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الفصل 

الدراسي

ه عبدالرحمن عبد السالم الصديق       1610000220617100002 2010ربيع ليبيةجيد74.08امير

2010ربيع ليبيةجيد69.02ثريا مسعود علي عبدالسالم                2610002020617100020

2010ربيع ليبيةجيد جدا76.07رباب جمعه مازق النعمي                   3610001320617100013

ي المريض               4610001920617100019
هون  2010ربيع ليبيةممتاز88.52سميه محمد الير

2010ربيع ليبيةجيد جدا79.48صفاء فرج عثمان علي                      5610001120617100011

2010ربيع ليبيةممتاز92.86فتحيه محمد خليفه دياب                   6610000620617100006

2010ربيع ليبيةجيد72.07فريال فوزي الطاهر االرنؤوطي             7610001020617100010

ي                   8610001820617100018
هون  2010ربيع ليبيةجيد65.22كوثر علي فرج الير

2010ربيع ليبيةجيد جدا84.18منال علي منصور                          9610001520617100015

2010ربيع ليبيةجيد66.78نعيمة المهدي علي انبية10610001720617100017

2010ربيع ليبيةممتاز86.26هاجر عمر الشارف بن سليمان               11610001220617100012

2010ربيع ليبيةممتاز88.67هناء ابوبكر محمد عبدالسالم              12610000420617100004

