
م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 50رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
يكلية الطب البشر

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ر الشيباني عصمان1989405 1احمد البش 96.691296.6912 15361412019 1

لشهد الهادي القنطر الاحو1990451 1ي 96.250096.2500 25378652019 2

ى1991006 1غالية سعد امبيه ع 95.441295.4412 35379062019 3

ر خليفه معاطى1970041 1منته بش 95.220695.2206 45411082019 4

اء1990458 ى د 1روئام نبيل ع 95.147195.1471 55381202019 5

1مالك أحمد خالد البش1991886 94.632494.6324 65379642019 6

1احمد عبدالحكيم عمار نابي1989426 94.485394.4853 75385872019 7

ربي1990365 1ندى الهادى خليفة املغ 94.485394.4853 85380132019 8

1مرام عاطف املهدي الطوير1992040 94.485394.4853 95365942019 9

1سامية حسن خليفة بن عمار1990933 94.411894.4118 105378182019 10

1سفيان جمعه حركات دالله1969236 94.411894.4118 115412622019 11

ن الكامل الحاج1990178 1باسمة حس 94.264794.2647 125376652019 12

ه1971347 1ربثينه عبدالسالم مفتاح شقوا 94.264794.2647 135398682019 13

ر عبدالرحمن1971548 1شهد اسماعيل بش 94.117694.1176 145400492019 14

رات1970159 ر حسن ابوالخ 1ىيسر من 93.750093.7500 155411842019 15

1ناميمة محسن عبد الغ عو1995335 93.529493.5294 165381982019 16

رة سعد عمر التويجر2040381 1ام 93.529493.5294 175427562019 17

ى عبدالخالق محمد املقطوف1989787 1ض 93.382493.3824 185365662019 18

1نصيب عبدالسالم عمار كريم2006856 93.014793.0147 195357502019 19

ر شفشة1993917 1سمر عبدالسالم البش 92.867692.8676 205378442019 20

1ايمان عبدالحميد محمد أبوصبع1990856 92.867692.8676 215376552019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 50رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
يكلية الطب البشر

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1ىزكرياء الطيب الصديق العتميو1989541 92.647192.6471 225386772019 22

1رحمة اسماعيل ابراهيم املرابط1993653 92.647192.6471 235382742019 23

1يعبدالباسط محمد الغضبان الهنقار1991965 92.573592.5735 245387162019 24

ي سالم الشريف1991778 1ريان ع 92.426592.4265 255377912019 25

نس الطاهر الفالح قطران1989784 1ور 92.426592.4265 265377772019 26

يدا محمد املريم املشرط1990068 1ور 92.058892.0588 275365162019 27

ي1994904 1اد ناصر ابوالقاسم الال 92.058892.0588 285384352019 28

ى محمد احمد1970136 1هيالنا ع 92.058892.0588 295411672019 29

ى الغرياني1990559 1ايناس الطاهر ع 92.058892.0588 305364602019 30

1سعيد عبدالسالم سعيد القط1969225 91.838291.8382 315412612019 31

ر1989569 1شذى خالد محمد نص 91.764791.7647 325378582019 32

1عاصم عبدالرحمن عبدهللا بيخه1994079 91.691291.6912 335372902019 33

ى امحمد محمد معيو1970384 1ض 91.617691.6176 345410382019 34

ر1991642 1محمد محمود احمد بش 91.470691.4706 355388372019 35

ي1991633 1رأالء الهادى خليفة العمو 91.397191.3971 365375962019 36

ى الهنقار1991151 1يالاء عبدالباسط ع 91.176591.1765 375230102019 37

ي الغنودي1993610 2محمد امحمد ع 91.176591.1765 385395722019 38

ر عبدهللا العزابى1993504 2محمد من 91.020091.0200 395421412019 39

2ىتقو نجيب محمد الربيع1971170 90.882490.8824 405398932019 40

1نسيبة محمد الكوني الاحرش2042362 90.808890.8088 415366222019 41

ر عصمان سركز1990608 1احمد البش 90.735390.7353 425385752019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 50رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
يكلية الطب البشر

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى1993687 1شهد عبداملنعم الهادى ع 90.588290.5882 435383282019 43

2راحمد حسن فرج عاشو1992403 90.441290.4412 445392692019 44

مضان محمد غيث2005808 2راسماء  90.367690.3676 455313532019 45

ى غزالة2007763 1مرام عامر ع 90.294190.2941 465346252019 46

2وعد ونيس احمد البكبلو2039685 90.294190.2941 475425242019 47

ة عبدالسالم العق1992631 ريان عما 2ر 90.294190.2941 485390552019 48

غوبه2006491 2زأالء محمد شعبان  90.220690.2206 495227902019 49

ن1993680 ر القز 2ومهند محمد الصغ 90.073590.0735 505397042019 50

ٕالاجماليات للكلية

96.691292.6072 90.0735

126156394

41950

50 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

0 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

يكلية الطب البشر الرغبة الثالثة

112

0



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 77رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية طب ٔالاسنان

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى1991591 1رمحمد جمال محمد الفيتو 93.676593.6765 15388072019 1

1هنيدة ناصر محمد الغه1989802 93.161893.1618 25380992019 2

ى1971947 ف ى محمد عمر الو رمر 2و 90.955990.9559 35401492019 3

ا يونس سلطان القضاو1989901 ىر 2و 90.808890.8088 45419222019 4

روك2019511 ن ميلود امل 1وائل حس 90.220690.2206 55445442019 5

ى حركات1993271 1روالء عبدالرحمن الفيتو 90.220690.2206 65384732019 6

ى1969701 1ايمان ابراهيم صالح ع 90.220690.2206 75408972019 7

1املنتصرباهلل الطيب احفيظه احفيظه1991979 90.147190.1471 85386362019 8

ى الاحو1995031 1لسندس سالم ع 90.000090.0000 95383222019 9

2يجة عاصم عبدالسالم كرشمانه1989662 89.926589.9265 105418942019 10

ة اسامة محمد بشينة1991430 1رسا 89.852989.8529 115378122019 11

ى1991457 اق السو ى عبدالر رنجود السو ز 2ر 89.779489.7794 125380112019 12

نبيل1993491 ر محمد  2زاحمد الام 89.705989.7059 135385742019 13

ر2007781 ى الصغ 3تسنيم خليفة ع 89.705989.7059 145345832019 14

ى الربيب1994209 1ندى عبدهلل ع 89.632489.6324 155384242019 15

مضان عبدالسالم الزال2039831 1ربثينة  89.632489.6324 165423932019 16

م1994569 2ومحمود محمد عبدهللا العكر 89.632489.6324 175374932019 17

رش1969601 1اسماء الطاهر محمد الشف 89.558889.5588 185408472019 18

اشد1989790 ة ناصر السودانى  رسا 2ر 89.558889.5588 195383002019 19

1مؤيد محمد ابوالقاسم الرتيم1994589 89.480089.4800 205375292019 20

1قشهد طار فرحان ابوحشيش1971607 89.338289.3382 215400522019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 77رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية طب ٔالاسنان

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ي1994603 1اية عبدالوهاب الهادى ي 89.264789.2647 225382112019 22

ن الكونى قطران1991595 1محمد حس 89.264789.2647 235388112019 23

1عبدالباسط مصطفى عبدالحميد الشريف1990621 89.264789.2647 245368502019 24

روك2004201 ى امل رو ابوبكر ع 1زن 89.191289.1912 255315632019 25

ى أبوعجيلة1990591 1ريان خليفة ع 89.044189.0441 265377862019 26

ن صبيح1991247 2احمد محمود حس 89.044189.0441 275366992019 27

ريان صالح مصباح باحو2017724 2ر 88.897188.8971 285435922019 28

ي محمد القدير1991709 يبى نو ر ً 1ر 88.676588.6765 295364972019 29

يق1993857 2رحليمة عبدالرحيم عبدهللا ز 88.529488.5294 305389992019 30

ي امحمد الجدي1989514 1اسراء فت 88.382488.3824 315375872019 31

ف محمد ابوالغيث1991656 1رمؤيد العا 88.382488.3824 325371352019 32

2قاسم خليفة ابو القاسم ابوخشيم1990610 88.235388.2353 335363002019 33

همو1971177 روك  ى امل ى نو لأر ز ر 1و 88.161888.1618 345397542019 34

ى صالح املجدوب1990194 2ىبشر ع 88.161888.1618 355376782019 35

ى املختار الحسلوك1972178 3وئام فت 88.088288.0882 365402902019 36

2سمر سالم محمد محمد1978317 88.014788.0147 375400272019 37

ى اللول1992203 2نوال املختار ع 88.014788.0147 385380372019 38

ر فرج خاليفة2006455 ه 2زشيماء  87.941287.9412 395300402019 39

ة بدر الدين عبدهللا الشاطر2017751 1رسا 87.867687.8676 405436002019 40

ى1991224 شيد الطاهر الكرما 1ردعاء  87.867687.8676 415377292019 41

1ىاسماء عبدالكريم مصباح الفهر1970298 87.867687.8676 425417092019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 77رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية طب ٔالاسنان

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

حومة ميالد1991119 ر عبدالحكيم ا 2رالزب 87.867687.8676 435361772019 43

ى محمد بن قزط1993450 3امينة ع 87.867687.8676 445381992019 44

3الاء خالد الهادى القا1971123 87.867687.8676 455397892019 45

ى املنفوخ1991248 1رانية عبدالحميد ع 87.794187.7941 465377392019 46

ي كليص1989898 اق ع 1زعائشة عبدالر 87.794187.7941 475365702019 47

مضان الجرد1990931 هللا صالح  رنو 2ر 87.794187.7941 485366262019 48

جب الضبع1969535 2رعزيزة عبدالعالم  87.720687.7206 495410502019 49

زافنان نجم عمر محر1989643 2و 87.573587.5735 505418612019 50

ر الذيب1992106 2سندس محمد الصغ 87.573587.5735 515378482019 51

ى عمر عمر1991166 ان ع 2ومر 87.573587.5735 525388542019 52

ر1990412 ى الصغ 1اية جالل ي 87.500087.5000 535376372019 53

ى ابوبكر الباشا1969691 يدة ع 1ور 87.500087.5000 545409782019 54

ال جالل سالم معتو1993111 3قاب 87.426587.4265 555389012019 55

1يعبدالخالق سيد احمد املطر1993164 87.352987.3529 565394352019 56

ن2534660 ث محمد أم 3ومؤمن ثر 87.352987.3529 575163322019 57

ى الفالح1971144 لو ع 3لالهام ال 87.352987.3529 585397992019 58

ي سعيد2009091 ن ابوعجيلة ع 1لج 87.279487.2794 595300912019 59

يحان1991759 1رافتخار محمد احمد  87.279487.2794 605364282019 60

1امجد العربي الكوني القنصل1990664 87.279487.2794 615386392019 61

2احمد عثمان محمد بشابش1990646 87.279487.2794 625385982019 62

2زكريا صالح الدين ابوالعيد اللبالب1990089 87.205987.2059 635386792019 63



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 77رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 4املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية طب ٔالاسنان

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1يعاصم عبدالسالم سالم الخذر1935740 87.132487.1324 645127592019 64

شفانى2043705 1رهيام جمعة الغريب الو 87.058887.0588 655411632019 65

ي املسلوب2039870 1سمر عبدالكريم ع 87.058887.0588 665432112019 66

ر الدين املهدى ابوخذير1991256 ى خ 1وار 86.985386.9853 675375672019 67

ال مفتاح محمد الغريانى2007317 2اب 86.985386.9853 685302632019 68

ى جمعه موس2011878 1مى العجي 86.911886.9118 695301582019 69

ى سالم املح1989813 2عبداملالك ع 86.691286.6912 705362692019 70

ى عمر1970398 3دنيا محمد ع 86.544186.5441 715399362019 71

ان مصطفي عاشو عو2002810 نج 1ر 86.470686.4706 725319202019 72

جب محمد عوض1929246 ن  1رحن 86.397186.3971 735409282019 73

1يهاجر مفتاح محمد الهنقار1991842 86.323586.3235 745380592019 74

ي الاحرش1990805 ى ع 2أصيل نا 86.250086.2500 755386222019 75

2ميار محمود سالم احمد1991835 86.176586.1765 765380022019 76

1ىبثينة شكر خليفة قشوط1990369 86.029486.0294 775376682019 77

ٕالاجماليات للكلية

93.676588.3718 86.0294

179220566

422777

77 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

0 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

كلية طب ٔالاسنان الرغبة الثالثة

167

8



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 59رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الصيدلة

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1رفيدة محمد حسن فرحات1990579 90.000090.0000 15365092019 1

مضان امحمد قنش1993374 ى  رمر 2و 89.485389.4853 25383842019 2

ي1995063 2رجاء ابراهيم امحمد املعيو 89.338289.3382 35390312019 3

ر دخان1991688 الدين القص 1رأية نو 88.823588.8235 45376492019 4

ريل شعبان كعبار1989789 1نه ج 88.823588.8235 55380342019 5

1طيف احمد محمد عمر1993721 88.750088.7500 65383392019 6

ى1992455 ى ابراهيم الفتح 3اية ع 88.676588.6765 75389652019 7

1اسماء حسن عبدهللا الهميس2018484 88.382488.3824 85423602019 8

1ابرار مفتاح عمر ضوء2009784 88.161888.1618 95359182019 9

ى هذلو1992432 2لهاجر مصطفى ع 88.014788.0147 105392092019 10

مضان احمد زكر1973294 ىعبد الكريم  2ر 87.794187.7941 115440832019 11

ة1989618 ن شعبان كوتا 1رشعبان حس 87.790087.7900 125420812019 12

1ىسلو جمال الدين عمر عمر1972331 87.647187.6471 135400242019 13

1خلود فرج محمد بن كريمة1990386 87.205987.2059 145377152019 14

1ندى سالم مفتاح العائب1991068 86.830086.8300 155380162019 15

1نجالء خالد جمعة سلطان2001862 86.691286.6912 165349502019 16

حيم صالح1989121 ردق نعمه  1ز 86.617686.6176 175419262019 17

1ابرار عبداملجيد محمد القلفاط1990173 86.544186.5441 185364062019 18

ك شعوان1969390 ى مبا رة ع 3رام 86.470686.4706 195408752019 19

3خلود عبد العزيز محمد الخطابى1971380 86.397186.3971 205399032019 20

ي1989599 يد الوا 1زايمان ابراهيم ابو 85.955985.9559 215376522019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 59رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الصيدلة

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

2أصالة جمال عامر ابومهدي1970026 85.955985.9559 225408542019 22

1غفران املختار عمر برطشة1990539 85.882485.8824 235379102019 23

2دعاء محمد خليفة خليفة1971395 85.882485.8824 245399242019 24

ى احمد سالم الجديدى1969807 2س 85.882485.8824 255409952019 25

1هنادي الناجح سعيد الضبع2007134 85.808885.8088 265349622019 26

1فاطمة عبدالسالم محمد ابشيش1995030 85.808885.8088 275383622019 27

2سمر لطفى عبدالجليل عبدالجليل1970071 85.808885.8088 285410062019 28

م الرماح العربى الرميح1990270 3ا 85.735385.7353 295386492019 29

ر الشريف خضر1991774 3محمد البش 85.588285.5882 305363072019 30

2مالك عبداملجيد احمد ابوشريده1995300 85.514785.5147 315383992019 31

اوية1990072 ى  اق ع زيان عبدالر 2زر 85.514785.5147 325377892019 32

ر الصادق الجرمي1991661 1أمامة البش 85.441285.4412 335376072019 33

ن املودي2012047 2انسام سالم الام 85.441285.4412 345376272019 34

ر ابوصره1969306 3عبدهللا عمر بش 85.367685.3676 355412912019 35

2رعبد البديع عادل عاشو سليمان1990358 85.294185.2941 365387202019 36

حومة1992511 2رشيماء مصطفى الهادى  85.220685.2206 375391002019 37

1ملياء ناصر محمد ابوالقاسم1971804 84.779484.7794 385401222019 38

2وعد الهادى خليفة خليفة1989824 84.779484.7794 395366502019 39

ى الطاهر املريم1989284 3رالاء نو 84.705984.7059 405418682019 40

ى عمران1995101 رة املولدى الفيتو 1رام 84.485384.4853 415381902019 41

ى عبدهللا2008402 2والء عادل ع 84.485384.4853 425357692019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 59رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الصيدلة

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

الهدى اسماعيل محمد الهمامى1971222 1رنو 84.338284.3382 435402212019 43

3اسراء وسام فرحات فحيل اليوم1990005 84.117684.1176 445364152019 44

ي عمر محمد1972050 2زشذا فو 84.044184.0441 455400402019 45

2زياد ابراهيم مصطفى سركز1990432 83.970683.9706 465362222019 46

روك املعكف2006105 1سند عبدالحكيم امل 83.897183.8971 475306392019 47

ة1991486 2رسه خالد عبدهللا بن كو 83.823583.8235 485378512019 48

2لوعد عبداللطيف الكونى ٔالاحو1970121 83.750083.7500 495411762019 49

وف يوسف امحد الهري2457105 3ؤعبدالر 83.670083.6700 505404882019 50

ق2014172 مضان املحر وخلود عز الدين  1ر 83.602983.6029 515359062019 51

ي1994476 2عالء محمد امحمد الهما 83.450083.4500 525373572019 52

ي عبد هللا ابوعظلة2007461 1سماح ع 83.235383.2353 535300122019 53

ة1991638 ي محمد قدا رالاء نو 2ر 83.161883.1618 545364372019 54

جب الضبع1969566 ن خالد  3رمجدول 83.088283.0882 555410752019 55

ن1992369 ي ابوالحص 3هدى جهاد صب 83.088283.0882 565380742019 56

1يفرح ناصر عبدهللا الجعفر1991206 83.014783.0147 575379292019 57

مي1993934 ي عمر املحز 2وخوله ع 83.014783.0147 585390072019 58

ى جنان1969572 3ىتقو عبدالسالم ع 83.014783.0147 595409132019 59

3اميمه الهادى محمد الجليدى1971165 83.014783.0147 605398202019 60



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 59رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 4املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الصيدلة

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ٕالاجماليات للكلية

90.000085.6846 83.0147

111157439

252260

59 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

0 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

كلية الصيدلة الرغبة الثالثة

171

13



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 372رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الصحة العامة - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

جب مخلوف1970296 1راية محمد  96.911896.9118 15408942019 1

ى عامر بالغيث1969996 1اميمة ع 88.676588.6765 25417192019 2

بال1969585 1رمالك جمعه السائح د 85.580085.5800 35418072019 3

ر1969403 ر النق 1عائشة عبدالسالم بش 84.411884.4118 45410442019 4

ى عبدهللا سالم1969815 ر ع 1وسر 84.264784.2647 55409992019 5

2رالاء خالد عاشو الهالك1969411 82.279482.2794 65408582019 6

1منية مصطفى مصباح عمر1969315 81.540081.5400 75411092019 7

3رأبرار مفتاح محمد منصو1969044 79.260079.2600 85408212019 8

ن ميلود مرشد1969749 1حياة حس 78.676578.6765 95409322019 9

3ىاسراء املصر احمد الخويلدى1970273 75.588275.5882 105408382019 10

بيعة1969146 رقية سالم محمد ابو 1ر 74.630074.6300 115409732019 11

1قيس السيد عمر الكريم1970165 74.330074.3300 125416452019 12

ى السطى1969562 1رتاج عبدهللا ع 73.380073.3800 135417582019 13

بال1970198 ي محمد د رهديل فو 1ز 72.350072.3500 145418372019 14

ر الكيش1970260 1احمد حمادى ابوكث 72.270072.2700 155403212019 15

3عبدالفتاح اشرف احمد الباشا1990501 70.880070.8800 165369042019 16

3أمانى عزالدين نصر شوك2007794 69.779469.7794 175356702019 17

بى1969419 ين العابدين عبدالحميد الخر ر  وام 2ز 66.540066.5400 185412242019 18

ة2010353 1زعماد بركة سعد قر 64.040064.0400 195405482019 19

1نسرين الطاهر فرج عجاج1927586 59.330059.3300 205411312019 20



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 372رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الصحة العامة - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ٕالاجماليات للكلية

96.911876.7359 59.3300

141874

14220

372 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

352 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

العجيالت- كلية الصحة العامة  الرغبة الثالثة

42

4



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 90رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية التقنية الطبية

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1عبدالعزيز محمود عبدهللا ابوشعالة1991538 89.044189.0441 15387432019 1

1مرام محمد خليفة خليفة1990702 86.250086.2500 25365952019 2

1ميار محمد عمر قاباجة1994195 86.029486.0294 35384182019 3

1ندى شعبان املختار مامي1990615 85.955985.9559 45380172019 4

2سهر الطاهر محمد محمد1991362 85.800085.8000 55378502019 5

ى موس1970216 1رحمة مولود ع 85.735385.7353 65417632019 6

ى خليفة1970861 اج املختار ع 1اب 85.661885.6618 75417012019 7

1هدى محمد عمر احمد1996216 85.220685.2206 85385632019 8

ر1993559 ى فرحات عمر الصغ 2وار 85.220685.2206 95381462019 9

ى املداح1992154 2محمد بلقاسم ع 85.147185.1471 105363182019 10

3رهف خالد ابوالقاسم الرجي1993958 85.073585.0735 115382782019 11

ى الدين مفتاح ابوعجيلة السفح1995235 1م 85.000085.0000 125374952019 12

يان1991841 2زمنته عبد املجيد محمد ابو 85.000085.0000 135366122019 13

ر حسن1995303 3مريم الصادق البش 85.000085.0000 145383902019 14

3رشدى عمر ابوالقاسم العقربي1990903 84.558884.5588 155362142019 15

3ىبشر السيد سويد سويد1994582 84.044184.0441 165382272019 16

روك شويه1971000 ى ابراهيم امل 1وأر 83.823583.8235 175397472019 17

1يعائشة عماد فخر النفار1992295 83.750083.7500 185365712019 18

ى1995361 1خلود ابو القاسم مفتاح عبد املو 83.750083.7500 195382462019 19

بل1993994 الدين عمر د رسندس نو 1ر 83.676583.6765 205383242019 20

3خجلة امحمد سعيد ضؤ1971241 83.676583.6765 215399012019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 90رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية التقنية الطبية

