
 
ن لالفاد   من الذين لم يصد كشف بأسماء المعيدين المرشحي 

 
ي او داخلي سابقا  ر لهم قرار افاد خارج 

 

ي  اسم الموظف  ت
ة الرقم الوطنن  الكلية  التخصص الصفة تاري    خ المباشر

 التقنية الطبية / الزاوية التخذير والعناية الفائقة معيد 1/1/2015     119880475155 عبدهللا عامر عبدهللا المنفوخ  1

ف صالح محمد بيوض  2  التقنية الطبية / الزاوية تقنية االسنان  معيد 01/01/2015     119860100624 اشر

ن القمودي الشقمان 3  التقنية الطبية / الزاوية التخذير والعناية الفائقة معيد 08/01/2015     119870470825 أحمد حسي 

ي  طب االطفال معيد 25/02/2015     219860257994 رندة محمد عبدهللا الطوير  4  الطب البشر

ي  االنسجة  معيد 10/03/2015     219870190562 اشواق محمد سالم الفيتوري 5  الطب البشر

ي عيسي  الرياضيات معيد 25/12/2014     219890276248 نزي  هة عمر احمد خليفة 6 بية / اب 
 التر

 االسنان / الزاوية  طب أطفال  معيد     1987/ 12 / 02     219870205730 هبه سعيد احمد زهمول  7

ي   8
ونية  معيد 01/01/2015     119870203070 محمد عبدالفتاح القاضن  الهندسة / الزاوية   هندسة كهربائية االلكتر

 الصيدلة / الزاوية  الصيدلة  معيد ##########     219890180804 صفاء الطاهر صالح عبدالصادق 9

 الصيدلة / الزاوية  الصيدلة  معيد 2/26/2015     219900501513 ابتهال مصباح البشت  شفشفة 10

 الصيدلة / الزاوية  الصيدلة  معيد ##########     219890106196 هدير الهادي عل ابوجناح  11

 الموارد الطبيعية /العجيالت هندسة ميكانيكية  معيد 16/12/2013     119900190525 عبدالمنعم عامر محمد سويد  12

ية  معيد 01/01/2015     219920346857 تسنيم رجب القمودي زعيط 13 ن  مركز اللغات  اللغة االنجلت 

 الهندسة / الزاوية   الهندسة المدنية معيد 09/06/2015     119830230753 احمد المهدي احمد مامي  14

بية / الزاوية  اللغة العربية معيد 01/09/2014     219900570953 جميلة ضو خليفة الحاج  15  التر



بية / الزاوية  الرياضيات معيد 01/09/2014     219900328923 فاطمة محمد عبدالحميد شلغوم  16  التر

ي  17
بية / الزاوية  الرياضيات معيد 29/09/2014     219900265152 هناء الصغت  رمضان بنينن  التر

ي عيسي  الرياضيات معيد 28/8/2014     219910140496 نوال عمر احمد خليفة ابودرة   18 بية / اب 
 التر

ي ميالد 19
بية / الزاوية  الرياضيات معيد 01/09/2014     219900348699 مريم عبدالسالم الشيبابن  التر

بية / الزاوية  الرياضيات معيد 26/10/2014     219900180466 هناء محمد عمر الشباهي  20  التر

ات الطبية معيد 6/3/2013     219890472466 نورا عمران محمد اللجام  21  التقنية الطبية الزاوية  المختت 

ية  معيد 10/09/2014     219910436111 سندس عبدالحميد الهادي االحرش 22 ن بية / الزاوية  اللغة االنجلت   التر

ية  معيد 01/09/2014     219890105582 سارة محمد عبدالسالم االسود  23 ن بية / ناص  اللغة االنجلت   التر

ية  معيد 01/09/2014     219890439773 دي عل اروى مصطفن الها 24 ن بية / الزاوية  اللغة االنجلت   التر

ية  معيد 28/09/2014     219900250860 ناديه الصادق علي الهوش  25 ن بية / الزاوية  اللغة االنجلت   التر

ية  معيد 9/1/2014     219900440335 مالك حسن سالم معيتيق 26 ن بية / الزاوية  اللغة االنجلت   التر

ية  معيد 01/09/2014     219900258017 ريا عبدالحافظ عل الشاوش  27 ن بية / الزاوية  اللغة االنجلت   التر

