي محمود صميدة

219810380493

تركيبات ثابتة

07/10/2013

سكينة الطاهر الصادق الصويعي

219820548364

عالج تحفظي

26/12/2019

عبدالفتاح البشير امحمد خماج

119610118615

تركيبات متحركة

01/09/2014

نجاة محمد عبدهللا منصور

219710185118

علم الحيوان

05/11/2014

سهام محمد الهادي بن عامر

219770011677

تشريح عام

24/04/2018

عبدالمنعم امحمد عبدالحميد ابونقاب

119830529965

طب اطفال

19/02/2020

نعمات علي حسين سليمان

219690066702

كيمياء

01/10/2018

صيحية الذباح شقالبو

219720293580

علم نبات

08/04/2019

طب فم
علوم طبية
جغرافيا

15/10/2014

غازي محمود محمد بن كورة
وفاء محمد مسعود ابراهيم
انيس عبدالرزاق صالح بن الحاج

119790279362
219830247637
119820561115

727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754

عل المريول
عبدهللا ابوالقاسم ي
عل طابون
اسامة شعبان ي
العرب بشينة
ازهار ابوعجيلة
ي
عصام سعد ابوصاع سالم
ر ن
االمي محمد سليمان
سارة
احمد محمد سالم عيس
فتح فرحات القانقا
جهاد
ي
عبدالمعز محمد عبدهللا زروق
محمد الكامل محمد شلغوم
عل شيوة
احمد محمد ي
اكرم عبدهللا الحراري ابراهيم
ن
الكيالب
عل
ي
فجرة سليمان ي
عل اشكال
هيثم عبدهللا ي
عزم نوري عبدالسالم يربون
ي
مروة محمد منصور المودي
الطوين
البسي
رمضان عمر
ر
ي
كشي
رضا الميوك ابراهيم ر
عبدالحكيم عمران الصادق الميساوي
الجرم
مجدي أحمد أحمد
ي
ن
مصطق الهادي الكويسح
امل
البشن
البشي سالم
عواطف
ر
ي
عبدالرزاق محمد الحراري الشاوش
زينب محمد الطاهر المرموري
ايمان صالح احمد عالق
نوال عل محمد دخان
احمد عل احمد عبدالقادر الشيبابن
ي
ي
ر
الخربوس
خليفة
عل
ي
عل ي
ي
فاطمة عياد محمد العطراق

119820463648
119820226313
219840010887
119800007129
219820570118
119850222350
119810333726
119890106708
119790110517
119840295047
119790334986
219700417986
119800203699
119780021115
219820592132
119820594054
119740506601
119770220656
119680054765
219800453325
219700058905
119650130248
219590119591
219820244815
219870101845
119820023484
119850359764
219820090346

فنون واعالم
مكتبات
جناب
قانون
ي
ر
طب بشي
ن
االنجليية
اللغة
ر
هندسة ميكانيكا
لغة فرنسية
علم االجتماع
القانون العام
رشيعة اسالمية
هندسة ميكانيكا
رن
االنجليية
اللغة
هندسة ميكانيكا
هندسة مدنية
قانون
علوم الحاسوب
علم االجتماع
القانون العام
هندسة كهربائية
جغرافيا
قانون
هندسة ميكانيكا
تاري خ قديم
قانون
دول
قانون ي
دراسات اسالمية
هندسة ميكانيكا
طب

755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782

سام عبدالمجيد محمد الغول
ي
البشن
المختار
محمد
عبدالرحمن
ي
عل سالم
ابراهيم سالم ي
عل محمد الخويلدي
حنان ي
عل القديري
رويدة الهادي ي
ن
من أحمد سعيد المشمر
صباح مصباح الصادق بن كورة
الكمجاج
عرب
ي
عائشة حسن ال ي
ن
الشيباب الزائدي
فاطمة محمد محمد
ي
ن
مصطق ابوالسعود
سامية
زينب ميلود سليمان بن زايد
مفيدة سلطان سعيد النجار
ساس كعيم
التوم
فتحية
ي
ي
القشط
ناجية فرحات صالح
ي
سليمان عمرو احمد عيس
خديجة عمر سالم القريو
ن
مصطق سالم بن جمعة
عبدالحافظ
ي
واصل محمد المؤلف عبعوب
اسماء المختار مذكور كشادة
محمد الكامل محمد الشيخ
محمد امحمد محمد المولف
عادل جمعة الميوك ابوسعيدة
عل صقر
مروة
حلم ي
ي
ن
االمي منصور هويسة
وئام
ر
عريكين
محمد خليفة محمد خليفة
ر
ر ن
حسي سالم عبدالهادي
فاطمة
عل لطيف الرباع
عبداللطيف ي
حاتم محمد عيس محمد

119770221123
119830228149
119750112423
219780404306
219820268255
219730365932
219830338946
219840178110
219710394837
219770550899
219820067902
219670038185
219760503629
219730037039
119800500918
219620114886
119860215793
119770518209
21980059352
11972384753
119800509618
119760062891
219880493190
219900329322
119820515792
219810251915
119760466745
119740331319

هندسة حاسوب
هندسة الكيونية
هندسة كهربائية
هندسة مدنية
لغة فرنسية
اعالم
ن
االنجليية
اللغة
ر
فنون
علم االجتماع
فلسفة
تارخ
فلسفة
علوم طبية
اللغة العربية
طب عام
علم االجتماع
هندسة
دراسات اسالمية
اشعة
هندسة
رشيعة اسالمية
فلسفة
ن
االنجليية
اللغة
ر
قانون
هندسة حاسوب
علم االحياء الدقيقة والمناعة
اعالم
هندسة كهربائية

