
 س ــلــرابــة طــــامعــــج

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ( 2005/ 2004(( لسنة )  التخدير والعناية الفائقة إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد م ـــــــــــــــــــــــاالس ر.م 

 أنثى   جيد فقط  69.00 الثاني  1983 طرابلس ليبية  2028 ابتسام سعيد احمد أبو معيز    1

 أنثى   جيد جدا  79.7 األول  1983 طرابلس ليبية   20213 ابتسام عبد هللا عبد هللا سعيد    2

 أنثى  مقبول  58.3 الثاني   1982 طرابلس ليبية  144 ابتسام علي عياذ زائد    3

 أنثى   مقبول  58.72 الثاني  1984 طرابلس ليبية  116 ابتسام محمد علي أبو غمجة    4

 أنثى   مقبول  60.4 الثاني  1983 طرابلس ليبية   20217 ابتسام موسى سعد هللا    5

 ذكر جيد جدا  82.5 األول  1982 طرابلس ليبي  132 احمد ألبدري المختار عطية    6

 ذكر مقبول  56.6 الثاني  1981 ليبيا  فلسطيني   99831 احمد أمير محمود المدهون    7

 ذكر مقبول  56.75 الثاني   1982 طرابلس ليبي  20240 احمد عمر عبد هللا عمار    8

 ذكر جيد جدا  76.86 األول  1983 الزاوية   ليبي  20242 احمد محمد ميالد الحاج محمد   9

 ذكر  جيد فقط   66.75 األول  1983 طرابلس ليبي   20243 احمد ميالد محمد هامان    10

 أنثى   مقبول  57.9 الثاني  1983 بريطانيا   ليبية  147 أريج احمد رمضان التويب    11

 ذكر مقبول  61.5 األول  1983 تاجوراء ليبية  20253 أسامة احمد علي الشاوش    12

 ذكر جيد فقط   71.2 األول  1984 طرابلس ليبي  20256 أسامة سالم احمد جويلي    13

 ذكر جيد فقط  73.6 األول  1984 طرابلس ليبي  20257   ي جانأسامة سعيد مفتاح الفر  14

 أنثى  مقبول  55.47 الثاني  1977 طرابلس ليبية  981320 أسماء التهامي عبد هللا الذويب   15

 أنثى  مقبول  54.34 الثاني   1983 سوريا   ليبية  167 أسماء الهادي سالم أبو شعاله    16

 أنثى   جيد فقط  72.8 األول  1983 طرابلس ليبية   20280 أسماء مصطفى بن عروص    17

 ذكر مقبول  52.00 الثاني  1981 طرابلس ليبي  183 إسماعيل عبد العزيز بن عاشور    18

 ذكر جيد فقط  66.3 األول  1983 تاجوراء ليبي  20284 إسماعيل مسعود الهادي أبو زيد    19

 ذكر مقبول  54.17 الثاني   1981 تاجوراء ليبي  185 إسماعيل مفتاح محمد النعاس    20

 أنثى   مقبول  62.3 الثاني   1983 طرابلس ليبية   20286 أسمهان الهادي أبو عجيلة عجاج    21



 ذكر جيد فقط  65.68 األول  1978 براك ليبي  398 المبروك محمد احمودة    22

 أنثى   مقبول  56.79 الثاني  1983 يفرن  ليبية  202109 أمال عمر سعيد أبو بكر    23

 أنثى   مقبول  59.06 الثاني  1980 السودان سودانية  202117 أماني مصطفى احمد محمود   24

 أنثى   مقبول  63.93 األول  1983 طرابلس   ليبية   202124 أمل عبد المجيد محمد بن صوفية    25

 أنثى  مقبول  60.8 الثاني  1983 السواني  ليبية  202137 أميرة عبد الكريم الصيد سعد   26

 أنثى  مقبول  55.24 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202140 أميرة محمد سليم بن عمران    27

 أنثى   مقبول  62.96 األول  1984 طرابلس ليبية  202143 اميمة احمد محمد المكي    28

 أنثى   مقبول  62.27 الثاني  1983 العزيزية  ليبية  202144 اميمة مسعود عبد هللا رمضان    29

 أنثى   مقبول  60.4 األول  1983 طرابلس ليبية  202146 أمينة أمبارك أمحمد ألحامدي    30

 أنثى   مقبول  60.9 األول  1984 طرابلس ليبية  202176 إيمان عيسى عبد السالم ألطرشي    31

 أنثى   مقبول  63.2 األول  1983 طرابلس ليبية  202177 إيمان مصطفى عمورة ألهوني    32

 ذكر مقبول  54.48 الثاني  1982 تاجوراء ليبي  2000363 أيمن إبراهيم محمد حبيبي    33

 ذكر  مقبول  62.7 األول  1982 طرابلس ليبي  202180 أيمن البشير احمد الشائبى    34

 أنثى   مقبول  60.00 الثاني  1982 طرابلس ليبية  202191 إيناس األمين المحجوب    35

 أنثى   جيد فقط  66.00 األول  1983 ليبيا  مصرية  1193 إيناس سعد الدين الخطيب محمد حسن    36

 أنثى   مقبول  57.8 األول  1983 طرابلس ليبية   202194 إيناس عبد الرزاق األخضر    37

 أنثى  مقبول  58.00 الثاني  1980 طرابلس ليبية  202221 برنية علي عياذ زائد    38

 أنثى  مقبول  55.17 الثاني  1982 طرابلس ليبية  1223 بسمة رمضان جمعة سعيد    39

 أنثى  مقبول  54.79 الثاني  1984 ليبيا  فلسطينية   1224 بسمة رمضان حسين عابد    40

 أنثى  مقبول  59.20 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202240 حدهم مسعود الطاهر    41

 ذكر مقبول  57.68 الثاني  1983 بني وليد   ليبي  1275 حسن علي حسن عيسى    42

 أنثى  مقبول  57.03 الثاني  1982 طرابلس ليبية  1263 العجمي   مس حنان بلقا  43

 أنثى  مقبول  56.9 الثاني  1982 طرابلس ليبية  202277 حنان محمد سالم دخيل    44

 أنثى  مقبول  53.75 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202280 حواء ضو نصر مفتاح    45

 ذكر جيد فقط  65.1 األول  1982 طرابلس ليبي  202285 خالد فرج المبروك إبراهيم    46

 أنثى  جيد فقط  70.9 األول  1983 طرابلس ليبية  1287 خديجة احمد حسين مسعود    47

 أنثى  مقبول  56.03 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202288 خديجة الكامل محمد عدالة    48

 أنثى  مقبول  63.37 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1305 رانية عبد هللا عبد الرحمن عمران    49

 أنثى  مقبول  59.82 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202316 ربيعة سلطان احمد الرضاع    50



 أنثى  مقبول  61.72 الثاني  1984 طرابلس ليبية  202338 رندا الطاهر محمد أبو راوي    51

 أنثى  جيد جدا  76.24 األول  1983 ليبيا  فلسطينية  202358 ريما احمد محمود حمد    52

 أنثى  مقبول  63.65 الثاني  1984 طرابلس ليبية  202364 ريمه عمار ضؤ الباشا    53

 أنثى  مقبول  60.5 األول  1983 طرابلس ليبية  202368 زبيدة محمد عمر محمد العائب   54

 أنثى  جيد فقط  70.67 الثاني  1980 السودان سودانية   396 زحل خليفة عبد الرحيم خوجلي    55

 أنثى  مقبول  56.72 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202373 ه منصور نصر القنين  زهر  56

 أنثى  مقبول  56.55 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202382 زينب علي صالح الورفلي    57

 أنثى  مقبول  59.7 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202385 زينب محمد المبروك األحمر    58

 أنثى  مقبول  64.17 األول  1983 طرابلس ليبية  202387 زينة الطاهر إبراهيم قراده    59

 أنثى  جيد فقط  67.93 الثاني  1983 تاجوراء ليبية  202389 سارة إبراهيم عامر    60

 أنثى  مقبول  60.5 الثاني  1984 السواني   ليبية  202390 سارة إسماعيل جبوع    61

 أنثى  جيد فقط   72.5 األول  1983 طرابلس ليبية  202391 سارة بشير أبو زقيه    62

 أنثى  مقبول  58.96 الثاني  1984 تاجوراء ليبية  20294 سارة علي جمعة الشكنطي    63

 ذكر مقبول  62.3 األول  1982 طرابلس ليبي  202402 ساسي الهادي حسين محمد   64

 ذكر مقبول  54.8 الثاني  1983 زليتن   ليبي  202407 سالم فرج الهادي الكادوش    65

 أنثى  مقبول  57.75 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202412 سالمة رمضان خليفة شرادة    66

 أنثى  مقبول  56.00 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202413 سالمة علي خليفة    67

 أنثى  مقبول  58.27 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202415 سالمة يوسف فرج المنصوري    68

 أنثى  مقبول  63.10 األول  1983 طرابلس ليبية  202416 سالمة يوسف محمد الترهوني    69

 أنثى  مقبول  60.9 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202421 سامية رجب محمد أمحمد   70

 أنثى  مقبول  61.79 الثاني  1983 تاجوراء ليبية  202428 سامية يونس عبد النبي    71

 أنثى  مقبول  59.9 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202431 سعاد البهلول محمص    72

 أنثى  جيد فقط  65.00 الثاني  1983 الخمس ليبية  202536 سعاد عبد السالم إبراهيم أمحمد صالح    73

 أنثى  مقبول  64.2 األول  1983 طرابلس ليبية  202467 سعاد محمد عبد السالم صالح    74

 أنثى  مقبول  61.7 األول  1982 طرابلس ليبية  202438 سعاد مصطفى أبو بكر كريم    75

 أنثى  مقبول  59.10 الثاني  1982 طرابلس ليبية  11233 سعاد ميالد محمد ابو منجل   76

 أنثى  مقبول  55.55 الثاني  1981 طرابلس ليبية  397 سليمة سالم محمد أبو كيل    77

 أنثى  مقبول  64.51 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202448 سمية السانح سالم أبو شهيوه    78

 أنثى  مقبول  59.9 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202451 سمية المهدي بن بوبكر    79



 أنثى  مقبول  59.7 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202453 سمية رمضان مصطفى قنود   80

 أنثى  مقبول  58.03 األول  1982 طرابلس ليبية  200909 سناء إبراهيم فرج حسين    81

 أنثى  مقبول  59.48 الثاني  1985 ليبيا  مغربية   1467 سناء محمد محمد كمون    82

 أنثى  مقبول  59.68 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202471 سهام البهلول مفتاح علي    83

 أنثى  جيد فقط  66.5 األول  1984 طرابلس ليبية  202472 سهام الفيتوري دندي    84

 أنثى  مقبول  53.48 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1474 سهام ساسي أمحمد معيوف    85

 أنثى  مقبول  58.10 الثاني  1984 طرابلس ليبية  1478 سهير سليمان الطاهر النعاس    86

 أنثى  جيد فقط  69.2 األول  1983 طرابلس ليبية  202480 سهيله عبد هللا محمود مصباح    87

 أنثى  مقبول  58.24 الثاني  1981 فلسطين   فلسطينية   1486 شيرين عبد المنعم حمدان ألعدوي    88

 أنثى  جيد فقط  65.58 الثاني  1983 غريان   ليبية  202499 صفية منصور صالح علي    89

 ذكر جيد فقط  68.3 الثاني  1983 طرابلس ليبي  202502 صالح سليم علي شوبار    90

 ذكر مقبول  57.6 الثاني  1983 يفرن   ليبي  202507 طارق المهدي احمد مكاري    91

 ذكر جيد فقط  66.79 الثاني  1984 بن غشير   ليبي  202528 عادل محمد فرج الشرقاوي    92

 أنثى  مقبول  64.5 األول  1984 طرابلس ليبية  202513 عايدة منصور عبد هللا صالح أبو غالية    93

 أنثى  مقبول  54.62 الثاني  1984 طرابلس ليبية  202523 عائشة علي احمد زلموم    94

 أنثى  مقبول  60.37 األول  1983 طرابلس ليبية  202525 عائشة مسعود احمد نشع    95

 ذكر مقبول  64.6 األول  1984 طرابلس ليبي  202544 ألهدمي   ي جانعبد الخالق الفر  96

 ذكر مقبول  57.1 الثاني  1983 اسبيعة   ليبي  202547 عبد الرزاق بلعيد محمد طلوز    97

 ذكر جيد فقط  66.5 الثاني  1982 بني وليد  ليبي  202555 عبد الفتاح حامد احمد الوداني    98

 ذكر مقبول  55.27 الثاني  1983 طرابلس ليبي  202558 عبد هللا احمد عبد هللا حمودة    99

 ذكر مقبول  54.4 الثاني  1980 طرابلس ليبي  20108 عبد هللا علي عبد هللا الشريف    100

 ذكر مقبول  59.8 الثاني  1982 طرابلس ليبي  202583 فرج سالم   مس عز الدين بلقا  101

 أنثى  مقبول  56.27 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202596 عفاف مصطفى عبد هللا الشوشان    102

 ذكر مقبول  58.68 األول  1984 طرابلس ليبي  202603 علي الهاشمي يوسف الرحال    103

 ذكر مقبول  60.4 األول  1983 الخمس   ليبي  202607 علي محمد سليم سلطان   104

 ذكر مقبول  56.13 الثاني  1979 طرابلس ليبي  99165 عماد عبد العزيز مختار عمار    105

 ذكر مقبول  62.2 األول  1983 طرابلس ليبي  1619 عمر علي عمر الزليط    106

 أنثى  مقبول  59.00 الثاني  1983 ترهونة   ليبية  1621 عواطف أبو بكر الشائبي الشائبي    107

 أنثى  مقبول  59.00 األول  1983 طرابلس ليبية  202623 عواطف صالح علي الشعواني    108



 أنثى  جيد فقط  66.79 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202636 غادة خميس عبد هللا    109

 أنثى  مقبول  59.89 الثاني  1983 تاجوراء   ليبية  202639 غادة محمد احمد    110

 أنثى  مقبول  58.10 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202647 فاتن أمحمد حسين غرس هللا    111

 أنثى  مقبول  62.4 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202649 فاديه بشير ألرقيعي    112

 ذكر  جيد فقط  66.9 األول  1983 طرابلس ليبي  202656 فاضل صالح جمعة عبيد    113

 أنثى  جيد فقط  66.72 الثاني  1984 طرابلس ليبية  202657 فاطمة الطاهر مصباح المصراتي    114

 أنثى  مقبول  57.9 الثاني  1983 تاجوراء ليبية  202662 فاطمة رمضان مسعود الحويج    115

 أنثى  جيد فقط  65.00 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202667 فاطمة عبد الكريم علي عبد السالم    116

 أنثى  مقبول  64.5 الثاني  1985 طرابلس ليبية  1672 فاطمة محمد علي أبو غمجة    117

 أنثى  مقبول  57.1 األول  1982 طرابلس ليبية  202644 فائزة عبد السالم أحميد   118

 أنثى  مقبول  55.2 الثاني  1982 طرابلس ليبية  202680 مفتاح العلوش   ي جانفردوس الفر  119

 ذكر مقبول  56.6 الثاني  1982 طرابلس ليبي  201336 كمال احمد ألسريتي    120

 أنثى  جيد فقط  71.9 األول  1984 طرابلس ليبية  202697 كوثر محمد يحي غومه    121

 أنثى  مقبول  54.5 الثاني  1983 تاجوراء ليبية  202702 ليلى الطاهر الصيد النفاتي    122

 أنثى  مقبول  59.13 الثاني  1983 إيرلنده ليبية  202703 ليلى الطاهر عبد هللا    123

 أنثى  مقبول  64.62 األول  1983 طرابلس ليبية  202706 ليلى سالم نصر شالبي    124

 ذكر  مقبول  64.7 األول  1983 طرابلس ليبي  2022710 مالك مصطفى المبروك الشيباني    125

 أنثى  جيد فقط  73.6 األول  1983 طرابلس ليبية  202716 مبروكة علي محمد المرغني    126

 ذكر  مقبول  59.8 األول  1984 طرابلس ليبي  202737 محمد حسين جمعة الشهراني    127

 ذكر  مقبول  54.5 الثاني  1982 طرابلس ليبي  202319 محمد علي المبروك ميله    128

 ذكر مقبول  61.00 األول  1981 طرابلس ليبي  201468 محمد عمر السويعد أمبارك    129

 ذكر مقبول  60.7 الثاني  1983 زليتن  ليبي  202769 محي الدين ناجي أبو خريص   130

 أنثى  جيد فقط  65.8 الثاني  1984 طرابلس ليبية  202780 مروة إبراهيم محمد كرود    131

 أنثى  مقبول  59.00 الثاني  1984 تاجوراء ليبية  202781 مروة جمال سالم عموش    132

 أنثى  مقبول  64.2 األول  1984 طرابلس ليبية  202783 مروة سالم عياذ بصاصة    133

 أنثى  مقبول  56.3 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202792   يمريم أمحمد سعيد العز ر   134

 أنثى  مقبول  56.8 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202794 مريم خليفة امعيطي    135

 أنثى  مقبول  57.4 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202799 مريم علي أمحمد الباروني    136

 ذكر مقبول  57.1 األول  1982 طرابلس ليبي  1808 مصعب الشريف منصور احمد   137



 ذكر مقبول  57.3 الثاني  1982 طرابلس ليبي  201549 معتصم نوري محمد الحاتمي    138

 أنثى  مقبول  59.1 األول  1983 طرابلس ليبية  202815 مفيدة عبد السالم محمد    139

 أنثى  مقبول  64.3 األول  1983 طرابلس ليبية  1817 مفيدة مسعود الطاهر بالخير    140

 أنثى  مقبول  63.8 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202819 مالك احمد محمد المكي    141

 أنثى  جيد فقط  69.5 األول  1984 طرابلس ليبية  202825 منال حسين الهادي التاغدي    142

 أنثى  مقبول  56.58 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202843 مناهل صالح إبراهيم محمود    143

 أنثى  جيد جدا   80.1 األول  1984 طرابلس ليبية  202882 نادرة عبد الرحمن المبروك العالم    144

 أنثى  مقبول  63.00 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202886 نادية الهادي الزكار    145

 أنثى  مقبول  61.75 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1891 نادية نور الدين عامر الدالي    146

 أنثى  مقبول  60.3 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202897   ي نجاة احمد علي التو م  147

 أنثى  مقبول  63.6 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202899 نجاة ضو نصر أمحمد الهرباوي    148

 أنثى  مقبول  59.3 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202901   ع الجد ي منجاة محمد عبد السال   149

 أنثى  مقبول  55.5 الثاني  1984 طرابلس ليبية  202911 نجالء فتحي بن عياذ    150

 أنثى  مقبول  62.5 الثاني  1983 تاجوراء ليبية  202912 نجالء فتحي محمد عثيو    151

 أنثى  جيد فقط  68.3 األول  1983 طرابلس ليبية  202914 نجوى ساسي ألعزابي    152

 أنثى  جيد فقط  71.5 الثاني  1981 طرابلس ليبية  202916 نجوى عبد هللا علي األصيبعي    153

 أنثى  مقبول  54.6 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202919 نجوى محمد احمد الذيب    154

 أنثى  جيد فقط  66.62 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1930 نرجس عبد هللا عبد السالم الهدار    155

 أنثى  مقبول  56.5 الثاني  1982 ليبيا   مصرية   1944 نسرين عبد العاطي  علي الغنام    156

 أنثى  مقبول  61.75 األول  1983 طرابلس ليبية  202953 نعيمة إبراهيم أمحمد حسين    157

 أنثى  مقبول  63.00 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202956 نعيمة عيسى احمد صالح    158

 أنثى  مقبول  54.7 الثاني  1983 طرابلس ليبية  01965 نوال بشير البوعيشي    159

 أنثى  جيد فقط  68.68 األول  1983 طرابلس ليبية  202970 نورة احمد محمد عبد هللا علي    160

 أنثى  مقبول  55.00 الثاني  1984 طرابلس ليبية  202974 نيروز عبد الرزاق بن خالد    161

 أنثى  جيد فقط  65.5 األول  1984 طرابلس ليبية  202988   ي هالة فتحي مصطفى الدر ناو  162

 أنثى  مقبول  57.17 الثاني  1982 طرابلس ليبية  2021015 هناء عبد العزيز مقاتل    163

 أنثى  مقبول  55.17 الثاني  1982 تاجوراء ليبية  2021019 هناء عمر والي    164

 أنثى  مقبول  59.17 الثاني  1984 طرابلس ليبية  11021 هناء فؤاد كامل برشان    165

 أنثى  مقبول  59.55 الثاني  1984 طرابلس ليبية  2021030 هناء نجاتي بن عصمان    166



 أنثى  مقبول  57.93 الثاني  1984 طرابلس ليبية  11034 هويدا عبد الرزاق الصغير    167

 أنثى  مقبول  58.03 الثاني  1983 طرابلس ليبية  2021051 هيفاء راشد أبو عائشة    168

 أنثى  فقط جيد  73.5 األول  1983 طرابلس ليبية  11052 هيفاء عبد القادر أبو زويك    169

 أنثى  مقبول  53.8 الثاني  1984 طرابلس ليبية  2021059 وجدان عبد السالم البوراوي    170

 أنثى  جيد فقط  67.37 األول  1983 طرابلس ليبية  2021073 وفاء الصادق بشير التونسي    171

 أنثى  مقبول  62.00 الثاني  1983 ليبيا   فلسطينية   11071 وفاء رفعت احمد الشعبي    172

 أنثى  مقبول  60.2 الثاني  1983 طرابلس فلسطينية   2021077 وفاء عبد ربه عبد الكريم موسى    173

 أنثى  مقبول  59.4 الثاني  1983 طرابلس ليبية  2021076 وفاء مصطفى بن سعيدان    174

 ذكر مقبول  57.1 الثاني  1982 طرابلس ليبي  2021080 وليد البشير محمود األحمر    175

 ذكر  مقبول  58.2 الثاني  1983 طرابلس ليبي  2021082 وليد مصباح محمد الحوم    176

 

 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين (

 ( 2004/2005(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

 الدور الثاني  الدور األول  األجانب الليبيين اإلناث الذكور العدد الكلي

176 42 134 165 11 58 118 

 وثمانية عشر   مائة  ثمانية وخمسون  عشر أحدى وخمسة وستون    مائة  وثالثون    وأربعة مائة    وأربعون اثنان   وستة وسبعون  مائة 

 

 

 



 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ( 2006/ 2005(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 ذكر مقبول  57.1 الثاني  1983 طرابلس   ليبي  122 إبراهيم عمر عاشور ونيس    1