2010خريف ليبيةجيد65.25مريم رمضان فتح هللا علي1610001620617100016

2010خريف ليبيةمقبول61.22هاجر علي مختار أبوزيد2610000120617100001

2010خريف ليبيةمقبول58.46هبة محمد أحمد الصويعي3610000320617100003

2010خريف ليبيةمقبول50.57فاطمة سليمان ساسي حراقه4210002820217100028

2011ربيع ليبيةممتاز87.30سناء رمضان محمد الزروق1610002520617100025

83.73صفاء أحمد عبد السالم الفرد2710000220717100002
ً
2011ربيع ليبيةجيد جدا

ي3710000120717100001
ي الجهان 

79.80مودة مصطف 
ً
2011ربيع ليبيةجيد جدا

2011ربيع ليبيةجيد70.91إرساء إبراهيم ضوء زايد4710000320717100003

2011ربيع ليبيةجيد70.24سهام علي إبراهيم العبدلي5710001020717100010

2011ربيع ليبيةجيد67.53نجاح يونس علي بن عويد6710002020717100020

وز علي عمرو ميالد7710000920717100009 2011ربيع ليبيةجيد66.86نير

2011ربيع ليبيةمقبول59.12ريم محمد مازق8610001420617100014

2011ربيع ليبيةامنه عبد السالم عاشور بن يوسف9210002520217100025

76.42منال عبد الحفيظ محمد ماطوس1710001620717100016
ً
2011خريف ليبيةجيد جدا

2011خريف ليبيةمقبول61.60إيمان عبد الوهاب الضبع2710001720717100017

ة عبد الحميد الصادق قاباج3710002220717100022 2011خريف ليبيةمقبول53.70أمير

ي1710002620717100026
 
2012ربيع ليبيةجيد70.77مروه المھدي محمود وف

2012ربيع ليبيةمقبول57.31نادية العماري محمد الجحاوي2710001120717100011

2012ربيع ليبيةمقبول53.97هنيده إبراهيم محمد الدوكالي3710000420717100004

2013ربيع ليبيةجيد72.29أسيل عمر رمضان الدالي1209100022091710002

ي المريض2209100072091710007
هون  2013ربيع ليبيةجيد69.54فوزية محمد الير

2013ربيع ليبيةمقبول62.89وداد الرسار امحمد رسار3810200120817102001

ي4710001420717100014
2013ربيع ليبيةمقبول50.83وصال محمد سالم المرغن 

2013خريف ليبيةجيد65.96أنوار امحمد علي بن حامد181020112081710011

84.74حنان خليفة علي المرابط1210100112101710011
ً
2014ربيع ليبيةجيد جدا

2014ربيع ليبيةجيد جدا82.86هناء أحمد عبد هللا ابراهيم2210100012101710001

2014ربيع ليبيةجيد71.95سامية المختار أبو خريص بلقاسم3210100032101710003

2014ربيع ليبيةجيد69.83لطيفة منصور محمد سليمان4210100102101710010

2014ربيع ليبيةجيد67.5مها شعبان محمد العباسي5209100102091710010

يدي6209100032091710003 2014ربيع ليبيةمقبول62.31فاطمة الزوام معمر الرسر

ي781020122081710012  عمر العزين 
2014ربيع ليبيةمقبول56.52هناء األمير 

2014خريف ليبيةجيد68.92آمنة أحمد علي الصغير1209100012091710001

2014خريف ليبيةمقبول64.39نجاح أبو زيد محمد معتوق2210100082101710008

ي محمد صالح أبو خشيم3210100072101710007
2014خريف ليبيةمقبول64.32أمان 

2014خريف ليبيةمقبول52.85هاجر عبد هللا ميلود جاب هللا491010052091710105

2015ربيع ليبيةمقبول63.9زينب فرج علي القدار1210100132101710013



80.17ايناس يونس ابو بكر بن دحيم1112100052121710105
ً
2015خريف ليبيةجيد جدا

2015خريف ليبيةجيد73.08صفاء مصطف  عل خلف هللا2111100042111710104

ي3110100032101710103
2015خريف ليبيةمقبول63.67مريم الهاشمي سعد القاض 

2015خريف ليبيةمقبول50.17خلود محمد سالم القيادي481020132081710013

2016ربيع ليبيةجيد69.2مودة حامد محمد كابوكا121210001212170025

2016ربيع ليبيةمقبول55.88الهام محمد جمعة القراد2110100022101710102

ي1112100112121710111
78.45آالء عبد الرزاق محمد الباجقن 

ً
2016خريف ليبيةجيد جدا

2016خريف ليبيةمقبول63.99حنير  محفوظ عل فضل211110003216175234

ي381020142081710014
ي المرجين 

 
2016خريف ليبيةمقبول56.9نجوى سالم الالف

ي أحمد أحمد121201081212170468
2017ربيع ليبيةممتاز93.75أمينة الفرجان 

ي221310005213175038
2017ربيع ليبيةجيد72اكرام الطاهر احمد المسالنر

2017ربيع مرصيةجيد66.55ارساء جمال عبد الفتاح خضير321210018212170450

2017ربيع ليبيةمقبول61.9مناهل رجب ميالد  بن علي411210003216175328

2017خريف ليبيةجيد جدا75.12سارة مولود سالم الفجوال121210032216175350

2017خريف ليبيةجيد73.26صابرين امحمد محمود ابو زويدة221310001213170046

ة عبد المقصود محمد أبو مصلح321310006213175001 2017خريف فلسطينيةجيد67.94أمير