بية / الزاوية  الكيمياء  معيد 29/10/2014     219900442133 فاطمة المهدي محمد الطوير  28  التر

ياء معيد 01/09/2014     219900528815 هناء عبدالمجيد عبدالسالم خلف هللا  29 ن بية / الزاوية  الفت   التر

وكة محمود مفتاح ابوالهويشات  30 بية / الزاوية  الحاسوب معيد 1/6/2015     219900180879 مت   التر

بية / الزاوية  الحاسوب معيد 06/01/2015     219910324690 حواء خليفة عبدالسالم القماطي  31  التر

ي  32
ن
بية / الزاوية  االحياء معيد 11/1/2014     219900498563 حنان عمار الحراري الالف  التر

بية / الزاوية  اللغة العربية معيد 8/24/2014     219850077153 هناء مفتاح المهدى المجدوب  33  التر



بية / زوارة  التاري    خ  معيد 25/01/2015     219870251504 هناء صالح ابوزيد فنص  34  التر

ن ابوبكر ابراهيم التلوع  35 ية  معيد 11/08/2014     219900323065 حني  ن بية / زوارة  اللغة االنجلت   التر

ية  معيد 11/08/2014     219900250396 نرجس السنوسي ميلود المنصوري 36 ن بية / زوارة  اللغة االنجلت   التر

 الصيدلة / الزاوية  الصيدلة  معيد 01/09/2014     119900424334 احمد البشت  امحمد السائح 37

وز يوسف محمد ابو االسعاد 38  الصيدلة / الزاوية  الصيدلة  معيد 8/31/2014     219890450466 فت 

 الصيدلة / الزاوية  الصيدلة  معيد 01/09/2014     119890471334 محمد رمضان الطاهر الفراح  39

 الصيدلة / الزاوية  الصيدلة  معيد 03/09/2014     219890442724 نشين البشت  سالم الكوم  40

 الصيدلة / الزاوية  صيدلة   معيد 9/1/2014     219890326365 خولة عل احمد الغزال 41

وك محمد علي  42  العلوم / العجيالت االحياء   معيد 01/09/2014     219900327937 رويدة المت 

 االقتصاد / الزاوية  المحاسبة معيد 9/1/2014     219890405695 امباركة بدر الصغت  ابوخذير  43

 االقتصاد / الزاوية  المحاسبة معيد 01/09/2014     119880186332 محمد معتمد عمار ابراهيم  44

 االقتصاد / الزاوية  المحاسبة معيد 01/09/2014     119890460464 شاج محمد الصادق الخرام 45

 االقتصاد / الزاوية  اقتصاد معيد 9/1/2014     219880264125 سلوى عل سالم الصقري  46

 االقتصاد / الزاوية  االقتصاد معيد 01/09/2014     219900141096 احالم ابوبكر عبدهللا الحوي    ج 47

 االقتصاد / الزاوية  العلوم السياسية  معيد 01/09/2014     219880520870 سناء محمد انبية انبية  48

ي  معيد 01/09/2014     219900249976 منار الهادي رمضان غيطة  49
 البيطرة والزراعة /العجيالت االنتاج النبابر

ي  معيد 01/01/2016     219900500992 منياء امحمد ابوالقاسم امخيبش 50
 البيطرة والزراعة /العجيالت االنتاج الحيوابن

 البيطرة والزراعة /العجيالت طب بيطري  معيد 01/09/2014     119880296253 حازم عبدالكريم فرج زغيل 51



ياء معيد 11/1/2014     119840373756 سالمة احمد البشت  البشت   52 ن  العلوم / الزاوية  الفت 

ي حمد الجبو  53
يعة االسالمية معيد ##########     219910253293 وفاق الشيبابن  القانون / الزاوية الشر

 القانون / الزاوية القانون العام معيد 01/09/2014     219900173765 مروة عل عبدهللا القعود 54

ي  55
 القانون / الزاوية القانون الخاص  معيد 01/09/2014     219900440618 رنا ابوالقاسم محمد الزنابر

 علي الرميح 56
ن يعة   معيد 01/09/2014     219890498376 صفاء حسي   القانون / الزاوية الشر