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى1993650 1هاشم محمد عمر عبداملو 83.670083.6700 225375352019 22

ى سليمان خليفة1990721 1محمود ع 83.600083.6000 235363652019 23

1ردنيا نو الدين محمد عصمان1991167 83.308883.3088 245377342019 24

اكى املختار املودى2010680 1زهنيدة  83.308883.3088 255380982019 25

ر1991159 ي البص 1احالم املختار ع 83.308883.3088 265375652019 26

2هبة ناصر محمد كعبار1991334 83.308883.3088 275380722019 27

ي محمد الشني1990524 2وعد فت 83.308883.3088 285381122019 28

2هديل يوسف الهاشم الوالنى1989797 83.308883.3088 295380902019 29

ن سالم محمد أحمد1992002 1حن 83.235383.2353 305377082019 30

ى الطاهر شاكونه1992699 ام عبداملو 1ر 83.161883.1618 315382922019 31

ي الشاوش1990937 2منار عبدالخالق العجي 83.088283.0882 325379782019 32

ر ابوقبصة1991348 ى الصغ 1سماح فت 82.941282.9412 335378422019 33

ى1993638 1مؤيد عبداملنعم عمر عبداملو 82.860082.8600 345375272019 34

ن ابوالقاسم بشنه1990116 1سالم صالح 82.794182.7941 355378332019 35

1ايناس عبدهللا سليمان بن عامر1991995 82.720682.7206 365376632019 36

ن حسن جابر2008038 1بثينة حس 82.720682.7206 375356792019 37

ى يعقوب اسحاق1991625 1عواطف بر 82.647182.6471 385379042019 38

ى امحمد املحمودى1993632 رانيا نو 3ر 82.647182.6471 395382572019 39

ة1990999 ر محمد بن كو رأحمد خ 3ى 82.573582.5735 405361462019 40

1احمد خليفة عمر الحاج1990318 82.500082.5000 415361452019 41

ة محمد صالح الاسود1992622 2رسا 82.500082.5000 425390722019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 90رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية التقنية الطبية

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ن الصادق املقطوف1990183 1ملياء حس 82.426582.4265 435365882019 43

اب ابوبكر عبدالحفيظ عبدالحفيظ1994347 1ا 82.426582.4265 445372372019 44

بال1970874 رمها إنو عمار د 3ر 82.426582.4265 455418122019 45

ف محمد ابوخريص1989454 1راية العا 82.352982.3529 465376332019 46

2اخالص مصطفى مولود دغنوش1990767 82.352982.3529 475356582019 47

1محمد عامر محمد دبوب1994792 82.350082.3500 485363292019 48

3والء وليد عمر قرناصه1970153 82.279482.2794 495411812019 49

1رنو الهدى املختار سعد شن1990934 82.132482.1324 505380402019 50

ى1990172 ن عبدهللا سلطان الجبا م 2رنا 82.132482.1324 515419682019 51

مضان الوالنى1990799 رة فرج  1رأم 82.058882.0588 525376202019 52

ىهرة عزالدين البدر القلفاط1990625 1ز 81.985381.9853 535365232019 53

ف احمد املجدوب1991713 ية محمد الشا رحو 1ر 81.985381.9853 545377122019 54

ى1994653 2دعاء خالد عبدالجليل عبداملو 81.985381.9853 555377262019 55

ة1991145 1رانوار مصباح عمر قدا 81.911881.9118 565364502019 56

حومة2006742 ن الطاهر  رتاج حس 3ر 81.911881.9118 575345932019 57

2سلسبيل عبد هللا خليفة حسن1992088 81.760081.7600 585365422019 58

ي1972005 ر الخا ر البش 1راوية بش 81.691281.6912 595399382019 59

ر1991716 3مناسك عبداملعطى مصطفى نص 81.691281.6912 605379832019 60

ان حسن العمرانى1991872 1وندى مر 81.617681.6176 615380202019 61

ر مصطفى الاخضر1990703 3دانية البش 81.617681.6176 625377212019 62

ة خالد محمد سالم1991380 2رسا 81.544181.5441 635365312019 63



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 90رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5 من 4املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية التقنية الطبية

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

2شهد كمال ذياب حدود1992628 81.470081.4700 645378702019 64

3فرح عبدالباسط محمد شحم1990764 81.397181.3971 655379282019 65

ى1992571 رهو محمد عبدهللا الفيتو ر 1ز 81.176581.1765 665378102019 66

1آية مصطفى مولود العكش1990314 81.170081.1700 675376482019 67

ى2008065 2سلسبيل محمد سعد الساح 81.170081.1700 685346092019 68

2هبة صالح امحمد الغريب1991116 81.102981.1029 695380662019 69

جب1990843 ن  3رمرام ناصر حس 81.102981.1029 705379532019 70

حومه1994349 لو  ى ال رنسيبه ع 2ل 80.955980.9559 715391892019 71

ن محمد كشيم1991267 3ميسم حس 80.955980.9559 725380052019 72

1سوسن حفظي الطاهر الشريف1990520 80.882480.8824 735378542019 73

ى1989484 1ىتقو يوسف محمد الكرما 80.882480.8824 745376942019 74

ى ابوخليل1991285 1احمد محمود ع 80.880080.8800 755361662019 75

1رفادية النو أحمد املحمودى1994101 80.735380.7353 765379172019 76

3ريان نجم الدين محمد الواعر1991305 80.730080.7300 775377972019 77

رتاج امحمد عاشو الهالك1969495 3ر 80.660080.6600 785409512019 78

1وهديل الطيب احمد شنبار1992400 80.588280.5882 795366372019 79

2مريم املختار سعيد ابوالقاسم1994392 80.588280.5882 805383912019 80

1زخولة ٔالاهر العربي الشيباني1990383 80.580080.5800 815377182019 81

1رتاج ابوبكر احمد حسن1994453 80.514780.5147 825382602019 82

2فاطمة الزهراء ابوعجيلة محمد البقوش1989992 80.514780.5147 835379182019 83

ربى1991072 م محمد خليفة املغ 1رمكا 80.510080.5100 845379632019 84



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 90رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5 من 5املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية التقنية الطبية

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1هديل عبدالحفيظ محمد قنديل1990904 80.441280.4412 855380822019 85

ك محمد ابومالسة1969660 1ركوثر مبا 80.367680.3676 865410722019 86

1مريم مفتاح الهادى عبدوا1991727 80.294180.2941 875366012019 87

1تسنيم عبدالحكيم محمد جعيدة1989949 80.220680.2206 885376842019 88

2مفاز مصطفى محمد كشادة1994463 80.220680.2206 895383962019 89

2مرام عبدالحكيم محمد عبدامللك1971567 80.220080.2200 905401312019 90

ن1970307 2مهــــــــا املهدي محمد الرن 80.220080.2200 915418112019 91

ٕالاجماليات للكلية

89.044182.5728 80.2200

218197599

512391

90 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

0 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

كلية التقنية الطبية الرغبة الثالثة

184

17



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 395رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

1 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
اعة ركلية البيطرة والز

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

روك محمد الكادع1993693 1محمد امل 79.700079.7000 15374272019 1

ى اجالل2004559 2اية ابوالقاسم ع 79.550079.5500 25303002019 2

1محمد موس مولود دعفوس1970365 74.850074.8500 35416732019 3

يل1969913 1واحمد مصباح مولود ابوسر 74.630074.6300 45415772019 4

ى محمد ابوعجيلة1991852 3محمد ع 72.130072.1300 55370652019 5

ي ابراهيم الحطاب1989118 2رشكران نو 71.100071.1000 65419392019 6

2منار كريم محمد بلقاسم2008309 70.880070.8800 75357412019 7

1خالد محمد احمد فرحات1991069 69.411869.4118 85362082019 8

ى الولوال1970154 2عبداملالك مفتاح ع 68.890068.8900 95416252019 9

ٕالاجماليات للكلية

79.700073.4602 68.8900

4415

449

395 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

386 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

اعة ركلية البيطرة والز الرغبة الثالثة

7

1



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 81رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الهندسة

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

مضان الكامل فحيل البوم1990800 1راحمد  88.010088.0100 15366742019 1

1انس عبدالحميد الهادي القايد1991272 86.250086.2500 25367382019 2

ى1992104 1حسن عبدالناصر جمعه ع 86.102986.1029 35362032019 3

1مع مصباح عبدهللا مريقة1991011 83.600083.6000 45371232019 4

2محمد الطاهر محمد ابولقمة1991588 83.529483.5294 55388012019 5

ى املسلوب2039743 الدين ع 1راحمد نو 83.235383.2353 65430462019 6

1شيماء عبدالسالم محمد عصمان2511485 83.014783.0147 75378752019 7

1ايمن محمد مسعود ابوصاع1993856 81.323581.3235 85361872019 8

ي عمار1993258 1راحمد انو ع 81.020081.0200 95385782019 9

3هديل جمال محمد غومة1991495 80.882480.8824 105380792019 10

ن الطيف2007722 ن عبدالحكيم حس 3لوج 80.808880.8088 115315032019 11

1عبدالبديع خالد احمد الجرمي1991970 80.360080.3600 125387192019 12

1احمد عمر محمد عمر1990662 80.360080.3600 135366892019 13

ى القم1994183 ر ع 3عبدالرحمن البش 80.294180.2941 145373012019 14

2هبه حس عبدهللا نوفل1990691 79.705979.7059 155380632019 15

حومة كريم1995162 ف ا رمحمد العا 1ر 79.700079.7000 165374242019 16

1يمهند عمر الحرار قشوط1990555 79.330079.3300 175375222019 17

ى الشاوش1991349 راء ابراهيم ع 1ال 79.260079.2600 185367212019 18

ى1989419 2احمد عبداللطيف احمد املقر 79.040079.0400 195385942019 19

اق العربي كشيم1991544 2زهداية عبدالر 78.890078.8900 205366352019 20

ي محمد امحمد2005944 2سمر ع 78.750078.7500 215314632019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 81رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الهندسة

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

2نشوه محمد املختار عبدهللا1991463 78.676578.6765 225380312019 22

1نهيثم خالد محمود عو1993453 78.455978.4559 235388872019 23

ر مانيطة1990441 1محمد ابوبكر البش 78.450078.4500 245370052019 24

يك1991455 ر الز 2واملعتصم باهلل فاتح البش 78.380078.3800 255367332019 25

ن1920422 ي بحر مضان ع ان  ومر 3رو 78.230078.2300 265374972019 26

1ابرار عبدهللا محمد الجغم1994370 78.010078.0100 275381372019 27

1محمد نصر محمد اليوسفي1990390 78.010078.0100 285363602019 28

ى الغرمو1995232 2لمحمد صالح ع 77.570077.5700 295374422019 29

ر محمد عامر القط1989905 1ياملهتدى باهلل خ 77.500077.5000 305367342019 30

ي احمد الرميح1990817 2سجاء ع 77.500077.5000 315378192019 31

ى املقطوف1990753 ى محمد ع 1ع 77.350077.3500 325362952019 32

مضان كاشار1991609 2رمحمد صالح  77.270077.2700 335370392019 33

2منال صالح عبدالقادر محمد1995412 76.985376.9853 345385582019 34

1محمد البغدادى خليل الاشخم1991571 76.980076.9800 355370152019 35

1ىخواطر خالد خليفة الجطر1994449 76.838276.8382 365382492019 36

ى عمار1990023 1محمد عامر ع 76.690076.6900 375388202019 37

ن احمد احمد1990846 1محمد حس 76.610076.6100 385388102019 38

2محمد مصطفي سالم عجينة1990135 76.470076.4700 395370792019 39

2عبدالحكيم ابوعجيلة محمد ابوخدير1947354 76.390076.3900 405368532019 40

ن عبدالسالم خليفة فريوه1899470 3ياس 76.323576.3235 415375552019 41

2لينا عبدالرحمن محمد الشرع1993309 76.320076.3200 425379422019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 81رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الهندسة

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ر الذيب1992124 3شيماء احمد الصغ 76.320076.3200 435378722019 43

رهوني1994883 1مؤيد شعبان محمد ال 76.170076.1700 445375262019 44

ه صالح محمد اعبيد1992964 3ومر 76.170076.1700 455383822019 45

3عبداملالك محسن عبدهللا ابوقرين1990529 76.170076.1700 465369262019 46

ن1994676 2عبدالاله ابوالقاسم عبدهللا حس 76.102976.1029 475372912019 47

3رناد محمد ساس بني1991197 76.102976.1029 485377612019 48

ن الهادى الشائ1992506 2منتصر حس 76.020076.0200 495371262019 49

2محمد عبدالوهاب بركة بركة1992222 76.020076.0200 505370562019 50

ش2012077 2وقاسم عبدالسالم ابوالقاسم النمر 75.955975.9559 515369882019 51

ال الاهر الفالح الهامل1989398 2زاب 75.955975.9559 525375592019 52

ي يوسف املعلو1990245 3ليوسف فت 75.950075.9500 535364022019 53

1ابراهيم محمد الهادى الشديه1990948 75.800075.8000 545366562019 54

ي1990688 ي الطاهر ع 3احمد فت 75.800075.8000 555366902019 55

2الياس محمد احمد الواعر1991940 75.730075.7300 565361802019 56

ي1993447 2هشام عبدالحميد سعد الصوي 75.730075.7300 575375402019 57

جب سويس1991547 2رعبدالرحيم احمد  75.730075.7300 585368762019 58

1عبداملعز عبدالغ محمد القم1994205 75.660075.6600 595373342019 59

2نمصعب عو محمد الجدي1992426 75.580075.5800 605371062019 60

ريش1994388 3محمد خليفة عثمان خ 75.510075.5100 615374372019 61

ره1992161 ضاء ابوالقاسم م 2رمحمد  75.441275.4412 625363262019 62

3محمد سالم غنية امحمد1992216 75.440075.4400 635370342019 63



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 81رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5 من 4املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الهندسة

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1احمد عبدالواحد عبدهللا عبدالواحد1996574 75.000075.0000 645342962019 64

2ايمان عاصم احمد حلب1989633 75.000075.0000 655418902019 65

حومة محمد الرتيم1945125 2ردنيا  74.920074.9200 665377332019 66

اق منصو املودى2011490 رايوب عبدالر 2ز 74.920074.9200 675367552019 67

اق املختار الكبللو1992840 3زمحمد عبدالر 74.920074.9200 685388222019 68

2اسالم مفتاح جمعة عطية2007082 74.850074.8500 695349982019 69

2عبدالرحيم عبدالعاطى محمد شلغوم1992692 74.700074.7000 705387352019 70

2احمد املهدى احمد الاسود1992846 74.632474.6324 715371772019 71

ركي1991338 1زكريا سامي عبدالسالم ال 74.550074.5500 725368072019 72

ن الحطاب1990273 ن محمد الام 2أم 74.410074.4100 735386412019 73

ن1992289 1قطار فرج ابوالقاسم كردم 74.330074.3300 745362342019 74

رعاشو عبدالناصر عاشو كريمة1990305 1ر 74.190074.1900 755368422019 75

ي املرابط1946332 ن الفيتو 1رمؤيد حس 74.190074.1900 765523222019 76

2رندة محمد عمر عجينه1991100 74.117674.1176 775377642019 77

2سفيان عادل صالح ابوخدير1994595 74.110074.1100 785386892019 78

3ىهبة شكر ابوالقاسم جموم1992207 74.044174.0441 795380652019 79

1طه محمد الطاهر غنية1991507 74.040074.0400 805387082019 80

ى الشم1938219 2محمد سالم ع 74.040074.0400 815388152019 81

3مصعب الكيالنى صالح الكيص1992167 74.040074.0400 825363742019 82



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 81رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

5 من 5املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الهندسة

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ٕالاجماليات للكلية

88.010077.4005 74.0400

69116300

323482

81 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

0 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

كلية الهندسة الرغبة الثالثة

115

16



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 76رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية هندسة النفط والغاز

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى فرج امحمد احمادى1975933 1ي 90.808890.8088 15095552019 1

1كوثر ضو سالم بري2008307 89.779489.7794 25359692019 2

اق الطاهر الفراح2510830 1زمحمد عبدالر 88.890088.8900 35363312019 3

ي عبدالسالم منصو2029919 1رمؤيد القدا 88.529488.5294 45190492019 4

ر1992666 1الصادق نجم الدين الصادق بش 87.500087.5000 55372122019 5

ر احمد شعيب1991183 1احمد سم 86.100086.1000 65366772019 6

1سند خليفة ابو القاسم السميع2040600 85.294185.2941 75310842019 7

3منتصر صالح عامر خليل1991833 85.220685.2206 85371272019 8

حومة عبدهللا الاحمر2039778 1رهاني  85.073585.0735 95431352019 9

1عبدهللا خليفة امحمد املقطوف2017397 83.970683.9706 105430842019 10

ق هللا1991520 2زطه محمد مسعود ر 82.941282.9412 115387092019 11

ف1993297 1رمحمد مصباح حمد الشا 82.426582.4265 125374772019 12

1معاذ مصطفى الطاهر النم1993622 82.420082.4200 135375092019 13

ى1994053 1احمد خالد عبدهللا عبداملو 82.352982.3529 145371802019 14

ي املرغ2008210 روك ع 1ابراهيم امل 82.270082.2700 155349752019 15

اق احمد املشكو1991525 ىمع عبدالر 1ز 82.200082.2000 165363792019 16

1عبداملالك محمد سالم البالوص1977209 81.764781.7647 175104832019 17

1محمد عبدهللا ميالد عجاج1997203 81.617681.6176 185328732019 18

ر الراندو1991198 1احمد عبدالناصر البش 81.610081.6100 195366832019 19

ى الحويج1993142 1انس محمد ع 81.544181.5441 205372302019 20

ن1993743 ن الجن 1ىعبدالبار محمد حس 81.323581.3235 215372952019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 76رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية هندسة النفط والغاز

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ر كريم1994553 1مهند عبدالسالم البش 81.250081.2500 225375202019 22

1ايوب مفتاح محمد بن عمر1990979 81.100081.1000 235367582019 23

ى اوشاح1971740 ى ع 2رعبدالنو فت 81.100081.1000 245405152019 24

ى عامر خليل1989739 1رمراد نو 81.020081.0200 255388512019 25

1مع صالح الدين مفتاح عمران1995285 81.020081.0200 265375112019 26

ى ابوعجيلة حمحوم1994559 3محمد فت 80.808880.8088 275374692019 27

ى الزليط1991561 1عبداملهيمن صالح الجا 80.514780.5147 285369422019 28

ر محمد عمر عمر1973368 1الام 80.510080.5100 295444782019 29

ي الشكل1990468 ى ع ى العجي 1ع 80.510080.5100 305362872019 30

ني1973739 1وعبداملؤمن ابوالقاسم عبدهللا الحمر 80.360080.3600 315444812019 31

رناط2017570 1ايات الصادق محمد ال 80.000080.0000 325435472019 32

2مهاد احمد املختار الرجي1990528 80.000080.0000 335384072019 33

ن1994261 ى بحر 2وعاصم الكيالنى ع 79.630079.6300 345387102019 34

ي فلق1980501 1محمد عطية ع 79.558879.5588 355078922019 35

3يوسف عبدالباسط مصطفي مانيطة1990537 79.485379.4853 365364012019 36

س منصو عبدالسالم بوعيس1992906 رفا 1ر 79.191279.1912 375373842019 37

1ايوب املختار الهادى بن عامر1990423 79.191279.1912 385386502019 38

ر عبدهللا مريقة1991576 1ىعبدهللا خ 79.110079.1100 395369162019 39

1حسام حسن شعبان الفرجانى1969178 79.110079.1100 405412362019 40

الدين محمد املريم1990792 1رقيس نو 78.890078.8900 415387882019 41

ى محمد امحمد1991186 1رعبدالرحمن نو 78.823578.8235 425362482019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 76رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية هندسة النفط والغاز

