
المؤهل الُمعادلالمجالاإلسم رباعيت
الدكتـــــــــــــوراهالقانونمحمد سالم محمد ارشيدة1
الماجستيــــــــــرالعالقات الدولية و القانون الدولي العام راحيل فتحي أمحمد بلم2
الماجستيــــــــــرالحقوقعبدهللا عبدالسالم محمد جوان3
الدكتـــــــــــــوراهالحقوقاسماء حسونة احمد الفزاني4
الدكتـــــــــــــوراهالشريعةصالح علي غرير الصوط5
الدكتـــــــــــــوراهالقانونمعمر ابراهيم سالم المريمي6
الماجستيــــــــــرالحقوقانتصار مولود عمر الناجح7
الدكتـــــــــــــوراهالقانون العامابراهيم ميالد امحمد الحداد8
الماجستيــــــــــرالقانونايمن سليمان خليفة الخمائسي9

الدكتـــــــــــــوراهالحقوقعصام الصادق عبدهللا الفيرس10
الدكتـــــــــــــوراهالحقوقمصطفى فرج ضو عبدالرحيم11
الماجستيــــــــــرالحقوقيونس محمد مصباح عبدالرحمن12
الدكتـــــــــــــوراهالحقوقمصباح عمر رمضان التائب13
الدكتـــــــــــــوراهالقانونرمضان عبدهللا محمد العموري14
الماجستيــــــــــرالشريعة و القانون مصطفى علي محمد يحي15
الدكتـــــــــــــوراهاالدارةعبدهللا المختار ابولقاسم احمد16
الدكتـــــــــــــوراهالمحاسبةسالم مفتاح سالم الصالحي17
الدكتـــــــــــــوراهاللغة العربية و آدابها محمد سالمة أحمد باكير18
الدكتـــــــــــــوراهاللغة العربية وآدابها محمد نوري عبدالسالم علي بن قمو19
الدكتـــــــــــــوراهالدرسات االسالمية حميدة عمر سعد شوشان20
الدكتـــــــــــــوراهالدرسات االسالمية عبدهللا إمحمد عون عون21
الدكتـــــــــــــوراهاللغة العربية و آدابها الزروق عبدالحميد علي عبدالحميد22
الدكتـــــــــــــوراهالشريعة (الفقه وأصوله)عمران سالم علي بن عيسى23
الدكتـــــــــــــوراهالدراسات االسالميةالطاهر العياشي عبدالمولى نواره24
الدكتـــــــــــــوراهالدعوة و الثقافة اإلسالمية عبدالقادر عمر عبدالقادر الحويج25
الدكتـــــــــــــوراهالدراسات األسالمية ابراهيم عطية ابراهيم خليفة26
الدكتـــــــــــــوراهالشريعة (أصول الفقه)مصطفى سليمان ابراهيم الحاج امحمد27
الدكتـــــــــــــوراهاللغة العربية وآدابهامسعود مفتاح  الحاج عبدالسالم28
الدكتـــــــــــــوراهالدراسات األسالمية (العقيدة )امحمد مراجع سالم أبوزريق29
الماجستيــــــــــرعلم الحيوانآمنة علي محمد الحداد30
الدكتـــــــــــــوراهالعلوم البيئيةاسامة السنوسي اشتيوي المه31
الماجستيــــــــــرحماية البيئةمازن موسى يوسف القبلي32
الدكتـــــــــــــوراهالكيمياءأمنه شعبان علي القبي33
الماجستيــــــــــرالفيزياءسميه أبوالقاسم بشير السطى34
الماجستيــــــــــراالحياءسمية عمر محمد التومي35
الماجستيــــــــــرالكيمياءخيري عامر محمد عمر36
الدكتـــــــــــــوراهالفيزياءعبدالرحمن رجب علي النيفرو37
الماجستيــــــــــرالرياضياتدالل جمعه محمد بشير38
الماجستيــــــــــرالكيمياءخديجة محمد صالح الدريوي39
الدكتـــــــــــــوراههندسة االنسجةناجي محمد عبدهللا مرسيط40
الدكتـــــــــــــوراهاالحياءحسام محمد محمد الجالي الكيب41
الدكتـــــــــــــوراهاالحصاءمحمد علي شعبان األرقط42
الماجستيــــــــــرالكيمياءوردة محمد علي التقبية43
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الدكتـــــــــــــوراهالفيزياءعبدهللا امحمد محمد البحبوح44