 ذكر مقبول  52.3 الثاني  1982 تاجوراء ليبي  2002290 أسامة مصطفى الغويل    2

 ذكر مقبول  60.2 الثاني  1981 تركيا   ليبي  3227 أسامة موسى مخيون    3

 ذكر مقبول  54.3 الثاني  1983 طرابلس ليبي  192   ي اشرف مسعود الكر ود   4

 ذكر مقبول   55.3 الثاني   1984 طرابلس   ليبي  1208   ي الطاهر احمد المز وغ  5

 ذكر مقبول  59.5 الثاني  1983 طرابلس   ليبي  2001737 أيمن رمضان المغيربي    6

 ذكر مقبول  58.03 الثاني  1983 طرابلس   ليبي  202184 أيمن علي دلول    7

 ذكر مقبول  55.93 الثاني  1982 بريطانيا   ليبي  0339 حاتم نوري عطية نصيب    8

 ذكر مقبول  55.2 األول   1983 طرابلس   ليبي  2000090 حسام محمد محمد الجالي الكيب    9

 ذكر مقبول  54.6 الثاني  1984 طرابلس   ليبي  01248 حسن فوزي الصادق الصيد    10

 أنثى   مقبول  56.00 الثاني  1983 طرابلس   ية  ليب 1251 حليمة عمر زايد المريض    11

 ذكر مقبول  54.3 الثاني  1982 طبقة   ليبي  20025113 حمزة عبد هللا محمد األزهري    12

 أنثى  مقبول  52.6 الثاني  1983 السودان   سودانية   1274 حنان عوض السيد المنصور    13

 أنثى  مقبول  57.6 الثاني  1981 طرابلس ية ليب 3100 حنان مصطفى ابو قرين   14

 أنثى   مقبول  55.8 الثاني  1984 طرابلس   ليبية  1317 ربيعة محمد الطاهر    15

 أنثى   مقبول  56.82 الثاني  1982 طرابلس   ليبية  1367 ريما مصباح الدعيكي    16

 أنثى   مقبول  58.03 الثاني  1983 طرابلس   ليبية  01381 زينب عبد العزيز عثمان ميالد   17

 ذكر مقبول  63.62 األول  1982 ليبيا  سوداني   1401 ساري عبد الرحيم محمد سالمة    18

 أنثى   مقبول  62.0 األول  1983 الخمس ليبية  202488 شهيرة الطالب محمد احمد    19

 أنثى   مقبول  56.96 الثاني  1983 طرابلس   ليبية  1522 عائشة عبد الجليل الشمام    20

 ذكر مقبول  53.3 الثاني  1980 طرابلس ليبي  1321 عبد الحكيم أمحمد عبد هللا حروش    21



 ذكر مقبول  53.6 األول  1983 طرابلس   ليبي  202548 عبد الرزاق محمد الصيد المخرم    22

 ذكر مقبول  57.7 األول  1983 طرابلس   ليبي  1565 عبد المولى األمين الهادي المخرم    23

 ذكر مقبول  56.6 الثاني  1982 طرابلس ليبي  2000245 عبد الناصر مصطفى المصراتي    24

 ذكر مقبول  58.65 األول  1983 طرابلس ليبي  001261 محمد احمد المغيربي    25

 ذكر مقبول  58.6 الثاني  1981 اإلسكندرية  مصري  2001402 محمد احمد محمد محمود   26

 ذكر مقبول  51.75 األول  1983 طرابلس ليبي  01461 محمد علي المبروك محمد الكاتب    27

 ذكر مقبول  64.1 األول  1983 طرابلس ليبي  1778 مروان صالح بن سعود    28

 أنثى   مقبول  51.82 الثاني  1983 طرابلس ليبية  01795 مريم رمضان محمد عبد السالم    29

 أنثى   مقبول  55.86 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1898 نبيهة هدية محمد السائح    30

 أنثى   مقبول  52.8 الثاني  1984 طرابلس ليبية  1913 نجالء نصر فرج خليفة    31

 أنثى   مقبول  55.51 األول  1983 طرابلس ليبية  202959 نهى أبو القاسم عمرو فتح هللا    32

 أنثى   مقبول  55.72 الثاني  1982 طرابلس ليبية  201766 نورة محمد عومر الدرباسي    33

 ذكر مقبول  56.89 الثاني  1982 السودان سوداني   1087 يوسف سليمان حافظ كرم الدين    34

 ذكر  مقبول  55.27 الثاني  1981 تشاد   تشادي   11089 يونس عربي أبكر    35

 طــرابــلــس جــــامعــــة  

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين (

 ( 2005/2006(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

 الدور الثاني  الدور األول  األجانب الليبيين اإلناث الذكور العدد الكلي

35 22 13 30 5 10 25 

 خمسة وعشرون  عشرة  خمسة  ثالثون  ثالثة عشر اثنان وعشرون  خمسة وثالثون 

 

 

 



 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ( 2007/ 2006(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

 الجنس التقدير  النسبة  الدور الميالد تاريخ  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 أنثى  مقبول  59.00 األول  1983 طرابلس ليبية  2026 ابتسام خليفة التريكي    1

 ذكر مقبول  53.00 األول  1983 ليبيا  مصري   200102 احمد محمد محمد عمرو شندي    2

 ذكر مقبول  54.4 األول  1983 ليبيا  سوداني   145 أدم غبشه عبد هللا أدم    3

 ذكر مقبول  52.5 الثاني  1981 طرابلس ليبي  158 أسامة فرج سالم خليفة    4

 أنثى  مقبول  59.20 الثاني  1984 ترهونة   ليبية  20261 أسراء عبد المجيد العارف    5

 أنثى  مقبول  52.7 الثاني  1983 طرابلس ليبية  181 أسماء  يوسف الزعطوط    6

 أنثى  مقبول  54.00 ثاني ال 1983 طرابلس ليبية  172 أسماء رمضان الهادي صداع    7

 أنثى  مقبول  54.4 ثاني ال 1982 طرابلس ليبية  1202 أسماء عبد السيد محمد عبد السيد   8

 أنثى  مقبول  57.48 األول  1983 طرابلس ليبية  20278 أسماء محمد عمار عوينات    9

 ذكر مقبول  54.2 الثاني  1982 طرابلس سوداني   20291 اشرف عثمان إبراهيم    10

 أنثى  مقبول  55.1 ثاني  ال 1984 طرابلس ليبية  202213 الهام عبد هللا الحراري    11

 أنثى  مقبول  54.4 األول  1983 غريان  ليبية  202214 الهام محمد البشير بعيج    12

 أنثى  جيد فقط  74.4 األول  1984 طرابلس ليبية  1113 أماني خليفة عمرو األطرش    13

 أنثى  مقبول  55.9 الثاني  1984 طرابلس ليبية  1122 أمل أمحمد كريم    14

 أنثى  مقبول  58.6 األول  1982 طرابلس ليبية  200275   ي أمنة محمد أمحمد الزر قان  15

 أنثى  مقبول  62.5 األول  1983 ليبيا  فلسطينية   1193 أناهيد محمد عبد الحميد الصوري    16

 أنثى  مقبول  57.5 األول  1984 طرابلس ليبية  380 إيمان رحومة محمد الخويلدي    17

 أنثى  مقبول  58.3 األول  1982 طرابلس ليبية  1172 إيمان صالح محمد ناجم    18

 أنثى  مقبول  53.4 ثاني ال 1983 الخمس   ليبية  1177 إيمان مصطفى عمران العلوص   19

 أنثى  مقبول  58.8 األول  1982 طرابلس ليبية  1179 إيمان يوسف اليونسي    20

 ذكر مقبول  64.00 الثاني  1981 ترهونة   فلسطيني   590952 أيمن عبد الستار نجيب اسعد    21



 ذكر مقبول  55.62 األول  1982 طرابلس ليبي  1185 أيمن محمد سليم    22

 أنثى  مقبول  53.6 ثاني ال 1982 طرابلس ليبية  200393 إيناس علي عاشور العجيلي    23

 أنثى  مقبول  58.4 الثاني  1982 طرابلس ليبية  2000450 بسمة عبد هللا الشهيبي    24

 أنثى  مقبول  53.3 الثاني  1984 طرابلس ليبية  202229 تهاني علي التاورغي    25

 ذكر مقبول  56.00 الثاني  1984 طرابلس ليبي  1260 حمزة محمد عبد السالم سالم    26

 أنثى  مقبول  53.8 الثاني  1982 طرابلس ليبية  202262 حنان إبراهيم أمحمد أبو ربيقة    27

 أنثى  مقبول  53.00 الثاني  1984 زواره   ليبية  1346 رويده عبد السالم احمد سالم بغني    28

 أنثى  مقبول  55.9 األول  1984 طرابلس ليبية  1357 ريما مصدق فزنكه    29

 أنثى  مقبول  56.8 الثاني  1982 طرابلس ليبية  1380 زينب الهادي أبو سعيدة ألهباشي    30

 أنثى  مقبول  59.5 األول  1983 ليبيا  تشادية   01378 زينب تيجاني حسن    31

 أنثى  مقبول  58.5 األول  1983 طرابلس ليبية  1384 زينب عياذ سالم المصراتي    32

 ذكر مقبول  57.2 األول  1983 طرابلس ليبي  1425 سالم سعدون رجب المعدني    33

 أنثى  مقبول  54.00 األول  1983 طرابلس ليبية  1423 سامية عبد الكريم سعيد أيوب   34

 أنثى  مقبول  55.5 األول  1982 تاجوراء ليبية  2000837 سرور جمال عجينة    35

 أنثى  مقبول  54.4 الثاني  1982 طرابلس ليبية  200882 سميا الغناى عبد هللا فرج    36

 أنثى  مقبول  59.03 األول  1983 العربان  ليبية  1462   ر سميرة خليفة أمحمد الو اع  37

 أنثى  مقبول  54.9 الثاني  1982 ليبيا   مغربية   200908 سناء إبراهيم لعيسى    38

 أنثى  مقبول  54.20 األول  1983 طرابلس ليبية  1463 سناء أبو جعفر رمضان موسى    39

 أنثى  مقبول  55.8 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202487 شفاء علي احمد عريده   40

 أنثى  مقبول  57.2 األول  1984 طرابلس ليبية  202496 صبرية سالم بريبش    41

 أنثى  مقبول  54.8 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1497 صفاء إبراهيم سالم الحداد   42

 ذكر مقبول  62.00 األول  1978 طرابلس ليبي  581192 صالح أبو عجيلة المختار فرحات    43

 أنثى  مقبول  56.4 األول  1982 طرابلس ليبية  2001008 عائدة علي أمحمد غرس هللا    44

 أنثى  جيد جدا  75.66 األول  1984 طرابلس ليبية  581186 عائشة حسين عبد الرحمن األنصاري    45

 ذكر مقبول  57.03 األول  1983 طرابلس ليبي  1601 علي احمد صالح عمران    46

 ذكر مقبول  61.7 األول  1983 طرابلس ليبي  1608 علي عمر مفتاح بن عبد هللا    47

 ذكر مقبول  62.13 األول  1978 القطرون   ليبي  590953 علي محمد أنقيي محمد   48

 أنثى  مقبول  55.17 األول  1982 طرابلس ليبية  202641 غالية إبراهيم سعيد الديلي    49

 أنثى  مقبول  53.3 األول  1984 ترهونة   ليبية  01659 فاطمة الهادي األسود ألربعي    50



 أنثى  مقبول  53.4 الثاني  1982 طرابلس ليبية  202669 فاطمة علي حسين األجنف    51

 أنثى  مقبول  56.6 األول  1984 طرابلس ليبية  1670 فاطمة محمد محمد النجار    52

 أنثى  مقبول  54.7 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202692 كريمة أمطير المبروك    53

 ذكر مقبول  60.9 الثاني  1983 طرابلس ليبي  011121 محمد رجب الحريش    54

 ذكر مقبول  56.1 الثاني  1982 طرابلس ليبي  01785 محمد علي عمارة    55

 ذكر جيد فقط  68.4 األول  1981 المغرب  ليبي  3197 محمد عياذ عمر الزنتوتي    56

 ذكر مقبول  56.9 الثاني  1978 طرابلس ليبي  581211 محمود محمد محمود شالبي    57

 ذكر مقبول  55.72 األول  1983 طرابلس ليبي  1773 مراد عبد العاطي الهادي إبراهيم    58

 ذكر مقبول  57.5 الثاني  1979 ترهونة   ليبي  581258 مصطفى البشير سالم ضؤ    59

 ذكر مقبول  51.75 األول  1983 قصر األخيار  ليبي  202812 معمر إبراهيم احمد فريهيد    60

 أنثى  مقبول  55.7 الثاني  1983 طرابلس ليبية  202822 منال احمد رحومه    61

 أنثى  مقبول  55.6 األول  1984 طرابلس ليبية  1828 منال رمضان بن سالم   62

 أنثى  مقبول  55.6 األول  1983 تاجوراء ليبية  1833 منال علي الفيتوري اليونسي    63

 ذكر مقبول  51.4 الثاني  1983 طرابلس ليبي  202855 منير حسن سالم العلوص    64

 أنثى  مقبول  56.9 األول  1983 طرابلس ليبية  1861 منيرة محمد احمد العبش    65

 ذكر مقبول  52.6 األول  1982 نالوت   ليبي  2000628 ناجي صالح عمرو ورغ    66

 أنثى  مقبول  55.2 األول  1982 مصراتة  ليبية  202898 نجاة احمد مختار    67

 أنثى  مقبول  57.5 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1933 نرجس نور الدين الحالم    68

 أنثى  مقبول  54.17 األول  1983 طرابلس ليبية  1941 نسرين جمعة احمد عبد هللا    69

 ذكر مقبول  55.06 األول  1983 تاجوراء   ليبي  1952 نضال مصطفى سوط    70

 أنثى  مقبول  60.31 األول  1981 طرابلس ليبية  3257 نهى شهوب جمعة الورفلي    71

 أنثى  مقبول  55.1 األول  1983 تاجوراء ليبية  1967 النفاتي   ي نوال أعمار التو م  72

 أنثى  مقبول  56.5 األول  1983 طرابلس ليبية  1978 هاجر عبد العزيز سليمان المرغني    73

 أنثى  مقبول  52.7 الثاني  1982 طرابلس ليبية  200809 هدى محمد عمر الرجباني    74

 أنثى  مقبول  56.7 الثاني  1983 طرابلس ليبية  2021027 هناء محمد ميالد عبد القادر    75

 أنثى  مقبول  57.6 األول  1982 تشاد   تشادية   11031 هندة القوني جبوره رقيق    76

 ذكر مقبول  58.4 األول  1983 ليبيا   فلسطيني   11047 سالمة   نهيثم عمر حس   77

 أنثى  مقبول  55.2 الثاني  1984 طرابلس ليبية  011062 وجدان علي صولة    78



 

 

 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين (

 ( 2006/2007(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

 الدور الثاني  الدور األول  األجانب الليبيين اإلناث الذكور العدد الكلي

78 23 55 69 9 45 33 

 وثالثون  ثالثة  وأربعون خمسة   تسعة  تسعة وستون  خمسة وخمسون  وعشرون  ثالثة  وسبعون   ثمانية 

 

 

 

 

 

 



 س جــــامعــــة طــرابــلــ

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ( 2008/ 2007(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  قسم إحصائية للطلبة الخريجين ))

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 أنثى  مقبول  62.5 األول  1983 طرابلس ليبية  581193 ابتسام محمد غيث عمار    1

 أنثى  مقبول  62.3 الثاني  1984 طرابلس ليبية  581299 أحالم مسعود احمد عون    2

 ذكر مقبول  54.5 الثاني  1981 طرابلس ليبي  200181 أسامة علي عيسى الوحواح   3

 أنثى  مقبول  61.2 األول  1985 طرابلس ليبية  581269 إسراء محمود علي ألشوال    4

 أنثى  مقبول  60.9 األول  1985 طرابلس ليبية  590927 أمال يوسف محمد األمين    5

 أنثى  مقبول  56.7 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1115 أماني محمد البوسيفي    6

 أنثى  مقبول  52.55 األول  1984 طرابلس ليبية  1139 أميرة علي محمد أبو راوي    7

 ذكر مقبول  56.00 الثاني  1964 طرابلس ليبي  581190 خالد سالم عصمان    8

 أنثى  مقبول  52.7 الثاني  1982 طرابلس ليبية  0001289 خديجة علي عبد هللا العروي    9

 أنثى  مقبول  52.3 األول  1982 طرابلس ليبية  2000503 دالل المبروك فرج الغالم    10

 أنثى  مقبول  55.3 الثاني  1983 طرابلس ليبية  2001277 ريمه علي صالح النقراش    11

 أنثى  مقبول  53.6 األول  1983 طرابلس ليبية  1394 سارة شعبان أبو سرويل    12

 ذكر مقبول  56.8 الثاني  1982 دمشق فلسطيني  200869 سليم احمد صالح سروان   13

 أنثى  مقبول  54.00 األول  1983 طرابلس ليبية  1447 سمية األمين مختار الساعدي    14

 أنثى  مقبول  57.8 األول  1981 القاهرة   سودانية  590961 شيماء عبد الرحمن محمود   15

 ذكر  مقبول  59.5 الثاني  1982 طرابلس ليبي  3191 علي محسن الضبع    16

 أنثى  جيد فقط  71.8 األول  1983 تاورغاء   ليبية  590943 عليا زيد عمر    17

 أنثى  جيد فقط  67.4 األول  1979 طرابلس ليبية  590959 عواطف عمر أمحمد فرحات   18

 أنثى  مقبول  54.1 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1683 فطيمة بشير محمد الشريف    19

 ذكر مقبول  55.72 الثاني  1983 السودان سوداني   1717 متولي صالح عربي احمد    20

 أنثى  مقبول  55.00 األول  1983 طرابلس ليبية  0001789 مروة محمد عبد هللا األصفر    21



 أنثى  مقبول  51.5 الثاني  1982 طرابلس ليبية  2000649 نادية محمد سالم نباته    22

 ذكر مقبول  54.00 األول  1985 زواره   ليبي  590950 نضال كامل أبو عجيلة     23

 أنثى  مقبول  53.33 الثاني  1982 طرابلس ليبية  581199 وفاء الهادي سعد علي   24

 

 

 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 التقنية الطبية )قسم الخريجين (كلية 

 ( 2007/2008(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

 الدور الثاني  الدور األول  األجانب الليبيين اإلناث الذكور العدد الكلي

24 6 18 21 3 12 12 

 عشر أثنى  أثنى عشر ثالثة  عشرون واحد و  عشر  ثمانية  ستة  وعشرون   أربعة

 

 

 

 

 

 

 

 



 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ( 2009/ 2008(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  قسم إحصائية للطلبة الخريجين ))

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 ذكر مقبول  54.75 األول  1986 طرابلس ليبي  580179 أبو بكر عمر أمحمد اميهين    1

 ذكر جيد فقط  68.89 األول  1986 ليبيا  فلسطيني   512 احمد إبراهيم صالح حمدان   2

 ذكر مقبول  57.07 األول  1987 يفرن  ليبي  590351 احمد الطاهر عصر عصر    3

 أنثى  مقبول  54.46 الثاني  1985 طرابلس ليبية  590932 أروى علي أزريبة    4

 أنثى  مقبول  60.46 الثاني  1986 طرابلس ليبية  580610 أريج حسن محمد الصيد    5

 أنثى  مقبول  56.82 الثاني  1987 طرابلس ليبية  5694 إسراء نوري محمد الكرماجي    6

 ذكر مقبول  52.85 الثاني  1984 طرابلس ليبي  590226 اسعد سالمة العياط    7

 أنثى  مقبول  56.29 الثاني  1981 الخمس   ليبية  590970 أسماء معمر مفتاح نافع    8

 أنثى  جيد فقط  69.39 األول  1987 طرابلس ليبية  537 أسيا فرج ميالد الفيرس    9

 ذكر مقبول  55.89 الثاني  1979 بني وليد  ليبي  603073 الهادي محمد المهدي ضؤ    10

 أنثى  مقبول  57.28 األول  1986 طرابلس ليبية  580460 الهام رمضان ميالد عمر    11

 أنثى  جيد فقط  69.17 األول  1987 طرابلس ليبية  558 أمل عامر أبو غمجه    12

 أنثى  جيد فقط  71.3 األول  1986 طرابلس ليبية  561 أمنه عبد الحفيظ قدر أبو   13

 أنثى  مقبول  55.34 الثاني  1985 طرابلس ليبية  590956 أميرة احمد الهادي عبد النبي    14

 أنثى  مقبول  55.92 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1138 أميرة عثمان صالح بالحجة    15

 أنثى  جيد فقط  71.21 األول  1986 طرابلس ليبية  570 اميمة علي عبد السالم الالفي    16

 أنثى  جيد جدا   77.39 األول  1986 طرابلس ليبية  580602 انتصار بشير أبو دية    17

 ذكر جيد فقط  72.78 األول  1986 طرابلس ليبي  579 أنور علي عمار مرسيط   18

 أنثى  مقبول  51.89 الثاني  1980 طرابلس ليبية  99701 إيمان احمد شعيب نصر    19

 أنثى  جيد فقط  72.07 األول  1986 تاجوراء ليبية  583 إيمان عامر عماره    20

 أنثى  جيد فقط  65.03 األول  1987 طرابلس ليبية  584 إيمان علي الزوام    21



 ذكر مقبول  52.82 الثاني  1981 طرابلس ليبي  590945 إيهاب ميلود خليفة عبد الجواد   22

 أنثى  مقبول  53.78 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1218 بتينه أبو القاسم صالح    23

 أنثى  جيد فقط  73.21 األول  1986 طرابلس ليبية  5103 بشرة احمد شعران    24

 أنثى  مقبول  60.07 الثاني  1987 طرابلس ليبية  580189 تقوى أبو بكر السنوسي    25

 ذكر  مقبول  54.96 الثاني  1983 طرابلس ليبي  1233 جاسم شعبان زريبة    26

 ذكر جيد جدا  79.89 األول  1986 تاجوراء   ليبي  5117 حسام محمد المحمودي    27

 ذكر مقبول  57.53 الثاني  1986 الخمس   ليبي  590339 حسام محمد محمود الهصيك    28

 ذكر مقبول  53.07 الثاني  1982 طرابلس ليبي  200507 حسن عطية شفتر    29

 ذكر مقبول  52.00 األول  1981 طرابلس ليبي  200535 حمزة حميد محمد الهادي    30

 أنثى  مقبول  55.75 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1261 حميدة الشريف محمد    31

 أنثى  ممتاز   85.96 األول  19887 طرابلس ليبية  5125 حميدة خليفة بن علي    32

 أنثى  مقبول  58.17 الثاني  1986 طرابلس ليبية  580240 حنان إبراهيم عبد السالم    33