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

وف خالد العربى كاصدة1991315 1ؤعبدالر 78.676578.6765 435387392019 43

ى صالح عثمان قز2012868 1وع 78.676578.6765 445504522019 44

روك ابوخذير1990020 م عادل امل 2زحا 78.676578.6765 455362012019 45

ي1991583 مضان الال 1رمحمد الشيبانى  78.308878.3088 465387992019 46

ى املقطوف1990275 1رأحمد محمد الفيتو 78.160078.1600 475361612019 47

ى ابوصاع1990874 1معاد ناصر ع 78.080078.0800 485363782019 48

1محمد ابراهيم عبد الوهاب سليمان1917420 78.080078.0800 495370022019 49

2ناحمد عبدالكريم مسعود عو2004177 78.014778.0147 505318852019 50

1رتاج احمد محمد الشيبانى1995153 78.010078.0100 515382622019 51

ى منصو سالم2019524 رضا ع 1ر 78.010078.0100 525445172019 52

1نيونس محمد سالم حشو1991398 77.941277.9412 535388972019 53

ر2022144 ى باك ى عبدالحكيم ع 3ع 77.720677.7206 545275152019 54

مضان القنونى2042382 ى  ى فت 1رس 77.573577.5735 555378232019 55

ى الاسطى1992407 1اوس عمر العجي 77.570077.5700 565386452019 56

ر فحيل البوم1991401 2محمد صالح البش 77.570077.5700 575370382019 57

1املعتصم باهلل محمد املختار كريمة1989899 77.500077.5000 585386342019 58

1عاصم عصام عبداملجيد الشيبانى1990389 77.500077.5000 595387122019 59

ي ابوالقاسم أحمد1988979 2اسماعيل ع 77.270077.2700 605484952019 60

ز2040487 2ودنيا سالم حسن كاز 77.270077.2700 615424132019 61

ر املهدي2017153 1اصف محمد الصغ 77.205977.2059 625430482019 62

1رمحمد عبد الناصر منصو عثمان2007616 77.200077.2000 635350892019 63



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 76رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 4املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية هندسة النفط والغاز

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1وعمر الهادى موس املهلهل1990782 77.200077.2000 645369822019 64

3سيف الاسالم محمد الطاهر القفر1990141 77.132477.1324 655386952019 65

1عبداملاجد عبدالوهاب عبدهللا الشريف1990650 77.058877.0588 665387482019 66

2ابراهيم سالم سعيد كريم2017393 76.980076.9800 675425272019 67

1محمد يوسف مفتاح ابوالهوشات1993727 76.911876.9118 685374862019 68

ي1991030 ي ضوء الكرما 1زيوسف فو 76.910076.9100 695388962019 69

مضان دخان1990697 1رعبداملهيمن احمد  76.830076.8300 705362812019 70

واى1990724 مضان ابو زنضال نجيب  1ر 76.760076.7600 715388842019 71

بال1380502 مضان امحمد د رعبدالرحمن  1ر 76.760076.7600 725368672019 72

1ىعبداملالك مولود محمد الصابر1994242 76.690076.6900 735373302019 73

ر1991795 ي محمد نص 1رمحمد الفتيو 76.690076.6900 745370172019 74

ى نزها1995395 3رفاء عبد الحفيظ ع 76.610076.6100 755382772019 75

ى معتو2007725 3قأنس محمد ع 76.610076.6100 765347032019 76

ٕالاجماليات للكلية

90.808880.1181 76.6100

190186539

591076

76 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

0 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

كلية هندسة النفط والغاز الرغبة الثالثة

163

7



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 48رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية تقنية املعلومات

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

س2029332 س العر وجويرية اكرم العر 1و 87.720687.7206 15195192019 1

حومة1990021 رماز احمد سالم ا 1ن 86.540086.5400 25363012019 2

ى البوسيفى1989856 جب ع 1راحمد  83.455983.4559 35366712019 3

1بثينة محمد صالح عبدالجواد1993810 82.130082.1300 45376692019 4

1همام صالح محمد الجدي1991772 81.020081.0200 55371492019 5

1نادين سالم مفتاح العائب1991035 81.020081.0200 65380082019 6

ى بن جعيدة1990575 ى مصطفى ع 1ع 80.000080.0000 75387812019 7

ر منصو دخان1990725 3رنسرين بش 80.000080.0000 85366192019 8

1ابراهيم عبدالفتاح خليل الاشخم1990186 79.770079.7700 95366532019 9

1محسن مصطفى طرابي1991598 79.330079.3300 105370002019 10

مي1855187 1وجمال مفتاح عيس العز 78.970078.9700 115367702019 11

ك شكرامة1931425 1ربدر محمد مبا 78.820078.8200 125367632019 12

مضان محمد سلمان1991744 1رشهدان  78.670078.6700 135386992019 13

وف محمد مسعود عري1929733 1ؤعبدالر 78.600078.6000 145368892019 14

ة1990914 1رسهيل عماد سالم بن كو 78.450078.4500 155368262019 15

2رجاء نجم الدين مصطفى الشاوش1949387 78.235378.2353 165377572019 16

1احمد امحمد عمر غالب1993090 78.160078.1600 175371792019 17

ر كوديخة1990419 ر الصغ 2هنادي الام 78.080078.0800 185380942019 18

ى القبالو1993336 ي ع ى الصوي 1ىع 78.014778.0147 195373602019 19

ى ابراهيم املجدمي1989850 1ابراهيم ع 78.010078.0100 205366542019 20

ر عثمان1992020 ي البش ر ع 1البش 77.940077.9400 215367232019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 48رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية تقنية املعلومات

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

او1990552 يد الخذ ر ابو ىعبداملؤمن البش ر 3ز 77.570077.5700 225369482019 22

ان محمد عمر اوحيدة1994135 3ومر 77.050077.0500 235374982019 23

1عبداملجيد ابراهيم محمد قصيص1991537 76.910076.9100 245369292019 24

1ىبحر محمد وليد النجار1990439 76.830076.8300 255367612019 25

3رثامر سالم منصو بحر1972670 76.170076.1700 265372452019 26

س1994380 1ويوسف عبدالناصر عبدالحميد العر 76.100076.1000 275388952019 27

1مالك الهادى الطاهر حليلة1991391 76.100076.1000 285369922019 28

3محمد عبدالباسط الطاهر الطالب1995242 76.100076.1000 295374462019 29

ر خليفة املقو1993419 2زمصطفى البش 76.020076.0200 305374992019 30

ن الطاهر الرميح1989605 ى حس 3ع 75.880075.8800 315369662019 31

ر كعبص1993316 2عبداملؤمن املختار البش 75.800075.8000 325373462019 32

ي1993196 ى الصوي 2سند عياد ع 75.800075.8000 335372772019 33

ي الزليط1942845 ى الجا 1عبداملعز ع 75.730075.7300 345369342019 34

ى اسامة محمد الصادق1938359 1ع 75.730075.7300 355369632019 35

ى1991556 مضان الال ي صالح  2رع 75.660075.6600 365362902019 36

2محمد ناصر محمد مجاهد1994371 75.660075.6600 375370852019 37

ي الطاهر1991394 1عاصم عبدالباسط الحاج ع 75.580075.5800 385368432019 38

ر الهاشم الوالنى1989669 1محمد البش 75.580075.5800 395363082019 39

1هاشم يوسف محمد املاطوس1990967 75.510075.5100 405363912019 40

ة1994316 1رنائله عبدالناصر عبدهللا بن كو 75.510075.5100 415380102019 41

3ابراهيم محمد املختار الشاوش1931037 75.510075.5100 425366552019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 48رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية تقنية املعلومات

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ر احمد القدير1815068 3ىاحمد الصغ 75.510075.5100 435385762019 43

ر الوحيدة1993937 1رياض عبدالناصر البش 75.290075.2900 445386742019 44

2محمد بلقاسم سالم العوامه1990829 75.290075.2900 455388062019 45

ى1990312 1جهاد جمال ابو الهوشات الشب 75.220075.2200 465367742019 46

ي1989843 2شهد عبدالناصر السيد وا 75.140075.1400 475378692019 47

ر مولود العكش1990347 2حمدي الصغ 75.000075.0000 485386612019 48

2عبدالخالق محمود مصطفى الغدامس1990481 75.000075.0000 495368602019 49

ٕالاجماليات للكلية

87.720677.6773 75.0000

106122341

301149

48 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

0 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

كلية تقنية املعلومات الرغبة الثالثة

113

8



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 768رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية العلوم

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى ابوالقاسم1990054 1هاجر مسعود ع 86.617686.6176 15384462019 1

1رانيا جمال أبوالقاسم شعيب1991874 85.000085.0000 25364932019 2

1سراج الدين محمد عمر شالدي1990745 84.410084.4100 35362262019 3

1بلعيد محمد بلعيد الحنيش1991676 82.647182.6471 45361942019 4

روك1991684 ى سالم امل 1جعفر فت 82.500082.5000 55361972019 5

2رنيم ابوعجيلة عبدالسالم عياد1990351 79.779479.7794 65377652019 6

3ىخلود ماهر عبدالعزيز بدو1991752 77.279477.2794 75377162019 7

ى الهالك1992201 1محمد خالد ع 77.050077.0500 85370262019 8

2محمد فرحات الشرع احمد1899450 75.800075.8000 95374702019 9

3دنيا الهادى محمد ابوعائشة1995165 75.735375.7353 105385382019 10

ر سويس1993661 3آية فاتح البش 75.735375.7353 115376442019 11

ى الفهر1969990 1ىبسمة الطاهر ع 75.220075.2200 125417342019 12

مضان الغويل1989528 ريان عبدالكريم  1ر 74.852974.8529 135365182019 13

ى1989796 1عبدالباسط محمد خليفة البا 74.330074.3300 145362382019 14

1عبد املعز مصطفى محمد شالدى1992147 74.260074.2600 155362752019 15

3ىعبدالبار ابوعجيلة عمر الاديو1993700 73.750073.7500 165372922019 16

ة1990228 وا ى محمد و رإبراهيم ع 1ر 73.300073.3000 175361382019 17

ى سالم1990467 ن ع ر حس 1الزب 73.230073.2300 185361762019 18

2عائشة يوسف محمد دبوب1994779 73.230073.2300 195365732019 19

1محمد حامد خليفة سليمان1992158 73.080073.0800 205363222019 20

مضان1990982 1روصال خالد محمد  72.940072.9400 215381062019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 768رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية العلوم

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى صالح اكليص1992048 1اميمة فت 72.570072.5700 225364482019 22

ي الصابر1994293 1يال املختار ع 71.910071.9100 235384362019 23

ياف الطاهر احمد احمد1939637 2را 71.910071.9100 245375712019 24

1مسرة يوسف عبدهللا املريم1991928 71.760071.7600 255385552019 25

1أحالم عبدهللا محمد العاتى1992083 71.540071.5400 265364072019 26

ى الفرد1990695 2وجدان مفتاح ع 71.540071.5400 275381032019 27

ى شليق1990162 3عبدالرحمن خالد ع 71.102971.1029 285368652019 28

ى1991351 1رنا جمعه املختار املقر 71.100071.1000 295377602019 29

ي حسن ابوضاوية1991131 3حسن من 71.100071.1000 305367822019 30

رناو1991641 ى ال رية محسن ع 1ىص 70.880070.8800 315365612019 31

1صابرين عامر خليفة عبدهللا1991885 70.800070.8000 325365602019 32

3مصطفى عادل مصطفى الغوج1992902 70.290070.2900 335388592019 33

ن ابوعجيلة الكامل بعيشو1992111 2حن 70.220070.2200 345364792019 34

1ايناس الفالح محمد الغزال1994276 69.110069.1100 355382242019 35

ى املليان1991219 اق ع 1زابرار عبدالر 69.110069.1100 365375622019 36

ره جمعه محمد القرا1993044 1ام 69.040069.0400 375381912019 37

ال عبدالناصر حسن بودر1991090 1اب 68.230068.2300 385375602019 38

ى أمليش1992193 2ربيع عبدالسالم ع 68.230068.2300 395362122019 39

ن الاحرش1989966 1احمد عبدالحكيم حس 68.080068.0800 405385862019 40

رش1926355 مصان الشف 1رعبدالرحمن جمعة  67.867667.8676 415416182019 41

ي الشائ1990620 1رعائشة منصو ع 67.860067.8600 425365722019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 768رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية العلوم

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

2مالك احمد مصباح دخيل1991078 67.720067.7200 435379652019 43

ى محمد الطوي1993945 1رتاج ع 67.640067.6400 445365002019 44

ي عبدالسالم عثمان1956596 1زايلة فو 67.640067.6400 455376512019 45

ي محمد بني1990062 1احمد ع 67.500067.5000 465361572019 46

يحان1992079 1رعبدالرحيم عامر محمد  67.500067.5000 475368802019 47

ن دبوب1994758 ر حس ن البش 1حن 67.350067.3500 485364802019 48

ى الشوشان1992492 ر ع 2خلود البش 67.205967.2059 495364882019 49

يبشر احمد املعاو الواعر1990346 1ى 66.980066.9800 505376742019 50

1هدى محمد عبد السالم دبوب1994434 66.390066.3900 515366422019 51

ة عبدالحميد ابوالقاسم ابوالقاسم1990596 2رسا 66.100066.1000 525378142019 52

ي1991339 3ايوب ناصر محمد املس 66.100066.1000 535367602019 53

جب املعاو الواعر1990391 ىخنساء  1ر 65.800065.8000 545377172019 54

يحان1991741 ى ابراهيم  ود ع رو 3ر 62.860062.8600 555366462019 55

2يم خليفة سالم ايوب1991195 62.640062.6400 565381262019 56

ى فحيل البوم1991309 1خديجة عمر ع 62.500062.5000 575364872019 57

1جومانه عبد املجيد ابوالقاسم الغوج2211211 57.940057.9400 585376992019 58

ي محمد الغضبان1948229 2هبة فت 57.940057.9400 595380702019 59

3رامى محمد سالم محمد القمودي1955553 52.647152.6471 605367952019 60



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 768رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 4املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية العلوم

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ٕالاجماليات للكلية

86.617670.9242 52.6471

3846135

381260

768 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

708 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

كلية العلوم الرغبة الثالثة

51

10



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 386رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية العلوم - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

3اميمة مصطفى سعد دخيله1969395 82.050082.0500 15408792019 1

روك قدد1970731 1هبة عبد السالم امل 81.760081.7600 25418322019 2

ى1970697 ى الوشا ر ع 1حدهم بش 81.690081.6900 35417412019 3

اد1970001 مضان فرج كر وهيفاء  1ر 78.160078.1600 45418392019 4

ي1969725 ي الهادي املشر 1وجدان فت 78.160078.1600 55418402019 5

ر1970139 1وهديل عياد بلقاسم سر 77.640077.6400 65418362019 6

ة مسعود البادى فريعيس1969899 1نز 76.540076.5400 75418242019 7

يد الكونى عويدات1970008 1زعفاف ابو 76.470076.4700 85410512019 8

رك1969529 1مالك ميلود محمد الاف 75.580075.5800 95418082019 9

روك الغزال صالح1970013 1سندس امل 73.750073.7500 105417802019 10

1جهاد الهادى مولود سالم1970200 73.750073.7500 115415922019 11

ى مسعود ابو القاسم2040828 1فاتن فت 73.670073.6700 125417912019 12

1نجمة الطاهر مصباح فريعيس1970122 73.300073.3000 135418192019 13

1وداد سعد البادى فريعيس1969910 72.860072.8600 145418412019 14

ى1970263 1محمد موس جمعه الفر 72.200072.2000 155416722019 15

او صميده1969069 ى ابو ىاحمد ع 1ر 72.130072.1300 165415742019 16

ر1969261 1محمد عياد سالم القص 71.980071.9800 175416682019 17

ميلة1970167 1راسالم عمر محمد ا 71.617671.6176 185415802019 18

1محمد ابراهيم ابوعجيلة عبد هللا1969215 71.020071.0200 195416472019 19

ر1969195 1فراس محمد مفتاح القص 70.660070.6600 205416432019 20

1كريمة عبدالسالم الكونى عويدات1970212 70.360070.3600 215410702019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 386رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية العلوم - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ي العواي1927827 ن مفتاح ع 1حن 69.705969.7059 225417462019 22

1محمد أحمد عبدهللا الحويل1331766 69.550069.5500 235405742019 23

ى خليفة1969979 دهار عبدالسالم ع 1زأ 69.190069.1900 245417042019 24

1عبدالبديع عمر خليفة الجراى1926343 69.040069.0400 255416162019 25

1ميالد مصطفى عمر ميالد1969301 68.750068.7500 265416902019 26

ى1970383 1هديل عبدالحكيم محمد القر 68.230068.2300 275418352019 27

1نادية ابولقاسم الكوني الخويلدي1927653 67.640067.6400 285418152019 28

رش1926405 مضان الشف 1رانغام املختار  67.350067.3500 295417222019 29

اد1969975 1ومحمد ضؤ سليمان كر 67.130067.1300 305416642019 30

اد1928183 ي كر 1ومحمد صالح ع 67.058867.0588 315416632019 31

ى حسن سالم يلق1969105 1عبد املو 65.880065.8800 325416272019 32

1ندنيا املدهو عبدالقادر ابو القاسم1928439 65.294165.2941 335417512019 33

ي محمد عبدالعزيز1927840 1مرام ع 64.558864.5588 345418002019 34

1ضؤ مصطفي ضؤ سويد1969926 64.480064.4800 355416142019 35

1مهند أحمد عبدهللا الحويل1970649 64.330064.3300 365407602019 36

ره2018367 ي احمد جب 1محمد ع 63.670063.6700 375407542019 37

رك1926333 م حسن التو الاف يحا 1ز 61.617661.6176 385415952019 38

رين فرج عمار الزحاف1927696 1س 61.250061.2500 395417822019 39



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 386رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية العلوم - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ٕالاجماليات للكلية

82.050071.0275 61.2500

3828103

38039

386 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

347 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

العجيالت- كلية العلوم  الرغبة الثالثة

37

1



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 60رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
د الطبيعية - العجيالت ركلية املوا

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

روك صكوح1969916 1محمد عادل امل 88.382488.3824 15413602019 1

ى الاشهب1969359 1عبدالوهاب محمد ع 87.050087.0500 25413042019 2

ى محمد انديشه1969575 2مع ع 85.735385.7353 35413982019 3

1مالك مولود ساس الثابت1970340 85.661885.6618 45413282019 4

1ابوعجيلة محمد ابوعجيلة القريدى1969876 85.441285.4412 55411882019 5

1محمد العيادي ابراهيم الهميس2040516 85.220085.2200 65422892019 6

ى محمد اغا1993595 1الحسن ع 85.070085.0700 75372092019 7

1محمد عبدالسالم الجيالنى املغربى1969413 84.040084.0400 85413652019 8

1حسام عبدهللا حركات الطويل1969136 83.750083.7500 95412372019 9

مضان2539617 ى  1رمصطفى خليفة ع 83.380083.3800 105413922019 10

1محمد ابوخريص مسعود سرب1969903 83.235383.2353 115413332019 11

ي1969717 لو ي ال 1محمد عبدالدائم ع 82.350082.3500 125413642019 12

ى جولق1969665 ك الال 1رمحمد مبا 82.279482.2794 135413762019 13

ي عبدهللا حمحموم1993544 1زياد ع 81.980081.9800 145372682019 14

ني1994564 1وعبدالرحيم الهادي محمد الحمر 81.911881.9118 155373092019 15

ى1970305 ى عبدالسالم الال 1ىلؤ ع 81.690081.6900 165415112019 16

1أحمد سعيد حركات داللة1969049 81.470081.4700 175414262019 17

ر فرعو1969363 س ابوبكر بش نفا 1ر 81.320081.3200 185413182019 18

1محمد سعد الهادى الغنمه1969731 81.176581.1765 195413562019 19

ر خليفة سلطان1970256 1حمدي بش 81.170081.1700 205415982019 20

1اصيل عبدالحليم محمد الصويل1994468 80.950080.9500 215372072019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 60رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
د الطبيعية - العجيالت ركلية املوا

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1محمد الطاهر الهادى املنتصر1993861 80.660080.6600 225374212019 22

ي الاسود1994409 1محمد عياد ع 80.510080.5100 235374672019 23

ر عبدالسالم شعباطة1993911 1محمد البش 80.140080.1400 245374162019 24

نى1994526 ى سالم الحمر 1وعبداملهيمن ع 79.852979.8529 255373452019 25

اشد محمد شماكه1969437 1رجهاد  79.852979.8529 265412322019 26

ف1993190 1رعبداملؤمن مفتاح الهادى الشا 79.779479.7794 275373482019 27

ك البخار1970328 ى صالح امبا ىصب 1ر 79.770079.7700 285416122019 28

1سراج مولود غرس هللا غرس هللا2040434 79.705979.7059 295422282019 29

1راملنتصر باهلل ابراهيم محمد الابش1969061 79.700079.7000 305414422019 30

ى عبدهللا سالم1969298 1عبدهللا ع 79.632479.6324 315412902019 31

1محمد ابوبكر جمعه الصيادى1969373 79.632479.6324 325413322019 32

ى بعاير1969640 ن ي ن حس 1ياس 79.558879.5588 335415662019 33

ى سويد1994942 1احمد عبد السالم ع 79.558879.5588 345371852019 34

ي مدلل حماد1993789 1الطيب ع 79.485379.4853 355372162019 35

ى خليفة1992857 ف ع 1رعبدالفتاح العا 79.480079.4800 365373192019 36

ر بزاقة1969506 1حسام السيد بش 79.411879.4118 375412352019 37

1محمد ابراهيم بلقاسم الخ1969369 79.338279.3382 385405632019 38

يد1993915 يد ابو يد ابوبكر ابو زابو ز 3ز 79.117679.1176 395371622019 39

روك سعيد خملج1969092 1عبداملهيمن امل 79.044179.0441 405412982019 40

ميله1969147 1راسعد احمد سعد  79.044179.0441 415412112019 41

ن محمد عامر2018445 1احمد حس 78.602978.6029 425251982019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 60رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
د الطبيعية - العجيالت ركلية املوا

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ي2039575 1ضو ابوعجيلة ضو املرنا 78.529478.5294 435422382019 43