783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809

انور رمضان وادي محمد
نجاة سليمان احمد عبيد
السويس
العجيل
نوال عبدهللا
ي
ي
محمد خليفة محمد بنينن
ي
رن
االمي الجبو
خالد مولود
راشف محمد عبدهللا مرقب
فادية محمد مفتاح ابوعوينة
حواء الفيتوري محمد الواعر
عل ابراهيم كشالف
العجيل ي
ي
فاطمة الفيتوري محمد الذيب
العجيل عبدهللا عبدالحفيظ
ي
الهنقاري
خيي الطاهر الفيتوري
نجالء ر
العرب محمد عياد
محمد
ي
ر
زياد عبدالرؤوف محمد الشع
المريم
البشي محمد
امال
ر
ي
ر
عبدالزاهر الهادي عثمان شاطة
عبدالباسط خليفة الطاهر الهنقاري
الجرم
العرب
المختار ابراهيم
ي
ي
الخروب
عل بركة
ي
تركية بركة ي
ن
الواق
عل
ي
عبدهللا اسماعيل ي
الفت عبدالسالم المقطوف قلعوز
ن
مصطق سالم عجينة
ابوعجيلة
ن
عل برق
ابتهال
مصطق ي
ي
ايمان ابوالقاسم عبدالحميد شلغوم
عفاف احمد الطاهر الباشا
عل مسعود بن سعود
عثمان ي
عل ابشينة
اسماء نجيب ي

119750138494
219740418260
219860082008
119800206872
119680361166
119850528560
219850097775
219670008924
119640167069
219780225862

اعالم
فنون تشكيلية
مكتبات
هندسة مدنية
ادارة جودة
جغرافيا
جناب
قانون
ي
رياضيات
هندسة الكيونية
اللغة العربية

119630035479
219870525496
119550042816
119850496731
219790410346
119740427425
119800081370
119650267386
219610165658
119620094631
219740198979
119800187018
219880407366
219840223041
219760446931
119860072613
219800264242

هندسة قوي
القانون العام
جغرافيا
هندسة مدنية
جغرافيا
جغرافيا
هندسة كهربائية
هندسة صناعية
رن
االنجليية
اللغة
اعالم
جغرافيا
ادارة صحية
ن
االنجليية
اللغة
ر
جغرافيا
تارخ
هندسة
علم انسجة

810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837

ر
البوعيس
ابراهيم عبدهللا الطاهر
ي
ن
الفرجاب الصادق عبداللطيف
منية
ي
الجرم
البشي مفتاح
ابراهيم
ر
ي
العجيل السيد الشاوش
ايمان
ي
الحام
عبدالوهاب ابراهيم نرص
ي
عل بن كورة
نسيبة الميوك ي
ابوحمية
نجالء عبدالقادر مولود
ر
عل الصادق قضيض
فاروق ي
المريم
رشيد محمد احمد
ي
المعتصم الهادي الطاهر شلغوم
سالمة سليمان ابوالقاسم خليفة
العرب عياد
نزار جمال
ي
ابتسام محمد عبدهللا بشابش
هدى الطاهر الهادي سليمان
الحالل
صبحية خليفة محمد
ي
خالد مصباح محمود نرصات
سارة مولود المختار احمد
ن
موب
اسمهان احمد الهادي ي
زينب ابوعجيله علوان القنصل
سمية محمد غيث خلف هللا
ر
ن
الجيالب صكح
امال الطاهر
ي
التوم المقوز
عل
ي
سلم ي
عبدالمول
عل
ي
رندة رمضان ي
طارق شعبان المقطوف محمد حمزة
الورفل
عل عبدهللا
ي
ربيعة ي
حسين
االمي
ايمن المختار محمد
ر
ر
ر ن
االمي محمد سليمان
اسماء
شور عبدالرزاق محمد شلغوم

119730066649
219680386720
119560140106
219870455863
119600019469
219820359175
219790394918
119800078350
119840072503
119850202707
219640183930
119780325640
219790489212
219780472996
219820230649
119750073184
219760213537
219750436524
219850498989
219780563120
219800228390
219850077078
119780198497
219660133854
119840490736
219860396776
219840075860

هندسة ميكانيكا
خدمة اجتماعية
القانون العام
قانون
هندسة كهربائية
قانون
فنون تشكيلية
هندسة ميكانيكا
هندسة كهربائية
هندسة ميكانيكا
رن
االنجليية
اللغة
هندسة الكيونية
علم النفس
تارخ
اللغة العربية
ادارة جودة
علوم طبية
علم النفس
دراسات ادبية
علم االجتماع
رياضيات
تارخ
ن
االنجليية
اللغة
ر
اللغة العربية
ادارة
علوم الحاسوب
اللغة العربية
ن
االنجليية
اللغة
ر