 أنثى  مقبول  57.22 الثاني  1982 القاهرة   ليبية  200544 حنان اونيس صالح الثموني    34

 أنثى  مقبول  57.46 الثاني  1983 طرابلس ليبية  707066 خديجة حمزة الطيب المبروك   35

 أنثى  مقبول  54.95 الثاني  1987 طرابلس ليبية  590947 خلود عثمان الثواتي الرباع    36

 ذكر جيد فقط  65.53 األول  1986 طرابلس ليبي  5566 خليفة محمد احمد ألشبلي    37

 ذكر مقبول  55.40 الثاني  1984 طرابلس ليبي  1295 خيري سعيد الصيد البوزيدي    38

 أنثى  مقبول  64.17 األول  1986 طرابلس ليبية  5160   يجان رانيا محمد علي الفر  39

 ذكر مقبول  57.03 األول  1987 طرابلس ليبي  51.62 ربيع علي أبو عرقوب    40

 أنثى  مقبول  56.04 الثاني  1977 طرابلس ليبية  707079 رجاء احمد محمد بن رمضان    41

 أنثى  جيد فقط  71.32 األول  1987 تاجوراء ليبية  5165 رحاب جمعة محمد الجدي    42

 أنثى  جيد فقط  74.75 األول  1985 نسمه   ليبية  590412 رقية محمد علي العياط    43

 أنثى  مقبول  52.75 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1348 رويده علي خلف هللا المنصوري    44

 أنثى  مقبول  54.46 الثاني  1984 طرابلس ليبية  3193 ريمه محمد سالم البلبالي    45

 أنثى  مقبول  53.57 األول  1984 السواني   ليبية  1370 زهرة المكي ارحومه أدم    46

 أنثى  مقبول  59.39 الثاني  1986 طرابلس ليبية  5139 سارة أبو عجيلة الشادلي العكروت    47

 أنثى  مقبول  56.37 الثاني  1981 ترهونة   ليبية  590955 سارة ساسى خليفة مفتاح    48

 ذكر مقبول  59.32 الثاني  1985 طرابلس ليبي  5296 سامر الصادق طلحه    49

 أنثى  مقبول  58.14 الثاني  1986 طرابلس ليبية  5202 سامية شعبان الشماخ     50



 أنثى  مقبول  55.63 الثاني  1981 طرابلس ليبية  590940 سميه مختار حميدة الغربال    51

 ذكر مقبول  55.07 الثاني  1983 طرابلس ليبي  11110 شرف الدين المهدي البكوش    52

 ذكر مقبول  54.92 األول  1983 براك ليبي  1492 صالح سعد مراد سعد    53

 ذكر مقبول  56.28 الثاني  1982 ترهونة   ليبي  590934 ضؤ احمد ضؤ قارة    54

 ذكر مقبول  52.18 الثاني  1983 صبراتة   ليبي  1508 طارق علي محمد زايد    55

 أنثى  مقبول  56.50 الثاني  1984 طرابلس ليبية  90949 عائشة احمد علي بغتي    56

 أنثى  مقبول  53.31 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1518 عائشة بشير عبدو    57

 أنثى  مقبول  51.61 الثاني  1983 تاجوراء   ليبية  1524 عائشة محمد سعد البحرى    58

 ذكر مقبول  54.89 األول  1984 بريطانيا   ليبي  1546 عبد الرحمن أبو القاسم الشيباني    59

 ذكر مقبول  58.17 الثاني  1981 الزنتان   ليبي  3198 عبد السالم عمر علي معتوق    60

 ذكر مقبول  60.82 األول  1986 طرابلس ليبي  5272 عبد السيد مفتاح عبد السيد اعظيم    61

 أنثى  جيد فقط  66.10 األول  1987 نالوت   ليبية  580270 عزيزة مسعود معقاف    62

 ذكر جيد فقط  68.07 األول  1987 طرابلس ليبي  580121 عماد صالح مفتاح ابصيلة    63

 أنثى  مقبول  58.07 األول  1986 الزاوية   ليبية  5299 عواطف رجب الغريب    64

 ذكر مقبول  53.71 الثاني  1982 طرابلس ليبي  1642 غسان ابو القاسم عياد شتى    65

 ذكر جيد فقط  69.46 األول  1987 يفرن   ليبي  590352 فتحي عبد السالم حديدان    66

 أنثى  مقبول  53.72 األول  1980 طرابلس ليبية  590944 كريمه عثمان مسعود الشارف    67

 أنثى  مقبول  56.92 الثاني  1986 تاجوراء ليبية  590245 كلثوم حسين سالم حسين    68

 أنثى  مقبول  62.78 األول  1986 طرابلس ليبية  5321 كوثر علي الطاهر الوحيشي    69

 ذكر مقبول  56.28 الثاني  1983 طرابلس ليبي  11157 ماهر العماري الرويمي    70

 أنثى  مقبول  54.82 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1714 مبروكة صالح نصر زعيران      71

 أنثى  مقبول  54.11 الثاني  1982 طرابلس ليبية  200385 مبروكة ميالد أبو كيل    72

 ذكر جيد جدا  81.28 األول  1986 تاجوراء   ليبي  5510 محمد الصيد أبو عجيله    73

 ذكر مقبول  51.44 الثاني  1982 طرابلس ليبي  200413 محمد المبروك مصباح الفيض   74

 ذكر مقبول  59.34 الثاني  1985 طرابلس ليبي  3207 محمد ضوء علي محمد    75

 ذكر مقبول  60.28 األول  1982 ليبيا  فلسطيني  3213 محمد عبد الرؤوف زقوت    76

 ذكر مقبول  59.00 الثاني  1985 طرابلس ليبي  3208 مروان ميلود أمحمد أبو رقطه    77

 أنثى  مقبول  53.25 الثاني  1987 طرابلس ليبية  5773 مروة سالم عبد هللا طليبه    78

 أنثى  مقبول  57.25 الثاني  1987 طرابلس ليبية  58074 مروة عمر محمد قويدر    79



 أنثى  مقبول  52.85 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1829 منال سالم المبروك يونس    80

 أنثى  جيد فقط  65.62 األول  1986 طرابلس ليبية  5579    يجان منال محمد المبروك الفر  81

 ذكر جيد فقط  67.17 الثاني  1976 هون   ليبي  707318 منصور احمد منصور خليفة    82

 أنثى  مقبول  58.96 األول  1981 الخمس   ليبية  59054 منى علي سالم الشريف    83

 أنثى  مقبول  58.28 الثاني  1986 ليبيا  فلسطينية   5394 مي عبد هللا محمد    84

 أنثى  مقبول  62.78 األول  1986 طرابلس ليبية  5396 ميسون سالم محمد العيانه    85

 أنثى  مقبول  55.28 األول  1982 طرابلس ليبية  2002316 نجاة احمد علي دياب    86

 أنثى  مقبول  54.89 الثاني  1982 طرابلس ليبية  707386 نجالء المكي علي قنديله    87

 أنثى  مقبول  57.34 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1927 ندى األندلسي الطاهر زريق    88

 أنثى  مقبول  63.25 األول  1986 طرابلس ليبية  58050 نسرين الهادي الغرياني    89

 أنثى  مقبول  55.14 الثاني  1986 طرابلس ليبية  580839 نسرين عبد هللا البدري    90

 أنثى  مقبول  53.50 الثاني  1983 طرابلس ليبية  1955 نعيمة سالم محمد األشهب    91

 أنثى  مقبول  56.75 الثاني  1976 طرابلس ليبية  3264 نوال محمد أبو كيل    92

 ذكر مقبول  55.51 الثاني  1983 طرابلس ليبي  1973 نور الدين مسعود البريكي    93

 أنثى  مقبول  58.07 الثاني  1987 طرابلس ليبية  580964 نوها جمال مصطفي عيسى    94

 أنثى  مقبول  55.85 الثاني  1984 طرابلس ليبية  590963 هالة علي عاشور العلواني    95

 أنثى  مقبول  61.25 الثاني  1986 طرابلس ليبية  580400 مخلوف صالح البوسيفي   هدى  96

 ذكر مقبول  56.92 الثاني  1984 طرابلس ليبي  707611 هشام محمد عامر أبادي    97

 أنثى  جيد فقط  66.5 األول  1987 طرابلس ليبية  5693 هال مفتاح هالل بن فايد    98

 أنثى  مقبول  55.10 الثاني  1983 طرابلس ليبية  11009 هناء إبراهيم علي العنقار    99

 أنثى  مقبول  56.48 الثاني  1982 طرابلس ليبية  11026 هناء محمد مفتاح بن عون    100

 أنثى  مقبول  59.89 الثاني  1986 زليتن   ليبية  5472 هويدا محمد مخزوم الطرشاني     101

 أنثى  مقبول  60.03 األول  1987 طرابلس ليبية  603098 هيفاء سعيد إبراهيم ابر قطاية    102

 أنثى  مقبول  59.53 األول  1987 تاجوراء   ليبية  580491 وصال خيري مزاده    103

 أنثى  جيد جدا   78.07 األول  1986 طرابلس ليبية  5483   يوفاء غيث علي العبد ل   104

 ذكر مقبول  58.44 الثاني  1986 تاجوراء   ليبي  580667 وليد عيسى األمين المجمم    105

 ذكر جيد فقط  67.53 األول  1987 طرابلس ليبي  5489 يحي أحميد احمد    106

 



 

 

 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 الخريجين (كلية التقنية الطبية )قسم 

 ( 2008/2009(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

 الدور الثاني  الدور األول  األجانب الليبيين اإلناث الذكور العدد الكلي

106 37 69 103 3 43 63 

 ثالثة وستون  وأربعون ثالثة  ثالثة  وثالثة   مائة  تسعة وستون  سبعة وثالثون  وستة  مائة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 س ــ لــ رابــة ط ــــامع ــــج

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين (

 ( 2009/2010(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  قسم إحصائية للطلبة الخريجين ))

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 أنثى  مقبول  57.04 الثاني   1986 طرابلس ليبية  51 ابتسام بشير محمد المخرنجي    1

 أنثى  مقبول  55.59 الثاني   1988 طرابلس ليبية  600361 ابتسام عبد الوهاب محمد الجزار    2

 أنثى  مقبول  64.31 الثاني   1988 تاجوراء ليبية  702492 ابتسام عمار مصباح العباسي    3

 أنثى  مقبول  56.96 الثاني   1983 طرابلس ليبية  707276 ابتهال يوسف سعد الشوشان    4

 ذكر جيد فقط  67.00 األول  1985 طرابلس ليبي  707263 إبراهيم علي إبراهيم المجذوب   5

 أنثى  جيد فقط  71.25 األول  1985 طرابلس ليبية  600166 أحالم إبراهيم األمين باكير    6

 أنثى  جيد فقط  69.54 األول  1988 طرابلس ليبية  702471 أحالم سالم المختار الحطاب    7

 ذكر مقبول   58.77 األول  1987 طرابلس ليبي  602151 احمد إبراهيم سعيد ألفقي    8

 ذكر مقبول   55.47 الثاني   1986 الزاوية   ليبي  5673 احمد الطاهر محمد البحري    9

 ذكر جيد جدا  77.18 األول  1988 تاجوراء   ليبي  701006 احمد جمعة عامر الجيبولي    10

 ذكر جيد فقط  67.89 األول  1986 سبها   ليبي  601985 احمد صالح مسعود الزرداب   11

 ذكر مقبول   57.95 األول  1986 طرابلس ليبي  601465 احمد مفتاح خليفة السليني    12

 أنثى  جيد فقط  66.00 األول  1989 طرابلس ليبية  704053 أروى عبد الرؤوف بن سعيدان    13

 أنثى  مقبول  62.27 األول  1985 طرابلس ليبية  707546 أروى علي رمضان عمار    14

 أنثى  مقبول  59.00 الثاني   1983 طرابلس ليبية  707645 أزهار أبو بكر محمد كريد    15

 ذكر مقبول   56.11 األول  1986 الخمس ليبي  590307 أسامة محمد علي السويح    16

 أنثى  مقبول  56.04 الثاني   1988 طرابلس ليبية  601946 إسراء احمد حسن الشعلة    17

 ذكر مقبول   55.57 الثاني   1988 طرابلس ليبي  703579 اسعد الهادي عبد هللا رخاء    18

 أنثى  مقبول  63.59 األول  1986 بو مرداس   جزائرية   707044 أسماء الجيالني محمد عثمان    19

 أنثى  ممتاز  91.09 األول  1988 تاجوراء ليبية  703657 أسماء الحسين أبو خريص الشريف    20

 أنثى  جيد فقط  70.09 األول  1986 تاجوراء ليبية  707523 أسماء عاشور سالم والي    21



 أنثى  مقبول   54.56 الثاني   1980 طرابلس ليبية  707355 أسماء مسعود أمحمد األشتر    22

 أنثى  جيد فقط  68.67 األول  1986 الخرطوم   سودانية   601376 أشجان عبد الرحمن أرباب    23

 ذكر مقبول   55.92 األول  1987 تاجوراء ليبي  601016 اشرف أمحمد علي الشاوش    24

 أنثى  ممتاز  88.95 األول  1987 طرابلس ليبية  602396 اعتدال البهلول النعاس علي    25

 أنثى  جيد فقط  74.04 األول  1988 طرابلس ليبية  703141 الزهراء عبد السالم محمد الشعافي    26

 ذكر مقبول   62.10 األول  1987 الزنتان   ليبي  601742 الهادي سالم بركة    27

 أنثى  مقبول  52.03 الثاني   1980 الزاوية   ليبية  590957 الهام خميس جاطو    28

 أنثى  مقبول  52.70 الثاني   1983 طرابلس ليبية  1111 أمال محمد الشامس علي سليم    29

 أنثى  مقبول  57.61 األول  1984 طرابلس ليبية  707564 أمان عمران مسعود بزاده    30

 أنثى  مقبول  61.95 األول  1989 تاجوراء ليبية  703196 أماني بنور محمد المطوح    31

 أنثى  مقبول  64.57 األول  1988 تاجوراء ليبية  707353 أماني محمد علي أبو زويدة    32

 أنثى  ممتاز   85.22 األول  1988 ترهونة   ليبية  703736 أمل ميالد محمد سالم    33

 أنثى  مقبول  52.57 الثاني   1987 طرابلس ليبية  601669 أمنة الدوكالي محمد قنص    34

 أنثى  جيد فقط  65.09 األول  1988 طرابلس ليبية  702676 أمنة علي أبو زيد بو بكر    35

 أنثى  جيد جدا  80.22 األول  1988 طرابلس ليبية  702826 أمنة محمد عبد هللا البكوش    36

 أنثى   مقبول   53.48 األول  1981 طرابلس ليبية  3187 أميرة إبراهيم حماد الطالب    37

 أنثى  جيد جدا  81.31 األول  1989 طرابلس ليبية  703981 أمينة الهادي النعاس    38

 أنثى  مقبول  55.07 الثاني  1986 طرابلس ليبية  590965 انتصار أحميد علي ألنائلي    39

 أنثى  جيد فقط  66.63 الثاني  1985 طرابلس ليبية  707001 انتصار ميلود علي محمد    40

 ذكر مقبول   56.10 الثاني  1987 طرابلس ليبي  600047   ق أنور محمد أمحمد الزر و  41

 أنثى  مقبول  59.38 األول  1989 طرابلس ليبية  703094 أية أمحمد عبد هللا ألزناتي    42

 أنثى  مقبول  60.76 األول  1985 طرابلس ليبية  707015 أية صالح السيد عبدو    43

 أنثى  مقبول  60.51 األول  1987 طرابلس ليبية  601711 أية محفوظ أحميدة الدغيس    44

 أنثى  مقبول  60.04 الثاني  1989 تاجوراء ليبية  703569 أية محمود شعبان الهمثيري    45

 أنثى  جيد فقط  66.00 األول  1986 طرابلس ليبية  580581 إيمان الرماح محمد عبد الرحيم    46

 أنثى  مقبول  55.04 الثاني  1988 طرابلس ليبية  703668 إيمان الصيد بشير نصير    47

 أنثى  مقبول  55.66 الثاني  1988 طرابلس ليبية  703387   ت إيمان رمضان عبد السالم الدر و  48

 أنثى  مقبول  54.65 األول  1983 ترهونة  ليبية  1171 إيمان سليمان علي أبو زويدة    49

 أنثى  مقبول  55.85 الثاني   1986 طرابلس ليبية  580616 إيمان عبد هللا ألعزابي    50



 أنثى  مقبول  54.48 الثاني  1981 بنغازي   ليبية  808200 إيمان محمد صالح العقلي    51

 أنثى  مقبول  62.45 األول  1988 طرابلس ليبية  702996 إيمان محمد علي راشد    52

 أنثى  مقبول  60.23 الثاني  1984 طرابلس ليبية  707445 إيناس احمد المبروك عبد هللا    53

 أنثى  مقبول  58.59 الثاني  1987 طرابلس ليبية  600771 إيناس المختار صالح عقيلة    54

 أنثى  مقبول  61.66 األول  1988 تاجوراء ليبية  707040 إيناس أمحمد عياذ مقيلي    55

 أنثى  مقبول   61.27 األول  1985 طرابلس ليبية  707048 إيناس مجيد الصغير الجالصي    56

 أنثى  مقبول  61.00 الثاني   1989 تاجوراء ليبية  702829 بسمة شعبان علي أبو عون    57

 أنثى  مقبول  58.77 الثاني  1986 جادو   ليبية  707050 تالة موسى سليمان دوغه    58

 أنثى  مقبول  63.86 األول  1988 باريس   ليبية  707052 تسنيم صالح محمد النابولي    59

 أنثى  مقبول  57.84 الثاني   1985 طرابلس ليبية  707410 تهاني مفتاح رمضان الدويبي    60

 أنثى  مقبول  57.96 الثاني  1984 مالطا   ليبية  707315 جليلة مفتاح رمضان الربيعي    61

 ذكر مقبول  59.96 األول  1986 طرابلس ليبي  5113   جمعة عبد الناصر البراوي  62

 ذكر مقبول  58.71 األول  1987 تاجوراء ليبي  600583 حسام محمد حسين النفاتي    63

 ذكر مقبول  58.50 األول  1988 طرابلس ليبي  702955 حسام محمد علي الجحاوي    64

 أنثى  مقبول  60.78 األول  1986 براك   ليبية  601161 حسناء محمد حسن بشير    65

 أنثى  مقبول  56.00 األول  1987 طرابلس ليبية  601759 حليمة إبراهيم حامد الشريدي    66

 أنثى  جيد فقط  65.00 األول  1988 طرابلس ليبية  601084 حميدة محمد خليفة أبو سالم    67

 أنثى  جيد فقط  67.10 األول  1986 طرابلس ليبية  5564 حنين احمد سالم جطيط    68

 أنثى  مقبول  59.96 األول  1987 طرابلس ليبية  600312 حواء رمضان محمد أبو زيد   69

 أنثى  ممتاز   89.92 األول  1987 طرابلس ليبية  600794 حياة العربي خليفة الساعدي    70

 ذكر مقبول  61.57 األول  1987 سبها  ليبي  601483 خالد محمد بالقاسم أبو صاع    71

 أنثى  مقبول  64.30 الثاني  1985 طرابلس ليبية  707068 خلود احمد محمد بن مفتاح    72

 أنثى  مقبول  56.95 األول  1986 طرابلس ليبية  580475 خلود وحيد أمحمد ورغ    73

 أنثى  مقبول  64.54 األول  1988 طرابلس ليبية  707072 خوله الرماح الحضيري عثمان    74

 أنثى  جيد فقط  69.82 األول  1988 طرابلس ليبية  601601 خوله شعبان طلحة    75

 أنثى  مقبول  59.90 الثاني  1988 طرابلس ليبية  702405 دعاء محمد علي أبو زيان    76

 أنثى  مقبول  57.52 األول  1987 ليبيا   سودانية   601956 دالل محمود محمد دفع هللا    77

 أنثى  مقبول  62.67 األول  1988 طرابلس ليبية  600676 ذهيبة عبد هللا مسعود الديالوي    78

 أنثى  مقبول  52.00 الثاني  1985 طرابلس ليبية  600693 رانية بشير بيض الركاب    79



 أنثى  مقبول  56.14 الثاني  1988 طرابلس ليبية  703606 رانية مصباح  عمر العربي    80

 أنثى  مقبول  60.50 الثاني  1985 طرابلس ليبية  707080 رجاء عبد الرزاق الشريف    81

 أنثى  جيد فقط   70.92 األول  1987 طرابلس ليبية  601203 رجاء عبد هللا علي الجبو    82

 أنثى  مقبول  62.25 األول  1987 طرابلس ليبية  600162 رحاب بنور إبراهيم أبو قرين    83

 أنثى  مقبول  62.07 األول  1987 طرابلس ليبية  600768   عبد هللا أبو دية احمد  رحاب   84

 أنثى  مقبول  59.00 الثاني  1988 طرابلس ليبية  600310   ميالد زقالم رحاب   85

 أنثى  ممتاز   92.60 األول  1987 طرابلس ليبية  601607 رحاب يونس صالح الصويعي    86

 ذكر جيد فقط  65.18 الثاني  1985 طرابلس ليبي  707431 رضوان حسن الصادق أمحمد   87

 أنثى  مقبول  60.81 الثاني  1988 بني وليد   ليبية  707077 رقية علي احمد علي    88

 أنثى  مقبول  61.00 األول  1987 طرابلس ليبية  5174 رويده أبو العبد محمد بالحاج    89

 أنثى  مقبول  56.61 الثاني  1989 طرابلس ليبية  704075 ريان محمد صالح أبو غراره    90

 أنثى  مقبول  60.92 األول  1985 طرابلس ليبية  707485 ريحاب عبد العزيز محمود اللقع    91

 أنثى  جيد فقط  66.82 األول  1985 طرابلس ليبية  601300 ريم محمد احمد الشيباني    92

 أنثى  مقبول  54.26 الثاني  1983 طرابلس ليبية  707074 ريما علي الهادي أحميدة    93

 أنثى  مقبول  63.09 األول  1984 طرابلس ليبية  603106 ريمه علي الفيتوري محمد    94

 أنثى  جيد جدا   75.21 األول  1987 طرابلس ليبية  601840 زهرة مصطفى حسن باقي    95

 أنثى  جيد فقط  67.50 األول  1988 تاجوراء   ليبية  703895 زينب عبد الرزاق صالح األسطى    96

 أنثى  مقبول  52.22 الثاني  1988 طرابلس ليبية  707087 سارة الطاهر محمد أبو حالله    97

 أنثى  جيد فقط  65.27 الثاني  1985 طرابلس ليبية  704304 سارة علي الهمالي القبائلي    98