1محمد عبدالحميد امحمد الجدال1969768 78.455978.4559 445413632019 44

ى الاشهب1969277 1عبدالحافظ ضو ع 78.455978.4559 455412772019 45

يد ابوحمار1969555 يمهند الطاهر ابو 1ز 78.380078.3800 465414012019 46

يوش1969520 1رعاطف مصباح سالم د 78.300078.3000 475412752019 47

1عبدالهادى عبداملعطى الهادى الطالب1995188 78.230078.2300 485373512019 48

ى سالم سويد1995159 2مالك ع 78.161878.1618 495373992019 49

نى الجراى1971295 3وايمن السنوس البار 78.088278.0882 505403922019 50

3يفراس عبداملجيد الضاو قليم1993678 77.941277.9412 515373872019 51

ك سعد الاطرش1969212 1رسعد مبا 77.867677.8676 525412602019 52

1معاد جمعة محمد الحرك1970191 77.794177.7941 535416812019 53

1محمد عبدالحكيم ابوبكر سعيد1994750 77.790077.7900 545374472019 54

1محمود حسن عبدالسالم فضل1969478 77.426577.4265 555415412019 55

ف ابوالقاسم عو1994120 نسفيان العا 1ر 77.420077.4200 565372742019 56

2محمد املهدى سالم سويد1995210 77.350077.3500 575374292019 57

ى احتيوش1992668 1محمد عبدالناصر ع 77.279477.2794 585396252019 58

1فهد صالح الدين خليفة اشبيل1992930 77.132477.1324 595373902019 59

ر عبدالناصر ابوعجيله سويس1970207 1ىخ 76.985376.9853 605416032019 60



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 60رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

4 من 4املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
د الطبيعية - العجيالت ركلية املوا

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ٕالاجماليات للكلية

88.382480.4455 76.9853

18699354

54360

60 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

0 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

د الطبيعية  العجيالت- ركلية املوا الرغبة الثالثة

69

3



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 81رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
د الطبيعية – بئر الغنم ركلية املوا

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1سراج سالم مسعود عيدان2008047 83.230083.2300 15253292019 1

1نضال عادل محمد عيدان2007096 81.910081.9100 25375332019 2

ر حسن1993978 1هشام الطاهر البش 80.000080.0000 35375392019 3

1أسيل عبدالحفيظ مصطفى امحمد1969115 79.926579.9265 45408522019 4

1وسام الهادي الصادق الشاوش1994917 79.190079.1900 55375502019 5

1بدر الدين الهادى ابراهيم عبدهللا1992008 78.230078.2300 65361902019 6

مضان عمر الشتح2011994 1رعمر  76.470076.4700 75461312019 7

ى عبدالحفيظ1994350 2محمد فرحات ع 76.470076.4700 85374712019 8

حومه2039934 رعبد البار مفتاح خليفه ا 3ى 76.020076.0200 95422432019 9

ى جنيفان1993799 2عبدالفتاح ابوعجيلة ع 75.661875.6618 105373182019 10

خيص2042392 3رموس الظيف الطاهر  75.660075.6600 115375242019 11

2محمد ساس ضو دخيل2040532 75.440075.4400 125423002019 12

1عبد هللا ابوعجيلة احمد السهل1991617 74.920074.9200 135362642019 13

روك احمد1910105 ر امل ي البش 1ع 73.890073.8900 145373582019 14

ن2011822 1عبدالرحمن محمد امحمد حس 73.602973.6029 155461252019 15

ايد مصباح الكيش1992134 1زسند  73.600073.6000 165386922019 16

ن2012340 ن امحمد حس 1محمد حس 73.382473.3824 175461372019 17

ى جرجر1994269 3عبدالحكيم محمد ع 72.794172.7941 185372992019 18

ي ابونقاب1991592 ي محمد ع 2ع 71.470071.4700 195362942019 19

يد1994410 3زمحمد جمعة الطاهر ابو 71.100071.1000 205374312019 20

ن1993231 ن مولود بحر 2وطه حس 71.020071.0200 215368362019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 81رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
د الطبيعية – بئر الغنم ركلية املوا

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى سالم1989612 ى سليمان ع 1ع 70.660070.6600 225362892019 22

1سيف الاسالم سالم ابراهيم سعيد2011815 70.147170.1471 235475322019 23

اس1994561 ى ابو 1رآية محمد ع 70.000070.0000 245385302019 24

1عزمى صالح فرج صالح1992542 69.410069.4100 255394892019 25

ي الحرار1991091 ن مصطفي ع 1يام 69.117669.1176 265361812019 26

روك الواعر1992296 روك مصطفى امل 1امل 67.720067.7200 275393332019 27

مضان امحمد كريم2007027 2راحمد  66.610066.6100 285349852019 28

ن عامر مسعود ابو قرين1991605 1عبد املع 66.470066.4700 295362762019 29

1امل جمعه سالم عبدالن1994491 65.950065.9500 305385252019 30

يق1992550 1رعمر مفتاح محمد از 65.730065.7300 315395402019 31

ي ابوجناح1991154 وف عبد السالم ع 1ؤعبد الر 64.770064.7700 325362552019 32

م2017719 مضان نصر طر وعبدالحميد  1ر 64.330064.3300 335433712019 33

ى عبدهللا2011777 اق ع 1رشرف الدين عبدالز 64.044164.0441 345461222019 34

ي عبد هللا1918973 ن عامر ع 1أم 62.205962.2059 355461112019 35

1احمد عبدالناصر ضو الصيد1994764 61.250061.2500 365384812019 36

ٕالاجماليات للكلية

83.230072.0112 61.2500

261351

26636

81 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

45 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

د الطبيعية  بئر الغنم– ركلية املوا الرغبة الثالثة

12

4



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 948رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية ٓالاداب

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ر1931039 ى بش 1رباب عبدهللا ع 84.260084.2600 14076652019 1

ان محمد الطيب قزيمة1990860 1ج 83.450083.4500 25364782019 2

ى عيس ابوكريمة1970668 3زانى فو 82.205982.2059 35409162019 3

ة1933493 1شيماء عبدالفتاح املختار خب 82.132482.1324 44076982019 4

و1994229 ى عبدالسالم الز قنوفل فت 1ر 80.880080.8800 55375342019 5

ي1990008 1مالك ابوبكر مولود البا 80.800080.8000 64074812019 6

1احمد عبدالحكيم محمد بني1946807 79.191279.1912 75361482019 7

ي1989183 ي امحمد املنصو 1رشذاء فت 78.897178.8971 84087442019 8

اطة1992105 2رمنار الكامل محمد شا 78.450078.4500 95379752019 9

1اسالم عبدهللا امحمد كشيم1991521 78.380078.3800 105367112019 10

ر1991276 1احمد جمعة محمد بش 78.230078.2300 115361432019 11

1عمر مفتاح محمد ابوعجيلة1991024 78.080078.0800 125369812019 12

1ىهديل محمد احمد املشكو1993341 78.014778.0147 135380862019 13

2شكران عبدالحكيم الطيب نصرات1991568 77.794177.7941 145378612019 14

ى اصميده عو1993513 1ناسراء ع 76.910076.9100 154077622019 15

ن1937787 ي عمر حس 1اسيل ع 76.830076.8300 165364262019 16

1نبأ ابراهيم املهدى الكويسح1938055 76.830076.8300 174074902019 17

ة1991445 ى عبدالحكيم صالح قدا 1رع 76.320076.3200 185362912019 18

ي عبد الغ الشنوك2043073 1رحمزة نو 76.320076.3200 194075212019 19

ي عبدهللا1989537 1اكرام مصطفي ع 76.250076.2500 205364302019 20

ن محمد طنش1991404 1سكينة حس 76.020076.0200 214074562019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 948رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية ٓالاداب

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1ياسعد عبدالحكيم الغضبان الهنقار1991922 76.020076.0200 225386182019 22

ر حمزة1989470 1ىبشر الطاهر الصغ 75.800075.8000 234074282019 23

ى عبدالحميد عبدالحميد1994298 1جنات ع 75.440075.4400 244078002019 24

1نسيبة امحمد محمد الاحرش1991028 74.850074.8500 255366212019 25

1ىشموخ شكر املهدى شالبى1990754 74.630074.6300 265378632019 26

1رتاج سالم اسماعيل ابوخذير1992119 74.040074.0400 274074442019 27

رة عمر ساس القنطر1994747 1يام 73.820073.8200 284074232019 28

1جهاد محمد سالم سلمان1994133 73.670073.6700 295372522019 29

اكى ابوخريص دعماش1992146 ؤف  زعبدالر 1و 73.160073.1600 305387412019 30

1جهينة مولود املختار اكريم1992236 73.088273.0882 314074332019 31

1محمد ابراهيم محمد عبدالصادق1993350 72.940072.9400 325374032019 32

1محمد ابراهيم ابوالقاسم ابوعائشة1990375 72.860072.8600 335363032019 33

ى1992335 2عبدالعليم عبدهللا سالم النعا 72.860072.8600 345362612019 34

ر1993246 1عبدالرحمن عبدالحميد امحمد الكب 72.270072.2700 355373052019 35

ي ابولقمة1946297 1الاء محمد ع 72.130072.1300 364074112019 36

ر1991016 1عبداملالك مولود محمد نص 71.980071.9800 375362702019 37

1اميمة عبدالن محمد شيوة1990241 71.830071.8300 384074242019 38

ى الزناتى1993724 ر ع 1اميمة املن 71.830071.8300 395381952019 39

مضان التومى1989598 اق  ر عبدالر رعب 3ز 71.540071.5400 405365752019 40

1اسراء صالح الطاهر شاكونه1992657 71.470671.4706 414077602019 41

بوك1991175 ن د 1رجنان حمزة حس 71.470071.4700 424074312019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 948رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية ٓالاداب

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1ىبشر عياد محمد الغريانى1992086 70.950070.9500 434074292019 43

ر سالم صكح1991655 رة املن 1ام 70.880070.8800 444074222019 44

ى دعماش1992173 1هزار امحمد ع 70.510070.5100 454075032019 45

2احمد محمود خليفة حسن1989681 70.440070.4400 465361652019 46

ى1990325 1نصر الدين سالم عامر املس 70.290070.2900 475371432019 47

ىائد شكر عبدالرحمن املالطى1990095 1ر 69.926569.9265 484087932019 48

ريكي1992279 1صفاء محمد سالم ال 69.770069.7700 494077022019 49

ي1991616 1اسامة صالح عيس السال 69.630069.6300 505361692019 50

1محمد املختار محمد موس1990672 69.330069.3300 515363132019 51

1خولة عمر خميس اغباش1949749 69.260069.2600 525435752019 52

1اسراء املختار محمد اللهب1991302 69.260069.2600 534074062019 53

1حنان الهادي الصادق املقطوف1990125 69.190069.1900 544074352019 54

1محمد جمعة خليفة الباشا1989863 69.190069.1900 555363212019 55

روك1990980 ي امل ر ع 1صفية البش 68.970068.9700 564074672019 56

ى امحمد محمد الشيبانى1992867 1ومر 68.890068.8900 574074802019 57

مضان القلفاط1991735 ر  1رسوار البش 68.750068.7500 584074612019 58

1وصال محمود الساس الشنب1992420 68.600068.6000 594077462019 59

ر الاشخم1991500 1هالة محمد البش 67.790067.7900 604075002019 60

ي ابراهيم الشعاب1943041 1رنجاح نو 67.790067.7900 614077332019 61

1سالم محمد مسعود الكما2004362 67.570067.5700 625362242019 62

1ايمان محمد احمد ضؤ1991785 67.270067.2700 635364592019 63



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 948رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6 من 4املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية ٓالاداب

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى1994780 1تسنيم جمعة سعد ع 67.270067.2700 644079372019 64

ىتاج سالم احمد املشكو1992529 1ر 67.200067.2000 654076672019 65

1عبد الرحمن نصر عبد هللا اعواج1990567 67.132467.1324 665362472019 66

ى1993741 مضان سالم املز وانى  1ر 67.130067.1300 674077982019 67

ي محمد ابوسنينة1989910 1زعائشة فو 67.130067.1300 685379002019 68

رة عزيز احمد ضؤ1990825 1ام 67.050067.0500 695364452019 69

ى1992168 1ىتقو عبدالسالم أحمد النعا 66.910066.9100 705364702019 70

1يعبدالبار عبدالسالم الطاهر امليش1991505 66.760066.7600 715362372019 71

1يسهيل البدر خليل القانقة1992055 66.320066.3200 725368252019 72

ى الهادى سحوب1992172 1راد نو 66.250066.2500 734074922019 73

2خولة عبدالغ محمد الرتيم1994420 65.950065.9500 745382512019 74

1اسماء سالم محمد موس1990267 65.880065.8800 754074102019 75

ى ابو القاسم سليمان1990219 1رحاب ع 65.880065.8800 764076702019 76

1اسراء ناصر عبدالرحمن غميض1989247 65.800065.8000 774086962019 77

1سليم جمال احمد الكماط1992082 65.730065.7300 785362272019 78

1احمد عبدالفتاح الطاهر فحيل البوم1938438 65.660065.6600 794073872019 79

1ربيع الطاهر البش الواعر1830090 65.440065.4400 805362112019 80

1شيماء عبدالكريم املختار عبدالعزيز1991596 65.360065.3600 814074642019 81

ى1992294 1عائشة ابراهيم عمر النعا 65.070065.0700 825365682019 82

1زهرة احمد محمد البوسيفى1957323 65.070065.0700 834074522019 83

ى1991935 1مسعود الغضبان مسعود ع 65.000065.0000 845363692019 84



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 948رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6 من 5املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية ٓالاداب

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ة1991290 ى بن كو 1ربشرا الهادى ع 64.260064.2600 855376732019 85

1ربيع الشيباني محمد ابوديوس1917188 64.190064.1900 864075542019 86

1نهدي البش عمر شهبو1993333 64.190064.1900 874077442019 87

1محمود محمد أحمد ابوعجيلة1992115 64.110064.1100 885363662019 88

ى1990411 1بثينة محمد املختار السال 64.040064.0400 894076452019 89

مضان التومى1991932 1رهديل محمد  63.890063.8900 904075022019 90

ى دخان1991702 1املعتصم باهلل جمعه الصوي 63.520063.5200 914079702019 91

مضان امحمد شغلوم1990512 1رخديجة  63.160063.1600 925364862019 92

ى محمد الغليظ1994713 1محمد ع 63.080063.0800 934079232019 93

ى مفتاح العايب1991342 3سجود نا 62.350062.3500 945378202019 94

1سلسبيل سليمان مصطفي عمر1993025 62.130062.1300 954080352019 95

مى2209532 1ومريم حسن املختار العز 61.911861.9118 965462112019 96

1ايمان املختار سالم ففو1992013 61.250061.2500 974074272019 97

ي1949240 رة جمال عبدهللا الرقي 1ام 59.330059.3300 984076342019 98

ى الهادى فريو1994742 نحاب ع 1ر 58.890058.8900 994079452019 99

حومة أوحيدة1995318 1رفادية مولود أ 58.750058.7500 1004079562019 100

1امل مسعود محمد الرقيق1831687 57.500057.5000 1014074212019 101

ي عبدو1713805 ي ع 1محمد سيدى ع 55.800055.8000 1024118822019 102



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 948رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6 من 6املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية ٓالاداب

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ٕالاجماليات للكلية

84.260070.1034 55.8000

9476255

945102

948 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

846 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

كلية ٓالاداب الرغبة الثالثة

85

3



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 481رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ة ا رز و كلية ٓالاداب - 

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى1989264 اس نجم ساس الجبا 1ور 83.600083.6000 14087262019 1

يبة1989296 ن انو اسماعيل ابو زرلوج 1ر 80.800080.8000 24087552019 2

يس1989588 راديان سلطان عاشو الاد 1ر 80.588280.5882 34086892019 3

ي عمر افطيس1988994 واصاله فو 1ز 79.558879.5588 44087012019 4

1شداء خالد امحمد السنوس1989975 78.380078.3800 54087432019 5

1ميار محمد ظريف الجياش1989651 77.940077.9400 64087602019 6

ى فرحات صالح الالشاش1989589 1س 77.570077.5700 74087322019 7

ي ميلود العمراني1989333 1اية شعي 75.441275.4412 84087072019 8

ة1989326 ي جبا يد نا راية ابو 3ز 74.920074.9200 95418862019 9

1ىبشر الدهماني يونس الغردق1989653 74.700074.7000 105418922019 10

1سلسبيل يونس محمد شلغم1989603 74.630074.6300 114087392019 11

1اسماء عادل جمعة فطيس1989256 74.630074.6300 124086982019 12

1الاء عياد فرحات الدواخ1989223 74.330074.3300 134087032019 13

ي فطيس1917131 ن ابراهيم حا 1لوج 73.890073.8900 144087532019 14

1عزة عادل امحمد القفاز1989799 73.750073.7500 154087472019 15

1تسنيم نجيب يوسف السعيدي1989343 73.600073.6000 165418982019 16

1سيماء سالم سليم النعال1989556 73.450073.4500 174087412019 17

ن1989380 1وئام ابراهيم عبدالعزيز يخلف 73.300073.3000 184087742019 18

يدان امحمد العكعاك1990257 1زندى  73.160073.1600 194087622019 19

1اية السنوس ابوبكر امشيع1989009 73.010073.0100 204087062019 20

1انيار عبدهللا عبدالعزيز التلوع1989453 72.200072.2000 215418822019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 481رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ة ا رز و كلية ٓالاداب - 

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى بكة1990281 1وقار عادل نا 72.050072.0500 224087732019 22

1ميس السنوس فرج دغمان1989191 71.250071.2500 235419642019 23

1رتاج سامي صالح سويس1989540 71.170071.1700 244087192019 24

ائد جرافه1989996 ر  1زشهد من 71.170071.1700 254087452019 25

1انسام فؤاد عمار خليفة1989276 71.100071.1000 264087052019 26

ي الناقوس1989646 1وديان السنوس ع 70.800070.8000 274087722019 27

اس امحمد عبدهللا ابو السعود1989551 1ور 70.660070.6600 285419212019 28

1سلسبيل عادل احمد ابوعبودة1989198 70.220070.2200 294087372019 29

1اللؤلؤ حركات سعود غميض1989619 69.190069.1900 304087042019 30

ي1989083 1رجواهر جمال مسعود املنصو 68.890068.8900 315419052019 31

1عائدة حركات سليمان امشبع1989615 68.890068.8900 325419442019 32

ى الطاهر عصمان1989281 1صفية فت 68.230068.2300 335419412019 33

مضان بن ساس1908629 رفاطمه أنو  1ر 67.790067.7900 344087512019 34

يس سعيد عنانة1989038 رنا اد 1ر 67.790067.7900 354087242019 35

1خديجة عدي بن محمد حاكي1989356 67.720067.7200 365419092019 36

ر ابوبكر ابوسنوقة1989271 ى سم 1س 67.200067.2000 374087302019 37

ي1989710 ر ابراهيم القر ه واحيل  ز 1ر 67.050067.0500 384087172019 38

1يهديل كمال ابراهيم الدنباو1989911 66.540066.5400 394087712019 39

ي ٔالاحمر1953835 1ىنجو إمحمد ع 65.660065.6600 404093122019 40

ر مسعود املالطي1908622 1سبا سم 65.510065.5100 414087292019 41

1ىغيدا فخر عبدالعزيز بن ناصر2024788 65.440065.4400 424087502019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 481رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ة ا رز و كلية ٓالاداب - 

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى1989706 1اية عبدالرحمن نبيل ع 63.520063.5200 434087092019 43

ى2017503 ى الر 1زحنان جمال ع 63.450063.4500 444093352019 44

1هديل صالح ابراهيم دهان1990269 62.790062.7900 454087702019 45

1ياسيل شكر مولود ابوديب1989262 61.690061.6900 464086992019 46

1دينا اسامة ساس نانيس1990083 61.170061.1700 474087162019 47

ي جراد1946856 1دالل الهادي ع 57.860057.8600 484092742019 48

ي عبدهللا الجليدي1953256 2ناجية نا 56.910056.9100 494093112019 49

ٕالاجماليات للكلية

83.600070.7175 56.9100

472589

47149

481 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

432 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

ة-كلية ٓالاداب ا رز و الرغبة الثالثة

17

1



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 392رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية ٓالاداب - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

روك ضؤ1970648 اج محمد امل 1اب 83.750083.7500 15417022019 1

1لسعد مصطفى سعد الاحو1969777 81.830081.8300 25414652019 2

ي محمد ابوحمار1969102 1يبثينة ع 78.520078.5200 34083542019 3

ربي1926503 ي خليفة املغ 1محمد ع 78.010078.0100 45415322019 4

الدين محمد البسكر1970441 ىهناء نو 1ر 77.640077.6400 54084732019 5

ي عبدالحفيظ عبدالحفيظ2011083 1ريم ع 76.910076.9100 64114012019 6

1زهرة احمد محمد املصطفى1969174 76.830076.8300 74083972019 7

1رنو مجدى خليل اصميدة1970048 76.690076.6900 84085462019 8

ر فرج عجاج1969307 2معز من 76.540076.5400 95413992019 9

1هبه محمد خليفة نصر1970901 76.390076.3900 104086802019 10

ائد1970541 روك  1زوعد محمد امل 76.100076.1000 115411782019 11

ي محمد1927776 ن السيد ع 1حن 75.000075.0000 124086352019 12

ر الهوش1969300 1أحمد عبدالناصر الصغ 74.770074.7700 134084932019 13

1قعبد الحميد جمعه مصباح معتو1970429 73.970073.9700 145414822019 14

ي إبوعجيلة دنقو1969119 1وائل نا 73.161873.1618 155415642019 15

1إكرام ابوبكر محمد ابوكريمة1969349 72.720072.7200 164083352019 16

ر صالح ابوعجيلة ضو1969802 1الزب 72.570072.5700 174084972019 17

لو بلقاسم الصبو1969303 1لاحمد ال 72.352972.3529 185414202019 18

1احمد عبدالحميد مفتاح الزيتونى1969093 71.397171.3971 195414282019 19

ى محمد الحرك1969412 1هديل ع 71.100071.1000 204086812019 20

يمق احمادى1969641 رجاء عمران ز 1ر 71.020071.0200 214083862019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 392رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية ٓالاداب - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1عبدالرحمن عبدهللا عمار دخيله1928920 70.730070.7300 225414842019 22