838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865

ايهاب ابوالعيد المختار بركة
السلوق
نادين عبدالحميد رمضان
ي
غيث جمعة عل ر ن
الكية
ي
ثريا عبدهللا احمد بييو
التوم
هيفاء جمال احمد
ي
خمي
عل رمضان ر
نادين ي
عل عمر الحراري
زينب مسعود ي
نجاة عمر محمد ابوراس
ن
الشعاق
الطاهر محمد خليفة
ي
ربيعة امحمد محمد المملوك
نرص صالح معتوق الحمري
المريم
عل عبدهللا
ي
فتحية ي
عل امحمد كشاد
محمد ي
ر
عبدالنارص سالم عبدالسالم الشيدي
رندة محمد عمران جرادة
وفاء عبدالحفيظ عبدالعزيز بن زابية
عادل امحمد سعيد برقيق
خالد احمد سالم سنان
عل حسن ابوبكر خريف
ي
منار مسعود فرج الغنودي
منية سالم خليفة قشوط
الشعالل
عل عمر بلقاسم
ي
سعيد ي
عل عاشور االشهب
سهام ي
امل بلقاسم الطاهر ابراهيم
ناهد صالح امحمد احمد
نادية عادل هويدي
عل شهران
وليد محمد ي
ن
مصطق عياد فرج سعود

119850203946
219840075884
119640036158
219600025555
219850077238
219830207790
219850181274
219790238827
119690351852
219710392510
119730072774
219720179769
119710288025
119720435828
219820398118
219600014432
119730025587
119600137466
119570107847
219850549214
219780430350
119610153472
219650310944
219840366016
219890141953
219860250887
119790171505
119570077403

هندسة ميكانيكا
لغة فرنسية
علوم تقنية
جناب
قانون
ي
علم االجتماع
اللغة العربية
القانون العام
رياضيات
هندسة ميكانيكا
طيان
هندسة ر
لغة فرنسية
تارخ
هندسة ميكانيكا
الفنون االعالمية
فنون تشكيلية
طب وجراحة
الفنون
مكتبات
رياضيات
اللغة العربية
علم النفس
ن
نجليية
اللغة اال ر
ن
االنجليية
اللغة
ر
علم ادوية
ن
االنجليية
اللغة
ر
ن
االنجليية
اللغة
ر
قانون
علم النفس

866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892

النعم
اسماء خليل امحمد
ي
فتحية احمد عبدهللا الطوير
عل شبل
عبدالكريم صالح ي
عل عبدهللا مفتاح
عبدالجليل ي
عل احمد
عل مسعود ي
ي
كمال الدين مولود عبدهللا برقطة
اسامة سعد حامد اللطيف
هاجر الحراري عبدهللا اوحيده
نعيمة المختار مصباح الحاج
سمية مفتاح مسعود صقر
ر
السنوس محمد االشخم
سليم
ي
عبدالسالم رمضان بلعيد الهنقاري
كريمة محمد عمر المليان
الهاشم
احمد عبدالباسط خليفة
ي
ن
الشيباب شاكونه
محمود سالم
ي
ن
البوسيق
الصادق محمد امحمد
ي
اسمهان محمد عبدالسالم
عبدالجليل
ن
من شعبان محمد االطرش
ي
جمال سالم سعيد سالم
مصباح محمد مفتاح زقلم
العرب
نهلة عبدالمجيد نرص
ي
نشين محمد الهادي خالط
رن
حسي الغنودي
اكرام الصديق
ياشين زريق امبارك الواعر
راضية مصباح احمد بلق
محسن سالم محمد ابوسنينة
العجيل صالح محفوظ
اكرام
ي

219820300425
219710452078
119740038122
119630208192
119800440702
119640190308
119830153627
219750305514
219810015638
219790142940
119880389742
119640234372
219840279655
119910233535
119880593190
119600172315

خدمة اجتماعية
رن
االنجليية
اللغة
اعالم
خدمة اجتماعية
اتصاالت
ن
االنجليية
اللغة
ر
علم االجتماع
رن
االنجليية
اللغة
فلسفة
فلسفة
القانون العام
علوم مواد
جغرافيا
هندسة مدنية
قانون
ن
االنجليية
اللغة
ر

219790109493
219820266440
119720376660
119540092678
219780107025
219820007429
219770274584
219790457031
219850242575
119740397340
219820482877

تارخ
علوم التعليم
خدمة اجتماعية
فلسفة
ن
االنجليية
اللغة
ر
الصيدلة
اللغة العربية
علم االجتماع
طب ر
بشي
هندسة مدنية
علوم طبية

893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920

العرب
خديجة محمد محمد
ي
التونس
محمد عمر احمد عمر
ي
عل جلغام
شعبان احمد ي
احمد سعيد احمد امبابشة
حسين
وجدان ابوالقاسم محمود
ر
عل الواعر
الطاهر الواعر ي
ر
القيلوس
عامر مصباح عامر
ي
عل
اسمهان عمارة امحمد ي
عادل عبدالمجيد خليفة كرفاع
يوسف احمد محمد طرينة
ر ن
حسي الشباه
بسمه محمد
سوس
عل
ي
المختار عبدهللا ي
وردة عبدهللا مسعود الخنجاري
رياض رمضان الطاهر الفراح
ن
الشيباب خليفة المقوز
الهادي
ي
القم
ابتسام الصادق أبوالقاسم
ي
انتصار خليفة عمر اللطيف
مرام نرص الدين كفالة
الرجين
سمي ابوخريص محمد
ر
ي
أميمة سلطان حلب
المني مفتاح المقطوف القنوبن
ر
ي
ايناس مولود عبدالقادر بن وليد
عل محمد الذيب
عزالدين ي
فوزية احمد المقطوف اوحيدة
ن
البشن
لبن محمد مفتاح
ي
رن
العرب احمد المشعال
الحسي
ي
رجاء احمد خليفةالشاوش
ايمان عبدالحميد عل اليهوبن
ي
ي

