
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـامجراحة العظ لتخصصـبول الق نتيجة امتحان  

  62/5/6061ي عقد بتاريخ ذوال 

 
 النتيجة

 
 المـــــركــــز

 
 اإلســــــــم

 
ج.ر  

 

 
م.ر  
 

طرابلس المركزي. م تم قبوله  1 101 الحسن الفرجاني حسين 
طرابلس المركزي. م تم قبولها  6 106 دهب متولي التبراوي 
طرابلس المركزي. م تم قبوله  1 101 هشام ابوبكر عياد محمد 
طرابلس المركزي. م تم قبوله  1 101 أيمن عبدالحكيم بن منصور 
طرابلس المركزي. م تم قبولها  5 105 أية محمود ليعقوبي 
أبوسليم. م تم قبوله  2 102 مأمون محمود عاشور 
أبوسليم. م تم قبوله  1 101 حمزة مسعود لعيوري 
أبوسليم. م تم قبوله  1 101 أحمد محمد خليفة النويلي 
أبوسليم. م تم قبوله  1 101 معز عمار إمحمد لجنيف 
أبوسليم. م تم قبوله  10 110 عمار تائر حماد 
أبوسليم. م تم قبوله  11 111 محمد معمر يونس 
الخضراء. م تم قبوله  16 116 أحمد يوسف محمود صمامة 
اءالخضر. م تم قبوله  11 111 خليفة سويسي خليفة 
الخضراء. م تم قبوله  11 111 محمد الهاشمي السوامي 
الخضراء. م تم قبوله  15 115 شكري إبراهيم محمد شكري 
الزاوية. م تم قبولها  12 112 مروة بشير طرانش 
الزاوية. م تم قبولها  11 111 شدي شارف أبوغيث 
الزاوية. م تم قبوله  11 111 رامي محمد الشتيوي 
صبراتة التعليمي. م تم قبوله  11 111 محمد علي فرحات 
مصراتة الطبي. م تم قبوله  60 160 أكرم فتحي أبوزيد  عقيل 
مصراتة الطبي. م تم قبولها  61 161 عائشة زهير عبد الحليم الجعيدي 
مصراتة الطبي. م تم قبوله  66 166 طه جمال بيت المال 
مصراتة الطبي. م تم قبوله  61 161 مروان علي محمد عقيل 
مصراتة الطبي. م تم قبوله  61 162 إبراهيم مفتاح أبراهيم أبوشبيبة 
بنغازي/ الجالء  تم قبوله  65 500 عمر مسعود عمر المهدي 
بنغازي/ الجالء  تم قبولها  62 501 تسنيم عبداهلل سالم سليمان 
ط. ب . م  تم قبوله  61 506 عبدالعزيز يونس محمد العبيدي 
ط. ب . م  تم قبوله  61 501 أنور صالح عبدالسالم 
ط. ب . م  تم قبوله  61 501 أحمد عبدالسالم أحمد خماج 
ط. ب . م  تم قبوله  10 505 نزار حسين عيسي الفالح 
ط. ب . م  تم قبوله  11 502 عبدالكريم عادل يونس الدرسي 
البيضاء الطبي. م تم قبوله رانيأحمد الحسين غبراهيم الب   501 16 
البيضاء الطبي. م تم قبوله  11  501 زياد فتحي عبداهلل الديباني 
البيضاء الطبي. م تم قبوله  11 501 معتز بدر عبداهلل رحيل 
البيضاء الطبي. م تم قبوله  15 510 سيف فرج علي مؤمن 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البيضاء الطبي. م تم قبولها  12 511 أمنة عبدالقادر عبدربه 
ق الطبيمركز طبر تم قبوله  11 511 محمود أدم كلفوت عبدالواحد 
 11 516 محمد فايد محمود محمد مركز طبرق الطبي تم قبوله
 11 511 محمد فضل اهلل عبدالحميد عبدربه مركز طبرق الطبي تم قبوله
إبن سينا سرت. م تم قبوله  10 161 ناصر أحمد محمد الحفظي 
إبن سينا سرت. م تم قبوله اهلل العوايعبداهلل سالم عبد   165 11 

  