1عبدالرحيم ابوعجيلة محمد عبيد1323926 70.290070.2900 235414852019 23

ي1969454 1هيام مسعود ميلود العجي 70.290070.2900 244084752019 24

ى احميدة1969875 1محمد مولود ع 69.330069.3300 254085372019 25

1سعد مختار سعد عبدالجليل1930163 69.190069.1900 264084862019 26

ى صالح سعيد1970250 1ىتقو نا 69.040069.0400 274083592019 27

ى بوكر1970227 1ابوبكر املختار الفر 68.670068.6700 285411862019 28

روك بشنه1970163 ى امل م الفيتو رحا 1ز 68.520068.5200 294085682019 29

1امانى محمد عبدالسالم املليان1970432 66.980066.9800 304083402019 30

1سامر نجيب املرغ املرغ1969571 66.390066.3900 314085082019 31

ر1970913 1مصباح خالد مصباح الصغ 66.320066.3200 324085402019 32

ي محمد الزحاف1969087 1عالء ع 66.170066.1700 335414972019 33

1عبدالسالم الجيالنى بالقاسم بلحاج2457696 65.880065.8800 345414882019 34

1ىذكر محمد جمعة ضو1926418 63.970063.9700 354086382019 35

1غفران الهادى محمد الشوماطى1814675 62.940062.9400 364082222019 36

بيح1970478 ر العكرمى  1رسه بش 62.350062.3500 374084102019 37

1أحمد محمد عبد الحميد الحميدي1942674 62.200062.2000 384082682019 38

1رمسرة مصطفى مصباح الابش1927494 60.735360.7353 394084442019 39

قيق1926469 روك ابو رعبدالباسط التو امل 1ي 60.367660.3676 405414792019 40

ر صالح العاتي1923277 1محمد ام 57.573557.5735 415415172019 41

ي محمود ابونواس2210181 1معمر ع 56.910056.9100 424085442019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 392رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية ٓالاداب - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

2اية محمد عبدهللا الجراى1572738 56.100056.1000 434081802019 43

1غادة عمر محمد الزيتوني1926482 54.779454.7794 444084262019 44

ي الع1450615 ي ع 2محمد مر 54.480054.4800 454086062019 45

ٕالاجماليات للكلية

83.750069.4995 54.4800

4282195

42345

392 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

347 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

العجيالت- كلية ٓالاداب  الرغبة الثالثة

71

0



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 78رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
نكلية القانو

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

حالف1990434 زتاج سالم ضو  1ر 80.440080.4400 14076682019 1

ى1989475 1رتسنيم عبدالحكيم الهادى الفيتو 80.290080.2900 24076482019 2

ى محمد الشيبانى1993909 ر نو رسر 1و 79.480079.4800 34076852019 3

1ىانس سالم عبدهللا القلعاو1991010 78.230078.2300 44075162019 4

ن ابوالقاسم الهادى الشائ1991306 3حن 77.205977.2059 55377062019 5

1احمد عبدالحميد الشيبانى بلحاج1993562 76.910076.9100 65385882019 6

ي البش الواعر1992269 1زينب ع 76.540076.5400 74076802019 7

ر دبوب1991512 ى بش 1محمد ع 75.880075.8800 85363372019 8

1سهيلة أبوعجيلة بركة أبوسنينة1994810 75.660075.6600 95385462019 9

روك الشاوش1909664 1اسماعيل ابراهيم امل 75.440075.4400 105372042019 10

ركى1989478 1ىتقو عبدالحكيم املهدى ال 75.360075.3600 114074302019 11

او1822989 يفاطمة محمد ابراهيم الخذ 1ر 73.670073.6700 124074742019 12

ر شن1990425 1عمر جمال البش 73.380073.3800 135369762019 13

مضان فريشك1990301 1رجمانة خليفة  72.940072.9400 144076532019 14

1رسل محمد التومي الشني1992252 72.350072.3500 154076722019 15

ر1994733 ى املعم مضان ع ىامنة  1ر 71.540071.5400 164079302019 16

ة1991689 1رمالك مصطفى صالح قدا 71.470071.4700 175366082019 17

ى امصاك1989705 ن عبدالستار الفيتو 3رحن 71.397171.3971 185377092019 18

1كوثر ناصر مفتاح الشاوش1935903 71.250071.2500 194077142019 19

ر2042457 ر خليفة الصغ 1محمد بش 70.730070.7300 205370212019 20

بة1991211 قر ومودة الهادى بلقاسم  1ز 70.660070.6600 214074882019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 78رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
نكلية القانو

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ر املريم1990908 1مصعب محمد البش 70.360070.3600 225371072019 22

3ىامل خليفه محمد البحر1989578 70.140070.1400 235376132019 23

الدين شعيب1942678 الدين مصباح بد ربد 2ر 70.000070.0000 245367622019 24

تي1989477 1راحمد محمد عبدهللا الفو 69.770069.7700 255361642019 25

هوب1992264 ي احمد د ريان ع 1ر 69.630069.6300 265377902019 26

1صفاء عبدالفتاح الطيب امليلودى1945135 69.480069.4800 274077012019 27

رناو1990992 2يمحمد ابوبكر محمد ال 69.480069.4800 285370062019 28

1رضوان خالد محمد سالم1992072 69.411869.4118 295362152019 29

مضان ميالد1991900 2روائل عبدالفتاح  69.040069.0400 305371552019 30

ي الاسطى2007917 1محمد ضو ع 68.820068.8200 314073812019 31

2مهند محمد ابوالقاسم ابوصاع1990907 68.600068.6000 325363832019 32

1أمامة عبدالحكيم املختار الشلفودى1990359 68.380068.3800 334074142019 33

رة مصطفى محمد قزيمة1991664 1ام 67.640067.6400 345364472019 34

ربي1990073 1اسامة خالد مصطفى املغ 67.500067.5000 355361682019 35

ف الطاهر فرحات1990187 1رعهد الشا 67.420067.4200 364079752019 36

ى محمد الشوشان1994085 1عيس العجي 67.200067.2000 375369832019 37

ى محجوب الغو1991889 1لمحمد نا 66.760066.7600 384079782019 38

3لة محمد عيس مصباح1991877 66.170066.1700 395366242019 39

ى الاحرش1991283 1رانسام خالد السو 66.100066.1000 404074252019 40

ر صالح محمد1922299 2معاذ بش 65.800065.8000 415396912019 41

ة1990167 ر املعلو بن كو رفاطمة البش 1ل 65.290065.2900 424077062019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 78رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
نكلية القانو

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

روك الغان1994068 1انى عمر امل 64.480064.4800 434077992019 43

ق1990331 1رم شعبان مصطفي الاز 63.670063.6700 444077242019 44

ى عصمان1992153 1هدى مصباح فت 61.760061.7600 455366432019 45

1رانيا عادل عمر محمد1943312 60.140060.1400 465377362019 46

1محسن محمد مية محمد1957369 59.190059.1900 474118812019 47

1مرام اسماعيل محمد عبدو1932622 54.117654.1176 484084382019 48

ٕالاجماليات للكلية

80.440070.1494 54.1176

3961165

39548

78 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

30 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

نكلية القانو الرغبة الثالثة

65

4



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 87رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية العلوم السياسية وعلوم الاتصال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ي املختار بن كريمة1991156 1زابراهيم فو 80.660080.6600 14075112019 1

1نسيبة محمد عزالدين الشباح1991292 78.160078.1600 24077372019 2

3بدر محمد الطاهر كريمة1989927 74.550074.5500 35361912019 3

ي القمودي1991818 2عبداملالك سليمان ع 74.410074.4100 45369232019 4

حومة1991241 ر عبد الحميد  3رعبد الناصر الباش 74.410074.4100 55387632019 5

2محمد عمران محمد شلغوم1993134 73.970073.9700 65388302019 6

ي دبوب1991966 جب الجا 2رتاج الدين  73.750073.7500 75361952019 7

ايد1989891 ى مسعود  3زعبداملجيد فت 73.600073.6000 85373322019 8

مضان سالم الشاو1992293 يعبدالرحيم  3ر 73.600073.6000 95368792019 9

1ىعبداملهيمن فخر حسن الشائ1991607 73.450073.4500 105387602019 10

2ىعثمان محمد مسعود القو1991061 73.300073.3000 115387652019 11

ي الشيبانى1992179 1محمد سالم ع 73.230073.2300 125388162019 12

ي1992731 1رمؤيد املختار جمعة املنصو 73.230073.2300 135421572019 13

ى ابوبكر2016029 1صديق محمد واس 73.161873.1618 145512182019 14

د1990783 1ومحمد الهاشم ابوالعيد املكر 73.010073.0100 155370192019 15

3دالل خالد البغدادى بني1991158 72.570072.5700 165377322019 16

3ايوب امحمد مصطفى الوالنى1989460 72.420072.4200 175367522019 17

3خالد محمد احمد محفو1991374 72.270072.2700 185367922019 18

1سعد احمد سعد قنيدى1841679 71.910071.9100 195372722019 19

ى فرج ابوعائشة1993842 ن ع 1عبداملع 71.250071.2500 204075772019 20

ر هللا1706509 1عمر احمد عبدالرحمن خ 70.880070.8800 215405492019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 87رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية العلوم السياسية وعلوم الاتصال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

3امانى محمود سالم حبيب1994976 70.367670.3676 225381832019 22

ى مسعود1992194 2عالء غيث ع 70.360070.3600 235387722019 23

ي ابوالقاسم1991293 2حامد محمد ع 70.070070.0700 245367792019 24

3مهاب محمد سالم فحيل البوم1991064 69.630069.6300 255371292019 25

3حامد عز الدين ابراهيم القفر1990211 69.410069.4100 265386562019 26

2مع ابو عجيلة محمد كشالف1991173 68.890068.8900 275371202019 27

ر فرحات فحيل البوم1990129 2يسند ص 65.880065.8800 285368232019 28

رهونى1991639 ى محمد ال 1زمعاد فو 65.735365.7353 294051052019 29

1مصطفى عبد الحميد ابراهيم شاقان1991946 65.290065.2900 305363712019 30

ى1991506 ن العجي 2رهديل ابوالنو الام 65.290065.2900 315380772019 31

1خالد املختار عمار محمد1804694 63.160063.1600 325404222019 32

يد الرحب1994166 1زمنال مفتاح ابو 61.320061.3200 335384032019 33

بل1841707 1رمحمد احمد عبدالسالم د 60.580060.5800 344075902019 34

ٕالاجماليات للكلية

80.660070.9934 60.5800

152692

15934

87 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

53 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

كلية العلوم السياسية وعلوم الاتصال الرغبة الثالثة

51

10



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 516رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
نكلية الشريعة والقانو - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

روك عبدهللا ايزفه1970724 1ناهد امل 81.470681.4706 15418162019 1

مضان الخنجار الوكواك1969904 يهناء  1ر 78.600078.6000 24086822019 2

ى عبدالباسط احمد املجدوب1969057 3وأر 78.010078.0100 35417032019 3

ن ياسر مسعود قلية1970892 1يق 77.350077.3500 44086862019 4

1اية جمال الكونى ني1969879 76.760076.7600 54083492019 5

1محمد عبداللطيف محمد الطويل1990640 76.610076.6100 65388232019 6

1احمد موس عياد ابوكريعات1989328 75.440075.4400 75419962019 7

1محمد سامى محمد املدهونى1970356 75.360075.3600 85415252019 8

ي1969832 1رتاج ناصر عبدالسالم الال 73.820073.8200 94086442019 9

1هنيدة ابوعجيلة الس الزحاف1970140 73.750073.7500 104086842019 10

1امنة موس محمد محمد1969297 73.160073.1600 114083432019 11

بع1970027 ى  1رايوب محمد ع 72.050072.0500 124085672019 12

1بثينة سليمان عيس نصر1970203 71.690071.6900 134086312019 13

1مرح عبدالحكيم محمد وذينات1927785 70.950070.9500 144086642019 14

1كوثر صالح مصباح قزق1923799 70.360070.3600 154084332019 15

ة سالم جمعه الشريقى1969862 1ومر 70.290070.2900 165410832019 16

ى القليد2992267 دة عاشو ع رو 1ر 70.070070.0700 175411692019 17

ى الثابت1969405 1بسمه مصطفى ع 69.410069.4100 184086322019 18

ن1927811 روك احمد الام 1عالء امل 68.450068.4500 195416302019 19

ى فرج الغو1970851 1لعطية ع 66.320066.3200 205416282019 20

1سندس شعبان ابولقاسم سالم1926420 66.100066.1000 214086552019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 516رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
نكلية الشريعة والقانو - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1محمد ابراهيم محمد العكرك1970961 64.040064.0400 224083062019 22

ى محمد الفهر1969586 ىحسان نو 1ر 63.670063.6700 235415972019 23

بي1926446 1ومنيا محمد سعد الجر 63.520063.5200 244086722019 24

1وعد إبراهيم محمد العكرك1935749 63.230063.2300 254082602019 25

ي1946064 ن عبد الباسط صالح ع 1ياس 61.540061.5400 264083202019 26

ن1930753 ن حس روكة ابولبابة حس 1م 59.260059.2600 274084372019 27

ٕالاجماليات للكلية

81.470670.7882 59.2600

2638124

26027

516 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

489 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

العجيالت-نكلية الشريعة والقانو الرغبة الثالثة

60

1



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 197رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية اللغات

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

حومة1990309 1رمصطفي محمد املختار  86.985386.9853 15388612019 1

ي2043079 ي محمد عبد املو 3مالك ع 81.617681.6176 25384002019 2

ى محمد القمودى1993783 2اسراء صب 79.632479.6324 35364132019 3

ر الكاتب2511545 2لب عزالدين البش 77.941277.9412 45379362019 4

ى عصمان1990440 اق ع 2زوالء عبدالر 77.500077.5000 55381152019 5

2اسراء محمد املهدى الطوير1990221 76.838276.8382 65375882019 6

ى الكما2006634 ى ع 3اية فت 76.170076.1700 75345792019 7

رة محمد محمد الاحو1990289 2لام 76.029476.0294 85376212019 8

ر فحيل البوم1991076 1احمد محمد البش 75.950075.9500 95366962019 9

1ساملة ضو خليفة الحاج1991444 75.440075.4400 104076832019 10

2هانى محمد أحمد طرنبة1994385 74.770074.7700 115385162019 11

1فاطمة شعبان امحمد الاحرش1991025 74.705974.7059 125379202019 12

3مودة خليفة الغضبان خماج1991836 74.264774.2647 135379952019 13

1وئام املختار الصادق شلغوم1993351 74.040074.0400 145381192019 14

الهدى عبدالسالم العربى كشيم1990339 2رنو 73.890073.8900 155380432019 15

ى الصقر1991427 3يغفران خليفة ع 73.308873.3088 165379112019 16

1احمد عبدالحميد مسعود امعيميد1919952 72.720672.7206 175371842019 17

3هبة سعيد محمد ابوسنينة2010046 72.426572.4265 185359872019 18

3مودة جمعة محمد القنصل1992110 72.200072.2000 195366142019 19

جب1991029 1رنادر حسن العربي  71.985371.9853 205371382019 20

ى الاحرش1991109 2غفران عبدالكريم ع 71.980071.9800 215379122019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 197رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية اللغات

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

3رعبد املعز مصباح منصو امليش1990158 71.690071.6900 225362742019 22

1محمد مصطفى العربى املودي2012105 71.617671.6176 234075332019 23

1ريما يوسف محمد الشيبانى1994090 71.544171.5441 244076772019 24

ى1993596 ى عبداملو ى ع 1مرام نا 71.470671.4706 255379522019 25

3ابراهيم ابوعجلية خليفة الاسود1990581 71.250071.2500 265384762019 26

ى الغدامس1991737 2قمحمد طار ع 71.100071.1000 275370402019 27

حومة أوحيدة1995160 1رأمل مفتاح أ 71.020071.0200 285385272019 28

ى1993501 شيد الهادى عبداملو رة  1رام 70.880070.8800 295376172019 29

ى1991316 جب الكمجا ن فيصل  1رحن 70.735370.7353 304076582019 30

2لعائشة عزالدين احنيش الشو2003692 70.000070.0000 315354152019 31

ى ابوخريص1990143 1محمد مصطفي ع 69.110069.1100 325370812019 32

1وصال عبداملعطى عبدالحميد الاحرش1991584 68.970068.9700 335366492019 33

2مالك عبدهللا سالم الذيب1991098 68.382468.3824 345379742019 34

3عائشة محمد صالح شقالبو1938126 68.380068.3800 355379012019 35

1اسراء املنصف محمد احمد1949359 67.270067.2700 364076172019 36

ى الشتيو2010486 1ىضياءالدين ضؤ ع 67.130067.1300 374073762019 37

ى املليان1991251 مضان ع 3رافراح  67.130067.1300 385364292019 38

اق املختار صالح1991651 1زأمانى عبدالر 66.020066.0200 395376082019 39

ان1991765 يس العربى ابومر وشيماء اد 1ر 65.800065.8000 404074622019 40

1يسرا عبدالسالم خليفة الشاوش1830703 63.970063.9700 414077502019 41

1عفراء احمد حسن الحران1935694 63.380063.3800 425379022019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 197رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

3 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية اللغات

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ٕالاجماليات للكلية

86.985372.3154 63.3800

2140113

211142

197 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

155 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

كلية اللغات الرغبة الثالثة

52

10



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 1146رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

7 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - الزاوية كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى أمحمد الخرباش1992014 3سناء ع 85.588285.5882 15378462019 1

ر النعاس1990272 1رنيم عبد الفتاح البش 84.338284.3382 25377692019 2

ى1990535 ق املختار عثمان السو رشر 1و 81.470081.4700 34076942019 3

1يامامة جالل حسن الحرار2042353 80.800080.8000 45364392019 4

ن الدقرم1991629 1محمد عبدالغ الام 80.000080.0000 55370502019 5

ر الكرطال1946376 روك البش 2رهام امل 79.558879.5588 65365112019 6

ي الطاهر فحيل البوم1990101 ردينة العمو 1ر 79.330079.3300 75377592019 7

1منته الطاهر احمد شلفوح1989775 78.820078.8200 84074862019 8

ن محمد الشويقى1990499 1شهد حس 78.670078.6700 94076962019 9

ي منصو احميدة عجينة1989860 1رض 78.455978.4559 105378922019 10

ي1991753 ى محمد القال 1عبدالعزيز فت 78.380078.3800 115362602019 11

1الاء مصطفى سالم بن سعود1929582 77.790077.7900 124076272019 12

ى1990943 ر السلو 1مرام عبدالسالم الصغ 77.270077.2700 134077182019 13

ى املجدوب1990614 3رمريم سالم الفيتو 77.270077.2700 145379592019 14

ي1969365 1وفاطمة الزهراء محمود عبد القادر املز 76.980076.9800 155410612019 15

1هبة شعبان الطاهر خليل1990951 76.610076.6100 165380642019 16

1سناء ابو القاسم مسعود ابشيك1995021 76.323576.3235 175383182019 17

ن القلفاط1991388 3شهد شمس الدين حس 76.176576.1765 185378672019 18

روك خليفة قجدو1991480 الهدى امل رنو 1ر 75.661875.6618 194074942019 19

3رتاج ميالد عياد املسالتى1990585 75.588275.5882 205377552019 20

ر القا1943022 1مالك محمد البش 75.440075.4400 214074822019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 1146رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

7 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - الزاوية كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ر الزاو1991558 1ىوئام ونيس بش 75.440075.4400 224075102019 22

1مرام عمر محمود دخيل1991055 75.360075.3600 235379502019 23

1راصيل عاشو نصر الطشة1938096 75.220075.2200 245367172019 24

1شذى محمد عبدهللا املشعال1994340 75.000075.0000 255383272019 25

نى1969939 ى عبد هللا الحمر ومرام نو 1ر 74.926574.9265 265410792019 26

1ىسلو محمد ابوالقاسم الجبو1944684 74.700074.7000 275365452019 27

1نسرين صالح الدين مسعود عيس1990711 74.410074.4100 284077362019 28

ر الطوير1991101 ياض البش رنو  1ر 74.190074.1900 295380512019 29

مضان الهندو1989547 ى محمد  رس 1ر 73.970673.9706 305365372019 30

عيط1993849 اس محمد القمودى  زر 3و 73.750073.7500 315377732019 31

مضان محمد الصالي1990741 1رسندس  73.600073.6000 325378472019 32

ن كشالف1991387 1والء عمران الام 73.450073.4500 334077472019 33

1هاجر عبد هللا خليفة حسن1992180 73.230073.2300 344074982019 34

ر1990398 3راسراء عاشو مولود بش 73.230073.2300 355375822019 35

ي2042354 ربشر اسماعيل مفتاح الفيتو 1ى 73.080073.0800 365376752019 36

مضان عطية كعبار1994421 2روصال  73.010073.0100 375381072019 37

جب بلحاج1991804 اق  رايمان عبدالر 1ز 72.940072.9400 384076422019 38

ن ابوعجيلة1990837 ى محمد حس 1وار 72.860072.8600 394074052019 39

ى الوالني1991347 ن ع 2هديل حس 72.720672.7206 405380812019 40

2سمية صالح العربى كشيم1991418 72.720072.7200 415365472019 41

ر سالم سويس1989931 2محمد بش 72.720072.7200 425388032019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 1146رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