219840275660
119570032318
119670259518
119640139231
219810475599
119550022409
119550063486
219850259429
119810230445
119800232130
219870499313
119600084128
219820100922
119840221800
119580096760
219830560323
219780327928
219740228085
119670142412
219780247749
119840462861
219860208695
119760213644
219800332732
219790339867
119680068016
219820600774
219770325284

رن
االنجليية
اللغة
تارخ
هندسة ميكانيكا
فنون تشكيلية
علم االمراض
فلسفة
علم االجتماع
لغة فرنسية
ر
تشي ح
ر
تشي ح
رن
االنجليية
اللغة
اللغة العربية
القانون العام
هندسة كهربائية
مناهج وطرق التدريس
القانون العام
فنون
لغة فرنسية
ادارة
الفنون
هندسة كهربائية
رن
فيياء
اللغة العربية
تطبيق
علم لغة
ي
طب ر
بشي
باطنة
هندسة مدنية

921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948

ن
مصطق فحيل البوم
هناء ابراهيم
التوم السفح
محمد عمر
ي
البشن
ماوية محمد مفتاح
ي
هدى محمد الطاهر عمران
ن
رن
حسي بشينة
مصطق
حاتم
هالة محمد عبدهللا المكرود
البشي سالم ابورياق
نورالدين
ر
ر ن
عل مفتاح المحروق
الحسي ي
إيناس عبدالسالم خليفة الرميح
مية
نعيمة عبد الكريم فرج ر
فايزة محمد احمد المشكوي
ن
الواق
عل
ي
ابتسام اسماعيل ي
فوزية حسن الميوك عبدهللا
البشيمحمد المهدي
الطاهر
ر
جميلة الهادي مولود الحنيش
عائشة محمد الطيب قرابيل
عل خلف هللا
عماد محمد ي
الشعالل
انتصار عمر سعيد
ي
عبدهللا محمد ابوالقاسم القمودي
رن
حسي كاشار
بسمه أحمد
الصويع زعميط
امل الطاهر
ي
القم
عل مولود
ي
نجيب ي
اسماء محمد امحمد سلطان
رن
األمي الشعاب
عل
فوزية ي
نورية الهادي امحمد ن
كين
عل ابوقنديل
منال محمد ي
ليل ابوالقاسم سالم زائد
الخبول
ابتسام يوسف محمد
ي

219730223038
119710182592
219810449842
219810046632
119850468934
219780259407
119800588932
119830572310
219800564614
219850445084
219840173337
219790339157
219840441054
119630181105
219750410157
219790339393
119810231226
219850324200
119680144163
219830436451
219810329511
119810460765
219820332859
219870208982
219630218167
219810098152
219570170165
219730387109

علم انسجة
دراسات اسالمية
طب ر
بشي
جغرافيا
هندسة ميكانيكا
علم النفس
طب ر
بشي
هندسة مدنية
طب مجتمع
قانون
ن
االنجليية
اللغة
ر
اللغة العربية
جغرافيا
اعالم
علم هندسية
جغرافيا
هندسة ميكانيكا
علم النفس
تارخ
ن
االنجليية
اللغة
ر
القانون العام
هندسة الكيونية
القانون العام
دراسات اسالمية
علم االجتماع
علم االجتماع
جغرافيا
طب ر
بشي

949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976

اسامة ابوالقاسم محمد القفر
رن
حسي فحيل بوم
نورالدين عمر
ن
ن
الكيالب سليمان
الكيالب سليمان
ي
ي
ر ن
حسي الشارف ابوديل
خيي
ر
عل الخرزة
دالل
العجيل ي
ي
نبيلة مسعود خليفة ابوصاع
الصغي
عل رمضان محمد
ر
ي
ن
الواق دبوب
المقطوف
كريمة
ي
الشنين
الشنين
وهيبة السيد
ي
ي
خديجة جمعة محمد النكب
جمعة ابوعجيلة سالم سالمة
رنيوز عبدالفتاح الطاهر الصقري
عل قرابيل
زينب عياد ي
رن
حسي
زينب محمد ابوالقاسم
نجالء محمد رحومة حماد
سمية مسعود ابوالقاسم المفطوم
عل الصادق سعد القناص
ي
ابمان عبدالسالم رمضان سالم
العروس
نشين محمد الفيتوري
ي
رضوان خليفة ابوالقاسم رضوان
أسامة محمد عبدالحميد عبدالرحمن
ر ن
عبدالمول بركات
حسي
أروى
ي
العرب رمضان القلفاط
عادل
ي
العرب رمضان القلفاط
ايمان
ي
امنة محمد صالح داعوب
مروة ابوعجيلة احمد الهنقاري
اسماعيل احفيظة ابراهيم احفيظة
العتيي
منصور عمر احمد
ر

119810298083
119700075376
119680388093
119850104278
219820336707
219810263895
119810298601
219730321956
219790097606
219830525146
119670140744
219810263048
219780445406
219750235608
219840327373
219790218663
119680302082
219810449491
219790099442
119700335238
119860013775
219900257915
119770443619
219800263034
219850261033
219840258641
119550119419
119850014689

