
ماجسترأسماء المتقدمين للدراسات العليا قسم اللغة اإلنجليزية  

سنة التخرجالنسبةمكان  الحصول علي الشهادة الجامعيةصفة االلتحاقتاريخ الميالدالجنسيةاالســـــم رباعي

30/09/2019%84.86كلية اللغات / جامعة طرابلس تفرغ للدراسة30/01/1995ليبية اسالم يوسف ابراهيم زوكة 1

92.9424/09/2020جامعة طرابلس كلية التربية جنزورتدرس على حسابك الخاص26/07/1998ليبيةالزهراء احمد علي الشائبي2

01/01/2017%87.34كلية اللغات جامعة طرابلس تدرس على حسابك الخاص18/02/1994سودانيةاية يوسف ابراهيم عبدهللا3

93.1326/07/2018جامعة الزيتونة ترهونةتدرس على حسابك الخاص27/05/1998ليبيةإخالص علي البشير عقيل4

12/12/2019%78.88قسم اللغة االنجليزية  (ب)جامعة طرابلس قاطع تفرغ للدراسة11/10/1998ليبيةإسراء محمد رمضان باره5

8627/12/2021جامعة طرابلس قاطع  بتفرغ للدراسة17/02/1994ليبيةإسراء محمد ميالد عريف6

21/06/2016%90كلية التربية طرابلس تفرغ للدراسة16/07/1994ليبيةأحالم سالم محمد الصغير 7

85.9425/02/2016 % كليه االداب الجامعه االسمرية اإلسالميةتفرغ للدراسة07/07/1993ليبيأسماء سليمان ميالد األبيض8

30/01/2022%90.91زليتن/كلية العلوم االنسانية /الجامعة االسمرية االسالميةتفرغ للدراسة14/05/1998ليبية أماني عادل محمد والي9

25/06/2014%90.85كلية االداب جامعة المرقبمعيد في جامعة اخري31/08/1992ليبيةأنوار الهدار فرج القطيوي10

14/06/2017%82.90جامعة المرقب معيد في جامعة اخري30/11/1995ليبيحسام الدين فتحي محمد قدقود11

03/12/2015ممتاز جامعة طرابلس تفرغ للدراسة04/09/1993ليبيحسن عبدالناصر مفتاح سعدهللا 12

88.1530/12/2021سبها تدرس على حسابك الخاص30/01/1988ليبيهخديجة حامد محمد سالم13

28/07/2018%91جامعة الزيتونة  ترهونة ليبياتدرس على حسابك الخاص08/12/2021ليبيةخولة رمضان مفتاح ميالد المهدوي 14

11/11/2021%94.94جامعة الزيتونة بترهونةمعيد في جامعة اخري28/12/1998ليبيةرجعة محمد جمعة سالم15

8801/01/2016تدرس على حسابك الخاص26/06/1995ليبية رغدة محمد ابوعجيلة 16

85.9620/03/2019كلية التربية قصر بن غشيرتدرس على حسابك الخاص21/07/1993ليبيةزينب صالح ميالد عبدالمولى17

10/08/2019%90.30جامعة     طرابلس  قاطع ب تدرس على حسابك الخاص14/08/1997ليبيةسالمة علي سالم العلوي 18

07/07/2021%86.10كلية اللغات. قاطع ب   / جامعة طرابلس تدرس على حسابك الخاص03/04/1999ليبيةصفاء محمد على الرطب19

01/01/2018%87كلية اللغات قسم الترجمة- جامعة طرابلس تفرغ للدراسة28/04/1996ليبيةضحى فتحي عبدالسالم شوبار20

8420/04/2017كلية األدب بني وليدتفرغ للدراسة24/06/1996ليبيةعائشة إبراهيم عمر الهمالي 21

01/08/2017%81جامعة سرتتفرغ للدراسة01/03/1994ليبيعبد الرحمن الطاهر المخزوم المخزوم22

8022/01/2022جامعة المرقبمعيد في جامعة اخري30/12/1995ليبيعمران احمد علي الفائدي 23

04/10/2018%89.25كلية االداب جامعة المرقبتفرغ للدراسة12/12/1996ليبيةفاطمة الزهراء ابراهيم سالم ابوراوي24

06/08/2019%86جامعة طرابلس قاطع بتدرس على حسابك الخاص08/02/1998ليبيةمرام مصطفى عمر الفقهي25

26/07/2011 % 88.07جامعة سرتتدرس على حسابك الخاص26/12/1988ليبيهمرعية محجوب حمد عبدالرحيم26

21/02/2016%90.30جامعة سبهاتفرغ للدراسة01/01/1992ليبيهمريم محمد صالح شلومي27

28/05/2018%84كلية اللغات -جامعة طرابلستدرس على حسابك الخاص27/03/1996ليبيةمنى محمد محمد الخمسي 28



20/09/2021 % 90.29الجامعة األسمرية كلية العلوم االنسانية بنات زليتن تدرس على حسابك الخاص15/10/1998ليبيةندى أحمد محمد بن نجي29

01/01/2018%94.43قاطع ب_ جامعة طرابلستفرغ للدراسة17/02/1996ليبيةندى محمد المختار علي سعيد30

02/06/2006%90كلية التربية قصر بن غشيرتفرغ للدراسة08/03/1985ليبيهنعيميه محمد ميالد ساسي31

01/06/2010%89.62جامعة طرابلستدرس على حسابك الخاص13/10/1987ليبيةنورا عمر الشريف بن حامد 32

10/01/2018%85.41جامعة طرابلس تدرس على حسابك الخاص13/08/1996ليبيةنيروز عبد الحميد  بن عثمان33

18/06/2013%91كلية التربية العجيالت جامعة الزاوية تدرس على حسابك الخاص18/09/1991ليبيةهاجر مسعود إمحمد مسعود34

86.2215/02/2015 % جامعة طرابلس قاطع بتفرغ للدراسة10/05/1992ليبيةهديل مصباح حافظ عريبي 35