7 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - الزاوية كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

حومة1990930 ر محمد  1ردعاء البش 72.640072.6400 434076592019 43

ي1991602 ر السال 1اية محمد بش 72.500072.5000 444074262019 44

ى احمد جبودة1990876 1ىبشر ع 72.420072.4200 454076462019 45

2رتاج الصادق عبدالسالم نصر1991341 72.420072.4200 465377462019 46

ر بن سعود1990680 3أبرار محمد البش 72.420072.4200 475375642019 47

1مسرة عثمان أحمد حمود2008296 72.350072.3500 484072912019 48

ر القا1814712 1ريحاب محمد البش 72.270072.2700 494074492019 49

ى الشاوش1989728 زاوية الاهر ع 1ر 71.690071.6900 504076642019 50

شيد محمد سالم1938698 1رشمس  71.610071.6100 514076952019 51

1رتاج عبدالخالق أحمد القص1993750 71.540071.5400 525377492019 52

و1989374 ي احمد الز قاية الهال 1ر 71.540071.5400 535376362019 53

ى احمد1990545 1فاطمة محسن ع 71.470071.4700 545379242019 54

1رسلسبيل املهدى منصو1991476 71.390071.3900 555378352019 55

ر عبدهللا العربي الجبو1921069 1عب 71.170071.1700 564074702019 56

ي صالح1991660 1شيماء مولود ع 71.020071.0200 575365592019 57

ي مصطفى الحران1990060 ال عبداملو 3ور 71.020071.0200 585377752019 58

ى1929548 1اسراء محمد مصطفى العجي 70.730070.7300 594076212019 59

ر الشيبانى1990231 ضوان البش رحمة  1ر 70.660070.6600 605377582019 60

ي محمد معيميد1994535 1رعائشة نو 70.440070.4400 615383492019 61

مضان الهادى كعبار1991411 2روفاء  70.220070.2200 625381132019 62

2مرح عصام عبدالحميد عبدالرحمن1990265 70.220070.2200 635379552019 63



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد
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رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى1991821 ية محمد الكونى اشكندا 2رما 70.220070.2200 645379442019 64

ي الشاوش1989504 1اسراء خالد ع 70.147170.1471 655375802019 65

ن الفالح الهامل1990010 1لؤلؤة حس 70.070070.0700 665379402019 66

ى شيوه1990957 1هاجر املختار ع 69.920069.9200 674074972019 67

ر قباصة1992215 ا فؤاد املن 1ريا 69.260069.2600 685381222019 68

مضان القنوني1948131 رتاج مصطفى  1ر 69.190069.1900 694076692019 69

1زمنته الهادى الشيبانى املقو1994180 69.110069.1100 704074872019 70

1ايه سامى الكامل كتكوت1991557 69.040069.0400 715364532019 71

حومة سالم1991816 1راية عبد هللا  69.040069.0400 725364542019 72

2امانى املختار الصادق قويدر1994389 69.040069.0400 735389322019 73

ر قباصة1991487 1عائشة زكريا املن 68.750068.7500 744077032019 74

اكى محمد ابولقمة1989412 1زاحالم  68.750068.7500 754076112019 75

روكة عبد الغ الطاهر الشيبانى1990477 1م 68.670068.6700 765379462019 76

ى املودى2012053 1ايمان محمد ع 68.670068.6700 775376582019 77

اق سالم الواعر1992408 2زهديل عبد الر 68.382468.3824 785366392019 78

ة عادل عبدالحليم عو1994208 نسا 1ر 68.235368.2353 794076822019 79

1تسنيم عبدالكريم العربى تعلوقه1944986 68.230068.2300 805376852019 80

2اسراء عبدهللا ابوالقاسم املغربي1920805 68.230068.2300 815381572019 81

مضان حمود1991368 ى  رنجبيل فو 1زز 68.160068.1600 824074512019 82

1آيه ميلود عبدالهادى القمودى1993738 68.010068.0100 835382152019 83

1اسراء مصباح محمد دغنوش2008937 67.940067.9400 845356632019 84



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد
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رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1منال عمر عبد السالم السبانى1990656 67.790067.7900 855379842019 85

الهدى عبدالرحمن عبدهللا سعيد اطبيقة1993313 2رنو 67.720067.7200 865380422019 86

1اسراء زكريا ميلود الذيب1990732 67.640067.6400 875375812019 87

ى1990446 روك النائ 1الاء مصطفى امل 67.350067.3500 885376032019 88

ي2042358 1سلسبيل ناصر عمار السلو 67.200067.2000 895365442019 89

ى ابو القاسم الاحرش1990687 1هديل ع 67.130067.1300 905380852019 90

ي الغا1992378 1والء حسن نا 66.980066.9800 914075062019 91

ى محمد1990844 ن ع 1اية احس 66.830066.8300 925376302019 92

روك1990932 3مالك عبدالفتاح محمد امل 66.830066.8300 935379732019 93

رة احمد العربي القمودي1991812 1ام 66.760066.7600 945364422019 94

ي احمد احمد1939752 1اية ع 66.610066.6100 954076402019 95

1سحر غيث احمد احمد1991845 66.610066.6100 965365382019 96

مضان الايدوش1995110 رة صالح الدين  1رام 66.540066.5400 975381932019 97

ة منصو امحمد الحضر1991482 ىسا ر 1ر 66.250066.2500 985365332019 98

ى الهادي الذيب1990750 1عائشة فت 66.100066.1000 995378992019 99

ي جمعة النسر1989827 2زسلم فو 66.020066.0200 1005378382019 100

ي1990443 ر الهادى عبدهللا التاجو 1رسه 65.580065.5800 1015378522019 101

واي1991437 ى ابو زيان جمعة ع 1ر 65.580065.5800 1025377852019 102

او1645000 مضان الخذ ى  يسكينة ع ر 1ر 65.440065.4400 1035378322019 103

1اميمة عماد ابوالقاسم سركز1991271 65.360065.3600 1045376222019 104

1زحليمة الاهر ابوالقاسم ابوخشيم1989958 65.290065.2900 1055377022019 105



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد
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رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى1994971 1انوار الصادق الهادى عبد املو 65.290065.2900 1064077792019 106

ي كوديخة1992278 اق العجي زاساو عبدالر 1ر 64.700064.7000 1075389092019 107

1وعد امحمد حسن الاسود1992070 64.480064.4800 1085381082019 108

1قصابرين املختار محمد معتو2009901 63.890063.8900 1094073532019 109

1ينسرين احمد البدو الفرد1930015 63.520063.5200 1104077352019 110

حومة الواعر1992272 ي ا 1رشهد ع 63.450063.4500 1114076972019 111

2الهام محمد عبدالسالم البكوش1994327 63.450063.4500 1125376052019 112

ي جبودة1990363 1حفصة خالد ع 63.230063.2300 1135377012019 113

ر املختار ابوشريدة1991180 1ىمالك ص 63.160063.1600 1145379682019 114

1الاء الهادي عبدهللا احمد1990332 63.010063.0100 1155364312019 115

رة جالل الهادى الطوير1990148 3ام 62.790062.7900 1165376162019 116

مضان البوش1828409 1رايناس مصطفى  62.270062.2700 1174076442019 117

رة صالح الدين محمد معتو1990280 1قام 62.200062.2000 1184076352019 118

يق1920120 1رشيماء يوسف ابراهيم ز 61.910061.9100 1195383332019 119

1م ساس احمد جبودة1991196 61.250061.2500 1205379882019 120

1وفاطمه الزهراء عمر احمد عيس1822974 60.660060.6600 1214095512019 121

ى الشقف1991449 مضان الفيتو رنجاة  1ر 59.260059.2600 1224077322019 122

ى1898175 مضان العمو رايمان محمد  1ر 57.350057.3500 1234048822019 123

1منار الجيالنى عبدهللا الحليقى1888040 55.880055.8800 1245171532019 124
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الشهادة الثانوية

ٕالاجماليات للكلية

85.588270.3969 55.8800

9967212

9915124

1,146 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

1,022 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

ربية  الزاوية- كلية ال الرغبة الثالثة

46

10
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الشهادة الثانوية

ران1993018 ر الطيب ج 1نسيبة عبدالكب 88.161888.1618 15384272019 1

ة1992811 1ردعاء فرحات ساس قدا 87.205987.2059 24080192019 2

1كوثر عبدالسالم الطاهر القحواش1993317 84.852984.8529 34078592019 3

اس الكيالنى الحرار جدو1995017 رر ى 1و 84.110084.1100 45382802019 4

ريكي1994523 روك ال 1رنو هللا ناصر امل 83.088283.0882 55384412019 5

ى ٓالاسود1994221 2رتاج سالم ع 82.867682.8676 65382652019 6

ر سالم قريميدة1994069 ى البش 1س 82.860082.8600 74078242019 7

ى أحمد بنقان1993942 2أسراء صب 80.441280.4412 85381552019 8

1منال عامر عمر حباس1917896 79.770079.7700 94078772019 9

1مودة مصطفى محمد الاجنف1994332 79.700079.7000 105384162019 10

ى الابج1994937 1ابرار مصطفى ع 79.480079.4800 114077512019 11

مضان1994194 1رفاطمة جالل عمران  79.040079.0400 124078512019 12

1تسنيم السيد ابوعجيلة كشادة1994144 78.600078.6000 135382332019 13

1نسيبة حسن موس البوعيس1993936 78.235378.2353 144078882019 14

ى كشادة1994055 1إسراء املختار ع 78.160078.1600 154077592019 15

ريكي1993104 1منته حامد محمد ال 78.160078.1600 165384042019 16

3امنة عبدهللا عبدالحميد عبدالحميد1993542 78.014778.0147 175381882019 17

ر سالم عامر1994612 1ىتقو املن 78.010078.0100 184077962019 18

رهو عبدهللا محمد سعيد1994058 1ز 77.940077.9400 194078182019 19

1الاء جمال الهادى الاسود1992932 77.500077.5000 204077692019 20

ى محمد ذياب1993730 3اميمة ع 77.420077.4200 215381972019 21
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الشهادة الثانوية

ف محمد صميده1994457 1راسراء العا 76.838276.8382 224079862019 22

ر سعيد1993193 1فاطمة محمد البش 76.544176.5441 235383652019 23

1هبة امحمد صالح الشيباني1994704 76.470076.4700 244078962019 24

1حنان محمود عبدالجليل قنديل1993935 76.170076.1700 254078032019 25

2ريان مصطفى العيادى قويدر1994046 76.170076.1700 265382872019 26

1هبة ابوعجيلة عمر ابراهيم1993921 76.029476.0294 274078952019 27

الهدى محمد عمر عمر1995317 1رنو 75.808875.8088 284078922019 28

ى1989688 1راساو اسماعيل امحمد البا 75.360075.3600 295364122019 29

ريكي1994113 1أمه هللا صالح مصباح ال 75.147175.1471 305381842019 30

ة1993605 را رتقو عبدالحميد محمد ح 1ى 75.070075.0700 315382352019 31

ي1918539 1يبشر سعيد محمد الحا 75.000075.0000 324077932019 32

ى1995522 2عائشة سالم محمد عبد املو 74.264774.2647 335383452019 33

ة محمد عمر الغائب1992837 1رسا 74.260074.2600 344078232019 34

2عبداملعز يوسف عبدهللا الحميدى1994328 74.260074.2600 355373352019 35

1ايمان ابراهيم احمد كرموس1994396 74.040074.0400 364077872019 36

ن1990087 1اسماء عبدالوهاب املختار حس 73.820073.8200 375364202019 37

ر القحواش1993892 1مريم يوسف البش 73.520073.5200 384078732019 38

1وجدان عبدهللا الطاهر مختار1995334 73.455973.4559 394079032019 39

1رانيم الطاهر محمد حماد1993762 73.300073.3000 404078112019 40

1ىمرح الغضبان الهادي الجطر1994763 73.300073.3000 414078672019 41

1هبة عثمان محمد امحمد1915979 73.230073.2300 424080822019 42
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الشهادة الثانوية

ى1992835 ى املر 1شيماء احمد ع 73.010073.0100 435383292019 43

ف1994469 ي الشا 1رعائشة محمد ع 72.790072.7900 445383482019 44

ى عبدالقادر1994637 ف ع 1رصفاء العا 72.570072.5700 455383352019 45

ر محمد سعيد1994155 ة البش 1ومر 72.570072.5700 464078682019 46

ة مصطفى عاشو امليحاط2006761 رمر 2و 72.570072.5700 475346312019 47

ن عبدهللا1994734 1وفاء الصادق حس 72.420072.4200 485384692019 48

ى الكمع1994730 1سحر عبدهللا ع 72.350072.3500 494078262019 49

1نفرح عو احمد هدية1925379 71.610071.6100 505391352019 50

1لة امحمد عمر عثمان1993400 71.020071.0200 514080732019 51

ى1994127 1سلمه محمود الهادى ع 70.950070.9500 525383132019 52

1ىمريم ابوالقاسم محمد القبالو1992994 70.800070.8000 535383852019 53

1رحاب عثمان سالم احفيظه1994609 70.510070.5100 544078142019 54

ي خليفة فرحات1903395 3ردنيا نو 70.440070.4400 554068182019 55

1ملياء مصطفى عبدالسالم همومه1994294 70.220070.2200 565383712019 56

ى1993327 ائد مفتاح الال 1زهنيبال  70.140070.1400 575371542019 57

قية1992796 روك عبدهللا ابو 1رعائشة امل 69.850069.8500 585391112019 58

1ىاسماء الحرار محمد فرج1993527 69.410069.4100 594077662019 59

ي محمد الشريف1993379 1نسيبة ع 69.040069.0400 605391902019 60

روك شالدي1993173 الهدى عبدالناصر امل 1رنو 68.970068.9700 614078912019 61

اب امحمد محمد قريميده1994343 1ا 68.890068.8900 624075512019 62

قلم1924768 ى  زدينا عبداملجيد ع 1ر 68.820068.8200 634080262019 63
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الشهادة الثانوية

1مسرة نصر عمر عبدو1993353 68.820068.8200 644080592019 64

ى1989976 1عائشة ابوعجيلة التومى عبداملو 68.750068.7500 655378952019 65

ى عو1994321 1نمهيبة محمد ع 68.750068.7500 664078812019 66

1ىتقو عادل محمد صالح1921709 68.670068.6700 674080162019 67

ى محمد خليفة1909620 1اماني ع 68.670068.6700 684077752019 68

ى اشبيل1994361 1وديان عايد ع 68.520068.5200 695384672019 69

حيل1927511 1رأحمد سالم إمحمد  68.520068.5200 705371822019 70

ى الطالب1992789 1مودة محمد ع 68.450068.4500 715391722019 71

1هنادي جمعة ابوالقاسم حباس1918018 68.450068.4500 724079012019 72

2نعمه هللا مفتاح عمر الحويج1843913 68.380068.3800 734080722019 73

ر املر1992828 1شادية السيد البش 68.300068.3000 745383262019 74

ن1907027 1اسراء محمد محمد حس 68.300068.3000 754077652019 75

1ىسمر محمد خليفة الجطر1994524 68.300068.3000 765383172019 76

1مرام عبدالكريم سعيد الثابت1992261 68.160068.1600 775391482019 77

1ايمان محمد احمد عمر1993590 67.940067.9400 785382202019 78

1امانى ابراهيم مصطفى سالم1993517 67.790067.7900 795381812019 79

1موس حسن موس البوعيس1845196 67.790067.7900 805375252019 80

ى السائح1994467 ر نو ى خ رار 1ىو 67.720067.7200 814077572019 81

1عاتكة عبدالوهاب سالم شعباطة1994667 67.640067.6400 825383412019 82

ي الغزال1994791 1عبد هللا محمد ع 67.420067.4200 834075732019 83

ريش1992721 1اسراء عبدالباسط عثمان خ 67.420067.4200 845381562019 84



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 777رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

7 من 5املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - أبي عيس كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

روك عزاز1992888 1عائشة فرج امل 67.270067.2700 854080442019 85

1ايصال صالح الثابت املقطوف1992802 67.050067.0500 864077862019 86

ن1994105 ن ابوغب ن محمد حس 1حن 66.980066.9800 874078052019 87

مضان امحمد بن نابي1909166 1رمحمد  66.980066.9800 885374402019 88

1مسرة جمعة انبية سويس1993745 66.764766.7647 895383942019 89

1يهاجر عبدالعاطي مصطفي الشرشار1994666 66.610066.6100 904080792019 90

ريكى1993906 اق محمد ال 1زمها عبدالر 66.470066.4700 914078792019 91

ر محمد النوير1992850 1ىعبدالرحمن البش 66.320066.3200 924075652019 92

ن1992810 ى حس 1منال عبدهللا ع 66.320066.3200 935391622019 93

ى البوعي1993702 ى ع 1شهد فت 66.170066.1700 944078352019 94

1هالة جمعه محمد حلبودة1909401 65.950065.9500 954078942019 95

يج محمود احمد هويدي1992687 1را 65.950065.9500 964077582019 96

ى اشبيل1994057 ى ع 1راية نو 65.730065.7300 974077852019 97

1اية السيد احمد الكادع1992463 65.730065.7300 984080072019 98

حومة1993563 1راخالص الصادق محمد  65.440065.4400 994079832019 99

ر ابو القاسم جديع1993589 1هبة املن 65.360065.3600 1004080812019 100

روك محمد عبدهللا1992447 2الاء امل 65.360065.3600 1015389262019 101

ن1993434 1احالم عبدالسالم احمد الحن 65.220065.2200 1024077542019 102

1ىبراء ابوالقاسم محمد القبالو1992749 65.140065.1400 1035382262019 103

1مرام الطاهر عبدهللا فانوض1992979 65.070065.0700 1044078652019 104

1نرجس صابر مسعود ابوصره1992998 65.070065.0700 1054078842019 105



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 777رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

7 من 6املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - أبي عيس كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى شعباط1994490 1افراح عبدالباسط ع 65.000065.0000 1064077672019 106

روكة السيد الشيباني ابوعجيلة1918815 1م 65.000065.0000 1074078622019 107

روك محمد الاديوش1993683 رية امل 1ص 64.705964.7059 1085383342019 108

1ينفيسة ابوبكر الصادق امليساو1993429 64.410064.4100 1095391932019 109

ى1993844 ر ي 1صفاء عبدهللا البش 64.190064.1900 1104078382019 110

1مودة مصباح عبدالن ابوبكر1925697 63.602963.6029 1115391732019 111

1نسيم عادل البغدادي الهاشم1994284 63.600063.6000 1125384282019 112

ره ابوالقاسم محمد حلبوة1992700 1ام 63.529463.5294 1135381892019 113

1مودة جمعه ابوعجيلة عبدالسيد1909660 63.455963.4559 1145384102019 114

اشد1992781 ى ضوء  1رخولة ع 63.450063.4500 1154078072019 115

ن مصطفى مسعود1923159 1عائشة حس 63.450063.4500 1164078432019 116

ي الصهال1837268 1ام كلثوم احمد ع 63.450063.4500 1174079982019 117

روك محمد قلعو1994894 1زنصيب امل 63.230063.2300 1185384312019 118

ى محمد أبوصالح1993376 1ندى فت 63.160063.1600 1195384252019 119

ى صالح خيار1921528 1اسراء ع 63.010063.0100 1204077632019 120

روك محمد حلبوة1992770 1حواء امل 62.940062.9400 1214078062019 121

روك معتو1924804 1قوصال ضو امل 62.860062.8600 1224080872019 122

مضان محمد خليفة1992814 1رسمر  62.050062.0500 1234078272019 123

1فاطمة ابوالقاسم عبدهللا الصويل1995024 61.760061.7600 1244078462019 124

ر1993773 1سوسن ضو محمد الت 61.610061.6100 1254078302019 125

ر1818858 حومة العنت 1رهناء سعيد ا 61.397161.3971 1264082562019 126



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 777رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

7 من 7املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - أبي عيس كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1مرح عامر محمد سالم1909311 61.320061.3200 1275383792019 127

1احالم محمد احمد حربة1993452 61.170061.1700 1284077562019 128

ر محمد القم1994174 3شيماء البش 60.360060.3600 1295378732019 129

يك1922532 1واحالم محمد ابو لقاسم الز 58.080058.0800 1304079822019 130

ى عزاز1925439 اق ع 1زتسنيم عبدالر 57.570057.5700 1315389842019 131

ى الزناتي1917155 1عبدالرحيم خليفة ع 55.800055.8000 1324075692019 132

ى هدية1925120 1بسمة محمد ع 53.970053.9700 1335389792019 133

ٕالاجماليات للكلية

88.161870.0186 53.9700

12131189

1218133

777 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

644 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

ربية أبي عيس-كلية ال الرغبة الثالثة

37

4



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 494رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - ناصر كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1رتاج مصطفى ابوالقاسم الاشهب1994560 72.200072.2000 14079442019 1