هندسة كهربائية
هندسة ميكانيكا
رن
االنجليية
اللغة
جغرافيا
القانون العام
اللغة العربية
لغة فرنسية
صحة عامة
علم النفس
فلسفة
كيمياء
فنون تشكيلية
جغرافيا
طب ر
بشي
تارخ
تارخ
قانون خاص
ن
االنجليية
اللغة
ر
طب
دراسات اسالمية
هندسة كهربائية
رشيعة اسالمية
جغرافيا
طب ر
بشي
مكتبات
لغة فرنسية
القانون العام
علم النفس

977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003

نوال سالم ابوالقاسم حسن
فكرية الطاهر محمد ابوخريص
عل صاكال
اسماعيل
الدرين ي
ي
الربيع
عل احمد محمد
ي
ي
البشي محمد كشالف
مولود
ر
عل الهدارمحمد االزرق
نجاة ي
عل الصادق المقطوف
نجالء ي
عل
عبدالسالم المختار
العرب ي
ي
حمية
ابو ر
سمية المختار حسن الكعروك
ر
العجيل احمد النش
مفيدة
ي
المقرج
عل
ي
صالحة عبدهللا ي
عل المقطوف
اسماء حسن ي
ر
عبي المختار امحمد الشيف
ر
عائشة مسعود عبدالسالم القديري
عبدالرؤوف عبداالعال أبوععلودة
ن
العريق مذكور
احالم محمد
ي
عل ابوشوشة
عبدالحكيم رمضان ي
العالق
كريمة محمد مفتاح
ي
الضغي الدعيك
يشى مفتاح
ر
ليل المختار مسعود حسن
ي
امال الميوك حسن سمهود
وليد مولود مصباح الجراي
حميدة ابوالقاسم عبدهللا الناجح
سويس
ليل مولود مبارك
ي
عصام عبدالسالم محمد الشفح
المهدي عمارة عبدهللا بلق
ر
ابوالشواس
فضيلة يونس ابراهيم
ي

219800263195
219750026927
119750096729
119680143306
119590080591
219850238361
219840324067

علم وضائف االعضاء
علم االجتماع
لغة فرنسية
اعالم
اللغة العربية
ن
االنجليية
اللغة
ر
فنون جميلة

119630141565
219770438937
219690329755
219740296163
219770438029
219770093792
219750306883

ادارة
ادوية وسموم
رياضيات
القانون العام
لغويات
جراحة
ن
االنجليية
اللغة
ر

219790223689
119690008172
219770257954
219870563399
219870106376
219690414752
119740131458
219790093253
219780560282

اليبية وعلم النفس
فنون تشكيلية
علم االدوية
ن
االنجليية
اللغة
ر
القانون العام
اللغة العربية
تارخ
ن
االنجليية
اللغة
ر
اللغة العربية
هندسة كهروحرارية
جغرافيا
تربية

-

119700418164
219650321548

1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031

ن
مصطق القندوز
عل
صبحية ي
سهمين
ناج سالم ابو
ر
ربيعة ي
عرين
حسنية امحمد مسعود بن
ي
العاص
زينه محمد سعيد
ي
عل عبدالرحمن بن عاشور
ي
المالط
ناج
عبدالرحمن
شكري
ي
ي
زيدان مولود صالح المنصور
ساس
السنوس يوسف بن
سعاد
ي
ي
ساس االعور
فادية كامل
ي
الجبال
بسمة فرحات عمرو
ي
إيمان إمحمد خليفة الطوينن
ي
ن
من صالح ميلود شلغم
ي
عبدالرحمن مسعود عبدالرحمن غواز
ن
اب
مولود سلطان مولود العمر ي
رن
رن
حسي
حسي الجليدي
دالل
ن
الالق
رمضان عبدهللا الفيتوري
ي
الدعوك
عبدهللا عمر سالم
ي
ربيعة النارص عبدالحميد الشيبابن
ي
جميلة جمعة عبدالسالم ابوسنينة
رضوان محمد محمد خريشيف
ساس
محمود احمد محمد
ي
هدى جمعة عمر نرص
سام عبدالرحمن محمود هامان
ي
عل ابوالقاسم
عبدهللا
نجية
ي
ليل المختار مسعود حسن
الطابع
نورية مسعود خليفة
ي
نجاة محمد الفيتوري ارحومة
عثمان محمد حسن دعاس

219640128391
219580110313
219550074478
219630120672
119620085774
119620144598
219710075129
219810549186
219840364171
219790550978
219720278598
119550065598
119800013322
219750080631
119710381818
119630145918
219790259923
219830339352
119820305230
119860104282
219770089885
119740266224
219730500902
219870106376
219780318634
219780332685
119680197600

لغة فرنسية
اللغة العربية
تارخ
ن
االنجليية
اللغة
ر
هندسة كهربائية
علوم التعليم
فلسفة
علم االجتماع
فلسفة
فلسفة
لغة فرنسية
فلسفة
خدمة اجتماعية
رن
االنجليية
اللغة
علم النفس
فنون تشكيلية
تخطيط
علم االجتماع
فلسفة
هندسة حاسوب
هندسة
ن
دين
فكر ي
هندسة
اعالم
علوم طبية
علم االجتماع
تفسي
ر
هندسة