 القانون / الزاوية القانون العام معيد 01/09/2014     219900531958 ابتهاج سعد اقريرة الحراري 57

 القانون / الزاوية القانون العام معيد 01/09/2014     219900174409 عائشة الهادي عبدهللا عل  58

 القانون / الزاوية القانون العام معيد 21/08/2014     219900173789 صفية عبدهللا عمر الخذراوي  59

ي  60
ن
 القانون / الزاوية القانون الخاص  معيد 21/08/2014     219900549775 المزينة احمد مصطفن الكاف

ي  طب عيون  معيد 01/12/2014     219860408068 سلسبيل عبدالباسط خليفة الهاشمي  61  الطب البشر

ي  طب عيون  معيد 01/11/2014     219870058385 ازدهار حسن البغدادي حليلة  62  الطب البشر

ي  علم امراض  معيد 01/11/2014     219870067761 اري    ج عيس بركه بركه 63  الطب البشر

ي  باطنه معيد 9/1/2014     219870102039 هبة هللا محمد حسن ابوقنديل 64  الطب البشر

ي  نساء ووالدة  معيد 01/11/2014     219870110191 اية عل مصطفن وهيبة 65  الطب البشر

ي  وظائف اعضاء معيد 01/11/2014     219870137516 غادة مفتاح صالح الهواري  66  الطب البشر

ي  طب اطفال معيد 01/11/2014     219870137530 نشين عبدهللا احفيظ احفيظ  67  الطب البشر

ي  االنسجة  معيد 01/11/2014     219870182264 امل عل العيساوي مسعود  68  الطب البشر

ي  نساء ووالدة  معيد ##########     219860487887 هناء رمضان علي الذئب  69  الطب البشر



ي    ح  معيد 9/1/2014     219860505341 اسيا محمد خليفة الذيب  70 ي  تشر  الطب البشر

ي  وظائف اعضاء معيد 01/11/2014     219860571430 هيام محمد الطاهر المحمودي  71  الطب البشر

ي  علم امراض  معيد 9/1/2014     219870211377 ام السعد ساسي مسعود  72  الطب البشر

ي  طب عيون  معيد 01/11/2014     219870264586 نىه نورى محمد شقالبو 73  الطب البشر

ي  علم االمراض  معيد 01/11/2014     219870349142 سكينة رمضان محمد شعيب  74  الطب البشر

ي  باطنه معيد 07/10/2014     219870349203 مروة المختار الصادق الجرمي  75  الطب البشر

ي بشت  الغالي  76
ي  طب االشة  معيد 01/11/2014     219870361609 ايمان الدهمابن  الطب البشر

عي  معيد 01/11/2014     219870406748 ناريمان عل امحمد الشيخ 77
ي  الطب الشر  الطب البشر

يش 78 ي  وظائف اعضاء معيد 9/1/2014     219870440045 نوال عبدالغنن المقطوف ختر  الطب البشر

ن خالد مصطفن الجليدي 79 ي  وظائف اعضاء معيد 01/11/2014     219870440151 ياسمي   الطب البشر

ي  طب العيون  معيد 1/1/2014     219870478750 مها احمد مسعود الحميدي  80  الطب البشر

ي  81
هوبن ي  باطنه معيد 10/10/2014     219870525533 ايالف عل عمار التر  الطب البشر

ي  طب اطفال معيد 01/11/2014     219870533459 يشى سالم احمد الجرمي  82  الطب البشر

ي  االنسجة  معيد 01/11/2014     219880333861 فاطمة سالمة جمعة كريمة  83  الطب البشر

ي  84
ي  جراحة معيد 23/11/2014     219880450841 رانية فهمي بشت  الصوابن  الطب البشر

ي  اطفال معيد 2016\12\1     119870071198 محمد مولود فرج الحرم 85  الطب البشر

ي  وظائف اعضاء معيد 9/1/2014     219870109924 وئام ابوالقاسم الغرابلي  86  الطب البشر

ي  انسجة فموية  معيد 02/11/2014     219870442140 نادية المهدي محمد الشاملي  87  الطب البشر



ي  باطنه معيد 01/11/2014     119850224332 حاتم المختار عمر صالح 88  الطب البشر

ي  جراحة معيد 01/11/2014     119850439011 مامون الهادي محمد مولود  89  الطب البشر