روك العربي1995292 مضان امل رية  1رخ 70.580070.5800 24079402019 2

1ىسلو ابوعجيلة عبدالسالم ابوستة1991857 70.510070.5100 34079482019 3

ى جمعة الرتيم1995356 1دنيا فت 69.040069.0400 44079422019 4

1زينب امحمد عبدالسالم كرفاع1996161 67.720067.7200 55385422019 5

ي مرقب1995048 ف ع 1رعفاف الشا 66.830066.8300 65385512019 6

ه خليفة محمد ابوالقاسم1994871 1ومر 66.470066.4700 75385522019 7

د1994984 1وحنان الهادى عبدالسالم املحر 66.320066.3200 84079392019 8

1وليد خالد عمر نصر1991880 66.170066.1700 94074022019 9

ر1995117 1وصال مولود سالم البص 66.020066.0200 105385652019 10

1سلسبيل محمد الصادق عمر1995190 65.580065.5800 115385432019 11

ر عبدالسالم عمر التائب1995217 1عب 65.440065.4400 125385502019 12

ي محمد عمر1994875 ه ع 1ومر 64.330064.3300 135385532019 13

1ندى مفتاح احمد ابشينة1994891 64.110064.1100 144079632019 14

1تسنيم عمر سالم الاشهب1994531 63.380063.3800 154079382019 15

1صفاء خليفة محمد بوالقاسم1994835 62.270062.2700 165385472019 16

1الهام محمد احمد عيس1994975 62.050062.0500 174079292019 17

ربي1994462 1اسماء امحمد سعيد املغ 61.910061.9100 184079272019 18

روك محمد الغليظ1994565 1أحمد امل 61.320061.3200 195384782019 19

1املعتصم باهلل عبدالسالم محمد الكبار1931690 60.800060.8000 204079092019 20

رة1905452 1اية الصادق صالح الفق 60.510060.5100 214079332019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 494رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

2 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - ناصر كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1ايمن مصطفى محمد قرينات1905412 60.360060.3600 224079352019 22

ى عبدالسالم كرفاع1996166 اق ع 1زعبدالر 58.300058.3000 234079162019 23

ٕالاجماليات للكلية

72.200064.8791 58.3000

23333

23023

494 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

471 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

ربية  ناصر- كلية ال الرغبة الثالثة

7

0



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 332رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

17 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى ابوكريمة1970061 ى الفر 1رحمه ع 87.130087.1300 15409682019 1

عدان1970150 ي  ي ع ي نو رع 1ر 84.630084.6300 25416392019 2

1رحمة عبداملجيد ابوعجيلة سويس1969935 84.630084.6300 35409672019 3

1اسماء ابوعجيلة مصطفى جولق1969705 84.630084.6300 45417072019 4

تى1971262 ن مصباح العكر 1وم حس 84.338284.3382 55411102019 5

ى1971102 1مريم ابوعجيلة ابوعجيلة الوا 84.264784.2647 65410892019 6

1مسا محمد احمد كعيم1970824 84.260084.2600 74086662019 7

1امانى مسعود خليفة كريد1970765 84.190084.1900 85417162019 8

لأيوب أنو عطية الغو1969086 1ر 84.044184.0441 95412282019 9

قيق1969947 ن الضاو ابو اج حس راب 1ى 83.160083.1600 105408152019 10

ن محمود سعيد دقبينة1969610 1يق 83.080083.0800 115418442019 11

ى غطيسه1970184 1هبه ابوبكر ع 82.941282.9412 125411422019 12

ى الزحاف1970610 ى ع 1زهبة فو 82.790082.7900 135411462019 13

مضان سالم الشتيو1970893 ىمسرة  1ر 82.720082.7200 144086672019 14

اس الس ابوعجيلة سويس1969940 1ور 82.570082.5700 155409752019 15

1فادية سالم ضؤ قريمدة1970252 82.500082.5000 165417922019 16

1تسنيم خالد محمد الزيتونى1970292 82.200082.2000 175409092019 17

1جهينة محمد عمار الطويل1970448 82.050082.0500 185409212019 18

ى بلق1970529 1رجاء محمد ع 81.760081.7600 195409592019 19

1مالك فرحات الهاشم خفافة1969550 81.690081.6900 205411032019 20

1زينب التومى ضؤ عويدات1969816 81.390081.3900 215417702019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 332رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

17 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1دعاء عامر محمد املعكف1970930 81.250081.2500 225409412019 22

1محمد عمر صالح الاسود1969780 81.170081.1700 235413722019 23

روك أحمد القابس1969155 1اسراء امل 81.100081.1000 244083312019 24

1ومرام سالم ابوشويشة برقر1970258 81.100081.1000 255417972019 25

1محمد املختار سعد النجار1969693 80.800080.8000 264086012019 26

ى1969730 ى الصوي 1رحميده السيد الفيتو 80.800080.8000 275409232019 27

روك خلف هللا1969595 1منال عبدالكريم امل 80.730080.7300 284086702019 28

1آية محمد احمد املجذوب1970046 80.580080.5800 295417302019 29

ني كريفعان1970228 ويان جمعة الحمر 1ر 80.580080.5800 304086472019 30

ى سعد هللا1969843 1محمد السيد ع 80.440080.4400 314085982019 31

1اية الغضبان عبدالسالم القمودى1969967 80.360080.3600 325408892019 32

ان امحمد سعد النوال1969563 1ومر 80.290080.2900 335415442019 33

روك انذار1969540 ي امل 1مع باهلل ع 80.000080.0000 345413962019 34

ى1969653 1شموس موس ابوعجيلة الغراب 79.920079.9200 355410172019 35

1سهيلة ابوخريص محمد عمر1970504 79.630079.6300 364084112019 36

1يخلود ابوعجيلة عمار الفهر1969709 79.410079.4100 374086372019 37

غيل1970416 1زوعد وليد ضو  78.890078.8900 385411802019 38

ى حامد وذينات1970070 1زاوند فو 78.820078.8200 394086752019 39

اب عمران محمد الابش1969123 1رإ 78.670078.6700 404085002019 40

ن1921932 ن الرن 1هانيبال خالد حس 78.450078.4500 414085472019 41

ائد1970233 1زمرام الكونى مسعود  78.382478.3824 425417962019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 332رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

17 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1عمر احمد عامر الكيش1969366 78.230078.2300 435415062019 43

مضان محمد املزغو1969416 يمحمد  1ر 78.160078.1600 445415232019 44

روك نصر1970309 1مرح عياد امل 78.160078.1600 455410802019 45

رهونى1970300 روك ال ى سالم امل 1ع 78.080078.0800 465415012019 46

ى سعد محمد السائح1969797 1س 78.080078.0800 475409972019 47

مضان ابوخيط1970225 ريان عبدالسالم  1ر 78.010078.0100 484086482019 48

يد دخيلة1969941 ى ابو 1زعبدالباسط فت 78.010078.0100 494085862019 49

1محمد املهدى عمار الجليدى1970743 77.940077.9400 504085252019 50

1اسماء جمال ضؤ الغضبان1970047 77.940077.9400 515417082019 51

ى2457467 1ربيعة عبدهللا عبدالجليل الحجا 77.940077.9400 525409492019 52

اد1970265 روك عبدهللا كر 1ومنال امل 77.860077.8600 535418092019 53

1ىهداية عبدالعظيم محمد ابوحمار1969588 77.860077.8600 544084682019 54

روك مصباح1970237 ا املهدى امل 1رنو 77.790077.7900 554086762019 55

ى ٔالاشقر1969766 1را عزالدين الفيتو 77.790077.7900 564084602019 56

قيعة1970132 1رهند مفتاح مصباح ابو 77.720077.7200 574086832019 57

ى2313892 1حيدر حسن سالم بال 77.570077.5700 585415992019 58

ن1927820 جب عبدهللا الام 1رمؤيد  77.420077.4200 594086192019 59

ايد1970133 زتاج محمد ابوعجيلة  1ر 77.420077.4200 604086422019 60

مضان الولوال1969532 1رمحمد نجيب  77.270077.2700 614086092019 61

لمودة مصطفى الحرار الغو1970897 1ى 77.270077.2700 624086742019 62

بال1970096 1رخولة خالد محمد د 77.200077.2000 635417492019 63



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 332رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

17 من 4املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1اية عبدالرحمن سالم جولق1969681 77.130077.1300 645408932019 64

ا عبدالقادر مصباح شليق1970350 2رنو 77.130077.1300 655408062019 65

روك1970754 1نسيم عبد الحميد عبدالسالم امل 77.050077.0500 664085452019 66

لو احمد العائب1969335 ى ال لمر 1و 77.050077.0500 675410862019 67

الهدى محمد عبدالسالم ٔالابش1970022 رنو 1ر 76.910076.9100 684086782019 68

1أحمد عياد صالح حمس1969906 76.830076.8300 694085542019 69

يل1969946 1وعبدالرحمن فرج الكونى ابوسر 76.610076.6100 705416202019 70

بوك عمر1969430 مضان د رايمان  1ر 76.610076.6100 715409002019 71

1أية حسن سعد أعبيدة1970030 76.540076.5400 725417242019 72

ى سالم الزحاف1969850 1سناء نا 76.540076.5400 734084072019 73

ق1970869 1راميمة شعبان خليفة الاز 76.540076.5400 744086282019 74

رهونى1970038 يد ضو ال اج ابو 1زاب 76.397176.3971 754086212019 75

اج عياد محمد سعيدة1969748 1اب 76.390076.3900 765408162019 76

ة ابوعزة1969295 جب عمو رأحمد  1ر 76.320076.3200 775414242019 77

ى صالح وذينات1970321 2خالد ع 76.320076.3200 785416022019 78

مضان احمد سالم1970264 رانيا  1ر 76.170076.1700 795417552019 79

1فاطمة عياد سعيد كشكوش1970716 76.020076.0200 804086612019 80

ى الداهش1969870 اق ع 1زنجاة عبدالر 75.950075.9500 815418172019 81

يش1969483 ى الدر ى ع 1وسراج الدين فت 75.950075.9500 824085792019 82

1ختام جمعة سعد الرعاش1970089 75.880075.8800 834086362019 83

ائد1970181 1زسناء صالح ابوعجيلة  75.880075.8800 845417792019 84



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 332رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

17 من 5املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1رحمه خليفة الجيالنى الخويلدى1970098 75.800075.8000 854086452019 85

نق ابوبكر عيس نصر1970166 1ور 75.800075.8000 865417652019 86

كيبة1969304 1رحنان احمد عبدالرحمن ابو 75.800075.8000 874083632019 87

1دانيا أحمد الجيالني مخلوف1935055 75.800075.8000 885409372019 88

ر1969129 1أمنة خالد محمد الاس 75.588275.5882 895408712019 89

1احمد خالد سعد الزيتونى1970248 75.580075.5800 905414232019 90

1خلود ابوعجيلة املختار ابوشيبة1969642 75.580075.5800 915417472019 91

ى الوصيف1970141 2عبدالرحمن محمد ع 75.510075.5100 925416212019 92

1ريم عبدالباسط عياد اعبيد1970066 75.440075.4400 934083962019 93

ى جمعه ضوء السائح1969791 1وار 75.440075.4400 945408282019 94

ن محمد عمر1971099 1مالك حس 75.440075.4400 955410992019 95

ى1970180 1محمد عبدالسالم محمد جوي 75.440075.4400 965416662019 96

ى احمد الزيتونى1970268 1مصعب ع 75.360075.3600 974086132019 97

ى الاجهر1970255 1جهينه جمال ع 75.360075.3600 984086332019 98

غيل1969789 ى  زتاج خالد ع 1ر 75.290075.2900 995409552019 99

ى البعو1969735 1ىاحمد مولود الال 75.290075.2900 1004085562019 100

روك مصباح1970214 1دنيا سالم امل 75.220075.2200 1014086392019 101

جب سعد فرج1970042 1رمرام  75.140075.1400 1025410782019 102

1هبة صالح عمر الجراى1970362 75.000075.0000 1035418312019 103

ى عويدات1969358 1عبداملهيمن مصطفى ع 74.920074.9200 1045413022019 104

روك مفتاح1969370 جب امل 1رأيمن  74.920074.9200 1054084842019 105



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 332رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

17 من 6املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1عبدالهادى جمعه الهادى كشاده1969377 74.920074.9200 1065414952019 106

لو1969511 1لبثينة لطفى عمر ال 74.850074.8500 1074083552019 107

1لمحبوبة عبد السالم بلقاسم ٔالاحو1969810 74.850074.8500 1085410762019 108

ر1969605 ة مولود سالم ٔالاس 1رسا 74.770074.7700 1094083992019 109

يعة1969812 الدين عبدالسالم ابود رمحمد بد 1ر 74.770074.7700 1104085262019 110

1رتاج محمد امحمد ودان1991989 74.770074.7700 1115365012019 111

ي عياد برقدو1969747 1جهاد ع 74.700074.7000 1124085032019 112

لو1969485 1لايه جمال امحمد ال 74.630074.6300 1135408912019 113

ى الشيبانى خليفه1971408 م عبدالعا 1زحا 74.550074.5500 1145407362019 114

1ىشهد اسماعيل محمد البعو1969845 74.480074.4800 1155410182019 115

1مها فرج مفتاح صالح1970559 74.480074.4800 1165411152019 116

1ريحان توفيق مفتاح برقدو1970877 74.260074.2600 1174086492019 117

روك البسكر1970114 1ىاملنتصر صالح الدين امل 74.260074.2600 1184085612019 118

ي الخطابي1969393 1سلسبيل محمد ع 74.260074.2600 1194084042019 119

1ايوب محمد مصباح احمد1969805 74.260074.2600 1204085012019 120

روك املوال1969453 1مودة الهادى امل 74.260074.2600 1215411182019 121

1خميس ضو سعد محمد1970058 74.260074.2600 1224085752019 122

ى العربى الولوال1970729 الهدى فت 1رنو 74.040074.0400 1234086772019 123

ر ابوعجيلة بالحاج1969573 الهدى بش 1رنو 73.890073.8900 1244084622019 124

1مي عبدالسالم مسعود عمر1928915 73.820073.8200 1254084542019 125

ي البسكر البسكر1969827 ى فو يع ي 1ز 73.820073.8200 1264084882019 126



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
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ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

مضان مصباح1969094 1رساملة جمعه  73.820073.8200 1274084002019 127

1محمد عبدالواحد محمد الحاج1969378 73.750073.7500 1285415292019 128

ىحاب جمعه ابوعجيلة البعو1970303 1ر 73.750073.7500 1295417612019 129

ى1970208 1جهاد محمد عمر ع 73.750073.7500 1305415932019 130

ق1970846 مضان خليفة الاز رعبد الرحيم  1ر 73.670073.6700 1314085882019 131

1حس ابوعجيلة أحمد نقيب1969931 73.600073.6000 1324085702019 132

1احمد محمود سالم الجويعان1969055 73.600073.6000 1335415762019 133

ح1970197 1رفادي فيصل ابوعجيلة ابو 73.520073.5200 1345415082019 134

ى غريبيل1970124 ى محمد ع 1ع 73.520073.5200 1355413132019 135

يد1970319 ى مصباح ابو 1زعبد الحكيم ع 73.450073.4500 1365416172019 136

1ىوعد محمد مسعود البسكر1970218 73.450073.4500 1375411792019 137

1ىاملعتصم باهلل نصر ابوعجيلة العسكر1970211 73.380073.3800 1384085602019 138

ى ابوكريمة1970679 1صابرين عمران الفر 73.308873.3088 1395407882019 139

رة1969109 1غسان محمد سالم غ 73.300073.3000 1404084892019 140

1هاجر صالح الدين محمد دعفوس1970205 73.300073.3000 1415411402019 141

1يعمر املختار ابوعجيلة البعو1969955 73.300073.3000 1424085972019 142

يد محمد بالرقدو1969968 1زمع ابو 73.235373.2353 1435416852019 143

يق1969831 1رايمان عامر عبدالسالم ز 73.230073.2300 1445409022019 144

يد مفتاح1969863 1زمعاد عبدالكريم ابو 73.230073.2300 1455416822019 145

روك محمد شليبك1969592 1ايمان امل 73.160073.1600 1464083512019 146

ان عبدالكريم أبوعجيلة القنطر1969734 يمر 1و 73.010073.0100 1475413882019 147



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة
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يخ :رالتا
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
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ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ي الكوني برقدو1969752 1سراج البا 73.010073.0100 1484085092019 148

ى شاماكة1969111 1صابرين مسعود ع 72.790072.7900 1494084202019 149

1صالح معمر صالح الحرك1927744 72.640072.6400 1504085822019 150

ي ضو ابو سريويل1969769 1آية ع 72.640072.6400 1514086292019 151

1رانيا مولود ضو الضبع1969205 72.500072.5000 1524083762019 152

وب1970407 1نوال عادل صالح امل 72.420072.4200 1534084612019 153

1أميمة عبدالسالم قويدر عبدالقادر1969751 72.420072.4200 1544083452019 154

1منياء املختار محمد القريض1969992 72.420072.4200 1554086712019 155

ف سعيد1927055 ر الشا 2رنزار من 72.352972.3529 1565414062019 156

حيل1927520 ايد  راحمد امحمد  1ز 72.270072.2700 1575415692019 157

ى1970410 مضان صالح الصوي 1رمحمد  72.270072.2700 1585415222019 158

1اسامة جمعة مصباح خملج1969080 72.270072.2700 1595414352019 159

ي جمعة عمر سويس1969684 1ع 72.200072.2000 1604085942019 160

1خالد سالم ضو عبدالسالم1927499 72.130072.1300 1614085742019 161

1مراد جمعه صالح كريعات1969798 72.050072.0500 1625416792019 162

جب جمعة عبد هللا1969677 1رالساعدي  71.910071.9100 1634085582019 163

1نسرين خليفة عمر عمار1969565 71.760071.7600 1644084592019 164

1خالد ضو عمار الشاطر1970705 71.760071.7600 1654085052019 165

1ياسراء املنتصر عبدالحفيظ البسكر1929696 71.690071.6900 1664083322019 166

1منيا مسعود محمد الشوشان1969729 71.690071.6900 1674084472019 167

لو1969533 1لمودة مولود عمر ال 71.540071.5400 1684084512019 168
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الشهادة الثانوية

ى الهادى القا1969704 1عبداملعز ع 71.390071.3900 1694085182019 169

ى1970222 روك مفتاح الال ى امل 1ع 71.390071.3900 1705416332019 170

1عالء بدر بري املطبس1969867 71.320071.3200 1715416312019 171

ى عو1969561 1نأميمة امحمد ع 71.320071.3200 1725408782019 172

1سماح شعبان ابوالقاسم سالم1969441 71.320071.3200 1734086532019 173

دهار الثابت عامر املشبك1969075 1زا 71.020071.0200 1744083302019 174

ى الشني1969113 1آيات عمران ع 70.950070.9500 1754083482019 175

1الصادق جمعة عبد السالم دهان1970778 70.730070.7300 1765415842019 176

ر صالح العاتى1969793 1امنة ام 70.730070.7300 1775408702019 177

ى مسعود1969364 ى محمد ع 1ع 70.510070.5100 1785413142019 178

ي عمار سويحل1928173 1رعمار نو 70.510070.5100 1795416412019 179

ى محمد سويد1970642 1معاذ ع 70.510070.5100 1804086152019 180

ة صالح الدين ابوعجيلة الجدال1969296 1رشو 70.440070.4400 1815410222019 181

1معتصم باهلل محمد حامد ميالد1969380 70.360070.3600 1824085432019 182

ى1970161 جب نصر املشر 1رعالء الدين  70.360070.3600 1835416292019 183

لسلو خليفة ابوعجيلة ٔالاحو1969538 1ى 70.360070.3600 1845410032019 184

ى ابوالجام1970573 ر ع 1اسراء بش 70.290070.2900 1855407632019 185

ى عبداملعطى سويس الثابت1969828 1س 70.220070.2200 1864086502019 186

ى مسعود الذيب1969600 1رباب نا 70.000070.0000 1874083772019 187

غيل1969156 زحمة كمال الجيالنى  1ر 70.000070.0000 1884083882019 188

ى1970179 اب محمود عمر ع 1ا 69.926569.9265 1895415862019 189
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رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ي عامر املشبك1970454 1انجاد نا 69.920069.9200 1904083462019 190

ى ابوستة1969198 1عبدالودود عمار ع 69.920069.9200 1915413032019 191

يد ابوالقاسم القط1788556 زانية ابو 1ر 69.920069.9200 1924086412019 192

1هداية عبدالناصر عزالدين محمد1969549 69.850069.8500 1934084692019 193

ر ميلود ابوعجيلة عبدالسميع1969861 2عب 69.850069.8500 1945407902019 194

1اسماء سعد صالح برقدو1678312 69.779469.7794 1954086252019 195

ر النمر1969326 1ىسهام خالد بش 69.770069.7700 1964084092019 196

1حنان محمد عبدهللا سعد1970067 69.770069.7700 1974086342019 197

ي عمار الشيباني القابس1928600 1ع 69.700069.7000 1985415022019 198

ى سعيد قلية1970760 1احمد نا 69.632469.6324 1995415782019 199

ى بلقاسم عويدات2572172 روك ع 1امل 69.630069.6300 2004084982019 200

ن1927839 ر الام ة الهادي بش 1ومر 69.630069.6300 2015418022019 201

ن املختار مصباح بنواس1922238 1حن 69.630069.6300 2024083652019 202

1هانى محمد سعد دخيلة1970127 69.550069.5500 2035416962019 203

حلو1929833 قصفاء مصباح عبدالكريم  1ز 69.480069.4800 2044084222019 204

ه مسعود1928207 1رمحمد سالم عما 69.480069.4800 2055416612019 205

ى الثابت1969596 نى ع 1واسراء البار 69.411869.4118 2065408372019 206

يج يونس مصباح العريفى1969314 1را 69.410069.4100 2074086242019 207

ى سالم1970095 1محمد حركات ع 69.330069.3300 2084086022019 208

مضان الصرماني1928034 رمضان جمعه  1ر 69.190069.1900 2094085772019 209

ر1927600 ر سعد امش 1يشيماء بش 69.190069.1900 2104084152019 210
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الشهادة الثانوية