 ذكر  جيد فقط  74.68 األول  1988 زليتن  ليبي  704328 سالم مفتاح حسن حيثوث    99

 أنثى  مقبول  55.72 الثاني  1987 تاجوراء ليبية  600537 سالمة أمحمد عبد العاطي شعبان    100

 أنثى  مقبول  55.40 الثاني  1981 تشيك زلوفاكيا   ليبية  2000274 سامية الحبيب الهادي    101

 أنثى  مقبول  53.92 الثاني  1984 زواره ليبية  1429 سحر خليفة مصطفى طور    102

 أنثى  جيد جدا  75.59 األول  1987 طرابلس ليبية  707550 سرور سليمان عثمان بن بركة    103

 أنثى  مقبول  59.82 األول  1987 طرابلس ليبية  600215 سعاد محمد أمحمد فريعه    104

 أنثى  ممتاز   91.68 األول  1989 طرابلس ليبية  702977 سلسبيل عبد هللا مسعود األسود    105

 أنثى  جيد فقط  66.85 األول  1987 مالطا   ليبية  707315 سماح عطا هللا حسن  المز وغي   106

 أنثى  جيد فقط  67.71 األول  1988 طرابلس ليبية  601844 سمر محمد خليفة بن معتوق    107

 أنثى  مقبول  553.53 الثاني  1980 طرابلس ليبية  99248 سمية عبد القادر بشير دراويل    108



 أنثى  مقبول  57.46 الثاني  1988 قصر بن غشير   ليبية  600856 سمية محمد منصور الصغير    109

 أنثى  جيد فقط  71.64 األول  1987 ترهونة  ليبية  601499 سناء صالح أمحمد سالم    110

 أنثى  جيد فقط  69.57 األول  1987 طرابلس ليبية  600998 سناء فرج الصويعي عبد القادر   111

 أنثى  مقبول  60.95 األول  1988 طرابلس ليبية  707585   ي سهام مصطفى المز وغ  112

 ذكر جيد فقط  73.77 الثاني  1988 تجرهي   ليبي  701037 صالح يوسف أبو بكر علي    113

 أنثى  جيد فقط  68.72 األول  1989 طبرق  ليبي  704100 صفاء خليفة رمضان الصفيفير    114

 أنثى  جيد فقط  74.95 األول  1988 طرابلس ليبي  707088 عبد هللا خليفة دومة  صفاء    115

 أنثى  مقبول  59.54 األول  1987 تاجوراء ليبي  707098 محمد أمحمد قلي  صفاء   116

 أنثى  مقبول  64.22 األول  1988 تاجوراء ليبي  703840 صفاء محمد علي الزياني     117

 أنثى  مقبول  61.57 األول  1987 طرابلس ليبي  600718 صفية أبو بكر عبد العال الفائدي    118

 أنثى  جيد فقط  67.91 األول  1986 أبريك   ليبي  602019 عبد السالم محمد ميالد   صفية   119

 أنثى  مقبول  54.90 الثاني  1988 طرابلس ليبي  703166 صفية عبد هللا صالح التقازي    120

 أنثى  مقبول  61.64 األول  1987 طرابلس ليبي  600490 محمد علي البريكي   صفية   121

 ذكر  مقبول  59.85 األول  1987 تاجوراء ليبي  600584   ل صالح أعمار الهر وا  122

 ذكر  مقبول  57.57 الثاني  1981 طرابلس ليبي  581185 صالح الدين خليفة صالح عبد السالم    123

 ذكر  مقبول  63.40 األول  1987 زليتن  ليبي  600156 طارق محمد مفتاح اشناق    124

 ذكر  مقبول  61.85 الثاني  1989 طرابلس ليبي  702154 طالل محمد أمحمد العدل    125

 ذكر  مقبول  57.32 األول  1986 طرابلس ليبي  5265 عادل محمد خليفة ميالد    126

 ذكر  مقبول  55.96 الثاني  1979 طرابلس ليبي  808587   ي عاطف سالم علي التو م  127

 ذكر  مقبول  62.75 الثاني  1988 سوريا   سوري   601777 عامر حمد عباس شاهين    128

 أنثى   مقبول  57.75 األول  1986 طرابلس ية  ليب 5531 عائشة بلعيد أبو بكر عبد الصمد    129

 أنثى  مقبول  56.54 الثاني  1987 طرابلس ليبية  703942 زي  ععلي أمحمد البل  عائشة  130

 أنثى  مقبول  56.63 األول  1987 طرابلس ليبية  601496   ق علي محمد الزر و  عائشة  131

 ذكر  مقبول  56.21 األول  1986 القرة بوللى   ليبي  590312 عبد الحكيم عمران جاب هللا ميالد    132

 ذكر مقبول  58.90 الثاني  1988 طرابلس ليبي  703310 عبد الخالق فرج محمد العزيبي    133

 ذكر مقبول  58.78 األول  1986 السواني   ليبي  580116 عبد الرؤوف نصر محمد طلوبة    134

 ذكر  مقبول  52.14 األول  1980 طرابلس ليبي  2000253   ت السالم علي نصر العكر وعبد   135

 ذكر  جيد فقط  69.22 األول  1987 صبراته   ليبي  601847 عبد العزيز الطاهر سلطان    136

 ذكر  مقبول  58.33 الثاني  1987 غات   ليبي  701099 عبد الغني سعيد مينة محمد   137



 ذكر  مقبول  61.81 األول  1980 بنغازي   ليبي  808015 عبد الفتاح محمد محمد رحية    138

 ذكر  مقبول  56.73 الثاني  1984 طرابلس ليبي  707127 عبد هللا إبراهيم محمد الطويل    139

 ذكر  جيد جدا  77.46 األول  1988 طرابلس ليبي  600607   ق عبد المالك جمال الزر و  140

 ذكر مقبول  57.43 األول  1985 طرابلس ليبي  580167 عبد المجيد خليفة األسطى    141

 ذكر  مقبول  57.10 األول  1988 ترهونة   ليبي  601327 عبد المحسن محمد علي الصيد    142

 ذكر مقبول  57.45 الثاني  1987 طرابلس ليبي  600117 عبد المنعم محمد موسى القدافي    143

 ذكر مقبول  58.54 الثاني  1989 تاجوراء   ليبي  701057 عصام محمد علي النفاتي    144

 ذكر مقبول  59.38 األول  1989 طرابلس ليبي  702319 عالء شكري أمحمد الشامي    145

 ذكر مقبول  57.19 الثاني  1987 طرابلس ليبي  590926 عالء عمران خليفة مسعود    146

 ذكر  جيد جدا   76.75 األول  1987 طرابلس ليبي  601362 علي جمعة محمد لبز    147
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 أنثى  مقبول  57.86 الثاني  1987 سرت  ليبية  707012 ابتسام الدوكالي محمد البعباع    1

 أنثى  مقبول  54.77 الثاني  1986 تاجوراء   ليبية  600663 ابتسام محمد محمد شعبان    2
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 أنثى  جيد جدا   76.75 األول  1989 طرابلس ليبية  2070070 أحالم أبو بكر عبد السالم السنوسي    6

 أنثى  جيد فقط   72.81 األول  1988 تاجوراء ليبية  808047 أحالم المهدي علي الغزيوي    7

 أنثى  جيد فقط  72.00 األول  1987 طرابلس ليبية  909340 أحالم سعيد عيسى حداقة    8

 ذكر جيد جدا  78.18 األول  1987 طرابلس ليبي  808002 احمد إبراهيم منصور الشريف    9

 ذكر مقبول  53.76 الثاني  1985 ليبيا  سوداني   705022 احمد أبو عبيده محمد جماع    10

 ذكر مقبول  57.45 الثاني  1985 تاجوراء   ليبي  909087 احمد أبو عجيلة برق الليل    11

 ذكر مقبول  63.10 األول  1986 طرابلس ليبي  909555 احمد المنجي عمار عبادي    12

 ذكر مقبول  59.33 الثاني  1982 طرابلس ليبي  909350 احمد عمار احمد القدار    13

 ذكر مقبول  63.07 الثاني  1986 تاجوراء ليبي  808032 احمد معمر عاشور الجابري    14

 ذكر جيد فقط  73.33 األول  1988 طرابلس ليبي  909349   د احمد نوري احمد عبير ي  15

 ذكر مقبول  57.04 الثاني  1986 طرابلس ليبي  580101 أسامة محمد احمد الحاج سالم    16

 أنثى  مقبول  55.38 الثاني  1988 طرابلس ليبية  808053 إسراء رجب عبيد ألشكري    17

 أنثى  مقبول  56.90 الثاني  1988 طرابلس ليبية  602383 إسراء محمد جعفر محمد الشلي    18
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 أنثى  جيد فقط  74.60 األول  1989 طرابلس ليبية  2070254 أسماء محمد مصدق ميالد    21
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 ذكر مقبول  64.68 األول  1987 السودان   سوداني   207410 أحميدة المرضى احمد الطاهر   25

 ذكر مقبول  57.81 الثاني  1987 طرابلس ليبي  707657 العارف محمد العارف البغدادي    26

 أنثى  مقبول  64.95 األول  1988 طرابلس ليبية  808084 الهام احمد علي أحفاف    27

 أنثى  مقبول  56.03 الثاني  1985 طرابلس ليبية  909352 أمال زايد قويدر عباس    28
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 أنثى  مقبول  59.54 الثاني  1988 طرابلس ليبية  808078 أمباركة الجيالني احمد المظاير    30

 ذكر مقبول  59.13 الثاني  1988 ليبيا   اريتري   705007 امجد الطاهر محمد عثمان    31

 أنثى  مقبول  59.81 الثاني  1985 طرابلس ليبية  808022 أمل حسين عياذ هالل    32

 أنثى  مقبول  54.85 الثاني  1988 طرابلس ليبية  702951 أميرة جمال يوسف الريشى    33

 أنثى  جيد فقط  70.40 األول  1984 طرابلس ليبية  808110 أميرة جمعة احمد حسين    34

 أنثى  مقبول  57.95 الثاني  1987 تاجوراء   ليبية  909353 أميرة محمد أمحمد األبيض    35

 أنثى  جيد فقط  66.45 األول  1987 العربان   ليبية  808094 انتصار عاشور احمد العياط    36

 ذكر مقبول  56.22 الثاني  1986 طرابلس ليبي  707011 انس علي المبروك أبو ستة    37

 أنثى  مقبول  63.66 األول  1984 طرابلس ليبية  909351 إيمان جمال احمد بن يوسف    38

 أنثى  جيد فقط  66.76 األول  1985 يفرن   ليبية  808589 إيمان حسن عبد هللا علي    39

 أنثى  مقبول  58.04 الثاني  1987 طرابلس ليبية  707464 إيمان رمضان أمحمد حفيانه    40

 أنثى  مقبول  60.68 الثاني  1987 طرابلس ليبية  707269 إيمان محمد إبراهيم الوحيشي    41

 أنثى  مقبول  55.95 الثاني  1987 طرابلس ليبية  707009 إيمان محمود المبروك صالح    42

 أنثى  مقبول  58.36 الثاني  1988 طرابلس ليبية  702883 إيناس الصادق بشير التريكي    43

 أنثى  مقبول  63.46 األول  1989 طرابلس ليبية  2071153 تهاني أمحمد بشير نصير    44

 أنثى  مقبول  61.14 الثاني  1984 طرابلس ليبية  808103 تهاني علي بشير النجار    45

 ذكر مقبول  61.90 الثاني  1988 تاجوراء ليبي  808074 حاتم سالم أبو عجيلة النفاتي     46

 ذكر مقبول  59.62 الثاني  1981 تاجوراء ليبي  808063 حسن فرج علي القدافي    47

 أنثى  مقبول  54.71 الثاني  1987 سرت  ليبية  600242 حسنة جمعة أمحمد الجديد    48

 أنثى  مقبول  64.95 األول  1987 طرابلس ليبية  909354 حسنة ميالد مرجان الورفلي    49

 ذكر جيد فقط  65.04 الثاني  1985 طرابلس ليبي  808014 حسين عبد الحميد أبو ضيه خليفة    50



 ذكر مقبول  60.57 األول  1986 القطرون   ليبي  707058 حسين محمد علي السنوسي حسن   51

 ذكر مقبول  54.39 الثاني  1986 طرابلس ليبي  808072 حمزة أبو القاسم عمر وحي    52

 أنثى  مقبول  58.15 األول  1983 طرابلس ليبية  1272 حنان علي عبد هللا أبو النور    53

 أنثى  مقبول  51.90 الثاني  1987 طرابلس ليبية  600683 حياة إبراهيم محمد الخويلدي    54

 ذكر مقبول  58.37 الثاني  1983 طرابلس ليبي  909355 خالد المنصف محمد العكاري    55

 ذكر جيد فقط  65.85 األول  1966 الحوامد  ليبي  909348 خليفة حسن أمحمد حسن    56

 أنثى  مقبول  58.51 األول  1985 طبرق  ليبية  909369 خيرية محمد الهاشمي حفيظه    57

 أنثى  مقبول  52.23 الثاني  1987 طرابلس ليبية  601869 دانية نصر الدين مصباح عبد الجبار    58

 أنثى  مقبول  63.95 األول  1987 طرابلس ليبية  808086 دعاء رمضان إبراهيم احمد   59

 أنثى  مقبول  56.63 الثاني  1988 طرابلس ليبية  808087 دينا إدريس محمد دينار    60

 ذكر مقبول  57.65 الثاني  1985 زليتن  ليبي  909094 رجب احمد رجب الحضيري    61

 أنثى  مقبول  54.12 الثاني  1983 المغرب  مغربية   603076 رزقه محمد إدريس ألعروسي    62

 ذكر مقبول  56.25 الثاني  1987 تاجوراء ليبي  602193 رشاد فريد أبو بكر العربي    63

 ذكر مقبول  54.25 الثاني  1982 طرابلس ليبي  590941 رمزي علي عبد الجواد    64

 ذكر مقبول  54.30 الثاني  1982 طرابلس ليبي  1336 رمضان عز الدين رمضان الشعباني    65

 ذكر مقبول  63.59 األول  1989 بني وليد   ليبي  808081 رمضان علي رمضان علي    66

 أنثى  مقبول  57.82 الثاني  1983 ليبيا   سودانية   707441 رندة عثمان إبراهيم عبد الكريم    67

 أنثى  مقبول  57.13 الثاني  1987 طرابلس ليبية  704183 رندة علي محمد الجابري    68

 أنثى  مقبول  60.64 األول  1989 ليبيا  سودانية   2074901 رؤى عمر بشير محمد سليمان    69

 أنثى  جيد فقط  67.27 الثاني  1989 طرابلس ليبية  808028 رويده أبو اإلسعاد محمد ألنعمي    70

 أنثى  مقبول  59.09 الثاني  1988 طرابلس ليبية  808026 رويده أبو القاسم علي مادي    71

 أنثى  جيد جدا  80.00 األول  1989 طرابلس ليبية  2071644 رويده جمعة محمد الكبير    72

 أنثى  مقبول  63.75 األول  1987 طرابلس ليبية  909357 رويده رجب محمد الشعباني    73

 أنثى  مقبول  56.60 الثاني  1987 طرابلس ليبية  909358 ريم حسين علي الزويدي    74

 أنثى  مقبول  59.54 الثاني  1988 تاجوراء ليبية  702396 زهرة علي سالم الرشراشي    75

 أنثى  جيد فقط  68.00 األول  1989 طرابلس ليبية  2071749 زهور مفتاح احمد أبو رقيعة    76

 أنثى  مقبول  59.65 األول  1989 طرابلس ليبية  702687 سارة إبراهيم سعيد أبو سنينة    77

 أنثى  مقبول  59.11 الثاني  1985 طرابلس ليبية  707264 سارة الحسين عبد الحفيظ المجذوب    78

 أنثى  جيد جدا  79.07 األول  1989 ترهونة   ليبية  20718 سارة فرج المختار محمد    79



 ذكر جيد فقط  65.36 الثاني  1986 الزنتان   ليبي  808596 سالم احمد محمد موسى    80

 ذكر  مقبول  59.86 الثاني  1987 سرت  ليبي  702582 سالم خليفة سالم خليفة    81

 أنثى  جيد فقط  68.60 األول  1989 طرابلس ليبية  2071900   ىسامية جمعة عمار المر غن   82

 أنثى  مقبول  60.00 الثاني  1989 طرابلس ليبية  702767 سلمى سعد ميلود الفيتوري    83

 أنثى  مقبول  55.95 الثاني  1985 ككلة ليبية  808195 سمية محمد خميس طليش    84

 ذكر  مقبول  62.85 الثاني  1986 السودان   سوداني   909386 سمير أدم موسى محمد   85

 أنثى  مقبول  51.59 الثاني  1986 طرابلس ليبية  580327 سناء سحبون نصر سحبون    86

 أنثى  مقبول  64.42 األول  1985 غدامس   ليبية  808830 سناء عمر مصطفى امزوراز    87

 أنثى  جيد فقط  66.31 األول  1987 أوباري   ليبية  808050 سهام عبد القادر دحمان محمد   88

 ذكر  جيد فقط  69.80 األول  1988 سبها  ليبي  909360 صالح علي صالح السنوسي   89

 أنثى  مقبول  58.90 الثاني  1988 طرابلس ليبية  909359 صالحة محمد الهادي خلف    90

 أنثى  مقبول  62.54 الثاني  1990 طرابلس ليبية  2074669 صفاء مصطفى إبراهيم راشيد    91

 أنثى  جيد فقط  72.27 األول  1987 طرابلس ليبية  808598 صفاء مصطفى محمود بعيو    92

 ذكر مقبول  58.19 الثاني  1988 مصراتة   ليبي  707275 صهيب محمد أعليوه إسماعيل    93

 ذكر مقبول  58.92 األول  1982 طرابلس ليبي  590928 طارق محمد ميلود األحرش    94

 ذكر مقبول  63.61 الثاني  1986 القرة بوللي   ليبي  808620 طه العيادي علي الراشدي    95

 ذكر مقبول  56.07 الثاني  1980 طرابلس ليبي  707420 عبد الباسط سعيد المبروك زامونة    96

 ذكر جيد فقط  68.21 األول  1988 حلب  سوري   2074768 عبد الحميد عبد الهادي عبد هللا المالح    97

 ذكر جيد فقط  69.33 الثاني  1982 تاجوراء ليبي  909338 عبد الرحمن فتحي عبد العزيز مسعود    98

 ذكر جيد جدا  84.85 األول  1989 طرابلس ليبي  20727 عبد الرؤوف مصباح خليفة سالم    99

 ذكر مقبول  62.95 الثاني  1986 طرابلس ليبي  580855 عبد الفتاح المبروك الفيتوري زيتون    100

 ذكر مقبول  53.15 األول  1985 طرابلس ليبي  5775 عبد الفتاح علي سعد أمبارك القماطي    101

 ذكر مقبول  60.59 الثاني  1985 العزيزية   ليبي  808016 عبد المجيد محمد عبد هللا الذويب    102

 ذكر مقبول  60.71 الثاني  1985 تويوى   ليبي  808009 عبد المنعم علي صالح علي أبو عزوم    103

 ذكر مقبول  55.90 األول  1982 طرابلس ليبي  909330 المنعم محمد حسن الرفاعي عبد   104

 ذكر مقبول  56.50 الثاني  1988 ترهونة   ليبي  808043 عز الدين خليفة عبد الحميد عبد السالم    105

 أنثى  مقبول  59.66 الثاني  1988 طرابلس ليبية  808095 عزوكي محمد حسين عبد الكريم    106

 ذكر مقبول  62.40 األول  1982 طرابلس ليبي  909336 عصام الهادي محمد النعاس صالح    107

 أنثى  مقبول  53.85 الثاني  1988 طرابلس ية ليب 703002 عطاف عبد هللا علي أبو زيد    108



 ذكر مقبول  61.47 الثاني  1988 طرابلس ليبي  702202 عالء الدين سالم مفتاح عثمان    109

 ذكر جيد فقط  69.85 األول  1990 العراق  عراقي   2074801 علي بهاء صبري الجنابي    110

 ذكر مقبول  53.81 الثاني  1987 ترهونة  ليبي  601367 علي عبد العالي عمار قريرة    111

 ذكر جيد فقط  65.71 الثاني  1984 البدير ليبي  808010 علي عمر محمد عبد هللا حنة    112

 ذكر مقبول  56.00 الثاني  1986 طرابلس ليبي  707656 علي فرج محمد علوان    113

 ذكر مقبول  63.75 الثاني  1986 زليتن   ليبي  909333 علي مفتاح علي التايب    114

 أنثى  جيد فقط  66.50 األول  1988 تونس   ليبية  703392 عليا محمد إبراهيم الكامبا    115

 ذكر مقبول  52.24 الثاني  1983 طرابلس ليبي  707152 عماد احمد محمد أبو زهوة    116

 ذكر جيد فقط  74.33 األول  1981 زليتن  ليبي  909337 عيسى رمضان حسن ديهوم    117

 أنثى  مقبول  57.40 الثاني  1981 زليتن  ليبية  909332 غادة علي عبد هللا الرويس    118

 أنثى  مقبول  51.19 الثاني  1985 طرابلس ليبية  590284 فاديه محمد احمد دنه    119

 أنثى  مقبول  59.00 الثاني  1988 طرابلس ليبية  909377 فاديه يونس المبروك سالم    120

 أنثى  مقبول  64.68 الثاني  1988 طرابلس ليبية  808089 فاطمة عبد السالم علي الزائدي    121

 أنثى  جيد فقط  65.47 الثاني  1987 يفرن  ليبية  909379 فاطمة عمر محمد مانة    122

 أنثى  مقبول  63.55 األول  1988 الزاوية   ليبية  909376 فاطمة محمد الصغير بن عامر    123

 ذكر مقبول  58.81 الثاني  1982 ترهونة  ليبي  808070 فرج محمد عبد السميع سالم    124

 ذكر جيد فقط  68.33 األول  1980 تاجوراء ليبي  909378 فؤاد ميالد محمد سالم    125

 أنثى  مقبول  58.57 األول  1984 طرابلس ليبية  707407 فوزية مفتاح عبد السالم يحي    126

 أنثى  مقبول  58.90 الثاني  1987 طرابلس ليبية  600591 كريمة مفتاح الكازغلي    127

 أنثى  جيد فقط  71.96 األول  1989 طرابلس ليبية  2072838 ليلى قنانة محمد العموري    128

 أنثى   مقبول  53.36 الثاني  1983   القرة بوللي ليبية  603191 ماجدة علي عقيل سالم    129

 أنثى  مقبول  55.42 الثاني  1988 طرابلس ية ليب 808058 مبروكة المنجي المقريف    130

