
 

 طب الطوارئلتخـصص ( الكــتابي)نتيجة امتحـــان الجــــزء الثاني

 م 8102نوفمبر  82-82خ ـوالذي ُعـقد بتاريـ

وكانت نسبة النجاح  جميعهم ـوانجــح سبعـة أطـباء( 7)ــدم لهذا االمتحــانــوقد تق

- :وهم على النحو التالـي%( 011)

 النتيجة المركــــــــــــــز ــــــــــــماالســـــــــــــــــــــــــــــــ ج.ر م.ر

 ناجــــــح ب/الجـــالء.م اخريــين محمد العبد الفخـحس 315- 0

 ناجــــــح طرابلس الطبي.م مـحمد المـبروك صـالح أبوكـليش 011- 2

ب/الجـــالء.م زكـي عبدالمنعم إبراهيم بالتمر 310- 5  ناجــــــح 

ب/الجـــالء.م فرجانيهـناء محمد نجم ال 311- 4  ناجــــــحة 

ب/الجـــالء.م محمد عبدالسالم عبدالجليل عامر 312- 3  ناجــــــح 

 ناجــــــح طرابلس الطبي.م عبدالفـتاح البشـير العجـيلي المـريمي 010- 6

 ناجــــــح ب/الجـــالء.م إبراهـيم الصادق إبراهيم القلوص 314- 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 82-82 بتاريـــ   ُعــقد والـذي   مجتمـ  طـب ال لتخــص   ( الكـــتابي )حـــان الجــــزء الثانينتيجة امت

 طبيــو وطبيبــة (80)مــنهم نجــــح طبيــو وطبيبــة(82)وقــد تقــــــدم لهــذا االمتحــــان م8102نــوفمبر

- :وهم على النحو التالـي %(20)اح ـــانت نسبة النجــــوك

 النتيجة المركــــــــــــــز ـــــــــــــــــماالســــــــــــــــــــــــــ ج.ر م.ر

 ناجــــــح طــرابلس.م نــلياء إمحمد محمود زيـع 001- 0

 ناجــــــح طــرابلس.م ان بريدانـمحمد علي رمض 010- 8

 ناجــــــح طــرابلس.م ربيـاب سعيد العربي الجـرح 011- 2

 ناجــــــح طــرابلس.م ــيلـالم دخـاجر علي عبدالســه 081- 4

 ناجــــــح طــرابلس.م ورـبن رمضان نال محمدـم 015- 5

 ناجــــــح طــرابلس.م سعيد د عبيد اهللــريم زايــم 002- 6

 ناجــــــح طــرابلس.م ريوـالق المختار نال حسنـم 016- 1

 ناجــــــح طــرابلس.م ربيةـااهلل بن غـامة سليمان عطـأس 012- 2

 ناجــــــح بنغــــازي.م األوجلي مدـأحفى ـمد مصطـأح 510- 2

 ناجــــــح بنغــــازي.م محمد حمدـم عبداهلل مـيـإبراه 511- 01

 ناجــــــح طــرابلس.م سالم محمد راف  سالم شنيشح 008- 00

 ناجــــــح طــرابلس.م لحقـارة مصطفى محمد مــس 000- 08

 ناجــــــح طــرابلس.م يـتركال عزت الحـلي صـع 018- 02

 ناجــــــح طــرابلس.م ر الرايسهاـرام مصطفى الطـإك 005- 04

 ناجــــــح طــرابلس.م يدر مفتاح سالم السائحـح 002- 05

 ةناجــــــح طــرابلس.م ارة حسن علي التركيـس 004- 06

 ةناجــــــح طــرابلس.م ند نوري محمد عطيةـس 002- 01

 ةناجــــــح طــرابلس.م اتـفرح نجيب ند محمدــه 006- 02

 ةناجــــــح طــرابلس.م ان الطاهر محمد رمضانـإيم 012- 02

 ةناجــــــح طــرابلس.م ارهـدي محمد كــة مجــآي 014- 81

 ةناجــــــح طــرابلس.م نى محمد محمد أبوسنوقهـم 011- 80

 