1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058

عمر عامر الهادي خليل
الشيباب الشيبابن
ن
ريما امحمد
ي
ي
عل محمد العلوص
صالح الدين ي
نجاح عل سالم العبابن
ي
ي
المريم
احمد
عل
ي
صفية ي
عائدة الفيتوري احمد خليفة
ناج الكامل كريمة
مريم ي
رباب صيي عياد شهبون
عل زقروبة
هويدا مسعود ي
صالح عمران عبدالسالم السائح
نادية خليفة محمد الزاوي
ر
رجب الطاهر مسعود الخيوس
اب
احمد خالد عبدالرحيم الحر ي
الجرب
ثريا محمد حسن
ي
ر
البوعيس
فؤاد صالح عمر
ي
يوسف عمر سالم اشتيوي
عامر محمد فرج الدائري
زهوية احمد عبدالحفيظ اليهوبن
ي
ن
الكوب صالح امحمد العائب
ي
عبدالوهاب مسعود الصادق بن
سليمان
زهرة عبدالقادر مسعود صقر
عل مركوس
نجاح رجب ي
ر
البوعيس
عالية عمر الميوك
ي
عبدالمول
عادل عمر ابوالقاسم
ي
هيفاء المختار جمعة خفافة
اسماعيل المختار سالم كريمة
امنة ميالد احمد سالم

119690333724
219850398621
119700064192
219850047145
219790061997
219660343361
219860574361
219860468961
219820563189
119790007383
219760375855
119570009844
119550005473
219730175979
119800175275
119800025677
119570116292
219710201607
119490080923

علوم الحاسوب
قانون
هندسة ميكانيكا
خدمة اجتماعية
رن
االنجليية
اللغة
لغة فرنسية
علم لغة
تطبيق
علم لغة
ي
فنون واعالم
فنون تشكيلية
هندسة معمارية
اعالم
جراحة عامة واورام
علم النفس
القانون العام
التسويق السياحة
ادارة هندسية
علم االجتماع
القانون العام

119640066210
219790109653
219680278555
219770273918
119720188641
219790339386
119760529684
219800263744

طيان
هندسة ر
علم النفس
علم االمراض
اعالم
جغرافيا
فنون تشكيلية
رشيعة اسالمية
طب ر
بشي

1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086

ناهد عياد البدري عياد
مفيدة مولود الثابت خييش
الخبول
امال يوسف محمد
ي
البشي المختار البوش
صفية
ر
حنان محمد عثمان الفزابن
ي
ن
اشكندال
مصطق
سهام توفيق
ي
زعيمة محمد مسعود ابوجبهة
عل القنصل
رمضان علوان ي
عائشة عثمان محمد لملوم
ن
البوسيق
انيس عبدالرحمن محمد
ي
عل المختار عثمان
اسمهان ي
احالم الطاهر محمد االحرش
عائشة احمد عبدالسالم ر
المشي
ساس التائب
هدي ميلود
ي
ابراهيم عبدالسالم ضو القحواش
حلم
ايش يوسف العارف
ي
البشي الطاهر مسعود
ايناس
ر
رانيا رشيد محمد االزرق
القبل
انيس ابوالقاسم عبدهللا
ي
عبدالمجيد ابوعجيله احمد عمر
عادل رمضان عمر عثمان
نارص محمد عقل محمد
انتصار عامر الفيتوري عمران
خالد محمد سالم صكح
ن
مصطق عبدالسالم عبدهللا عياد
امال اسماعيل موس حنيش
زينب يوسف خليفة الفيتوري
وفاء محمد العالم خليفة

219870467354
219800263386
219790268583
219840323590
219840045470
219760093481
219800266811
119540044228
219790524665
119900219815
219850259566
219780217069
219730472618
219700265574
119840013696
219850077832

دراسات اسالمية
طب ر
بشي
قانون
رشيعة اسالمية
القانون العام
علوم جزئية
رياضيات
علم االجتماع
خدمة اجتماعية
قانون
جغرافيا
تارخ
فلسفة
علم االجتماع
مكتبات
قانون
اللغة العربية
-

119770533147

219800453332
119740130271
219840097785
219810351334
219820141572

هندسة اتصاالت
هندسة ميكانيكا
قانون خاص
القانون العام
طب ر
بشي
علم االجتماع
اتصاالت
فلسفة
طب وجراحة
طب وجراحة

1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114

عزالدين منصور عاشور ابوعجيلة
ليل المختار مسعود حسن
ي
محمد محمود عاشور ابوسنينة
عل صالح
مفتاح جمعة ي
عبدالحفيظ عمر خليفة محمد
طارق خليفة رمضان فنص
بشي بن محمود
طارق عبدالحفيظ ر
الشامل
الرماح المهدي محمد
ي
اسماعيل مسعود الحراري عجينة
محمد الهادي محمد العائب
فاطمة عمر ابوالقاسم طرانش
يح
انتصار احمد عمر ي
عل سعيد قانة
هادية ي
عل عبدالجليل
فاطمة سالم ي
عل سالم كشلوط
الهام ي
البشي خماج
خلود ابوالقاسم
ر
ن
سمية الهادي مصطق االشخم
رن
حسي ابولقمة
عل
نوال ي
عبدالرزاق خالد بلعيد خالد
خليفة محمد خليفة الطيف
عل جراد
عل عبدالسالم ي
ي
عبدالحكيم ميالد عبدربه القموبن
ي
ن
عل بريم
عبدالرحمن مصطق ي
مريم عبدهللا الطاهر جرافة
ايمان فتح محمد الفق
المني خليفة مادي قاجوم
زهرة
ر
عبي الهادي الصادق اليهوبن
ر
ي
فاطمة المختار سعيد الصيد

119700240521

جغرافيا
-

119690181282
119710070293
119740279879
119750096422

219740319394
219770343015
219790339126
119730259373
119720228556
119820310836
119760506513
219820501280
219880263481
219710168571