ي عبدهللا 90 ي  جراحة معيد 01/11/2014     119860012659 خالد محمد عبدالنن   الطب البشر

ي  باطنه معيد 9/1/2014     119860198225 عبدالخالق سالم الصيد احمد  91  الطب البشر

ي  طب اطفال معيد 01/11/2014     119860215519 رضاء احمد محمد طرنبة 92  الطب البشر

عي  معيد 9/1/2014     119860218488 سلمان عل عبدهللا زنبيل  93
ي  طب شر  الطب البشر

ي  طفيليات  معيد 01/11/2014     119860219283 عبدالوهاب عمر نرص السايح 94  الطب البشر

ي  95
ي  جراحة معيد 01/11/2014     119860219443 أيوب ابراهيم الهادي الكيالبن  الطب البشر

ي  باطنه معيد 07/10/2014     119860270684 محمد المختار محمد الجديدي 96  الطب البشر

ي  جراحة معيد 01/11/2014     119860275931 محمد البشت  محمد الحميدي  97  الطب البشر

عي  معيد 01/11/2014     119860327450 مهند عمران مسعود الخويلدي  98
ي  طب شر  الطب البشر

ي علي الهادي العيوري  99 ي  جراحة معيد 01/11/2014     119860375930 خت   الطب البشر

ي  جراحة معيد 01/11/2014     119860491559 صفوان البشت  الصادق الجرمي  100  الطب البشر

ي  جراحة معيد 01/11/2014     119860492446 المقطوف عبدالحفيظ النكب   101  الطب البشر

ي  طب اطفال معيد 01/11/2014     119860547353 عالء الدين رمضان الطيب  102  الطب البشر

ي البدري البشت  رمضان   103
ي  علم االمراض  معيد 01/11/2014     119860548813 هابن  الطب البشر

ي  االنسجة  معيد 01/11/2014     119860554771 شاج ابوعجيلة ضو السائح  104  الطب البشر

وك خليفة 105 ي  علم االمراض  معيد 01/11/2014     119860554863 وجدي سعد المت   الطب البشر



ي  باطنه معيد 10/7/2014     119860575310 احمد بشت  سالم المقطوف 106  الطب البشر

ي  طب العيون  معيد 01/11/2014     119870093198 ايمن الصادق عبدالقادر المودي 107  الطب البشر

ي  باطنة معيد 01/11/2014     119870188508 احمد ميالد سالم ابو ترابة 108  الطب البشر

ي سويد  109
ن
ي  وظائف اعضاء معيد 1/1/2014     119870207706 محمد زايد الالف  الطب البشر

ي  جراحة معيد 11/1/2014     119870233033 انس سالم عبدهللا المجدوب 110  الطب البشر

ن ابوعجيلة دريدي 111 ي  جراحة معيد 01/11/2014     119870271653 اسامة الحسي   الطب البشر

ي  طب اطفال معيد 01/11/2014     119870297617 بهاء الهادي مسعود الطرمال  112  الطب البشر

ي  باطنه معيد 01/11/2014     119870297846 فتحي جمعة صالح الميساوي  113  الطب البشر

ي  جراحة معيد 11/1/2014     119870340399 احمد الهادي المهدي حسن  114  الطب البشر

وك الفيتوري 115 ي  باطنه معيد 07/10/2014     119870344162 عبدالرفيع المت   الطب البشر

ي  طب العيون  معيد 9/1/2014     119870345523 عبدهللا رمضان حسن ديهوم 116  الطب البشر

ي  جراحة معيد 01/11/2014     119870452148 أحمد عل البشت  احمد  117  الطب البشر

ي  طب اطفال معيد 01/11/2014     119870527479 عبدهللا زائد ابوالقاسم ابوالقاسم 118  الطب البشر

ي  جراحة معيد 1/7/2014     119870533450 عاصم المختار السيد الرميح 119  الطب البشر

ي    معيد 9/1/2014     119870577092 محمد جمعة عمر العائب  120  الطب البشر

ي  الكيمياء الحيوية معيد 01/11/2014     119870584045 ايوب امحمد سعيد ضو  121  الطب البشر

