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 الوحدات 

المنجزة
التقديرالنسبة

كي13228061 يإدارة أعمالعبدالرؤوف محمود البر مقبول13958.54طرابلس   1989ليبر

ي23228086 ي عبد النبر
يإدارة أعمالعلي مصطف  مقبول13662.53طرابلس   1990لبب 

ي33229019
 
يإدارة أعمالمحمود عبدالسالم الالف مقبول13061.82طرابلس   1991ليبر

يإدارة أعمالفرحات معمر فرحات43230004 مقبول13464.46مسالته   1991ليبر

 جيد13266.96طرابلس   1993ليبيةإدارة أعمالمها نورالدين عمران53230099

يإدارة أعمالدمحم مصطف  الكشيك63234109 مقبول13260.56طرابلس   1988ليبر

يف73234139 مقبول13464.4طرابلس   1994ليبيةإدارة أعمالحني   محمود الشر

ي83234162
 
يإدارة أعمالالطاهر زهب  الحاف مقبول13158.89تاجوراء   1990ليبر

يإدارة أعمالصهيب عبدالنارص حامد93235007 مقبول13763.44طرابلس   1991ليبر

 الصغب 103236090
جيد جدا13376.25طرابلس   1994ليبيةإدارة أعمالعهد مصطف 

 جيد13671.93طرابلس   1994ليبيةإدارة أعمالجميلة كمال الطرابلسي113236091

 جيد13267.04ودان   1990ليبيةإدارة أعمالمب  مصطف  حميدة123236150

يإدارة أعمالوسام فؤاد تابابة133236158 مقبول13464.16طرابلس   1992ليبر

يإدارة أعمالعبدهللا عبدالعاطي بن الحاج143236160 مقبول13164.77طرابلس   1995ليبر

ي فوزي بن الحاج153236161
يإدارة أعمالمصطف   جيد13165.74طرابلس   1995ليبر

مقبول13464.19حلب   1989سوريإدارة أعمالدمحم خالد وليد رجب163236164

 جيد13166.03طرابلس   1994ليبيةإدارة أعمالمشة عياد الدرناوي173236388

يف183236401  جيد13367.08طرابلس   1992ليبيةإدارة أعمالذكرى علي الشر

مقبول13264.12طرابلس   1993ليبيةإدارة أعمالمالك ادمحم ابوديب193236407

الحكومة الليبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
إدارة التعليم العالي الخاص
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مقبول13257.86طرابلس   1995ليبيةإدارة أعمالخلود حسن عامر203237074

يإدارة أعمالنورالدين عمران البنغازي213237225 ممتاز13286.82طرابلس   1995ليبر

يإدارة أعمالايوب ابوبكر قصيعة223237306  جيد13165.18طرابلس   1993ليبر

يإدارة أعمالدمحمايمن الهادي زراع233237349  جيد13166.73طرابلس   1994ليبر

 علي حنيش243237361
يإدارة أعمالمعب   مقبول13163.62طرابلس   1995ليبر

يإدارة أعمالعبد الرؤوف سالم ابوظهب 253237379 مقبول13161.08طرابلس   1992ليبر

يف263237431 يإدارة أعمالدمحم اسماعيل الشر مقبول13460.33طرابلس   1992ليبر

 جيد13066.38طرابلس   1994ليبيةإدارة أعمالسندس فتحي العالم273238066

ي283238117 يإدارة أعمالاحمد صالح الجربر  جيد13167.24طرابلس   1993ليبر

يف293238120 يإدارة أعمالانس اسماعيل الشر مقبول13464.01طرابلس   1993ليبر

يإدارة أعمالدمحم فرج البيدي303238147 مقبول13063.6طرابلس   1995ليبر

مقبول13061.21طرابلس   1994ليبيةإدارة أعمالحني   عيسي الغزاوي313238189

ي323239013
يإدارة أعمالعبدالرحمن الحبيب المليب  مقبول13162.76طرابلس   1994ليبر

ق   1994ليبيةإدارة أعمالوجدان احمد حمد333239035  جيد13167.5طبر

يإدارة أعمالدمحم مسعود الفياللي343239203  جيد13765.18طرابلس   1995ليبر

 جيد13372.33طرابلس   1991ليبيةإدارة أعمالسامية سعيد بوحه353239221

 جيد13065.86طرابلس   1995ليبيةإدارة أعمالرغد عبدالحكيم الورفلي363239226

يإدارة أعمالدمحم عجيلي حمد373240034  جيد13072.28طرابلس   1995ليبر

 جيد13065.2طرابلس   1994ليبيةإدارة أعمالاري    ج جمال زريقان383240127

يإدارة أعمالدمحم عبدالحكيم عبدهللا393240130 جيد جدا13376.28طرابلس   1991ليبر

ممتاز13086.79طرابلس   1996مغربيةإدارة أعمالاية دمحم الغرباوي403241030

ي413241072
 
جيد جدا13082.35طرابلس   1996ليبيةإدارة أعمالهناء موس الباروب

يإدارة أعمالدمحم عبدالحكيم جمهور423242036 جيد جدا13078.83طرابلس   1994ليبر

يإدارة أعمالعماد عبدالحميد بكره433242045  جيد13074.97طرابلس   1988ليبر

يإدارة أعمالدمحم رضاء الخضار443242090  جيد13173.37طرابلس   1993ليبر