الدكتـــــــــــــوراهالرياضياتعجيلي ميالد احمد العجيلي45
الدكتـــــــــــــوراهاالحياء الدقيقةحليمة عبدهللا عمر نشنوش46
الماجستيــــــــــراالقتصاد واالرشاد الزراعيعادل عمر عثمان جمعة47
الدكتـــــــــــــوراهالزراعات المائيةرندة الطاهر عبدالغني البشتي48
الدكتـــــــــــــوراهتقنية حيوية زراعيةحسن عمران الصويعي الرقيعي49
الماجستيــــــــــرعلوم زراعية (مبيدات االفات)حورية لطفي عبد المجيد مطراو50
الماجستيــــــــــرالسياسة والعالقات الدوليةمعتز محمد رمضان االرناؤوطي51
الدكتـــــــــــــوراهاالدارة العامةصالح عثمان علي صوة52
الدكتـــــــــــــوراهالعلوم السياسية والسياسة الشرعيةألياس ابوبكر علي الباروني53
الماجستيــــــــــرهندسة وتقنية النفطعلي امحمد علي ارحومة54
الدبلوم المهنيهندسة العملياتابراهيم مفتاح احمد صكال55
الماجستيــــــــــرهندسة علوم الحاسوبسعيد عمر محمد اسماعيل56
الدبلوم المهنيهندسة العملياتناجي سعد حمد خالد57
البكالــوريـــــــوسهندسة الحاسوبعبدالحميد محمد مفتاح كركاره58
الماجستيــــــــــرهندسة البرمجياتمهند محمد محمد الكاتب59
الماجستيــــــــــراأللكترونات األنظمة الالسلكية مصطفى محمد أبوالقاسم عاشور60
الدكتـــــــــــــوراهالهندسة الكهربائية والحاسوبمحمد نوري محمد سبيطة61
الدكتـــــــــــــوراههندسة البيئةمراد فرحات موسى الفنطازي62
البكالــوريـــــــوسالتنقيب والتعدينمحمد مصطفى علي الشاوش63
البكالــوريـــــــوسالتنقيب والتعدينمحمد مختار علي الشاوش64
الدكتـــــــــــــوراهالهندسة المدنية عبدالسالم عبدهللا امحمد النكاعة65
الدكتـــــــــــــوراهالهندسة المدنية أحمد جمعة رجب الخبولي66
الدكتـــــــــــــوراهالهندسة الميكانيكيةعلي محمد مسعود شقاق67
الماجستيــــــــــرالهندسة الكهربائية واإللكترونية محمد جمعة على محمد68
البكالــوريـــــــوسالهندسة الكهربائيةايهاب عبدالسالم علي غوار69
الدكتـــــــــــــوراههندسة الحاسوبمفتاح عبدالهادي مفتاح فريفر70
الدكتـــــــــــــوراهالهندسة الميكانيكيةمحمد محمد محمد الكاتب71
الماجستيــــــــــرهندسة الحاسوبامنة مصطفى محمد سالم72
الدكتـــــــــــــوراهالهندسة الكهربائيةايمن صالح االمين محمد علي73
الدكتـــــــــــــوراهالهندسة الكهربائية واإللكترونية عبدالحميد المبروك علي سويدان74
الماجستيــــــــــرالهندسة الميكانيكيةعبدالسالم سليمان عبدالسالم عمر75
الماجستيــــــــــرالهندسة الميكانيكية المتقدمةسالم حسن سليمان موسي76
الماجستيــــــــــرالهندسة الميكانيكية والطيرانحسام محمد عبدهللا المريمي77
البكالــوريـــــــوسالهندسة الكهربائيةتقي الدين عبدهللا بن غربية78
الدكتـــــــــــــوراهالهندسة الكيميائيةربيعة الهادي محمد الحاج79
الماجستيــــــــــرالمعلوماتيةحنان عبدهللا خليفة مصباح80
الدكتـــــــــــــوراهنظم الحماية المتقدمة عارف ناجي محمد ابو السعود81
البكالــوريـــــــوستقنية المعلومات و اإلتصاالتعبدالرؤوف صالح محمد المصراتي82
الماجستيــــــــــرتقنية المعلوماتمفتاح صالح سعيد العربي83
الماجستيــــــــــرهندسة الحاسوبعيشة احسين محمد دومه84
الماجستيــــــــــرتقنية المعلوماتعبدالحكيم علي التومي الرجيبي85

الدكتـــــــــــــوراهالهندسة وعلوم التحكمالمهدي الصادق علي الحاج ميالد86

صفحة 2 من 2