 ذكر مقبول  59.28 الثاني  1988 مرزق ليبي  808104 محمد إبراهيم الجديد علي الناجم    131

 ذكر جيد فقط  66.04 األول  1987 زليتن  ليبي  808071 محمد إبراهيم محمد والي    132

 ذكر مقبول  56.95 الثاني  1987 طرابلس ليبي  909383 محمد أبو عجيلة المرغني المقرض    133

 ذكر مقبول  58.75 الثاني  1984 ليبيا  سوداني   909344 محمد أدم جمعة فروه    134

 ذكر مقبول  55.15 الثاني  1986 طرابلس ليبي  909341 محمد بشير علي الدالي   135

 ذكر مقبول  56.12 الثاني  1984 طرابلس ليبي  808874 محمد بشير محمد يوشع    136

 ذكر جيد فقط  67.11 األول  1985 قصر األخيار   ليبي  909092 محمد حسين عبد هللا المنفود    137



 ذكر مقبول  51.08 الثاني  1987 العزيزية  ليبي  602276 محمد خالد ضؤ سالم    138

 ذكر مقبول  63.80 األول  1989 طرابلس ليبي  909362 محمد خالد محمد المرابط    139

 ذكر مقبول  54.69 الثاني  1987 طرابلس ليبي  600854 محمد ضؤ محمود الساري    140

 ذكر مقبول  63.05 الثاني  1988 طرابلس ليبي  909364 محمد عبد السالم محمد ألطرشي    141

 ذكر مقبول  51.66 الثاني  1987 طرابلس ليبي  707650 محمد عبد العزيز عيسى سعيد    142

 ذكر جيد جدا  76.42 األول  1989 طرابلس ليبي  2073057 محمد عثمان محمد الفراح    143

 ذكر مقبول  57.75 الثاني  1988 طرابلس ليبي  707658 محمد مفتاح محمد عجاج    144

 ذكر جيد فقط  67.45 األول  1986 طرابلس ليبي  808049 محمود أمحمد محمد البوسيفي    145

 ذكر مقبول  54.81 الثاني  1988 طرابلس ليبي  703127 محمود عبد السالم أمحمد التبيني    146

 ذكر مقبول  57.59 الثاني  1988 طرابلس ليبي  703667 محمود محمد عبد الكريم الفاريك    147

 أنثى   مقبول  62.63 الثاني  1988 تاجوراء ليبية  808062 مرام عبد السالم سالم النفوسى    148

 ذكر مقبول  57.25 الثاني  1986 تاجوراء ليبي  707508 مروان رجب إبراهيم بالرجب   149

 أنثى  مقبول  63.20 الثاني  1988 طرابلس ية  ليب 808039 سالم   مس مروه رمضان بلقا  150

 أنثى  مقبول  55.34 األول  1981 طرابلس ية ليب 11236 مروه عبد هللا عمر السويسي    151

 أنثى  مقبول  57.73 األول  1987 القرضة   ية ليب 581275 مريم محمد لطفي الطاهر    152

 أنثى  جيد فقط  71.04 األول  1989 طرابلس ية  ليب 207126 مسرة بشير محمد مروان    153

 ذكر مقبول  58.05 الثاني  1987 طرابلس ليبي  909382 مصطفى محمد حسين بن جريد    154

 ذكر جيد فقط  65.20 األول  1989 بنغازي   ليبي  909343 معتز باهلل مفتاح جمعة كريمش    155

 أنثى   جيد فقط  71.1 الثاني  1987 طرابلس ليبية  808551 منال فرج مفتاح الصالحين    156

 ذكر مقبول  54.05 الثاني  1985 طرابلس ليبي  909342 منصور عبد هللا عبد السالم الشبه    157

 أنثى   مقبول  61.25 الثاني  1983 طرابلس ية ليب 808034 منصورة جمعة علي    158

 ذكر مقبول  63.33 الثاني  1982 السودان سوداني   909380 منير عبد هللا محمد يونس    159

 ذكر مقبول  60.90 الثاني  1986 مرزق ليبي  808019 منير علي ألسعيدي إبراهيم    160

 أنثى   مقبول  62.09 الثاني  1988 البريقة   ليبية  808096 مها يوسف عيسى أبو قارص   161

 ذكر مقبول  52.78 الثاني  1989 ليبيا  أردني   705040 مهند حسين سعيد ألصالحي    162

 أنثى  جيد جدا  77.68 األول  1985 المغرب مغربية   808001 مونى عبد الرحمن محمد كرمي     163

 أنثى  مقبول  63.25 األول  1988 طرابلس ليبية  909366 نجاح احمد أمحمد عبلو    164

 أنثى  مقبول  66.25 الثاني  1987 ليبيا  سودانية   909367 نجالء عبد الرحيم محمد سالمة    165

 أنثى  جيد فقط  68.13 األول  1986 سبها  ليبية  808065 نجالء عبد القادر عبد السالم صالح    166



 ذكر مقبول  60.27 الثاني  1987 طرابلس ليبي  808100 نجيب مصباح عمران البريكي    167

 أنثى  مقبول  53.14 الثاني  1987 ليبيا  سودانية  705014 ندى حيدر سليمان حسن    168

 أنثى  جيد فقط  65.15 األول  1987 طرابلس ليبية  909345 نسرين أبو عجيلة المبروك عيسى    169

 أنثى  مقبول  57.35 الثاني  1987 طرابلس ية ليب 909346 نسرين الصيد علي الزائدي    170

 أنثى  جيد فقط  65.18 الثاني  1984 طرابلس ليبية  909347 نسرين صالح ألهاني يعلى    171

 أنثى  مقبول  60.40 الثاني  1985 طرابلس ليبية  707204 نسرين عبد هللا محمد الشوشان    172

 أنثى  مقبول  61.22 الثاني  1985 جادو   ليبية  808029 نسرين علي عبد الواحد حرب   173

 أنثى  مقبول  62.19 األول  1987 طرابلس ليبية  808045 نعيمة علي عمر النائم    174

 أنثى  مقبول  64.63 الثاني  1989 طرابلس ليبية  2074082 نوال المبروك أمحمد البادن    175

 أنثى  جيد فقط  72.96 األول  1989 طرابلس ليبية  2074126 نورا محمد محمد احمد   176

 أنثى  مقبول  53.55 الثاني  1987 طرابلس ليبية  707217 نورة مختار محمد الحطاب    177

 أنثى  جيد جدا   81.42 األول  1989 طرابلس ليبية  2074199 هاجر سليمان عمر بن سليمان    178

 أنثى  جيد فقط  73.96 األول  1990 طرابلس ليبية  2074226 هاجر محمد الغضبان صالح إبراهيم    179

 أنثى  مقبول  64.86 الثاني  1989 سبها  ليبية  808037 هالة احمد حسن عبد الرحمن    180

 أنثى  مقبول  57.00 الثاني  1987 طرابلس ليبية  601146 هالة عبد السالم مسعود  البوزيدي    181

 أنثى  مقبول  53.30 الثاني  1983 طرابلس ليبية  707236 هالة عطية عبد الحفيظ عيسى    182

 أنثى  مقبول  52.88 الثاني  1985 طرابلس ليبية  11022 هناء فتحي احمد الهمالي    183

 أنثى  ممتاز   85.67 األول  1990 طرابلس ليبية  2074422 هناء محمد عامر ألزوالي    184

 أنثى  جيد فقط  72.54 األول  1988 طرابلس ليبية  600502 هنيدة فوزي محمد تيتى    185

 أنثى  مقبول  62.80 األول  1983 طرابلس ليبية  3195 هيام محمود مصطفى الزليطني    186

 أنثى  مقبول  56.18 الثاني  1987 طرابلس ليبية  808079 هيبة ألمولدي الهمالي هالل   187

 ذكر  جيد فقط  65.13 األول  1987 مرزق ي ليب 808044 هيثم يونس عبد هللا عبد هللا    188

 أنثى  مقبول  57.95 الثاني  1988 طرابلس ليبية  909372 وجدان أبو القاسم محمد الفاهم    189

 ذكر مقبول  57.92 الثاني  1984 الخمس   ليبي  909091   قوجدي عبد السالم سالم المرير ي  190

 أنثى  مقبول  55.95 الثاني  1988 طرابلس ليبية  600909 وردة مسعود بشير السويسي    191

 ذكر مقبول  63.13 الثاني  1986 الخمس ليبي  207177 وليد سالم مصطفى ديدح    192

 ذكر مقبول  64.14 الثاني  1982 زليتن   ليبي  808035 وليد صالح محمد عثمان    193

 ذكر مقبول  54.68 الثاني  1987 طرابلس ي ليب 702137 ياسر جمعة أمحمد أبو عزيز    194
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 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ( 2012/ 2011(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  قسم إحصائية للطلبة الخريجين ))

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 أنثى  مقبول  58.73 األول  1989 طرابلس ليبية  2070015 ابتسام عاشور عبد السالم أبريني     1

 أنثى  جيد فقط   71.47 الثاني  1991 طرابلس ليبية  2083002 ابتسام مرسيط احمد مرسيط    2

 أنثى  مقبول  60.50 الثاني  1988 طرابلس ليبية  909465 ابتهاج عبد هللا الشارف األزرق    3

 أنثى  مقبول  61.35 األول  1987 طرابلس ليبية  210266 ابتهاج عز الدين سالم قريفة    4

 أنثى  جيد فقط  66.08 األول  1991 طرابلس ليبية  20840699 ابتهال الضاوي فرج شرادة     5

 أنثى  جيد فقط  70.65 األول  1985 طرابلس ليبية  909454 ابتهال جاب هللا مسعود جاب هللا   6

 أنثى  مقبول  55.08 الثاني  1990 طرابلس ليبية  2070040 ابتهال صبحي محمد الشهاوي    7

 ذكر مقبول  55.66 الثاني  1988 زليتن  ليبي  207041 إبراهيم احمد عمر العيان    8

 ذكر  مقبول  62.35 الثاني  1988 طرابلس ليبي  210028 إبراهيم عبد الرحمن المجريسي    9

 ذكر جيد فقط  72.05 األول  1986 طرابلس ليبي  909088 إبراهيم مصباح القدافي محمد   10

 ذكر مقبول  61.64 األول  1984 طرابلس ليبي  210073 احمد أبو بكر عريبى الفقى    11

 ذكر جيد فقط  74.76 األول  1989 طرابلس ليبي  909525 احمد خليل عيسى الخطيب    12

 ذكر جيد فقط  70.04 األول  1989 طرابلس ليبي  2070113 احمد خميس علي عطية    13

 ذكر مقبول  64.05 األول  1989 زليتن   ليبي  909467 احمد صالح خليفة الدوفاني    14

 ذكر مقبول  57.26 األول  1989 طرابلس ليبي  2070138 احمد علي خميس البكش    15

 ذكر جيد جدا   77.82 األول  1990 طرابلس ليبي  909453 احمد عياذ حسين خليفة    16

 ذكر  مقبول  59.00 الثاني  1987 طرابلس ي ليب 210179 احمد ميالد السقام علي    17

 ذكر مقبول  64.86 األول  1989 طرابلس ليبي  2070167 ادهم علي سليمان المصراتي    18

 أنثى  مقبول  63.17 األول  1988 طرابلس ليبية  909574 أروى محمد الرخيص السيليني    19

 أنثى  مقبول  57.94 الثاني  1988 طرابلس ليبية  210207 أريج مسعود سالم المأوي    20

 ذكر جيد فقط  66.41 األول  1986 طرابلس ليبي  210217 أسامة عبد الرحمن إبراهيم شعبان    21



 ذكر  مقبول  55.84 الثاني  1986 زليتن   ليبي  707286 أسامة مفتاح محمد أغويلة    22

 أنثى  مقبول  58.69 األول  1991 طرابلس ليبية  210096 إسراء محمد محفوظ عبد السميع    23

 أنثى  مقبول  61.95 األول  1990 طرابلس ليبية  20840819 إسالم علي عمران النعيري    24

 أنثى  مقبول  51.09 األول  1987 طرابلس ليبية  2001195 أسماء إبراهيم السنوسي الشيباني    25

 أنثى  جيد فقط  70.41 األول  1988 طرابلس ليبية  909575 أسماء صالح أرحومة الشارف    26

 أنثى  مقبول  57.05 الثاني  1988 طرابلس ليبية  909406 أسماء عيسى صالح    27

 أنثى  مقبول  59.82 األول  1987 طرابلس ليبية  210212 أسماء محمد سليم القميطى    28

 أنثى  مقبول  61.56 األول  1990 طرابلس ليبية  2070831 أسماء محمد مسعود أمطير     29

 أنثى  مقبول  62.21 األول  1990 طرابلس ليبية  20840134 أسماء نوري علي الغراري    30

 ذكر جيد فقط  65.64 األول  1984 طرابلس ليبي  210048 اشرف حمودة محمد شلفوح    31

 أنثى   مقبول   54.76 الثاني   1991 تشاد         تشادية   20841151 أكابر عبد الرحيم بشير المخزومي    32

 ذكر مقبول  60.56 األول  1990 طرابلس ليبي  207845 أكرم محمود سالم األحمر    33

 أنثى  مقبول  56.00 الثاني  1987 طرابلس ليبية  909365 أكفاية عمر ضو حسن    34

 أنثى  جيد فقط  71.60 األول  1990 طرابلس ليبية  207810 أال عبد الحميد زريبه    35

 ذكر جيد فقط  70.00 األول  1989 البروي   ليبي  2075177 المنتصر علي محمد جمعة    36

 أنثى  جيد فقط  68.34 األول  1991 طرابلس ليبية  20840024 الهام مختار محمد الجدائمي    37

 أنثى  مقبول  60.94 الثاني  1987 طرابلس ليبية  210657 أمال حسن علي السائح    38

 أنثى  مقبول  60.47 األول  1988 طرابلس ليبية  909464 أماني علي أمحمد ضؤ الحناشي    39

 أنثى  مقبول  63.94 األول  1988 طرابلس ليبية  909408 أميرة السائح محمد العلواني    40

 أنثى  جيد فقط  67.34 األول  1989 طرابلس ليبية  210441 أميرة عبد الرحيم أبو عقرب    41

 أنثى  جيد فقط  71.66 األول  1986 تاجوراء ليبية  909401 أميرة مفتاح الهاشمي ألفتوحي    42

 أنثى  مقبول  60.17 الثاني  1988 طرابلس ليبية  909615 انتصار المبروك ألعماري الجدي    43

 أنثى  جيد فقط  67.44 األول  1988 طرابلس ليبية  909462 انتصار عبد الفتاح الهادي بن سعد    44

 أنثى  مقبول  59.94 األول  1987 طرابلس ليبية  909410 انتصار مسعود محمد أبو حمادي    45

 أنثى  مقبول  58.04 الثاني  1985 طرابلس ليبية  90909 انتصار مصباح الطيب أبو فحيجة    46

 ذكر مقبول  62.17 األول  1989 طرابلس ليبي  2070514 انس جمال الدين الباروني    47

 ذكر مقبول  53.88 الثاني  1988 طرابلس ليبي  909409 أنور هيثم بكري قدسي    48

 ذكر  مقبول  63.29 األول  1986 طرابلس ليبي  210160 ألراجحي   ي أنيس علي الزر قان  49

 ذكر مقبول  56.00 الثاني  1988 طرابلس ليبي  909452 أنيس عمران عبد السالم جرير  50



 أنثى  مقبول  58.50 الثاني  1988 يفرن   ليبية  701186 أنيسة عبد الواحد العربي األشهب   51

 أنثى  مقبول  54.64 الثاني  1988 طرابلس ليبية  909696 أية محمد احمد محمود    52

 أنثى  جيد فقط  74.05 األول  1988 ألمانيا   ليبية  909466 أية ميلود أبو القاسم الغويل    53

 أنثى  جيد فقط  67.94 األول  1987 طرابلس ليبية  909639 إيمان البهلول محمد عبد هللا    54

 أنثى  جيد جدا  78.73 األول  1990 طرابلس ليبية  20840066 إيمان رمضان علي ألمسالتي    55

 أنثى  مقبول  62.82 األول  1989 طرابلس ليبية  210099 إيمان ضو هدية مفتاح    56

 ذكر مقبول  59.30 األول  1986 جرمال ليبي  909375 أيمن سليمان خليفة علي    57

 ذكر مقبول  64.00 األول  1983 طرابلس ليبي  909405 سم جابر  أيمن عمر بلقا  58

 أنثى  مقبول  63.60 األول  1989 ترهونة  ليبية  20840229 إيناس أبو زيد محمد العاقل    59

 أنثى  جيد فقط  68.44 األول  1987 طرابلس ليبية  909582 إيناس الجالي جمعة الزحاف    60

 أنثى  جيد فقط  68.38 األول  1985 طرابلس ليبية  909395 إيناس عبد الباسط محمد فقيه    61

 ذكر جيد فقط  65.86 األول  1990 طرابلس ليبي  2070687 أيوب رمضان مصطفى خليل    62

 أنثى  مقبول  60.78 األول  1984 طرابلس ليبية  909013 برنية بشير أبو القاسم األزرق     63

 ذكر جيد فقط  72.35 األول  1986 طرابلس ليبي  210166 أبو عين   مس مفتاح بلقا مس بلقا  64

 ذكر جيد فقط  68.34 األول  1990 طرابلس ليبي  20840032 جبريل عثمان إبراهيم التائب     65

 أنثى  مقبول  62.00 األول  1990 طرابلس ليبية  909484 جميلة أبو راوي الفيتوري أبديري    66

 ذكر جيد فقط  73.26 األول  1990 ترهونة   ليبي  2075035 حمزة فوزي محمد أبو جريدة    67

 أنثى  جيد فقط  72.30 األول  1990 طرابلس ليبية  20840445 حنان احمد أمحمد شكشك    68

 أنثى  مقبول  55.00 األول  1989 المغرب مغربية   2074939 حنان محمد حسين    69

 أنثى  مقبول  56.73 الثاني   1989 تاجوراء ليبية  808030   يحنان مسعود احمد المز وغ   70

 أنثى  جيد فقط  67.33 األول  1985 طرابلس ليبية  909393 حنان ميالد مسعود دخيل    71

 أنثى  جيد فقط  73.47 األول  1988 طرابلس فلسطينية   909394 حنان نادر مصطفى قمبرجي    72

 أنثى  مقبول  56.30 الثاني   1990 طرابلس ليبية  20841124 حنين عمر الناجي القدافي    73

 ذكر مقبول  62.65 الثاني  1989 تاجوراء ليبي  2071327 خالد محمد علي عقيلة    74

 أنثى  مقبول  55.00 الثاني  1986 طرابلس ليبية  210781 خلود سالم علي الزعلوك    75

 أنثى  مقبول  53.68 الثاني  1988 طرابلس ليبية  703987 خلود محمد العكروت    76

 أنثى  جيد فقط  65.00 األول  1988 طرابلس ليبية  210442 خلود محمد علي سعيد    77

 أنثى  جيد فقط  68.76 األول  1989 طرابلس ليبية  909483 خوله سعد خليفة الرقيعي    78

 أنثى  مقبول  52.84 الثاني  1986 صبراته   ليبية  600007 خوله عمر محمد أبو رزيزة    79



 أنثى  فقط جيد  68.27 األول  1989 طرابلس ليبية  909458 خوله محمد خليفة عون    80

 أنثى  مقبول  55.72 الثاني  1985 طرابلس ليبية  590938 دارين ألعريفي مصباح دمياط    81

 أنثى  مقبول  56.17 الثاني  1988 طرابلس ليبية  909579 دانية احمد عبد المجيد حبلوص   82

 أنثى  مقبول  64.70 الثاني  1986 طرابلس ليبية  909678 دنيا الضاوي الهادي خشخوشة    83

 أنثى  مقبول  52.41 الثاني  1988 تاجوراء   ليبية  702619 دنيا عثمان منصور الحمروني    84

 أنثى  جيد فقط  71.21 األول  1990 طرابلس ليبية  210666 ذهيبة عامر النعاس الشريع    85

 ذكر  جيد فقط  65.00 األول  1988 طرابلس ليبي  210246 رامي نور الدين احمد نفظه    86

 أنثى  جيد فقط  69.60 األول  1989 طرابلس ليبية  20840053 رانية احمد صالح ألعبيدي    87

 أنثى  مقبول  53.68 الثاني  1985 طرابلس ليبية  808108 رتيبة خليفة رمضان الزليطني    88

 أنثى  مقبول  63.00 األول  1990 طرابلس ليبية  2074951 رحاب عبد الجليل يوسف شعبان    89

 أنثى  مقبول  62.70 األول  1988 طرابلس ليبية  909390 رحاب عبد الغني خليفة أعقيل    90

 أنثى  مقبول  61.34 الثاني  1989 ألمانيا   ليبية  2071559 رحمة صالح إسماعيل التونسي    91

 أنثى  مقبول  56.30 الثاني  1981 الخرطوم   سودانية   909356 رنا كمال الدين مصطفى ياسين    92

 ذكر مقبول  56.00 الثاني  1987 طرابلس ليبي  909391 رواد خالد بشير بالل    93

 ذكر مقبول  59.30 الثاني  1990 طرابلس ليبي  207620 رواد محمد عظيم الصويعي    94

 أنثى  مقبول  59.56 األول  1991 طرابلس ليبية  20840548 رويدا فرج حسين كيكوي    95

 أنثى    جيد جدا 75.52 األول  1990 طرابلس ليبية  20840524 رويده أمحمد عبد هللا بن محمد   96

 أنثى  جيد فقط  66.78 األول  1989 تاجوراء ليبية  2071628 رويده حسن الصيد    97

 أنثى  مقبول  57.58 األول  1987 طرابلس ليبي  207465 رويده محمد الجربوعى الدخيل    98

 ذكر مقبول  58.43 األول  1989 طرابلس ليبي  2071671 رياض محمد رضا محمد مهني    99

 أنثى  مقبول  63.70 األول  1988 الجميل   ليبية  210034 ريمان أبو عجيلة أحمودة السوداني    100

 أنثى    جيد جدا 77.11 األول  1988 طرابلس ليبية  909486 ريمه علي الهادي األعوج    101

 أنثى  جيد فقط  68.91 األول  1991 تاجوراء ليبية  909411 زبيدة لطفي أمحمد زاوية    102

 أنثى  مقبول  59.47 الثاني  1987 طرابلس ليبية  210704 زهرة عبد العزيز مفتاح عميري    103

 أنثى  مقبول  53.10 الثاني  1988 طرابلس ليبية  808092 زهور خليفة محمد عقيلة    104

 أنثى  مقبول  58.69 األول  1989 طرابلس ليبية  2071768 زينب خميس محمود عصمان    105