ي  طفيليات  معيد 01/11/2014     219850443132 هاجر الفالح محمد كشيم 122  الطب البشر

وك جودر  123 ي  االنسجة  معيد 01/11/2014     219860003937 منن فرج المت   الطب البشر



ي  علم االدوية  معيد 01/11/2014     219860087324 رباب سعيد الذوادي الذوادي  124  الطب البشر

وك ساسي النقاز 125 ي  نساء ووالدة  معيد 2/20/2015     219860097581 سالمة المت   الطب البشر

ي  126
ن
ي  نساء ووالدة  معيد 01/10/2014     219860108450 مالك مصطفن محمد الالف  الطب البشر

ي  127
ي  طب العيون  معيد 01/11/2014     219860258928 مها امحمد المختار الجغمنن  الطب البشر

ي  طب اطفال معيد 01/01/2015     219860259396 سوسن الهادي ابراهيم الشعاب 128  الطب البشر

ي  وظائف اعضاء معيد 01/11/2014     219860263326 هناء نادية الصادق البشت  بالحاج 129  الطب البشر

وك ابوالقاسم زقروبة 130 ي  انسجة  معيد 01/11/2014     219860319434 ناصة المت   الطب البشر

ي  طب اطفال معيد 01/11/2014     219860320052 انتصار سويس احمد الرحيم 131  الطب البشر

ي  علم امراض  معيد 9/1/2014     219860345716 نرجس عمر احمد الجطولي  132  الطب البشر

ي  االنسجة  معيد 01/11/2014     219860412876 ندى نوري سعيد قرقاب  133  الطب البشر

ي  علم االمراض  معيد 01/11/2014     219860414209 رحاب عبداللطيف احمد  134  الطب البشر

ي  جراحة معيد 11/1/2014     119850333151 صالح انبية عمارة احمد  135  الطب البشر

ي  جراحة معيد 01/11/2014     119860275931 محمد البشت  محمد الحميدي  136  الطب البشر

ي عبدهللا 137 ي  جراحة معيد 01/11/2014     119860012659 خالد محمد عبدالنن   الطب البشر

 االسنان / الزاوية  تركيبات ثابتة  معيد 01/09/2014     119860326921 محمد عبدالسالم علي معتوق  138

 االسنان / الزاوية  عالج جدور  معيد 01/09/2014     119870071211 حمزة محمد المختار نرصات 139

 االسنان / الزاوية  تركيبات متحركة  معيد 01/09/2014     119870188119 الطاهر المختار الطاهر عبد الرحمن  140

 االسنان / الزاوية  أنسجة فموية  معيد 01/10/2014     119870217161 المهدي الهادي المهدي العكاري  141



ي  142
 االسنان / الزاوية  تركيبات ثابتة  معيد 01/09/2014     119870372761 حاتم حسن علي المرغنن

ي  معيد 01/09/2014     119870417596 عبدالسالم عياد عبدالسالم زهمول  143
 االسنان / الزاوية  عالج تحفظن

 االسنان / الزاوية  عالج اللثة  معيد 01/10/2014     119870467621 حمزة محمد عبدالمنعم الشارف 144

يكي  145
 االسنان / الزاوية  طب الفم معيد 24/02/2015     119890220772 عزام المختار الصغت  التر

 االسنان / الزاوية  تركيبات ثابتة  معيد 01/09/2014     119900495817 ايهاب محمد احمد المقرج 146

 االسنان / الزاوية  تقويم اسنان معيد 01/10/2014     219860027667 فاطمة ابراهيم عبدالهادي عبدالحميد  147

ي    ح اسنان  معيد 02/11/2014     219870087451 سح  العجيلي عصمان شكز  148  االسنان / الزاوية  تشر

 االسنان / الزاوية  أمراض فموية معيد 01/10/2014     219870106222 وئام رمضان محمد شيوب 149

ي الحطاب 150 ي    ح اسنان  معيد 01/10/2014     219870211360 اري    ج صالح العرب   االسنان / الزاوية  تشر

 االسنان / الزاوية  أمراض فموية معيد 01/10/2014     219870278240 ثريا ابوالقاسم الخذراوي الخذراوي 151

وك  152  االسنان / الزاوية  أنسجة فموية  معيد 02/09/2014     219870364400 نشين فتحي عل المت 