هندسة كهربائية
هندسة ميكانيكا
علم االجتماع
هندسة معمارية
هندسة ميكانيكا
جغرافيا
جغرافيا
ن
االنجليية
اللغة
ر
اللغة العربية
لغات
فنون تشكيلية
اعالم
اليبية وعلم النفس
رن
االنجليية
اللغة
ن
االنجليية
اللغة
ر
جغرافيا
طيان
هندسة ر
جغرافيا
جغرافيا
طيان
هندسة ر
فنون تشكيلية
تارخ
فقة
هندسة معمارية
-

1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142

راجية عبدهللا عزالدين راشد
حميدة سالم محمد عريقيب
جميلة محمد ابراهيم بالل
عل المختار عثمان
ايمان ي
نجاة عبدالحميد الطاهر الخرمابن
ي
عيس بن مفتاح
نجاح عمران
ي
عل المعلول
امال امحمد ي
امينة البدري الهادي دبوب
عبي خليفة امحمد نرص
ر
عائشة محمد الصادق بيوض
البشي قدمور
عائشة
ر
ناج ابوعجيله معمر
محبوبة ي
عل سليمان الزائدي
زينب ي
خديجه الميوك الشعبابن
عل هاشم منصور
ي
عبدالرؤوف محمد ابراهيم المرابط
الشائن
عبدهللا منصور عبدهللا
ي
رن
حسي مفتاح الزهاوي
رمضان
ن
التونس
حسي
خالد محمد
ر
ي
صالح الدين رمضان محمد ابوزيد
خالد حسن شعيب دعباج
عصام حسن المختار القريو
عل حسن القناص
هشام ي
عل عامر الفتيوري
سالم ي
ناج
عل محمد ي
عادل ي
مالك عمر امحمد كريم
رن
حسي سليمان
عل
ر
سمي ي
خالد محمد ابوالقاسم المنترص

219730387178
219780404276
219790342955
219720250392
219760535343
219870324945

علم االجتماع
اليبية وعلم النفس
اعالم
ن
االنجليية
اللغة
ر
جغرافيا
لغات
ن
االنجليية
اللغة
ر
ن
االنجليية
اللغة
ر
ن
االنجليية
اللغة
ر
جغرافيا
علم النفس
-

119830197153
119820226054
119699921526
119720057259
119560154129

هندسة الكيونية
قانون
تسويق
علوم تقنية
هندسة معمارية
علوم الحاسوب

119760003854

هندسة كهربائية
هندسة كهربائية
هندسة ميكانيكا
هندسة كهربائية
هندسة كهربائية
هندسة حاسوب

-

119770209871

1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170

المقرج
اسماعيل محمد احمد
ي
ابوظهي
انور سالم جمعة
ر
محمد مفتاح مصباح قمو
شوق ابراهيم صالح معمر
ي
موس
عل
رمضان
فتح
ي
ي
ي
هناء محمود الطاهر بلحاج
عل محمد عبدهللا الحداد
محمد ي
صالح محمد محمد شلوف
محمد احمد محمد عجينة
العرب محمد المرابط
ابراهيم
ي
عبدالرزاق ميلود ابراهيم المودي
الدغباج
عل خليفة عبدهللا
ي
ي
ابتسام صالح القروي
عل الصيد
فاطمة
العرب ي
ي
ندى البش ري عمر صالح
مسعود محمد الغنودي
نعيمة سعيد ابوعجيلة سمهود
ن
الشيباب
امال مولود الهادى
الهاشم النعاس العائب
هند
ي
ابتسام خليفة عبدالسالم خليفة
اكرام الهادي ميلود بالليل
اسامة عبدالحميد ابراهيم زنبيل
رن
ابوسهمي
نورية زايد يوسف
هاجر امحمد منصور العتود
الصغي نرصات
الهادي خليفة
ر
سنية عبدالسالم اسماعيل الي يك
عل المداح
ريمة خليفة ي
رنا يوسف يونس التلوع

119700261955
119650170628

تاري خ
-

219830462825
119780543400
119780558938
119820492691
119850309127
119830287414
219880102951
219860014913
219720306912
219810523955
219770094955
219790471020
219840096584
119750339266
219670157703
219850442023
119860327559
219740492831
219840222857
219860489845

علم النفس
هندسة ميكانيكا
تارخ
تارخ
علم االجتماع
قانون
ن
االنجليية
اللغة
ر
دراسات اسالمية
ادارة
هندسة معمارية
اللغة العربية
رياضيات
علوم طبية
علوم احياء
ترجمة
اعالم
هندسة مدنية
علم االدوية
فلسفة

1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198

اسماء عمارة امحمد عل
البشي عبيد
فاتن الهادى
ر
فاطمه نرص مصباح االهذب
ن
ن
حسين
مصطق
عبدالغن البهلول
ر
ي
ن
اشكندال
فادية توفيق مصطق
ي
محمد جمال ع يل البهلول
الرجين
عل
حنان ابوالقاسم ي
ي
امال الرماح محمد سالم
العجيل احمد الميوك
عبدالحفيظ
ي
ساس عبدالرحمن عبدهللا
نجوى
ي
الطاهر عبدالحميد الطاهر ابوشاويل
سويس الضاوي
عواطف عاشور
ي
عل الفنيك
كمال مفتاح ي
عبدالسالم سالم عبدالسالم الحطاب
طارق الصادق سعد القناص
اسامة الطاهر عبدهللا دية
عل محمد
عل ي
نجوى ي
ن
مصطق احمد سالم البليعزي
حسام الميوك محمد الحرك
اكرام محمود سالم الغائب
العجيل حمد الميوك
عبدالحفيظ
ي
ن
يك
مصطق
ر
عل الي ي
الصغي ي
ن
المرغن
هشام محمد مصباح
ي
ساس
راشف عبدالرزاق نوري
ي
ن
رن
حسي
عبدالنن
مصطق عبدالسالم
ي
الهام ابراهيم ميالد غزالة
البشي الميوك الحراري
خالد
ر
سناء ضو محمد ابوزيد

