قـائـمة بأسمــاء األطـباء المتقـدمين لدخـول امـتحـان الجزء األول
لتخـصص جـراحة العــظام
والذي سيـعقد يوم الخميس  21مايو 1211م

ر .م ر .ج

االســــــم

المركــــز

1

 111إبراهيم عمر إمحمد مصباح

2

 111إبراهيم ميلود عبداهلل عبدالقادر

م.مصــراتة
م.الهضـبة

3

 112أبوبكر محمد رمضان الزنبوزي

م.أبوسـليم

4

 113أحمد محمد خليفة النويلي

م.أبوسـليم

5

 114أحمد يوسف محمود صمامه

م.الهضـبة

6

 115أسامة عطية محمد العيان

م.زليتــن

7

 116أسامة مفتاح أحمد العــود

م.سـرت

8

 117أكرم فتحي أبوزيد عقيل

م.مصــراتة

9

 118إلياس إمحمد يوسف العزابي

م.طرابلس الطبي

11

 119إيناس أحمد حسن الحراري

م.صـبراتة

11

 111إيهاب المهدي إمحمد غالب

م.الهضـبة

12

 111حسام شعبان رجب الصدوري

م.زليتــن

13

 112الحسـن الغرياني حسين الغزالي

14

 113حسين محمد حسين المطردي

م.مصــراتة

15

 114حمزة مسعود العيوري العيوري

م.أبوسـليم

16

 115خالد فوزي محمد علي

17

 116خليفة سويسي خليفة

م.زليتــن
م.الهضـبة

18

 117دعاء علي عيسى الحاج

م.طرابلس المركزي

19

 118رأفت محمد إمحمد مامي

م.زليتــن

21

 119رامي محمد رمضان الشتيوي

م.الزاويـة

21

 121رضاء جاسم محمد الرجب

22

 121سامي خليفة مسعود الكموشي

م.أبوسـليم

23

 122سجى عادل محمد

م.مصــراتة

24

 123سليم معمر سليم ازريبيط

م.زليتــن

25

 124شعبان فرج محمد الزائدي

م.طرابلس المركزي

26

 125شكري إبراهيم محمد شكري

27

 126صـالح حبيب تامـر

28

 127طارق عبدالقادر الجليدي األجنف

29

 128طه عبداهلل عمر البربار

م.طرابلس المركزي

م.طرابلس الطبي

م.الهضـبة
م.طرابلس المركزي
م.أبوسـليم
م.زليتــن

31

 129عائشة زهير عبدالحليم الجعيدي

م.مصــراتة

31

 131عائشة مصطفى سالم البركي

م.مصــراتة

32

 131عبدالحـكيم علي أحمد الوسـيع

م.أبوسـليم

33

 132عبدالرحمن أحمد خليفة حركات

م.الزاويـة

34

 133عبدالرحمن محمد السيد الرائس

م.مصــراتة

35

 134عبداهلل رمضان حسين ديهوم

36

 135عبداهلل سالم عبداهلل العـواي

37

 136عبدالمجيد رمضان المقلش

38

 137عبدالمجيد عثمان سالم العيان

م.أبوسـليم

39

 138علي حسين سليمان العزاوي

م.زليتــن

41

 139فتحية عبدالفتاح أحمد محمود

م.طرابلس المركزي

41

 141فخرالدين محمود ميالد المصراتي

م.طرابلس المركزي

42

 141فرج جبران سليم كندي

43

 142لمياء فائق بن غشير

م.أبوسـليم
م.طرابلس المركزي

44

 143مأمون محمود عاشور المصروب

م.أبوسـليم

45

 144محمد الهادي علي عون

م.الزاويـة

46

 145محمد الهادي الشريف

47

 146محمد راغب توفيق حسان

م.الهضبه
م.أبوسـليم

48

 147محمد صالح عبد السالم الفيتوري

م.مصــراتة

49

 148محمد صالح محمد أبوتبينه

51

 149محمد عبدالقادر البخاري

م.زليتــن
م.أبوسـليم

51

 151محمد عبدالكريم محمد الجديد

م.أبوسـليم

52

 151محمد علي فرحات رحومه

م.صـبراتة

53

 152محمد علي مفتاح الجلقمي

م.أبوسـليم

54

 153محمد عمران عبداهلل الغول

م.أبوسـليم

55

 154محمد محمود حاسوبه زرتي

م.الهضـبة

56

 155محمود بشير محمود الزريدي

م.مصــراتة

57

 156مخزوم رمضان مخزوم بن طاهر

58

 157مروان علي محمد عقيل

م.مصــراتة

59

 158مروه البشير العربي طرانش

م.الزاويـة

61

 159معز عمار إمحمد الجنيف

م.أبوسـليم

61

 161مفتاح محمد علي الفرطاس

م.زليتــن

62

 161مفتاح محمد محمد انقام

م.مصــراتة

63

 162مهند عبدالكريم محمد الجديد

م.أبوسـليم

م.زليتــن
م.سـرت
م.طرابلس المركزي

م.زليتــن

م.مصــراتة
م.سـرت

64

 163ناجي خضر محمود محمد

65

 164ناصر أحمد محمد الحـفضي

66

 165نصرالدين علي محمد شقلوف

67

 166هبه محمود مسعود زيدان

68

 167هيثم عبدالقادر عبدالهادي المطردي

69

 168وائل نوري إبراهيم الشماخي

م.طرابلس الطبي

71

 169وفاء علي عبداهلل عامر

م.طرابلس الطبي

م.طرابلس المركزي
م.طرابلس الطبي
مصراتة