ي  153
 االسنان / الزاوية  طب أطفال  معيد 01/10/2014     219870381689 هاجر عبداللطيف ابراهيم القاضن

ي زيدان  154  االسنان / الزاوية  تقويم اسنان معيد 02/11/2014     219880077260 هناء سعيد عبدالنن 

ي نور الدين الصادق المودي 155
 االسنان / الزاوية  طب أطفال  معيد 01/10/2014     219880177382 امابن

ي  156  االسنان / الزاوية  االحياء الدقيقة معيد 01/09/2014     219880371795 رئيفة عاشور بشت  الطوين 

ي  معيد 01/10/2014     219880406134 اشاء ابوعجيلة عل االصقع  157
 االسنان / الزاوية  طب وقاب 

 االسنان / الزاوية  طب الفم معيد 01/12/2014     219880579858 نورالهدى سالم فرج الحرم 158

 االسنان / الزاوية  عالج اللثة  معيد 01/10/2014     119870217529 البشت  الهادي جمعة امقيق 159



 االسنان / الزاوية  تركيبات متحركة  معيد 01/09/2014     119870188119 الطاهر المختار الطاهر عبد الرحمن  160

 االداب / الزاوية  االعالم معيد 01/09/2014     119880222160 خالد محمد ادريس ابومدين 161

ي  162
ية  معيد 01/09/2014     119900223388 عبدالرؤوف االزهر  محمد الشنينر ن  االداب / الزاوية  اللغة االنجلت 

 االداب / الزاوية  اللغة العربية معيد 01/09/2014     119900421939 مرسال مصطفن عل هويدي  163

 االداب / الزاوية  االعالم معيد 01/09/2014     219890013522 امنة فتحي علي بن سالم  164

ي الطيب بشينة  165
 االداب / الزاوية  اللغة العربية معيد 01/09/2014     219890074763 مديحة البشنر

 االداب / الزاوية  اللغة الفرنسية  معيد 19/04/2017     219890104701 مروة عبدالباسط البهلول دبوس 166

 االداب / الزاوية  دراسات اسالمية معيد 01/09/2014     219890210590 خولة الفيتوري محمد الذيب  167

ي  معيد 20/12/2015     219900100644 خديجة البشت  احمد لوكة 168 ن  االداب / الزاوية  اللغة انجلت 

ية  معيد 07/09/2014     219900219951 ايه عبدالسالم عبدالمجيد البشت 169 ن  ية االداب / الزاو  اللغة االنجلت 

ية  معيد 03/09/2014     219900277759 انوار احمد سالم المبيض 170 ن  االداب / الزاوية  اللغة االنجلت 

 االداب / الزاوية  الدراسات االسالمية  معيد 14/09/2014     219900328855 امينة عل الصادق المقطوف 171

ية  معيد 01/01/2015     219910095299 سارة منصور الهادي قدارة  172 ن  االداب / الزاوية  اللغة االنجلت 

ية  معيد 01/09/2014     219910109112 الهام ابوعجيلة عل ابوالقاسم 173 ن  االداب / الزاوية  اللغة االنجلت 

 االداب / الزاوية  اللغة الفرنسية  معيد 01/09/2014     219910322632 اخالص رمضان محمد حركات 174

وكة المقطوف السائح  175  االداب / الزاوية  الدراسات االسالمية  معيد 20/10/2014   مت 

 االقتصاد / الزاوية  العلوم السياسية  معيد 01/10/2014     119880225145 عبد العزيز العجيلي الهادي المرابط 176

ونية  معيد 31/08/2014     119890342405 عبدالسالم مصطفن مصطفن الغا 177  الهندسة / الزاوية   هندسة كهربائية االلكتر



 الهندسة / الزاوية  الميكانيكا  معيد       219870102596 اميمة العجيلي محمد شكز  178

وك الصويعي  179  التقنية الطبية / الزاوية التخذير والعناية الفائقة معيد 04/09/2014     119870420592 عل عبدالسالم المت 

ي عبدالباسط مفتاح زولية  180
 التقنية الطبية / الزاوية التخذير والعناية الفائقة معيد 04/09/2014     119870458696 الجيالبن