 أنثى  جيد فقط  74.00 األول  1991 طرابلس ليبية  20840356 ساجدة محمد خليفة دليل    106

 أنثى  جيد فقط  65.64 األول  1986 تاجوراء ليبية  210165 سارة الهاشمي بشير األطرش    107

 أنثى  مقبول  60.30 األول  1988 طرابلس ليبية  2071805 سارة سليمان رمضان الباروني    108



 أنثى  مقبول  61.17 األول  1990 طرابلس ليبية  208571 سارة عادل محمد دوزان    109

 أنثى  مقبول  61.21 األول  1990 تاجوراء ليبية  207859 سارة علي محمد الذئب    110

 ذكر جيد فقط  69.56 األول  1990 طرابلس ليبي  207864 سالم جمال سالم أبو خشيم    111

 أنثى  جيد فقط  69.43 األول  1985 طرابلس ليبية  909490 سالمة احمد أبو القاسم الحاج    112

 أنثى  مقبول  56.89 األول  1988 طرابلس سودانية   808060 سامية عبد الرحمن محمد يوسف    113

 أنثى  جيد فقط  67.08 األول  1990 بني وليد  ليبية  20840992 سعاد احمد مصباح النقراط    114

 ذكر جيد فقط  67.94 األول  1985 زليتن   ليبي  909363 سعد محمد فرج هويدي    115

 أنثى  مقبول  57.86 األول  1990 طرابلس ليبية  2071943 سعدي احمد أبو القاسم سعد    116

 أنثى  جيد فقط  66.65 األول  1991 السعودية   مغربية   20841117 سلمى المهدي بو شعيب ماجد   117

 أنثى  جيد فقط  68.78 األول  1988 طرابلس ليبية  808105 سماح رشيد صالح الغه    118

 أنثى  مقبول  64.69 األول  1991 طرابلس ليبية  2083052 سمر مسعود علي أبو زيد    119

 أنثى  مقبول  63.08 األول  1990 طرابلس ليبية  20840482   عبد هللا سميرة احمد عبد هللا    120

 أنثى  جيد فقط  70.04 الثاني  1990 طرابلس ليبية  210651 سميرة رمضان عمر ضياف    121

 ذكر مقبول  56.82 الثاني  1988 طرابلس ليبي  210026 سند رضا علي عبد هللا   122

 أنثى  مقبول  64.27 األول  1989 طرابلس ليبية  909413 سندس محمد صالح عمرو    123

 أنثى  مقبول  62.00 الثاني  1988 مصر   فلسطينية  909487 سوسن سامي صبري عون    124

 أنثى  جيد جدا  78.48 األول  1990 طرابلس ليبية  20840369 سوسن مفتاح محمد سالم    125

 أنثى  مقبول  54.05 الثاني  1988 طرابلس ليبية  207077 سم  سونيا سالم مسعود بلقا  126

 أنثى  مقبول  61.13 األول  1990 تاجوراء ليبية  2072149 سونيا صالح صوله    127

 أنثى  مقبول  61.34 األول  1988 تشاد  ليبية  909291 شريفة أبو بكر عثمان علي    128

 ذكر جيد فقط  66.95 األول  1988 طرابلس ليبي  2071638 صالح مصطفى صالح سالم    129
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 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ( 2013/ 2012إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم التخدير والعناية الفائقة  (( لسنة ) 

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 ذكر مقبول  60.01 األول  1989 أبو نجيم  ليبي  210518 إبراهيم زيدان أمبارك السبيعي    1

 أنثى  مقبول  53.43 األول  1986 طرابلس ليبية  602444 إجالل احمد محمد نبية    2

 أنثى  مقبول  51.82 األول  1988 طرابلس ليبية  703578 أحالم عمرو يوسف عسكر    3

 ذكر مقبول  61.61 الثاني  1989 زليتن  ليبي  210494 احمد أبو بكر بلعيد أشنيبة    4

 ذكر مقبول  53.66 الثاني  1990 طرابلس ليبي  210499 احمد الدوكالي احمد الغراري    5

 ذكر مقبول  62.13 األول  1991 طرابلس ليبي  20940333 احمد الشارف عبد السالم عبد الكريم    6

 ذكر مقبول  52.47 الثاني  1991 طرابلس ليبي  20840726 احمد الشريف منصور احمد    7

 ذكر مقبول  59.43 الثاني  1992 مصر ليبي  20940111 احمد الصادق محمد مهني    8

 ذكر جيد فقط  69.56 األول  1991 طرابلس ليبي  20940231 احمد حسين محمد الزرقاني    9

 ذكر مقبول  59.82 األول  1991 قصر األخيار   ليبي  909596 احمد عاشور محمد الهائلة    10

 ذكر مقبول  62.73 األول  1991 طرابلس ليبي  20940232 احمد عبد الجليل يوسف شعبان    11

 ذكر جيد فقط  70.04 األول  1992 طرابلس ليبي  20940412 زائد احمد عمار عياد   12

 ذكر مقبول  55.00 الثاني  1988 العزيزية  ليبي  207296 احمد محمد علي أبو شيتة    13

 أنثى  مقبول  58.36 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20840775 إخالص عبد الكريم أعمار أبو سبيحة    14

 ذكر جيد فقط  69.65 األول  1992 تاجوراء ليبي  20950147 أدم فتحي محمد أبو شوشة    15

 ذكر مقبول  60.53 الثاني  1986 طرابلس ليبي  210327 أسامة علي محمد النفاتي    16

 أنثى  مقبول  59.94 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20850254 إسراء نصر الدين محمد أبو النور    17

 أنثى  جيد فقط  68.11 األول  1989 طرابلس ليبية  210027 أسماء الشارف محمد عثمان    18

 ذكر مقبول  61.75 الثاني  1986 طرابلس ليبي  909675 إسماعيل إبراهيم محمد أمحمد عمران   19

 ذكر مقبول  62.94 األول  1988 طرابلس ليبي  210416 أشرف محمد عبد السالم التومي    20

 أنثى  مقبول  57.83 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20850333 أصالة عبد الرزاق عبد السالم العجيلي    21



 أنثى  مقبول  51.94 الثاني  1987 طرابلس ليبية  909461 اعتدال مفتاح أمحمد هربيدة    22

 ذكر مقبول  55.94 األول  1988 طرابلس ليبي  909460 أكرم أمحمد سالم محمد    23

 أنثى  مقبول  57.56 الثاني  1992 طرابلس ليبية  20940790 األء فتحي عبد هللا المنتصر    24

 ذكر مقبول  61.05 الثاني  1989 طرابلس ليبي  2070303 الحسن بشير الطاهر الشهراني    25

 ذكر جيد فقط  68.22 األول  1990 طرابلس ليبي  210135 الحسن طارق يوسف بو عامر    26

 أنثى  مقبول  55.82 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20840383 الخنساء احمد عبد اللطيف المختار    27

 ذكر مقبول  58.95 الثاني  1991 طرابلس ليبي  20940420 الريفي الفاسي الريفي الفاسي  28

 أنثى  جيد فقط  69.88 األول  1990 طرابلس ليبية  210142 الهام مصطفى ميلود بركة    29

 أنثى  مقبول  56.10 الثاني  1988 طرابلس ليبية  808109 أمال فايز أبو بكر فراج    30

 أنثى  مقبول  53.00 الثاني  1988 طرابلس ليبية  808111 أماني علي كرود الزنتاني    31

 أنثى  مقبول  57.35 األول  1984 طرابلس ليبية  909540 أماني محمد المبروك شالدي    32

 أنثى  جيد فقط  65.07 األول  1987 طرابلس ليبية  210320 أماني نوري محمد الفطيس    33

 أنثى  مقبول  53.70 الثاني  1986 طرابلس ليبية  909400 أماني يوسف المختار احمد    34

 ذكر مقبول  60.16 األول  1988 سبها  ليبي  210167 أمحمد عبد القادر أمحمد الجروشي    35

 ذكر جيد فقط  67.58 األول  1988 زليتن  ليبي  909603 أمحمد مفتاح محمد يحي   36

 أنثى  مقبول  57.17 الثاني  1991 سوق الخميس   ليبية  20940827 أمل أعمار سالم دليوم    37

 أنثى  جيد فقط  67.13 األول  1991 طرابلس ليبية  20940369 أمل عبد الباسط أبو بكر ألعوزي    38

 أنثى  مقبول  60.55 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20830035 أمل عبد الحميد محمد العجيلي    39

 أنثى  مقبول  58.14 الثاني  1992 طرابلس ليبية  20830017 أمل عمر أبو القاسم العنابي    40

 أنثى  مقبول  57.23 الثاني  1989 طرابلس ليبية  909403 أمل فرج محمد ضوء    41

 أنثى  مقبول  63.00 األول  1991 طرابلس ليبية  20940082 أمنة يوسف الهاشمي الكموشي    42

 ذكر مقبول  57.65 األول  1991 ليبيا  فلسطيني  20940870 أمير عبد الغفار محمد إبراهيم    43

 أنثى  مقبول  61.69 األول  1990 طرابلس ليبية  20841085 أميرة احمد محمد الشويشين    44

 أنثى  مقبول  52.47 الثاني  1989 طرابلس ليبية  909404 أميرة الصغير محمد احمد القماطي    45

 أنثى  مقبول  55.16 الثاني  1985 طرابلس ليبية  909581 أميرة جمعة المبروك الرحاب   46

 أنثى  مقبول  53.91 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20940256 أميرة محمد الصغير أبو بكر    47

 أنثى  مقبول  59.35 األول  1986 طرابلس ليبية  210656 أميرة مفتاح محمد التكبالي    48

 ذكر مقبول  62.69 األول  1988 طرابلس ليبي  210388 أمين موسى مسعود الحسلوك   49

 أنثى  مقبول  57.83 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20830395 انتصار حمدي عبد الوهاب محمود    50



 أنثى  مقبول  55.88 الثاني  1990 طرابلس ليبية  210492 انتصار محمد بركة الخليل    51

 أنثى  مقبول  62.13 األول  1991 طرابلس ليبية  20840238 أنوار حسن بشير المختار    52

 أنثى  جيد فقط  65.12 األول  1990 بن جواد   فلسطينية  20831069 أية إبراهيم عبده اليونس    53

 أنثى  جيد فقط  73.65 األول  1993 طرابلس ليبية  20940419 أية احمد علي محمد    54

 أنثى  مقبول  55.60 الثاني  1992 طرابلس ليبية  20940926 أية سعد محمد التميمي    55

 أنثى  مقبول  56.04 الثاني  1990 ليبيا   سودانية   20940871 إيالف حيدر سليمان حسين    56

 أنثى  مقبول  59.91 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20830364 إيمان إبراهيم الهادي القماطي    57

 أنثى  جيد فقط  65.43 األول  1992 طرابلس ليبية  20940099 إيمان رجب صالح محمد    58

 أنثى  مقبول  58.35 الثاني  1988 طرابلس ليبية  909657   ي إيمان رجب عمر المقر ح   59

 أنثى  مقبول  62.22 األول  1988 طرابلس ليبية  210154 إيمان علي محمد منصور    60

 أنثى  مقبول  61.41 الثاني  1989 طرابلس ليبية  210213 إيمان ميلود مفتاح الزيات    61

 أنثى  مقبول  63.34 األول  1991 طرابلس ليبية  20940610 إيناس بشير الصادق الخويلدي    62

 أنثى  جيد فقط  73.69 األول  1991 السواني   ليبية  20940094 إيناس بلعيد الجالي قمام    63

 أنثى  مقبول  60.91 الثاني  1992 طرابلس ليبية  20940557 سالم   يجان إيناس سعدون الفر   64

 أنثى  مقبول  61.95 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20940323 إيناس عبد الناصر أبو بكر الطبيب    65

 أنثى  جيد فقط  65.91 األول  1991 طرابلس ليبية  20830977 إيناس علي أبو عجيلة أبو عجيلة    66

 أنثى  مقبول  59.60 األول  1991 اسبيعة  ليبية  20940318 إيناس محمد محمد هدوار   67

 ذكر مقبول  55.52 الثاني  1990 طرابلس ليبي  207702 إيهاب زهير عبد العزيز مسعود    68

 ذكر مقبول  56.91 الثاني  1990 طرابلس ليبي  20830246 أيوب سالم عبد هللا الزليطني    69

 ذكر مقبول  60.08 األول  1991 طرابلس ليبي  20940167 أيوب محمد احمد العكاري    70

 ذكر جيد فقط  66.15 األول  1990 طرابلس ليبي  20830452 بدر منصور عبد القادر منصور جبريل    71

 أنثى  مقبول  60.73 األول  1992 طرابلس ليبية  20940487 بلقيس الهادي عبد السيد اليسير    72

 أنثى  جيد فقط  68.47 األول  1992 طرابلس ليبية  20940440 تسنيم محمد سالم دريبي    73

 أنثى  مقبول  60.07 األول  1992 طرابلس ليبية  20910282 تهاني حسين صالح العامري    74

 أنثى  مقبول  55.94 الثاني  1990 طرابلس ليبية  210509 تهاني مسعود معتوق سعد    75

 أنثى  مقبول  61.04 األول  1991 طرابلس ليبية  20940470 جنات عبد السالم األمين بالقاسم    76

 أنثى  جيد فقط  73.83 األول  1991 طرابلس ليبية  20920128 جنان عصمان حسين احمد   77

 أنثى  مقبول  61.22 الثاني  1989 طرابلس ليبية  210080 جواهر محمد عبد السالم كازوز    78

 ذكر مقبول  58.39 األول  1990 طرابلس ليبي  20840258 حسن الشارف غيث الترهوني    79



 ذكر مقبول  53.06 الثاني  1988 طرابلس ليبي  702381 حسن عمر عبد لببه المحمودي    80

 أنثى  جيد فقط  65.13 األول  1983 طرابلس ليبية  210162 حسنه عبد العزيز العجيلي سليم    81

 ذكر مقبول  57.36 األول  1988 السعودية   أردني   210305 حسين عامر صبحي حسين    82

 ذكر مقبول  54.94 الثاني  1991 طرابلس ليبي  20840443 حسين عبد السالم الصادق الهاشمي    83

 أنثى  مقبول  54.00 الثاني  1985 ليبيا  تشادية  707450 محمد عبد الكريم حفظ السالم   84

 ذكر مقبول  54.16 الثاني  1987 زليتن  ليبي  602432 حمودة زيدان حمودة زيدان    85

 أنثى  مقبول  57.70 الثاني  1990 بنغازي  ليبية  20850068 حنان خليفة عمر محمد    86

 أنثى  مقبول  57.39 الثاني  1991 ر األخيار قص ليبية  20940184 حنين عبد السالم مصطفى الطويل    87

 أنثى  مقبول  58.75 األول  1983 طرابلس ليبية  20950093 حنين فرج ميلود رخيص    88

 ذكر مقبول  55.05 الثاني  1981 طرابلس ليبي  581188 خالد محمد سعيد البوزيدي    89

 أنثى  مقبول  56.31 الثاني  1990 تشاد  تشادية  20841147 خديجة الشهو رقيق    90

 أنثى  مقبول  60.17 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20830022 خلود محمد علي الجامع    91

 أنثى  جدا جيد  80.12 األول  1992 طرابلس ليبية  210147 خلود محمد فتحي سالم أبو سبعة    92

 أنثى  مقبول  63.38 األول  1990 طرابلس ليبية  20840010 خلود منصور جمعة ساسي    93

 أنثى  مقبول  62.34 األول  1990 طرابلس ليبية  20840288 خلود ناصر يوسف الدعيك    94

 ذكر مقبول  57.39 الثاني  1981 طرابلس ليبي  20840388 خليفة عمرو عبد هللا دوغة    95

 أنثى  جيد فقط  67.83 األول  1990 طرابلس ليبية  20830207 خوله صالح عبد هللا الشارف    96

 أنثى  مقبول  56.83 الثاني  1990 تاجوراء ليبية  20830523 خوله عبد الحميد احمد انبيه    97

 أنثى  مقبول  56.58 الثاني  1991 تاجوراء ليبية  20840179 خوله فتحي عبد السالم حميد   98

 أنثى  مقبول  62.88 الثاني  1988 ليبيا  سودانية  210990 محمد أدم عبد هللا دعاء أدم   99

 أنثى  مقبول  61.78 األول  1991 طرابلس ليبية  20940403 دنيا خميس عمر بن عمر   100

 أنثى  مقبول  63.47 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20940225 رانيا المحمودي احمد أبو صاع    101

 أنثى  مقبول  60.94 األول  1991 طرابلس ليبية  20830507 رانية ناصر العربي الجطالوي    102

 أنثى  مقبول  63.41 الثاني  1989 طرابلس ليبية  909670 راوية علي مسعود إسكيليح    103

 أنثى  جيد فقط  68.91 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20940742 راوية كمال سالم الجندي    104

 أنثى  جيد فقط  73.73 األول  1991 طرابلس ليبية  20940072 رجاء محمد محمد الطروق    105

 ذكر جيد فقط  74.56 األول  1991 الخليل فلسطيني  20940899 رضوان بسام رضوان أبو تركي    106

 أنثى  جيد فقط  70.69 األول  1992 طرابلس ليبية  20940714 رنيم رمضان محمد العروسي    107

 ذكر مقبول  56.00 الثاني  1992 الزاوية  ليبي  20940588 رواد محمد عبد هللا يوسف    108



 أنثى  مقبول  62.23 الثاني  1988 طرابلس ليبية  909659 رويدا محمد احمد رمضان عبد الكريم    109

 أنثى  مقبول  62.95 األول  1991 طرابلس ليبية  20940743 رويده خميس محمد علي سالم    110

 أنثى  جيد فقط  66.17 األول  1991 طرابلس ليبية  20940162 رويده سالم محمد الورفلي    111

 أنثى  مقبول  55.91 الثاني  1991 اوباري  بنغالديشية  20831156 رويده عبد الرشيد خان    112

 أنثى  جيد فقط  68.65 األول  1991 طرابلس ليبية  20940386 رويده عبد هللا عبد الرحمن عمران   113

 أنثى  جيد فقط  68.08 األول  1992 طرابلس ليبية  20940477 ريان طارق جمعة غدير    114

 أنثى  جيد فقط  65.00 األول   1990 طرابلس ليبية  20840017 ريما الفيتوري محمد المختار    115

 أنثى  جيد فقط  66.52 األول  1991 طرابلس ليبية  20940585 ريما أمحمد سليمان إبراهيم    116

 أنثى  جيد فقط  72.21 األول  1991 طرابلس ليبية  20940265 ريمة أمحمد محمد الناجح    117

 ذكر جيد فقط  67.69 األول  1992 طرابلس ليبي  20940468 زكريا احمد الطاهر السني    118

 ذكر مقبول  57.43 األول  1991 طرابلس ليبي  20940315 زكرياء علي محمد الطويل    119

 أنثى  جيد فقط  66.13 األول  1992 تاجوراء ليبية  20940262 زهور سليمان محمد بلقاسم    120

 أنثى  مقبول  54.95 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20950164 محمد قدور ق سارة عبد الرزا  121

 أنثى  مقبول  60.21 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20830569 سارة علي سالم الرميلي    122

 ذكر مقبول  60.66 األول  1993 طرابلس ليبي  20950140 سالم أمحمد الصيد سليم    123

 ذكر مقبول  53.82 الثاني  1991 طرابلس ليبي  20940157 سالم ميالد سالم الهدار    124

 أنثى  مقبول  58.73 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20840705 سالمة علي بلعيد الفزاني    125

 أنثى  جيد فقط  65.65 األول  1990 ترهونة  ليبية  20810712 سالمة فرج المختار محمد عاشور    126

 ذكر جيد فقط  67.44 الثاني  1991 تاجوراء ليبي  20840084 سامي شعبان محمد بن عمر   127

 أنثى  مقبول  62.00 األول  1992 طرابلس ليبية  20940478 سامية العماري محمد الضاوي   128

 ذكر مقبول  55.03 الثاني  1986 طرابلس ليبي  707425 سراج الدين عبد هللا خليفة الترهوني    129

 ذكر مقبول  64.65 األول  1991 طرابلس ليبي  20940934 سراج أمحمد عمرو كعوان   130

 أنثى  جيد جدا  75.61 األول  1985 طرابلس ليبية  210654 سعاد حسن عز الدين عز الدين    131

 ذكر مقبول  61.30 األول  1992 طرابلس ليبي  20940481 ميالد سعد سالم البادي سعد الدين   132

 ذكر مقبول  56.66 الثاني  1990 ليبيا  فلسطيني  210390 سعيد حمودة سعيد اللواح    133

 أنثى  جيد جدا  83.61 األول  1990 طرابلس ليبية  210176 سلسبيل عادل المرادي    134

 أنثى  مقبول  55.27 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20840638 سلمى محمد علي شلوف   135

 أنثى  جيد فقط  70.5 األول  1990 طرابلس ليبية  20830596 سلوان عبد هللا علي أبو حميرة    136

 أنثى  مقبول  58.12 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20910200 سماح سالم ابراهيم الجهاني    137



 أنثى  جيد جدا  75.5 األول  1986 طرابلس ليبية  210311 سماح عبد المجيد الصهبي    138

 أنثى  مقبول  61.52 الثاني  1992 ليبيا    سودانية  20841148 سماهر أسامة العبيد العوض   139

 أنثى  مقبول  51.57 الثاني  1988 طرابلس ليبية  600382 سمية سالم عبد السالم زقالم    140

 أنثى  مقبول  57.77 الثاني  1990 غريان  ليبية  210134 سمية محمد أبو القاسم كردان    141

 أنثى  مقبول  58.82 األول  1987 طرابلس ليبية  210658 سمية مصباح سعيد أبو األشناب    142
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 أنثى  مقبول  64.5 الثاني  1988 السودان سودانية  210503 مرافي جبر هللا عبد هللا محمد   57

 أنثى  مقبول  62.12 األول  1991 اسبيعة  ليبية  20940647 عجيلة الفيتوري مرام رجب أبو    58

 أنثى  مقبول  54.29 الثاني  1990 تاجوراء ليبية  20950023 مريم محمد إبراهيم الكموشي  59

 ذكر مقبول  52.16 الثاني  1989 طرابلس ليبي  909381 مصطفى عبد اللطيف بن سعيد   60

 ذكر مقبول  51.16 الثاني  1985 طرابلس ليبي  707183 مصطفى عبد هللا محمد عقيلة    61

 ذكر مقبول  52.63 األول  1983 طرابلس ليبي  3107 مفتاح سعد محمد المصري   62

 أنثى  جيد فقط  74.6 األول  1992 تاجوراء ليبية  210328 منال عبد الرحمن عبد هللا الككلي  63