2017خريف ليبيةمقبول64.57أمان  صالح محمد بن حليم4110100092101710109

2017خريف ليبيةمقبول63.21حنير  رجب شعبان الغناى 5210100042101710004

2017خريف ليبيةمقبول62.82خدوجة عبد السالم عل أبو قراص6210100052101710005

2018ربيع ليبيةمقبول64.76الهام فتىح سالم فحيمة111110002216175461

2018ربيع ليبيةمقبول64.41ايمان محمد الصادق القاض 211410002213170624

2018ربيع ليبيةمقبول64.32دنيا ابراهيم الفيتورى قيوة311410009213170623

2018خريف ليبيةجيد70.52مرام عبد النارص علي السعداوي111410003213170796

2018خريف ليبيةجيد69.63ارساء علي محمد البوراوي221410008214170301

ي انبيه321410009214170340
هون  2018خريف ليبيةجيد68.36هناء محمد الير

2018خريف ليبيةجيد66.03زهراء عاشور صالح سليمان421210031216175326

2018خريف ليبيةمقبول63.99مودة أبوعجيلة أحمد أبوعجيلة521210010212170374

ي121510006215170102
2019ربيع ليبيةممتاز90.61نور الهدى سالم عمر الشيبان 

 عبدالحكيم عامر علي221510019215170529
2019ربيع ليبيةممتاز85.32من 

2019ربيع ليبيةجيد جدا78.54نسيبة عمر العجيل سويسي321510043215170228

2019ربيع ليبيةجيد74.46رسور عمر البخاري عيس421510010215170044

2019ربيع ليبيةجيد71.5مروة رجب محمد خشيبة521510042215170189

 مفتاح جمعه الخبولي621510007215170047
2019ربيع ليبيةجيد71.33حنير 

2019ربيع ليبيةجيد71.11ريان عبد المجيد محمد ابورقيبه711510002214170676

ى عياد حمودة821510015215175360 2019ربيع ليبيةجيد66.49سعاد خير

2019ربيع ليبيةمقبول64.28إزدهار عمر الطاهر اشبيلي911410010216175527

2019خريف ليبيةجيد74.92آية عبد المجيد علي  حسير  111610009215170730

2019خريف ليبيةجيد70.58فاطمة ابراهيم عمر الحاتم211510011214175055

ي محمد طيلمون321510037215170304 2019خريف ليبيةجيد67.24سارة خير

2019خريف ليبيةجيد65.48سمية الصيد عمران محمد411510004214175114

2019خريف ليبيةجيد65.01ايمان ناج  ابولقاسم العزومي511510005214175217

ي121610015216170141
2020خريف ليبيةجيد جدا84.69رتاج محمد سالم العبان 

2020خريف ليبيةجيد جدا84.47مروة الهاشم بلقاسم المحجوب221610003216170255

2020خريف ليبيةجيد جدا80.62أمينة عبدالسالم السايح الكانون 321610019216170406

2020خريف ليبيةجيد جدا78.19ساره حسن محمد األسىط421610024216170001

2020خريف ليبيةجيد جدا78.16مرام رجب محمد خشيبة521610011216170043

2020خريف ليبيةجيد جدا77.54ارساء عبدالحميد عل بن سعيدان621610016216170049

2020خريف ليبيةجيد72.55مرام حسن ابوالقاسم القريو721610012216170099

2020خريف ليبيةجيد65.86حنير  محمد سالم الصغير821510003215170017

ش911510003214175065 2020خريف ليبيةمقبول62.48مروه محمد مفتاح المحي 



2021ربيع ليبيةجيد جدا75.5ري  هام ابراهيم سعد سليمان121610021216170428

2021ربيع ليبيةجيد74.95رويده عبدالباسط ميلود بن عثمان221610018216170357

2021ربيع ليبيةجيد74.83ايمان ابراهيم سالم بن الحاج217175016ليس لهم رقم قيد3

2021ربيع ليبيةجيد71.57صفاء نجيب محمد الزروق421610020216170143

2021ربيع ليبيةجيد71.37هناء عبيد عبدالرازق عبدالسالم2181707361ليس لهم رقم قيد5

يف121610009216170198 2021خريف ليبيةممتاز92.17مالك أكرم  محمد  الرسر

ي211710006216170688
ى محمد رجب الغريان  2021خريف ليبيةجيد74.26برسر

2021خريف ليبيةجيد73.68أسماء مفتاح محمد الزادمة311610002215170691

2021خريف ليبيةجيد69.54آالء خالد محمد الشعاب النعاس421510031215175003

2021خريف ليبيةمقبول60.91ابتسام عبد العزيز خليفة الزلقوق521410005214170016

2021خريف ليبيةمقبول59.94خديجة محمد حسن بن سليمان6210100092101710209

2022ربيع ليبيةممتاز87.14مالك احميدة محمد سويسي217170469ليس لهم رقم قيد1

2022ربيع ليبيةجيد73.94اسراء محمد أحمد جروش217170005ليس لهم رقم قيد2

2022ربيع ليبيةجيد71.12نسرين صالح ميالد أبوزيد311710004216170526

2022ربيع ليبيةجيد70.97مرام عبدالحكيم رمضان بن معتوق411710002216170641

2022ربيع ليبيةجيد70.07هند عادل رجب الولد217170189ليس لهم رقم قيد5

2022ربيع ليبيةجيد67.91ثريا محمود احمد مروان621610001216170362

2022ربيع ليبيةمقبول57.78بشرى فتحى المختار النفاتى721410007214170238