ي  181 ب  ات الطبية معيد 17/09/2014     119880228892 محمود نوري محمد الغت   التقنية الطبية / الزاوية المختت 

ات الطبية معيد 14/09/2014     119880347410 هشام مصباح رمضان االجنف  182  التقنية الطبية / الزاوية المختت 

 التقنية الطبية / الزاوية التخذير والعناية الفائقة معيد 9/7/2014     119900015396 نبيه عياد مسعود عيس 183

 التقنية الطبية / الزاوية التخذير والعناية الفائقة معيد 04/09/2014     119900329385 محمود البشت  احمد صقر  184

 التقنية الطبية / الزاوية التخذير والعناية الفائقة معيد 02/09/2014     119910049631 زكريا سمت  عبدالسالم كرشمان  185

 التقنية الطبية الزاوية  تقنية االسنان  معيد 04/09/2014     219870323515 خلود عبدهللا عل عبدالصادق  186

 التقنية الطبية الزاوية  تقنية االسنان  معيد 17/09/2014     219890035744 عواطف محمد محمد سعود  187

 التقنية الطبية الزاوية  تقنية االسنان  معيد 10/09/2014     219890073616 ندى البشت  محمد الشك  188

ات الطبية معيد 17/09/2014     219890223985 ايناس علي احمد بشت   189  التقنية الطبية الزاوية  المختت 

ة محمد مفتاح نرصات  190  التقنية الطبية الزاوية  تقنية االسنان  معيد 02/09/2014     219890257810 امت 

 التقنية الطبية الزاوية  التخذير والعناية الفائقة   معيد 07/09/2014     219890325171 وردة رمضان خليفة بن كورة 191

ي االحرش 192 ي العرب 
ات الطبية معيد 01/07/2015     219890442502 خديجة الجيالبن  التقنية الطبية الزاوية  المختت 

 التقنية الطبية الزاوية  العالج الطبيعي  معيد 17/09/2014     219890584260 تركيه عبدالرزاق خليفة فتح هللا 193

 التقنية الطبية الزاوية  العالج الطبيعي  معيد 17/09/2014     219900323829 ساميه عل الصويعي احمد  194

ة  195 ن ة محمد عمر خبت  ات الطبية معيد 17/09/2014     219900442591 امت   التقنية الطبية الزاوية  المختت 



 التقنية الطبية الزاوية  التخذير والعناية الفائقة   معيد 14/09/2014     219910310684 ناهد سالم عل سالم  196

ن ابوهديمة المهدي 197  التقنية الطبية الزاوية  التخذير والعناية الفائقة معيد 9/2/2014     119890415679 المهدي حسي 

ي  198
ن مصباح عمر الحناسر  االقتصاد / العجيالت  المحاسبة معيد 16/10/2014     119890310873 امي 

ي  199
 االقتصاد / العجيالت  تمويل ومصارف معيد 07/09/2014     219890533675 امابن ابوبكر عبدالسيد الطنطابن

ي  200  االقتصاد / العجيالت  االقتصاد معيد 8/31/2014     219900250075 نوري ابو خروطة لطفية صت 

 االقتصاد / العجيالت  المحاسبة معيد 9/1/2014     219910318879 مالك يونس شعبان الفنظازي 201

ي المجدوب  202 بية / العجيالت رياض أطفال معيد 05/03/2015     219850323375 سهيله حمزة العرب   التر

بية / العجيالت الحاسوب معيد 13/10/2014     219890366110 ايناس علي الهادي الهمامي  203  التر

بية / العجيالت الحاسوب معيد 12/10/2014     219900057924 نجوى ضؤ ابوعجيلة دربال 204  التر

ي  205
بية / العجيالت الرياضيات معيد 14/10/2014     219900097502 صفاء مسعود عل القاضن  التر

ي  206
وك ضو القاضن بية / العجيالت معلم فصل  معيد 02/10/2014     219900097564 ايمان المت   التر

بية / العجيالت الحاسوب معيد 12/10/2014     219900328015 إيمان جمعة مسعود سعد 207  التر

بية / العجيالت اللغة العربية معيد 20/01/2015     219910176365 ندى محمد الحراري عبعوب  208  التر