 أنثى  مقبول  53.37 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20850126 مودة الهادي محمد الجليدي    64

 أنثى  مقبول  58.12 األول  1985 طرابلس ليبية  707202 نجاة عبد المجيد مادي    65

 أنثى  مقبول  56.00 الثاني  1992 طرابلس ليبية  20940597 نجوى موسى المبروك غريبة    66

 أنثى  مقبول  57.73 األول  1987 طرابلس ليبية  808107 احتيوشندى محمد أبو القاسم   67

 أنثى  مقبول  52.37 الثاني  1982 بريطانيا  ليبية  1929 ندى محمد صبري فاتح النعال  68

 أنثى  مقبول  56.37 األول  1985 تاجوراء ليبية  707706 نسرين سعيد محمد كريم   69

 أنثى  مقبول  57.58 األول  1990 طرابلس ليبية  20840023 نسرين علي محمد جقنة    70

 أنثى  مقبول  54.20 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20840497 نيروز عيسى الباروني   71

 أنثى  مقبول  54.75 األول  1991 طرابلس ليبية  20940824 هالة علي محمد النعمي   72

 أنثى  مقبول  52.00 الثاني  1986 طرابلس ليبية  707627 هبة محمد احمد البوعيشي    73

 أنثى  مقبول  53.58 الثاني  1990 الكفرة ليبية  20840840 هدى عامر الصويعي غلية   74

 ذكر مقبول  56.21 الثاني  1986 طرابلس ليبي  2074352 هشام مفتاح علي محمد    75

 أنثى  مقبول  61.11 األول  1987 طرابلس ليبية  210152 هناء رمضان الهاشمي المصري   76

 أنثى  مقبول  55.89 الثاني  1984 طرابلس ليبية  707691 هند محمد إبراهيم الغزالي    77

 أنثى  مقبول  57.54 األول  1990 طرابلس ليبية  20840698 هنيدة سالم علي الحاج عمر   78

 أنثى  مقبول  57.21 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20850322 هويدا محمد محمد الجفيلي    79



 ذكر مقبول  53.67 الثاني  1991 طرابلس ليبي  20940494 هيثم الهادي التواتي الكردي    80

 ذكر مقبول  60.58 األول  1990 طرابلس ليبي  208344 هيثم الهادي محمد بركة    81

 

 

 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين (

 ( 2014/2015(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

 الدور الثاني  الدور األول  األجانب الليبيين اإلناث الذكور العدد الكلي

81 38 43 78 3 33 48 

 وأربعون ثمانية  ثالثة وثالثون  ثالثة  ثمانية وسبعون  ثالثة وأربعون  ثمانية وثالثون  واحد وثمانون 

 

 

 

 

 

 

 



 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ( 2016/ 2015إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم التخدير والعناية الفائقة  (( لسنة ) 

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 ذكر مقبول  53.08 الثاني  1990 طرابلس سوداني  20841143 أبو بكر حسين إبراهيم البشير  1

 ذكر مقبول  53.33 الثاني  1989 اسبيعة  ليبي  207889 أبو بكر سالم أرحيم شليبك    2

 أنثى  مقبول  51.77 الثاني  1988 غدامس ليبية  909407 أسماء عبد اللطيف عبد القادر مالك    3

 أنثى  مقبول  55.37 الثاني  1990 طرابلس ليبية  2070255 أسماء محمد مفتاح بن حليم    4

 ذكر مقبول  55.95 األول  1990 طرابلس ليبي  20830354 اشرف إدريس أبو بكر الشريف    5

 ذكر مقبول  52.00 الثاني  1982 طرابلس ليبي  707428 المنتصر علي بن فرج القرقوطي    6

 أنثى  مقبول  51.83 الثاني  1987  ليبية  909402 عمر حسن المحمودي    خيانأم   7

 أنثى  مقبول  53.5 الثاني  1988 طرابلس ليبية  210497 أميرة جمعة عبد هللا عبود    8

 أنثى  مقبول  54.79 الثاني  1992 بني وليد  ليبية  20940635 أنوار الدهماني أمحمد الدهماني    9

 أنثى  مقبول  54.37 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20840286 أية إدريس مفتاح رحيمة    10

 أنثى  مقبول  51.5 الثاني  1988 طرابلس ليبية  909398 إيمان أمحمد ناجي عمار    11

 أنثى  مقبول  56.83 الثاني  1990 تاجوراء ليبية  20830985 إيمان مفتاح علي بشينة   12

 أنثى  مقبول  56.86 األول  1983 طرابلس ليبية  590937 إيناس عمر سليمان البراق    13

 أنثى  مقبول  57.64 األول  1986 طرابلس ليبية  808091 حكمات صالح عبد هللا    14

 ذكر مقبول  53.36 األول  1982 طرابلس مغربي  1259 **   حمزة محمد عبد الحي األيوبي  15

 أنثى  مقبول  55.66 األول  1992 طرابلس ليبية  20940354 خلود محمد علي أبو حجر    16

 ذكر مقبول  61.29 األول  1992 طرابلس ليبي  20950374 خليفة محمد خليفة أبو زريبة    17

 أنثى  مقبول  59.70 األول  1992 طرابلس ليبية  20940353 خوله محمد محمد أبو حجر    18

 أنثى  مقبول  56.08 األول  1992 طرابلس ليبية  20950219 خوله نصر الدين بن عرفة    19

 أنثى  مقبول  56.87 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20840642 ذهيبة إسماعيل فرج الشيباني    20

 أنثى  مقبول  56.75 الثاني  1992 طرابلس ليبية  20940816 راوية يوسف عبد الحفيظ مصباح    21



 ذكر مقبول  56.25 الثاني  1990 طرابلس ليبي  2071514 ربيع احمد إبراهيم أللبي    22

 أنثى  مقبول  53.33 الثاني  1987 تاجوراء ليبية  909388 ربيعة عبد المجيد محمد الديالوي    23

 أنثى  مقبول  58.54 الثاني  1990 بني وليد  ليبية  2850084 رهان المبروك عبد الجليل أبو شوفة    24

 أنثى  مقبول  57.79 األول  1990 طرابلس ليبية  20850307 رويده أمحمد مبروك الزرقاني    25

 أنثى  مقبول  57.83 الثاني  1992 طرابلس ليبية  20950043 سارة الهادي بلقاسم العربي   26

 أنثى  مقبول  58.62 األول  1990 الجميل ليبية  20830012 سارة محمد الهاشمي أحفيظة    27

 أنثى  مقبول  54.56 األول  1988 صبراته  ليبية  808077 سعاد سعيد مفتاح الفرجاني    28

 أنثى  مقبول  56.87 األول  1990 طرابلس ليبية  20830047 سكينة علي محمد أبو رياح    29

 أنثى  مقبول  57.5 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20840876 شهيرة سالم صالح شنكادة    30

 أنثى  مقبول  55.12 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20950085 شيماء سعيد رحومة محمد   31

 أنثى  مقبول  55.12 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20940286 صفاء فرج المبروك سعيد   32

 أنثى  مقبول  59.41 األول  1991 طرابلس ليبية  20940424 عائشة الهادي محمد الفقي    33

 ذكر مقبول  50.06 األول  1986 يفرن  ليبي  909676 عبد الرؤوف المختار محمد طابون   34

 ذكر مقبول  55.17 األول  1985 طرابلس ليبي  210004 عبد الرؤوف عبد هللا عمار دليم    35

 ذكر مقبول  55.75 الثاني  1989 ترهونة  ليبي  20841098 عبد العزيز محمد محمد أبو غراره    36

 ذكر مقبول  54.66 الثاني  1992 طرابلس ليبي  20940361 عبد الفتاح خليفة عمار أبو عيطة    37

 ذكر مقبول  54.84 الثاني  1988 طرابلس ليبي  601219 عبد القادر المختار خليفة األبيض    38

 أنثى  مقبول  54.75 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20840874 عربية محمد سالم القماطي    39

 ذكر مقبول  55.54 الثاني  1991 الزاوية  ليبي  20940859 علي محمد علي سويسي    40

 أنثى  مقبول  61.29 الثاني  1992 طرابلس ليبية  71887 غادة سالم محمد الجورني    41

 ذكر جيد فقط  65.8 األول  1984 طرابلس ليبي  909119 فتحي سالم محمد الدبسكي    42

 ذكر مقبول  56.29 األول  1991 طرابلس ليبي  20840042 فراس فتحي الجروشي    43

 ذكر جيد فقط  66.66 األول  1991 طرابلس ليبي  20940439 قصي رمضان احمد الضاوي    44

 أنثى  مقبول  58.95 الثاني  1991 سبها  ليبية  20850453 لميس علي حسين الشعافي    45

 ذكر مقبول  52.47 الثاني  1986 طرابلس ليبي  808134 محمد الفهري علي ميالد    46

 ذكر مقبول  52.35 الثاني  1986 زليتن  ليبي  210143 محمد الهادي سالم المحجوب   47

 ذكر مقبول  61.91 األول  1992 طرابلس ليبي  20940521 محمد أمحمد محمد الدالي    48

 ذكر مقبول  52.88 الثاني  1988 مصر فلسطيني  909448 محمد تيسير حمدان سالم   49

 ذكر مقبول  58.79 الثاني  1992 طرابلس ليبي  75222 محمد جمعة مفتاح الجعيدي    50



 ذكر مقبول  55.77 الثاني  1988 طرابلس ليبي  210002 محمد صالح رمضان الترهوني    51

 ذكر مقبول  51.5 الثاني  1987 طرابلس ليبي  808021 محمد علي الهادي عياد    52

 ذكر مقبول  52.42 الثاني  1988 زليتن  ليبي  707377 محمد علي عبد الحفيظ عبد الحفيظ    53

 ذكر مقبول  55.29 األول  1991 طرابلس ليبي  20940657 محمد نور الدين سعيد الجربي    54

 أنثى  مقبول  50.55 الثاني  1989 طرابلس ليبية  909476 مرام عبد هللا عبد المجيد الصويعي    55

 ذكر مقبول  58.29 الثاني  1990 طرابلس ليبي  2073226 مروان نور الدين مساعيد    56

 ذكر مقبول  56.21 الثاني  1992 الخمس ليبي  210310 مفتاح عبد هللا مفتاح المهر    57

 أنثى  مقبول  53.41 األول  1990 طرابلس ليبية  20840140 منال احمد سعد التاجوري    58

 أنثى  مقبول  52.6 األول  1987 طرابلس ليبية  707188 منال جمال محمد الفرجاني    59

 أنثى  مقبول  57.75 األول  1993 طرابلس ليبية  67380 مودة سالم محمد الفقيه    60

 أنثى  مقبول  51.63 الثاني  1985 طرابلس ليبية  707239 هناء ضو الكيالني عبد الحميد    61

 أنثى  مقبول  57.20 األول  1993 طرابلس ليبية  61901 هناء محمد رمضان العائب    62

 أنثى  مقبول  56.45 األول  1990 طرابلس ليبية  20840126 هناء ناصر عمر هويدي    63

 ذكر مقبول  51.62 الثاني  1983 طرابلس ليبي  2008170 هيثم الطاهر عامر الشقمان    64

 أنثى  مقبول  60.70 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20940812 وعد المهدي عياد ألصابري    65

 ذكر مقبول  55.37 الثاني  1990 طرابلس سوداني  210061 والء الدين محمد الخاتم عبد القادر    66

 أنثى  مقبول  50.68 الثاني  1988 طرابلس ليبية  600786 ياسمين مبروك عاشور دحنوس    67

 

 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين (

 ( 2015/2016(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

 الدور الثاني  الدور األول  األجانب الليبيين اإلناث الذكور العدد الكلي

67 29 38 63 4 25 42 

   أربعون و  اثنان وعشرون    خمسة   أربعة وستون  ثالثة  وثالثون  ثمانية  وعشرون    تسعة وستون   سبعة



 

 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ( 2017/ 2016إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم التخدير والعناية الفائقة  (( لسنة ) 

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 ذكر مقبول  52.26 األول  1986 سوق الخميس  ليبي  207068 احمد فرج عبد الحفيظ تكالة   1

 أنثى  مقبول  52.26 الثاني  1988 طرابلس ليبية  703200 إكرام المختار محمد بلقاسم   2

 أنثى  مقبول  55.20 األول  1990 طرابلس ليبية  2073299 أالء أنور الجفائري   3

 أنثى  مقبول  52.7 الثاني  1989 طرابلس ليبية  2070924 أميرة مصطفى العاشق   4

 أنثى  مقبول  56.54 الثاني  1993 طرابلس ليبية  65704 أية نور الدين عياد عبد هللا   5

 ذكر مقبول  54.57 األول  1989 زليتن  ليبي  207087 البريكي جبريل مصباح منصور   6

 ذكر جيد جدا   82.47 م   2017ربيع  1988 تاجوراء ليبي  20279 حمزة عامر امحمد الهلودي   7

 أنثى  مقبول  56.10 األول  1988 طرابلس ليبية  808076 رحاب حمادي خليفة الرياني    8

 أنثى  مقبول  54.18 األول  1991 طرابلس ليبية  83202 ريما عبد النبي محمد التومي    9

 أنثى  مقبول  54.16 الثاني  1987 طرابلس ليبية  808018 سارة عبد الرزاق إبراهيم المهندس    10

 أنثى  مقبول  53.31 األول  1987 طرابلس ليبية  702448 سارة محمد الترهوني   11

 أنثى  جيد جدا   83.28 م   2017ربيع    ليبية  64642 سامية محمد عاشور موسى   12

 ذكر مقبول  55.80 األول  1990 يفرن  ليبي  210116 سراج الدين سعيد محمد الشويشين   13

 أنثى  مقبول  52.52 الثاني  1987 طرابلس ليبية  707347 سليمة عبد الرزاق محمود الشلي  14

 ذكر مقبول   55.08 الثاني  1991 طرابلس ليبي  20840404 صدام محمد صقر علي   15

 ذكر مقبول  58.45 األول  1992 طرابلس ليبي  20940298 عبد الرحمن احمد بن رحيم عباس   16

 ذكر مقبول  51.68 الثاني  1987 الخمس ليبي  207042 عبد السالم فرج عمار عبد الدائم  17

 ذكر مقبول  55.58 الثاني  1984 طرابلس ليبي  808073 عبد هللا محمد امحمد الصائم   18

 أنثى  مقبول  50.77 الثاني  1989 طرابلس ليبية  210535 فاطمة رمضان العربي بالي   19

 ذكر مقبول  56.88 األول  1984 ليبيا  فلسطيني  808845 محسن عبد العزيز عبد المحسن    20



 ذكر مقبول  55.83 األول  1993 طرابلس ليبي  69722 محمد الطاهر عبد السالم كشير   21

 أنثى  مقبول  53.66 األول  1990 طرابلس ليبية  20940519 محمد كعرود مريم حسين   22

 أنثى  جيد جدا   81.64 م   2017ربيع  1994 طرابلس ليبية  212200367 مودة الطاهر محمد امرادي   23

 أنثى  مقبول  55.91 الثاني  1991 أقار ليبية  20940235 نجالء عمر البصير ميالد   24

 أنثى  جيد فقط  74.60 م   2017ربيع  1994 طرابلس ليبية  211200661 نسرين الصادق محمد يدك  25

 أنثى  مقبول  51.10 الثاني  1984 تاجوراء ليبية  590964 نوال محمد إبراهيم المهدوي    26

 أنثى  جيد فقط  73.80 م   2017ربيع  1993 طرابلس ليبية  211203107 هالة محمد البشير القنينيص   27

 أنثى  مقبول  55.33 الثاني  1991 طرابلس ليبية  20930096 هبة محمود أبو زيد خليفة    28

 

 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين (

 ( 2016/2017(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

 م   2017يع فصل الرب م  2016 فصل الخريف  الدور الثاني  الدور األول  األجانب الليبيين اإلناث الذكور العدد الكلي

 5 صفر  12 11 1 27 18 10 28

 خمسة   ال يوجد  اثني عشر  إحدى عشرة   واحد   سبعة وعشرون  ثمانية عشر  عشرة  ثمانية وعشرون 

 

 

 

 

 



 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 الخريجين ( كلية التقنية الطبية )قسم 

 ( 2018/ 2017إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم التخدير والعناية الفائقة  (( لسنة ) 

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 أنثى  جيد جدا   79.67 2018ربيع  1995 طرابلس ليبية  212201197 ابتهال المختار عامر العوزي   1

 أنثى  جيد جدا   78.60 2017خريف  1996 تاجوراء ليبية  213200329 أحالم جمال رمضان فكرون   2

 ذكر مقبول  56.54 الثاني  1991 اسبيعة  ليبي  20940809 احمد الهادي محمد السعداوي   3

 ذكر مقبول  51.36 الثاني  1987 الزاوية  ليبي  909601 احمد سالم محمد مسعود   4

 أنثى  جيد فقط  72.40 2018ربيع  1994 طرابلس ليبية  211201481 أزهار منجي يوسف الباروني  5

 أنثى  ممتاز  87.78 2017خريف  1995 طرابلس ليبية  213200799 إسراء محمد الهادي العاقل   6

 أنثى  مقبول  53.9 الثاني  1981 طرابلس ليبية  200001 أسماء عبدالرحمن محمد    7

 ذكر مقبول  53.62 الثاني  1981 تشاد  تشادي  210312 الحبيب علي بشير عيسى   8

 أنثى  مقبول  52.17 الثاني  1990 طرابلس ليبية  2070404 أمل الهادي رحومة عون   9

 أنثى  جيد جدا   77.72 2018ربيع  1994 طرابلس ليبية  212201470 اميمة محمود محمد كعرود   10

 أنثى  جيد جدا   84.39 2018ربيع  1992 طرابلس ليبية  65426 الطويري أية إبراهيم مفتاح   11

 أنثى  جيد فقط  69.67 2018ربيع  1994 تاجوراء ليبية  212202150 أية سالم البهلول ابوعائشة   12

 أنثى  مقبول  55.54 الثاني  1988 طرابلس ليبية  20940079 إيناس عبدالسالم محمد الجزيري   13

 أنثى  جيد جدا   79.61 2017خريف  1994 طرابلس ليبية  212201011 العتري بشرى طارق عاشور   14

 أنثى  مقبول  52.73 األول  1988 ليبيا  فلسطينية  701104 حسنة كريم محمود حسن   15

 ذكر جيد فقط  72.61 م   2018ربيع  1994 طرابلس ليبي  212201785 حمزة نوري عطية نصيب    16

 أنثى  جيد جدا   75.41 2018ربيع  1994 طرابلس ليبية  212201546 حنان صالح بشير األسود    17

 أنثى  جيد جدا   82.91 2018ربيع  1994 طرابلس ليبية  212201742 حنين رمضان خليفة سالم   18

 أنثى  جيد فقط  73.82 2017خريف  1994 طرابلس ليبية  212201021 خلود رجب ميالد غميض   19

 أنثى  مقبول  51.57 الثاني  1987 طرابلس ليبية  5153 عبدالرزاق المختار سالمةخيرية    20

 أنثى  مقبول  51.16 األول  1976 طرابلس ليبية  200658 ربيعة صالح خليفة السباعي **   21



 أنثى  جيد جدا   80.13 2017خريف  1995 طرابلس ليبية  213200076 رشا شعبان سليمان عون هللا   22

 أنثى  جيد فقط  69.72 2018ربيع  1993 طرابلس ليبية  211200395 المقرحي رشا مصطفى علي   23

 أنثى  جيد فقط  72.49 2018ربيع  1995 طرابلس ليبية  212200399 سارة السائح الهادي عبدالقادر    24

 أنثى  ممتاز  86.30 2017خريف  1996 طرابلس ليبية  213202083 سارة محمود خليل شميلة   25

 ذكر مقبول  53.26 الثاني  1986 زليتن  ليبي  701033 إبراهيم بن حريزسامي فرج   26

 ذكر مقبول  52.36 األول  1987 طرابلس ليبي  580406 سامي مصباح علي بالحاج   27

 أنثى  جيد جدا   78.24 2017خريف  1993 تاجوراء ليبية  212200913 سجى عبدالحميد احمد معيوف    28

 ذكر جيد جدا   77.29 م   2018ربيع  1996 زليتن  ليبي  213205147 الكيالني سراج الدين العربي الالفي   29

 ذكر مقبول  54.29 األول  1989 الجميل ليبي  2071916 سراج فتحي حسن ميالد   30

 أنثى  جيد جدا   80.74 2017خريف  1996 طرابلس ليبية  213200130 سندس صالح محمد عون   31

 أنثى  جيد فقط  71.74 2017خريف  1993 طرابلس ليبية  211200844 شروق عبدالسالم احمد بن بلقاسم    32

 أنثى  ممتاز  85.60 2018ربيع  1995 تاجوراء ليبية  21200752 شريفة بشير الصغير ابديري   33

 أنثى  جيد جدا   83.60 2018ربيع  1996 تاجوراء ليبية  213200050 صفاء المبروك علي الدرهوبي   34

 أنثى  مقبول  55.31 الثاني  1987 طرابلس ليبية  707099 صفاء كامل الهاشمي الهمالي  35

 أنثى  جيد جدا   84.28 2017خريف  1995 طرابلس ليبية  213202229 ضحى عبدالرزاق احمد الثمن   36

 ذكر مقبول  61.58 الثاني  1990 طرابلس ليبي  210991 عاصم يوسف عيسى الهنشيري   37

 أنثى  ممتاز  86.71 2018ربيع  1996 طرابلس ليبية  213200792 عبدالرحمن بشير عطية عائشة    38

 ذكر مقبول  55.05 الثاني  1986 طرابلس ليبي  21097 عبدالعزيز رشيد مسعود   39

 أنثى  مقبول  53.16 الثاني  1989 ليبيا  سودانية  71188 عفراء ادم الرحيمة رحمة هللا    40

 أنثى  مقبول  59.29 الثاني  1990 طرابلس ليبية  20820275 عبدالغني عيطاف علي عياد    41

 أنثى  ممتاز  92.21 2017خريف  1995 طرابلس ليبية  213200456 فاطمة جمعة قريرة سعيد   42

 أنثى  جيد فقط  69.67 2017خريف  1994 طرابلس ليبية  211202590 فيروز محمد فرحات فكيني   43

 أنثى  جيد فقط  67.89 2018ربيع  1994 طرابلس ليبية  211202159 مبروكة احمد إبراهيم العباني    44

 ذكر مقبول  50.72 األول  1982 طرابلس ليبي  2001429 محمد رمضان الجنفاوي    45

 ذكر مقبول  56.22 األول  1988 طرابلس ليبي  909444 محمود صالح عبدالسالم    46

 أنثى  جيد جدا   75.42 2018ربيع  1994 طرابلس ليبية  212201193 مرام علي شعبان كابوكا   47