219850259429
219800125699
219700132940
119850222572
219820036335
119910352658
219740085943
219840179311
119750298815
219760133563
119810092735
219690269426
119730249291
119840288681
119780012395
119740062163
219830548583
119730304174
119810220738
219790251615
119750298815
119540118051
119730175215
119790390641
119740107240
219750112941
119610107172
219770175564

هندسة معمارية
هندسة
طب ر
بشي
قانون خاص
طب
علم حيوان
محاسبة
اإلقتصاد
ادارة
تمويل ومصارف
ع لوم سياسية
محاسبة
ادارة
ادارة
رياضيات
علوم سياسية
كم
اقتصاد ي
اإلقتصاد
محاسبة
ادارة
محاسبة
محاسبة دولية
محاسبة
ادارة وتنظيم
عالقات دولية
محاسبة

2014
2015/06/08

1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225

عل خليفة العانس
ر
البشي ي
عل الذويب
انور محمد ي
ساس
عل
ي
سام عمر ي
ي
عبدالؤوف محمد سالم الكيالبن
ي
عل مولود احمد ابودرنة
ي
خلف هللا امحمد ابوالقاسم خلف
هللا
رمضان الهادي عون الطيف
خالد زائد عبدهللا االجنف
العالق
نجيب خليفة مفتاح
ي
عل ضوء الحاج
عبدالباسط ي
ابوبكر محمد عامر عامر
فوزي مسعود سالم الطيب
ن
الشيباب شليق
ربيع محمد
ي
عمر سعيد محمد الفالح
سويس
عل سعد
ي
سعدالدين ي
مراد الهادي محمد عبدهللا
فتح ابوراوي نرص سالم
ي
عل عمار احفيظ
ايمان
ي
ن
الجيالب عبدالسالم الجمل
نوري
ي
المجدوب
المختار الميوك محمد
ي
السالق
صالح عامر محمد
ي
سالم مولود سالم ابوقبة
سليمان حسن عمران شوبار
عبدالواحد الطاهر رمضان سويد
الصويع
البهلول الميوك ابوعجيلة
ي
صالح محمد صالح خليفة
ر
رن
الحناس
االمي صالح
نوال
ي

119570135255
119750409721

صناع
تخطيط
ي
ادارة تسويق
اقتصاد
تمويل ومصارف
محاسبة

119840273979
119700382708
119700159083
119770106415
119770137488
119810459093
119640054323
119810229087
119540047807
119830093572
119740085616
119740085814
219840097440
119610037754
119730504981
119760428651
119600178467
119670300201
119790153316
119720212476
119640299935
219830035162

محاسبة
قانون عام
تسويق
ن
محاسبة رصيبي ة
تمويل ومصارف
محاسبة
التسويق
محاسبة
علوم سياسية
تقنية معلومات
تسويق
محاسبة
محاسبة
علوم سياسية
ادارة وتنظيم
تمويل ومصارف
ادبيات
كم
اقتصاد ي
قانون
تمويل ومصارف
علوم سياسية
ادارة

119850457743
119600172995

1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250

العجيل االشهب
محمد امحمد
ي
خالد عبدهللا عطيه تليش
الن بلول
الن
ي
موس ي
ي
عماد سعيد ابوزيد سعيد
سعيد احمد سعيد قصودة
عبدالباسط عمار سعد بالكور
المريم
عل
ي
سهام حسن ي
عبدالباسط صالح عمر دية
زينب عبدالسالم محمد احمد
رن
حسي عبدالسالم القمودي
خالد
مولود يوسف مولود شاكونه
عل ابوالقاسم سحبون
عبدالحكيم ي
عمر محمد عمر الساكت
عل عمر دوردة
هشام ي
سامح فرحات ابو القاسم الماقورى
محمد خليفة نرص بالعو
محمد الطيب عل ر
الشيف
ي
هناء عبدهللا رحومه الجدال
المغرب سعيد ابوخريص
فوزي
ي
خيي حسن صالح جبودة
ر
ن
الجيالب صكح
وفاء سالم
ي
محمد رجب قويدر
عبدالغنن محمد
عبدالرحمن
ي
االحرش
عل سالم شليق
عبدالمنعم ي
عل السيد الرقيق
هيفاء ي

119760053019
119720406370
119620004508
119680145500
219750236816
119690160964
119650308492
119630048949

119760375139

اإلقتصاد
ادراة انتاج
حاسوب
االدارة والتنظيم
ادارة مؤسسات
ادارة وتنظيم
التمويل والمصارف
ادارة
تمويل ومصارف
ادارة
العلوم المرصفية
العلوم اإلقتصادية
محاسبة
ادارة
محاسبة
-

119780522977
219840103215
119830586814
219900351923
119870528229
119880476349
119860417896
219820076197

ادارة
االدارة والتنظيم
اعالم

كيمياء

2020/11/01