ي  209
ن العكروبر ياء معيد 07/10/2014     219910323611 ازهار جمعة محمد حسي  ن بية / العجيالت الفت   التر

ي  210
بية / العجيالت اللغة العربية معيد 9/1/2014     219890441719 إيمان أحمد محمد الحشابن  التر

ي  211
ي عيسي  الحاسوب معيد 04/09/2014     219900439502 الخامسة صالح نرص الطنطابن بية / اب 

 التر

ية  معيد 02/09/2014     219900445187 انوار ابوعجيلة عل كشادة 212 ن ي عيسي  اللغة االنجلت  بية / اب 
 التر

ياء معيد 01/09/2014     219910033949 فريال امحمد محمد عبدالحميد 213 ن ي عيسي  الفت  بية / اب 
 التر



ية  معيد 13/4/2015     219900414923 امال ابوالقاسم محمد المشوط  214 ن ي عيسي  اللغة االنجلت  بية / اب 
 التر

بية  الحاسوب معيد 07/09/2014     219900257748 مروة محمد ابوعجيلة ابوعائشة 215 ي عيسي   \ التر  اب 

ية  معيد 01/09/2014     219880141888 الهام محمد عل قراف 216 ن بية  اللغة االنجلت  ي عيسي   \ التر  اب 

بية  اللغة العربية معيد 04/09/2014     219900282461 انوار يوسف عبدهللا مفتاح الناجح 217 ي عيسي   \ التر  اب 

ي  218
ر
بية  الرياضيات معيد 01/09/2014     219900108747 حنان عل محمد السلوف ي عيسي   \ التر  اب 

ن الثابت  219 بية  الرياضيات معيد 04/09/2014     219900108969 نجوى ابراهيم حسي  ي عيسي   \ التر  اب 

بية  الرياضيات معيد 01/09/2014     219910110075 ايمان خالد محمد القفة 220 ي عيسي   \ التر  اب 

 التقنية الطبية الزاوية  التخذير والعناية الفائقة   معيد 07/09/2014     219900326118 صباح سالم منصور الغرمول  221

ى الهادي مصطفن شمبارو  222  الهندسة / النفطية هندسة نفظية معيد 01/09/2014     219880334208 بشر

ي  معيد 01/09/2014     219880482169 اية محمد احمد بسيسة  223
 الهندسة / الزاوية  التخطيط العمرابن

ي  224 ي اسماعيل الكمجاج  ونية  معيد 01/09/2014     219890349306 مروة العرب   الهندسة / الزاوية  هندسة كهربائية االلكتر

ونية  معيد 31/08/2014     119860080782 محمد نورالدين محمد القانقا 225  الهندسة / الزاوية   هندسة كهربائية االلكتر

ونية  معيد 31/08/2014     119880305805 وائل عبدالسالم علي الطبيب  226  الهندسة / الزاوية   هندسة كهربائية االلكتر

ان  معيد 11/09/2014     119890331542 معزالدين نوري رمضان الجرد  227  الهندسة / الزاوية   هندسة الطت 

ونية  معيد 31/08/2014     119890342405 عبدالسالم مصطفن مصطفن الغا 228  الهندسة / الزاوية   هندسة كهربائية االلكتر

ونية  معيد 02/09/2014     119900298931 حسن ابراهيم ابراهيم بوهندي  229  الهندسة / الزاوية   هندسة كهربائية االلكتر

ونية  معيد 31/08/2014     119900491785 حامد عبدالسالم عل المليان  230  الهندسة / الزاوية   هندسة كهربائية االلكتر

ونية  معيد 26/10/2014     219870328466 رجاء عامر الهادي خليل  231  الهندسة / الزاوية   هندسة كهربائية االلكتر



 

 

 العلوم / الزاوية  الحاسوب معيد 07/09/2014     219880004002 نجاة عل احمد القمي  232

ي دبوب 233
ن
 العلوم / الزاوية  الكيمياء  معيد 01/09/2014     219890080386 شهد المقطوف الواف

234 
 البيطرة والزراعة /العجيالت البيطرة  معيد 01/01/2015     119880388947 احمد عمر علي شريتل

بية / العجيالت الحاسوب معيد 21/10/2014     219910084428 مروة عبدالكريم فرج زغيل  235  التر