 أنثى  جيد جدا   82.44 2017خريف  1996 طرابلس ليبية  213200533 مروة إبراهيم احمد المبسوط   48

 أنثى  جيد جدا   80.33 2017خريف  1995 طرابلس ليبية  213200350 مروة الشعاب محمد الزروق  49

 أنثى  جيد جدا   83.52 2017خريف  1993 طرابلس ليبية  211203181 مروة رمضان بشير فرعون   50



 أنثى  ممتاز  90.64 2017خريف  1996 الزاوية  ليبية  213201002 مروة علي عبدالكريم المبروك  51

 أنثى  جيد جدا   75.73 2017خريف  1995 طرابلس ليبية  213202060 مروة مصطفى مسعود الباروني   52

 أنثى  ممتاز  91.64 2017خريف  1996 طرابلس ليبية  213200733 المختار مريم محمد البشير   53

 أنثى  جيد فقط  70.57 2018ربيع  1995 غريان  ليبية  212202105 منال الصديق عثمان دبوس   54

 أنثى  ممتاز  90.91 2017خريف  1996 طرابلس ليبية  213200824 منى إبراهيم مختار الكبير    55

 أنثى  جيد جدا   80.69 2018ربيع  1995 طرابلس ليبية  213201759 مودة االزهر محمد ابوعين    56

 أنثى  جيد جدا   83.84 2018ربيع  1996 طرابلس ليبية  213201196 مودة خليفة محمد العلج   57

 ذكر جيد جدا   76.43 م   2019ربيع  1994 طرابلس ليبي  212200907 نبيه نصر الدين ابوالقاسم شريوط   58

 أنثى  جيد جدا   81.23 2017خريف  1995 طرابلس ليبية  213201041 ندى عبدالعزيز حسونة ابوركيبة   59

 أنثى  مقبول  51.68 الثاني  1985 طرابلس ليبية  707207 نسرين محمد بلقاسم عسكر   60

 أنثى  جيد جدا   77.43 م   2018ربيع  1994 طرابلس ليبية  212201586 نعيمة جبريل علي العجيل   61

 أنثى  جيد جدا   81.37 2017خريف  1995 طرابلس ليبية  213200521 نورا صالح جمعة عبيد   62

 أنثى  جيد جدا   75.72 2017خريف  1994 تاورغاء  ليبية  212205090 نورية علي الهمالي عمر   63

 أنثى  مقبول  56.61 الثاني  1986 طرابلس ليبية  210075 هناء علي محمد صقر   64

 أنثى  مقبول  57.37 األول  1991 سبها  ليبية  20940508 هناء عمر إبراهيم علي    65

 أنثى  ممتاز  86.44 2017خريف  1995 تاجوراء ليبية  213202295 هنادي مفتاح المبروك البوعيشي   66

 أنثى  مقبول  54.2 الثاني  1988 طرابلس ليبية  703799 وداد جابر عثمان   67

 أنثى  جيد جدا   80.54 2017خريف  1995 طرابلس ليبية  212201006 شباطة وصال عبدهللا عبدالرحمن   68

 أنثى  مقبول  59.16 األول  1988 طرابلس ليبية  909373 وفاء عبدالحفيظ عمران المكي  69

 أنثى  جيد فقط  69.39 2017خريف  1994 طرابلس ليبية  212200999 وئام عاشور محمد بقر    70

 أنثى  جيد فقط  74.15 م   2018ربيع     211201531 سرور فتحي عاشور موسى   71

 أنثى  جيد فقط  72.47 م   2018ربيع  1995 طرابلس ليبية  212201668 هبة حسين سالم شنقير   72

 أنثى  جيد فقط  74.93 م   2018ربيع  1994 طرابلس ليبية  212201371 هدير عبدالكبير مسعود الشيباني   73
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 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ( 2019/ 2018إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم التخدير والعناية الفائقة  (( لسنة ) 

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 أنثى  جيد جدا   82.74 م   2019ربيع  1997 غريان  ليبية  215120046 ابتسام مصباح المنتصر كريم فرفر   1

 أنثى  جيد جدا   80.96 م   2018خريف  1995 الزاوية  ليبية  213201963 ابتهال سالم الصغير سعيد   2

 أنثى  ممتاز  86.57 م   2019ربيع  1998 طرابلس ليبية  215120348 ابتهال فتحي المبروك تنتوش  3

 أنثى  جيد جدا   74.87 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  215120697 ارتاج حسن عامر التومي   4

 أنثى  جيد جدا   77.11 م   2019ربيع  1998 طرابلس ليبية  215120276 أريج رمضان ميالد زيد   5

 أنثى  جيد جدا   80.26 م   2019ربيع  1996 طرابلس ليبية  214201109 إسراء محمد إبراهيم عمر    6

 أنثى  جيد فقط  70.08 م   2018خريف  1994 طرابلس ليبية  212201317 إكرام إبراهيم فرج هللا شرادة  7

 أنثى  جيد فقط  70.61 م   2018خريف  1994 تاجوراء ليبية  212201046 إكرام عثمان الصغير العوام   8

 أنثى  ممتاز  86.42 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  215120187 االء عبدالرزاق محمد ابوقرين   9

 أنثى  ممتاز  87.81 م   2019ربيع  1998 طرابلس ليبية  215120202 الهام احمد عمرو المالطي   10

 أنثى  جيد جدا   76.94 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  214201145 أميرة هشام حسين البقار   11

 أنثى  جيد جدا   80.79 م   2019ربيع  1996 طرابلس ليبية  2181210591 اميسرة محمد بشير مروان   12

 أنثى  ممتاز  86.32 م   2019ربيع  1997 تاجوراء ليبية  215120773 انتصار ابراهيم محمد الكموشي  13

 أنثى  جيد جدا   77.43 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  215120875 دقدقأنوار عمر خليفة   14

 أنثى  ممتاز  87.64 م   2019ربيع  199 طرابلس ليبية  214200365 آيات النور عثملن محمد تنتوش   15

 أنثى  جيد جدا   78.26 م   2019ربيع  1996 طرابلس ليبية  214201070 أية سالم محمد ابوقرين   16

 أنثى  ممتاز  86.21 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  214200176 عبدالسالم الصغير أية عامر   17

 أنثى  جيد جدا   79.36 م   2018خريف  1995 طرابلس ليبية  213201532 إيمان عبدالناصر سالم الشريف  18

 أنثى  جيد جدا   81.78 م   2019ربيع  1997 بريطانيا  ليبية  215120370 تماظر عبدهللا سالم الرمالي   19

 أنثى  جيد فقط  70.61 م   2018خريف  1994 طرابلس ليبية  211200928 حنين صالح الدين سالم نصر  20

 أنثى  جيد فقط  71.66 م   2018خريف  1994 تاجوراء ليبية  212201812 حنين عادل المهدي عمران   21



 أنثى  جيد فقط  74.64 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  214200389 خديجة صالح الدين مصطفى القطوس   22

 أنثى  جيد جدا   80.43 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  215120005 خولة احمد خليفة الهنشيري   23

 أنثى  جيد جدا   84.55 م   2019ربيع  1998 طرابلس ليبية  215120279 دانية ابوبكر مفتاح بن الفقي علي   24

 أنثى  جيد جدا   78.11 م   2018خريف  1997 طرابلس ليبية  213201657 رانيا ابراهيم علي بحر   25

 أنثى  ممتاز  86.08 م   2019ربيع  1998 طرابلس ليبية  215120162 رتاج عبدالعاطي محمد محمد   26

 أنثى  جيد جدا   76.81 م   2018خريف  1995 طرابلس ليبية  213200949 رضاب ضو رجب صوان   27

 أنثى  جيد جدا   83.55 م   2019ربيع  1998 طرابلس ليبية  215120116 رنا سالم عبدالسالم عاشور   28

 أنثى  جيد جدا   78.52 م   2019ربيع  1998 قصر بن غشير  ليبية  215120671 سارة الشارف ميلود الزرزور  29

 أنثى  جيد جدا   79.73 م   2019ربيع  1997 القرية الشرقية  ليبية  215120440 سمر ساسي محمد ابوالعيد   30

 أنثى  جيد جدا   76.15 م   2019ربيع  1998 طرابلس ليبية  215120350 سندس امحمد علي دغنوش   31

 أنثى  ممتاز  87.09 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  215120673 شدى عبدالحكيم األزهر الحامدي  32

 أنثى  ممتاز  90.43 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  215120078 شموع صالح الطاهر بحير   33

 ذكر ممتاز  85.22 م   2019ربيع  1994 طرابلس ليبي  212205112 المصراتي عامر عبدالحفيظ عامر   34

 ذكر جيد جدا   75.86 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبي  214201023 عبدالرؤوف مصطفى محمد التونسي   35

 أنثى  ممتاز  87.11 م   2018خريف  1994 طرابلس ليبية  212201267 فاطمة جمعة عمر ابراهيم   36

 أنثى  مقبول  53.80 الثاني    ليبية  20940370 فاطمة مجيد زائد الثابت    37

 أنثى  ممتاز  93.56 م   2019ربيع  1998 العزيزية  ليبية  215120039 فرح عبدالعزيز عمر الدليو   38

 أنثى  ممتاز  86.86 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  215120363 لمياء عبدهللا احمد حمودة   39

 أنثى  ممتاز  85.64 م   2019ربيع  1998 طرابلس ليبية  215120871 رمضان ديكنة  مارنا محمد   40

 أنثى  جيد جدا   78.44 م   2018خريف  1996 طرابلس ليبية  213200716 مبروكة خليفة العجيلي الناجح   41

 ذكر جيد فقط  69.30 م   2018خريف  1995 طرابلس ليبي  213201725 محمد صالح مسعود بريبش   42

 أنثى  جيد جدا   79.39 م   2019ربيع  1996 طرابلس ليبية  214201064 الحبيب علي الصغير مرام   43

 أنثى  جيد جدا   69.16 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  214201206 مرام محمد ميلود هدريز   44

 أنثى  ممتاز  86.78 م   2019ربيع  1996 قصر بن غشير  ليبية  214201046 مروة احمد محمود سليمان   45

 أنثى  جيد جدا   79.76 م   2019ربيع  1998 طرابلس ليبية  215120371 مروة عبدالعزيز محمد ابوبكر  46

 أنثى  جيد جدا   77.61 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  214201926 مروة كمال محمد الزروق   47

 أنثى  فقط جيد  69.05 م   2018خريف  1994 طرابلس ليبية  212202110 منال عبدالخالق محمد بن حسين   48

 أنثى  جيد فقط  67.10 م   2018خريف  1993 تاجوراء ليبية  211201465 منة هللا المهدي جمعة انزام   49

 أنثى  جيد جدا   77.00 م   2019ربيع  1996 طرابلس ليبية  214201898 مودة سالمة علي الصغير   50



 أنثى  جيد جدا   76.78 م   2019ربيع  1996 طرابلس ليبية  214200300 مودة عبدالحفيظ أمحمد عكروش   51

 أنثى  جيد جدا   80.38 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  215120381 نجاة عصام الصادق العزابي  52

 أنثى  جيد جدا   78.07 م   2019ربيع  1996 طرابلس ليبية  214201665 ندى مجدي محمد التايب   53

 أنثى  ممتاز  85.37 م   2018خريف  1995 طرابلس ليبية  213201583 نسيبة شعبان بن شعبان النفاتي  54

 أنثى  جيد جدا   78.89 م   2019ربيع  1996 طرابلس ليبية  214202326 نوال سالم عياد دواس   55

 أنثى  جيد جدا   79.83 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  215120870 نورا حسين رمضان ابودابر   56

 أنثى  جيد فقط  70.74 م   2018خريف  1994 طرابلس ليبية  212201764 نورة رمضان علي الفرهودي   57

 أنثى  جيد جدا   84.49 م   2018خريف  1995 طرابلس ليبية  213201039 نوره عمرو الزغندي احمد   58

 أنثى  ممتاز  85.12 م   2018خريف  1995 طرابلس ليبية  213202088 نيروز عمار خليفة ابوستة   59

 أنثى  جيد جدا   82.13 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  215120112 هاجر مصطفى شعبان كرواع   60

 أنثى  ممتاز  86.71 م   2019ربيع  1996 طرابلس ليبية  215120015 هبة البراني احمد ضؤ    61

 أنثى  جيد جدا   84.01 م   2018خريف  1996 طرابلس ليبية  213201118 هبة جمعة إبراهيم سحبون   62

 أنثى  ممتاز  89.32 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  215120188 هداية المهدي شعبان ابوعبيد   63

 أنثى  ممتاز  85.98   م  2019ربيع  1998 طرابلس ليبية  215120401 هديل محمد صهيب صهيب   64

 أنثى  جيد جدا   79.89 م   2018خريف    ليبية  213201322 هنيدة المشاط جمعة قنيوة   65

 أنثى  ممتاز  87.21 م   2019ربيع  1998 تاجوراء ليبية  215120704 هنيدة عبدهللا محمد القاضي   66

 أنثى  جيد جدا   77.01 م   2019ربيع  1997 طرابلس ليبية  215120420 هنيدة علي خليفة القديري   67

 أنثى  جيد فقط  71.51 م   2019ربيع  1996 الجميل ليبية  214202449 هنيدة فيصل محمد غيطة   68

 أنثى  جيد جدا   81.90 م   2019ربيع  1995 طرابلس ليبية  215120364 وداد مصطفى محمد سعيد   69

 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين (

 ( 2018/2019(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

   م  2019الربيعفصل  م  2018فصل الخريف الدور الثاني  الدور األول  األجانب الليبيين اإلناث الذكور العدد الكلي

 49 19 1 صفر  صفر  69 66 3 69

 خمسة وأربعون  ثمانية عشر  واحد  ال يوجد  ال يوجد  أربعة وستون  واحد وستون  ثالثة  أربعة وستون 



 

 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ( 2020/ 2019لسنة ) إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم التخدير والعناية الفائقة  (( 

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 ذكر جيد جدا   79.96 م   2019خريف  1997 طرابلس ليبي  215120104 احمد عبدالحميد سعد العربي   1

 أنثى  جيد جدا   77.03 م   2019خريف  1998 طرابلس ليبية  215120217 االء إبراهيم سعد الشويشين   2

 أنثى  جيد فقط  74.41 م   2019خريف  1997 ليبيا  فلسطينية   214205026 االء عمر احمد عبدالهادي حمدان  3

 أنثى  جيد جدا   80.81 م   2019خريف  1997 الحرابة ليبية  215121248 الهام مسعود سعيد جمعة   4

 أنثى  جيد جدا   76.26 م   2019خريف  1998 طرابلس ليبية  215125016 الطرابلسيام الزين علي عمار   5

 أنثى  جيد جدا   79.41 م   2020ربيع  1999 صرمان  ليبية  216120700 اية ابراهيم علي عمر    6

 أنثى  جيد جدا   82.69 م   2019خريف  1997 طرابلس ليبية  215121239 حياة حسين حسن محمد   7

 أنثى  جيد جدا   81.20 م   2020ربيع  1999 طرابلس ليبية  216120002 عبدالحق شهاب خولة محمد    8

 أنثى  جيد جدا   76.10 م   2019خريف  1998 ليبيا  فلسطينية  215125005 دارين وجيه سليمان ابوالقمبز  9

 أنثى  جيد فقط  69.08 م   2019خريف  1997 طرابلس ليبية  215120891 سارة ابوعبيدة يونس قجم   10

 أنثى  جيد فقط  69.67 م   2019خريف  1996 طرابلس ليبية  213201017 سارة ناصر محمد الشكري   11

 أنثى  جيد فقط  74.21 م   2019خريف  1997 طرابلس ليبية  215120413 شدى فوزي ميلود الواعر   12

 أنثى  جيد جدا   77.54 م   2019خريف  1996 طرابلس ليبية  214201884 شدى محمود سالم دريبي   13

 أنثى  جيد جدا   82.46 م   2019خريف  1997 بريطانيا  ليبية  215120035 صفية علي سعيد البادن   14

 ذكر جيد فقط  65.64 م   2019خريف  1994 طرابلس ليبي  212201654 عمر علي عمر البراوي   15

 أنثى  جيد فقط  70.08 م   2019خريف  1997 تاجوراء ليبية  215120532 فاطمة محمد محمد انويجي   16

 أنثى  جيد جدا   75.64 م   2019خريف  1996 تاجوراء ليبية  214201105 مروة لطفي ميالد الزياني   17

 أنثى  فقط جيد  71.99 م   2019خريف  1997 تاجوراء ليبية  215120160 مالك محمد المهدي ابوقربة   18

 أنثى  فقط جيد  71.44 م   2019خريف  1996 طرابلس ليبية  214201921 منال عثمان العياشي ابوالقاسم   19

 أنثى  جيد فقط  66.73 م   2019خريف  1996 طرابلس ليبية  214202957 منى ناجي يخلف البوجديدي   20



 ذكر جيد فقط  68.88 م   2019خريف  1996 طرابلس ليبي  214202837 مؤيد فتحي مصباح ابوالقاسم   21

 أنثى  جيد فقط  69.71 م   2019خريف  1995 طرابلس ليبية  213202008 ندى صالح الدين نور الدين الشامي   22

 أنثى  جيد جدا   78.40 م   2019خريف  1997 طرابلس ليبية  215120359 نسرين فتحي سالم عكاش    23

 أنثى  جيد جدا   81.02 م   2020ربيع  1998 طرابلس ليبية  216120953 نوره ابوعجيلة انبية قدورة    24

 أنثى  جيد جدا   79.13 م   2019خريف  1998 ليبيا  مغربية  215125031 هجر محمد الحسن الواثق   25

 أنثى  جيد فقط  73.57 م   2019خريف  1998 طرابلس ليبية  215120892 هناء خالد شعبان زريق   26

 أنثى  جيد فقط  73.36 م   2019خريف  1997 طرابلس ليبية  214200582 والء عبداللطيف فرحات بزيك  27

 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 الخريجين (كلية التقنية الطبية )قسم 

 ( 2019/2020(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

   م  2020فصل الربيع م  2019فصل الخريف األجانب الليبيين اإلناث الذكور العدد الكلي

27 3 24 24 3 24 3 

 ثالثة  أربعة وعشرون  ثالثة  أربعة وعشرون  أربعة وعشرون  ثالثة  سبعة وعشرون 

 

 

 

 

 

 



 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ( 2021/ 2020إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم التخدير والعناية الفائقة  (( لسنة ) 

 الجنس التقدير  النسبة  الدور تاريخ الميالد  مكان الميالد  الجنسية  رقم القيد االســـــــــــــــــــــــم  ر.م 

 أنثى  جيد فقط  67.30 م   2020خريف  1997 طرابلس ليبية  214200380 ايات ادم مفتاح منصور   1

 أنثى  مقبول  53.05 األول  1990 طرابلس   ليبية  909600 روسم صالح الشتيوي الدعيكي  2

 أنثى  جيد فقط  71.26 م   2020خريف  1996 طرابلس ليبية  214202168 زينب سالم احمد العماري   3

 أنثى  جيد فقط  70.22 م   2020خريف  1995 طرابلس ليبية  213200565 سجى عبدالحكيم علي فلوس   4

 أنثى  جيد جدا   78.57 م   2020خريف  1998 تاجوراء ليبية  216120560 شريفة المبروك اعمار صولة  5

 أنثى  فقط جيد  73.27 م   2020خريف  1996 سبها  ليبية  215205046 لينا محمد حسين سالم حسين   6

 ذكر جيد فقط  67.18 م   2020خريف  1995 طرابلس ليبي  212201320 محمود الطيب مسعود عمار   7

 أنثى  جيد فقط  74.63 م   2020خريف  1990 طرابلس   ليبية  216120324 مرام محمد عامر الدوادي   8

 أنثى  جيد فقط  72.81 م   2020خريف  1998 طرابلس ليبية  215120566 هديل رشيد الصادق عبدالقادر  9

 أنثى  جيد فقط  71.88 م   2020خريف  1996 طرابلس ليبية  214203017 وفاء سالم عتمان المنتصر   10

 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين (

 ( 2020/2021(( لسنة ) التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

   م  2021فصل الربيع م  2020فصل الخريف الدور األول  األجانب الليبيين اإلناث الذكور العدد الكلي

 صفر  9 1 صفر  10 9 1 10

 ال يوجد  تسعة  واحد  ال يوجد  عشرة  تسعة  واحد  عشرة 

 



 جــــامعــــة طــرابــلــس 

 كلية التقنية الطبية )قسم الخريجين ( 

 ((  التخدير والعناية الفائقة  إحصائية للطلبة الخريجين ))قسم 

 فصل الربيع  فصل الخريف  الدور الثاني  الدور األول  األجانب الليبيين اإلناث الذكور العدد الكلي سنة التخرج 

 #    #  #    #  118 58 11 165 134 42 176 م  2004/2005

 #     #  #    #  25 10 5 30 13 22 35 م  2005/2006

 #    #  #    #  33 45 9 69 55 23 78 م  2006/2007

 #    #  #    #  12 12 3 21 18 6 24 م  2007/2008

 #    #  #    #  63 43 3 103 69 37 106 م  2008/2009

 #    #  #    #  111 144 5 250 175 80 255 م  2009/2010

 #    #  #    #  125 69 15 179 108 86 194 م  2010/2011

 #    #  #    #  80 194 15 259 176 98 274 م  2011/2012

 #    #  #    #  144 164 20 288 195 113 308 م  2012/2013

 #    #  #    #  85 121 9 197 139 67 206 م  2013/2014

 #    #  #    #  48 33 3 78 43 38 81 م  2014/2015

 #    #  #    #  42 25 4 63 38 29 67 م  2015/2016

 م  2017ربيع  5 #    #  12 11 1 27 18 10 28 م  2016/2017

 م   2018ربيع  23 م  2017خريف  25 16 8 3 69 59 13 72 م  2017/2018

 م   2019ربيع  49 م  2018خريف  19 1 ال يوجد  ال يوجد  69 66 3 69 م  2018/2019

 2020ربيع  3 2019خريف  24 ال يوجد  ال يوجد  3 24 24 3 27 م  2019/2020

 2021صفر ربيع  2020خريف  9 ال يوجد  1 ال يوجد  10 9 1 10 م  2020/2021

 80 77 915 938 109 1901 1339 671 2110 العدد الكلي 
 إعداد                                                                                                    

                                                                  /                          فتحية المبروك سعد خليفة/ خيري خليفة ضو الحناشي 
                                                           /  أمباركة علي محمد الرياني                            /  مروان محمد عون الغليظ 

 تحت إشراف                                                                                                            
 أ.جمال سالم محمد شوالك                                                                                         