ي1927523 ك الصوي ي مبا 1راحمد نا 69.190069.1900 2114085572019 211

1محمود محمد كريم ابوغميقة1970251 69.040069.0400 2125413852019 212

ريل يوسف حمدان املحمودي1969320 1ج 68.890068.8900 2134085022019 213

ى املجدوب1969733 1وعد محمد ع 68.820068.8200 2144086852019 214

1مالك عمران محمد الرعاش1969957 68.820068.8200 2155416462019 215

ى عويدات1970342 1سندس مولود ع 68.750068.7500 2164084082019 216

1حياة جمعة عبدالسالم قم1969213 68.670068.6700 2174083662019 217

1رتاج محمد ابوعجيلة الهويشه1970934 68.600068.6000 2184083832019 218

1صالح الدين شعبان سالم العكرمى1969201 68.600068.6000 2195412712019 219

1شيماء ميلود فرج الجراى1970068 68.520068.5200 2204084192019 220

ي السائح الهادى1970479 رتاج نو 1ر 68.450068.4500 2214083842019 221

ى السائح1971092 1محمد مصطفي ع 68.450068.4500 2224085362019 222

ق1969603 1ومرام محمود الهادى املحر 68.450068.4500 2234084392019 223

1جود محمود عمار البب1970160 68.450068.4500 2245417402019 224

لياد مصطفى الحرار الغو1970839 ى 1ز 68.380068.3800 2255416062019 225

ى ابوكريمه1970625 ى الدين عبد هللا الفر 1م 68.300068.3000 2265407582019 226

ي1969133 1تسنيم شعبان أمحمد الصوي 68.230068.2300 2274083562019 227

رة الطاهر مفتاح عبود1969125 1أم 68.230068.2300 2284083442019 228

ك1969181 ك مبا رخولة مصطفي مبا 1ر 68.080068.0800 2294083722019 229

ي ابوعجيلة منصو ابونواس1969352 1رع 68.080068.0800 2304085212019 230

ح1969226 ريان خميس محمد ابو 1ر 68.010068.0100 2314083932019 231



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 332رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

17 من 12املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1مودة عبدهللا الهادى خفافة1969463 68.010068.0100 2324084482019 232

مضان عمر1969207 1رفيصل عمران  67.940067.9400 2335416442019 233

1جنان محمود سالم الغنمه1969452 67.940067.9400 2344083602019 234

ر1969624 ى ٔالاس 1ندى خليل ع 67.940067.9400 2354084582019 235

روك السويح1926563 الدين امل س نو رنو 1ر 67.860067.8600 2364086792019 236

1محمود عمار صالح غمق1927651 67.720067.7200 2375416762019 237

1هويدة خالد سالم الجراي1969643 67.640067.6400 2384084742019 238

1وجدان فرج مفتاح اهبال1969438 67.570067.5700 2394084772019 239

1مغفره محمدا اابو شهوه السائح1969516 67.500067.5000 2404086682019 240

1محمد موس حموده حموده1970112 67.500067.5000 2415415392019 241

1نوصال جمال عبدالسالم عو1969269 67.500067.5000 2424084782019 242

1سالم مصطفى سالم برقدو1972511 67.500067.5000 2434083232019 243

يمق1926351 1رعبدالرحمن عمار ابوعجيلة ز 67.426567.4265 2445416192019 244

1عبدالسالم محمد عبدالسالم ابوصبيع1969924 67.270067.2700 2454085142019 245

1مودة صالح محمد فتح هللا1909593 67.130067.1300 2465319352019 246

ي1928043 يمق عمر ع 1رعمر ز 67.058867.0588 2475416422019 247

1ابوعجيلة سليمان مصباح خلف هللا1928151 67.050067.0500 2485414172019 248

1مودة عبد الناصر ابوالقاسم فريكح1927610 67.050067.0500 2494084492019 249

1يمحمد مولود ابوعجيلة البعو1927638 66.985366.9853 2504086082019 250

ر شعوان1922392 روك بش 1اسالم امل 66.985366.9853 2514084962019 251

رة1969508 ى الهادى غ ريان نو 1ر 66.980066.9800 2524083952019 252



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 332رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

17 من 13املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1يعبداملنعم فرج عبيد العيساو2041828 66.980066.9800 2534085192019 253

روك سعد السطي1928154 1محمد امل 66.830066.8300 2545416512019 254

ن فريعيس1969976 1محمد خالد حس 66.830066.8300 2555416562019 255

1فاطمه حسن سالم عرفه1969887 66.610066.6100 2564084282019 256

1وفاء شعبان محمد محمد1969539 66.540066.5400 2574084812019 257

ى1969980 روك املشر 1مالك مصباح امل 66.540066.5400 2584084452019 258

ائد مختار غمق1970394 1زاخالص  66.390066.3900 2594083292019 259

تيمة1969200 1رمحمد عبدالحميد ابراهيم ا 66.320066.3200 2605523382019 260

1رايمن منصو عمر الجدوالة1969757 66.320066.3200 2614085642019 261

ى الكونى قزق2457721 1فادية نا 66.250066.2500 2625410602019 262

ة1969836 1رمحمد مفتاح سعد مها 66.170066.1700 2635415382019 263

نى1951824 روك الحمر رة عمار امل 1وام 66.102966.1029 2644055922019 264

مضان سعد1969493 1راكرام عبدالرحمن  66.100066.1000 2654083362019 265

ق1969466 1ودعاء جمعة الهادى املحر 65.950065.9500 2664083732019 266

تى1969299 مضان العكر وميسم محمد  1ر 65.950065.9500 2674084532019 267

ي1969796 ي الرقي روك ع 1محمد امل 65.880065.8800 2685416522019 268

1احمد سالم عمران التومي1927748 65.800065.8000 2694085532019 269

1عالء فرج ابولقاسم وذينات1926516 65.730065.7300 2705416322019 270

وب1927570 1عيادة عادل صالح امل 65.660065.6600 2714084252019 271

ى عويدات1969118 ى ع 1ايمان فت 65.440065.4400 2724083522019 272

ر1794330 1نادين املهدي يوسف الصغ 65.367665.3676 2735411252019 273



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 332رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

17 من 14املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ي الاطرش1927438 1صفاء جمال ع 65.360065.3600 2744084212019 274

1جهاد محمد السائح الزيتوني1928170 65.360065.3600 2754085042019 275

1ضوء ابوعجيلة ضوء الفقى1969854 65.360065.3600 2765416132019 276

1أحمد إبراهيم مفتاح أوشاح1929485 65.360065.3600 2774082652019 277

1دنيا عمران عمار برقدو1969915 65.220065.2200 2784086402019 278

ي1928157 ي امحمد الد رنسيم نو 1ر 65.070065.0700 2795416922019 279

ي عو1928049 ى امحمد ع 1نض 64.920064.9200 2804084232019 280

1عاي الهادي الساكت ابوكبدة1926245 64.850064.8500 2815416152019 281

ى هويدى1969530 1ريان محمد ع 64.770064.7700 2824083942019 282

1ندى مصطفى ميالد شبيبح1970015 64.770064.7700 2835418232019 283

ر ميالد بريك1969794 ىنيم ص 1ر 64.700064.7000 2844083902019 284

1انعام حسن محمود القط1969417 64.700064.7000 2854083472019 285

1هناء اسماعيل صالح املعكف1811406 64.550064.5500 2864084712019 286

ي1927589 ي الحجا ي ع 1اسراء فت 64.480064.4800 2874083332019 287

ي احمد الجوا1922116 1فاطمة ع 64.480064.4800 2884084292019 288

1اسالم حامد عزالدين محمد1969337 64.411864.4118 2895412132019 289

روك ابوعجيلة الزحمي1969692 1رجاء امل 64.410064.4100 2904083852019 290

روك بشنه1970168 ى امل 1رخالد الفيتو 64.260064.2600 2914085722019 291

1قسناء سالمة معتو ابراهيم1969185 64.260064.2600 2924084062019 292

رة فرج عامر شهيبه2457449 1أم 64.260064.2600 2935408762019 293

روك عمر احمد1921902 ؤف امل 1وعبدالر 64.190064.1900 2944085122019 294



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 332رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

17 من 15املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

روك سمهود1969100 1سليمان عبدالسالم امل 64.110064.1100 2955412632019 295

يخلود عاشو مصباح البسكر1926432 1ر 64.040064.0400 2964083682019 296

ييتاج جمعة ابوعجيلة البعو1927602 1ر 63.970663.9706 2975417662019 297

ى1970464 روك الثابت البا 1رتاج امل 63.970063.9700 2984083792019 298

ي ابوعجيلة الحريريق1922060 1شادية نا 63.820063.8200 2994084122019 299

1احمد عبد هللا عمار دخيلة1970746 63.820063.8200 3005414292019 300

1محمد فرج مصباح املجدوب1927636 63.750063.7500 3014085342019 301

1شيماء حسن حركات عويضة1925534 63.750063.7500 3024084172019 302

1ساملة مولود سالم بكالم1924155 63.670063.6700 3034084022019 303

1مراد عمر امحمد نصر2210207 63.600063.6000 3044085392019 304

ي خليفة ميالد1921934 1وائل فت 63.080063.0800 3054085492019 305

جب عبدهللا خلف هللا1927482 1راحمد  63.014763.0147 3064084922019 306

ميلة1923510 1رسعد احمد سعد  62.867662.8676 3075414642019 307

روك محمد قريميدة1926136 1محمد امل 62.720662.7206 3084086002019 308

1محمد خالد جمعة الزحاف1969599 62.640062.6400 3095416552019 309

ي عبدهللا سعد1928858 1محمود ع 62.426562.4265 3105416752019 310

1اية حسن محمد برقدو1928186 62.352962.3529 3115417252019 311

1احمد محمد احمد املجدوب1928201 62.350062.3500 3125415752019 312

مضان حركات داللة1927780 1رايمان  62.200062.2000 3134086302019 313

1شهد عبدهللا عبدالسالم الجدال1969866 62.130062.1300 3144084142019 314

1ساملة خليفة جمعة الكريم1970283 61.980061.9800 3154084012019 315



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 332رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

17 من 16املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ي البكوش1928981 1مؤيد عبدالصمد ع 61.764761.7647 3165416892019 316

يد1969154 يد ابو زاملهدى جمعة ابو 1ز 61.610061.6100 3175414432019 317

ي سالم البعو1927920 1يسالم فت 61.544161.5441 3185412542019 318

ى1969912 روك املشر 1مرام مصباح امل 61.540061.5400 3194084402019 319

1دعاء يوسف الطاهر صالح1928892 61.250061.2500 3204083742019 320

1صابرين مختار ميلود الجيالني1927436 61.100061.1000 3215410272019 321

ر1927977 1هاجر ابوخذير محمد الاس 61.029461.0294 3225411382019 322

روك احمد ال1927607 1مالك امل 61.020061.0200 3235410972019 323

ر الحاج خليفة سالم2210114 1ربيع بش 60.735360.7353 3244085072019 324

1شيماء عامر ابوالقاسم سالم1923177 60.510060.5100 3254084182019 325

يخولة عاشو مصباح البسكر1926435 1ر 60.290060.2900 3264083702019 326

1جواهر عبدالكريم مصباح كحيل1969978 60.070060.0700 3274083612019 327

1اسامة محمد ميلود ابوتشة1925707 60.000060.0000 3284084952019 328

مضان الخنجار الوكواك1926214 يعادل  1ر 59.700059.7000 3294085842019 329

ر صالح العاتي1923422 1رتاج ام 59.040059.0400 3304083802019 330

ي عبداملؤمن1927474 1اية مصطفى ع 58.820058.8200 3314083502019 331

مضان صالح كريعات1928428 1رنزار  58.380058.3800 3325416912019 332



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 332رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

17 من 17املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية - العجيالت كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ٕالاجماليات للكلية

87.130071.6367 58.3800

33688455

3275332

332 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

0 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

ربية  العجيالت- كلية ال الرغبة الثالثة

31

0



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 431رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

14 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - الزاوية

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

دن2009264 ي فرج ابو 1وهداية خليفة العجي 83.823583.8235 14073672019 1

1احمد عبدالحميد سالم الوصيف1990962 83.450083.4500 24075132019 2

1عبداملالك محمد عبدالرحمن عثمان1938153 82.940082.9400 35387542019 3

1ىخليفة امحمد خليفة البلعز1992062 82.647182.6471 45362092019 4

مضان عبدهللا1946286 1رمحمود عبداملنعم  82.350082.3500 55363642019 5

ي1990350 1عبدالرحمن خالد عبداملجيد الرقي 81.020081.0200 65368642019 6

1لاحمد كمال احمد الهاز1991204 80.730080.7300 74075142019 7

مضان سليمان منصو1992018 ربشر  ر 1ى 80.441280.4412 85364642019 8

الهدى جمعه يوسف كريمة1991721 3رنو 79.338279.3382 95366272019 9

ى املرير1995197 ى عبدالناصر ع 1ىع 79.260079.2600 105373662019 10

الدين عبدهللا العجيم1991909 1راحمد نو 79.190079.1900 115386102019 11

1رضوان ابوالقاسم عامر املهمل1970495 78.890078.8900 125414602019 12

ى جودر2007130 1وصال جمعة ع 78.529478.5294 135346572019 13

1احمد لطفى مصطفى دبوب1990256 78.450078.4500 145366932019 14

ى دبوب1990282 1اصيل ابوبكر العجي 78.380078.3800 155367162019 15

2محمد الجيالنى سالم الطيف1994078 78.308878.3088 165374192019 16

1ايوب عمر خميس غباش1797367 78.300078.3000 175433262019 17

ى محمد أحمد أبوطالق1993984 1عبدالعا 78.300078.3000 185368952019 18

1ايوب مسعود العربى غومة1990058 78.010078.0100 195367572019 19

ر محمد املريم1993998 1عبدالعظيم البش 77.940077.9400 205369012019 20

الدين غيث الشحومي1990920 1رعبداملهيمن نو 77.860077.8600 215369472019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 431رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

14 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - الزاوية

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

وف ابوالقاسم القص1991541 ؤانيا عبدالر 1ر 77.794177.7941 224074422019 22

ة1991634 ر قدا ر انو البش رعب 3ر 77.573577.5735 235365742019 23

1اشرف محمد مولود بشينة1939432 77.420077.4200 245367152019 24

رناو1990793 ى ال 1ياحمد الكامل ع 77.270077.2700 255366622019 25

ر عبدهللا عبدالقادر1991767 1عبدهللا البش 77.200077.2000 265362652019 26

1محمد فؤاد الكامل يوسف1990814 77.130077.1300 275388342019 27

ى1991140 ن مصطفى الغبا 1محمد حس 77.130077.1300 285388122019 28

مضان عمر بن مرضية1994259 ن  2رياس 77.050077.0500 295375542019 29

ر ابوقبصة1992385 1اشرف عبدالسالم الصغ 76.910076.9100 305367132019 30

1حسن محمد الطيب يربوع1929647 76.838276.8382 315362042019 31

ر مولود سويس1994668 1عبدهللا البش 76.830076.8300 325369152019 32

جب1824004 ى  1رمعاذ عبدالسالم ع 76.830076.8300 335371142019 33

مضان الشيبانى الحران1990797 1رمحمد  76.760076.7600 345388142019 34

ي احمد1991222 1سراج محمد ع 76.610076.6100 355368142019 35

1ايوب صالح احمد ابوطالق1989922 76.540076.5400 364075182019 36

روك قشوط1918363 1سيف الاسالم ساس امل 76.470076.4700 375372782019 37

ان1991286 1ومعتصم سالم احمد كر 76.470076.4700 385388712019 38

حومة1991123 3رمحمد ابراهيم محمد  76.323576.3235 395387912019 39

ي دبوب1994798 2محمد مولود ع 76.320076.3200 405363562019 40

1أسياء امحمد الطاهر فرج2038376 76.250076.2500 415364242019 41

3دباج سامى محمد ابوالغيث1990416 76.250076.2500 425377222019 42
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الشهادة الثانوية

مضان ناصر املودى2012106 ة  رمر 1و 76.100076.1000 434077192019 43

1عبداملهيمن حامد محمد عري1990961 76.100076.1000 445369402019 44

ي فحيل البوم1992259 ضة عبد هللا ع 1ور 76.100076.1000 454076752019 45

ر سليمان عبدالقادر1990510 ي البش 1ع 76.020076.0200 465362852019 46

1اسامة شعبان الشيبانى أبوالقاسم1991953 75.800075.8000 475386132019 47

1عبداملطلب محمد بلعيد الاحرش1990949 75.800075.8000 485369312019 48

ك1830005 3واحمد مصطفى محمد العكر 75.730075.7300 495367002019 49

3يعماد محمد عمر املشر1992988 75.660075.6600 505387822019 50

رة خليفة عبدهللا الاجنف1990233 3ام 75.588275.5882 515364442019 51

ن إشكال1929598 1أيمن السيد حس 75.580075.5800 525386462019 52

1فجر الهدى عبدالرحمن عبدهللا سعيد اطبيقة1993036 75.510075.5100 535379272019 53

1حاتم حسن عبدهللا عمار1991095 75.440075.4400 545386542019 54

3عبد الرحمن سليمان عبدالحميد القمودي1991350 75.440075.4400 555362432019 55

1احمد القمودى املقطوف اوحيدة1993554 75.140075.1400 565385772019 56

ى سركز1990014 1جهينة حسونة ع 75.070075.0700 574076552019 57

ة الشريف1990319 1رأسامة عبدالباسط عما 75.000075.0000 585386142019 58

1يمحمد املقطوف الحرار الحنيش1991786 74.852974.8529 595363142019 59

1محمد عماد محمد خضر1990455 74.630074.6300 605388292019 60

1ىعبدالرحمن يوسف الحرار الحنيش1991745 74.550074.5500 615362492019 61

ى1990436 1محمد عبداملجيد احمد العجي 74.550074.5500 625370522019 62

ى عصمان1990755 ى مفتاح فت 1فت 74.480074.4800 635369862019 63
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الشهادة الثانوية

1لبيب احمد عبدهللا الطوير1931299 74.480074.4800 644075292019 64

1مصطفي احمد محمد شقالبو1992399 74.410074.4100 655371042019 65

ن الهادى التايب1990356 1ىبشر حس 74.410074.4100 665376762019 66

و1994550 ي مسعود الز قمحمد ع 1ر 74.410074.4100 675374632019 67

ي1990508 1رعبدالعظيم مصطفي احمد الفيتو 74.330074.3300 685369022019 68

ريش1989888 1العربي عبدالوهاب العربي ال 74.260074.2600 695386262019 69

ف الطاهر1991499 1ومالك لطفي معر 74.117674.1176 705366052019 70

1الاء عبدهللا محمد عثمان2007993 74.117674.1176 715359282019 71

1عالء الدين ابوالقاسم محمود الخرباش1990729 74.110074.1100 725369582019 72

2عبدالرحمن عبدالوهاب محمد الذيب1990758 74.110074.1100 735368702019 73

1محمد عبدالحكيم عبدالسالم غنية1991687 73.970073.9700 745370452019 74

ى خليفه دخان1947679 1محمد ع 73.890073.8900 755370622019 75

2محمد الطاهر محمد اشكال1990200 73.890073.8900 765363112019 76

3ايوب عمر مصباح ابوقربن1990963 73.890073.8900 775367562019 77

ن عمران1939908 1عبدالرحيم احمد حس 73.820073.8200 785368752019 78

ر العربي ابونقاب1819233 2محمد البش 73.670073.6700 795370112019 79

ي1944623 مضان الال ى  2رمحمد ع 73.670073.6700 805363392019 80

رهللا بركة1991326 3عبدالحميد ابراهيم خ 73.520073.5200 815368562019 81

روك الجدي1969622 1أسيل أحمد امل 73.455973.4559 825408502019 82

ن1991056 1محمد مصطفى املختار حس 73.450073.4500 835363532019 83

ة1931323 ن ابوبشا 1رمالك كامل حس 73.380073.3800 845369952019 84
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ر حميدة1990681 ي ص اب نا 1يا 73.380073.3800 855367482019 85

2يعبدالواحد عبدالواحد ابوالقاسم املشر1990752 73.380073.3800 865369532019 86

ق هللا1991185 ر محمد ر زاحمد خ 1ى 73.300073.3000 875366702019 87

ان عبد هللا ضؤ الحنيش1990263 2ومر 73.300073.3000 885363682019 88

2محمد عامر الغضبان شنب1994082 73.300073.3000 895388192019 89

2ىعبداملعز احمد االبدر عياد1990720 73.300073.3000 905387562019 90

ان فخر عبدالسالم الذيب1991658 ىمر 1و 73.160073.1600 915388552019 91

ى محمد قرينات1990938 ى ع 1س 73.080073.0800 924074542019 92

1اسامة جمعة مسعود دلهيس1991649 73.080073.0800 935361672019 93

3احمد ابراهيم احمد الغريب2708245 73.080073.0800 945385722019 94

ث خالد محمد املرابط1990757 3رالحا 73.014773.0147 955367252019 95

ى امحمد صالح1990064 1محمد ع 73.010073.0100 965388282019 96

1ىمحمد عبد الكريم محمد البلعز1992164 73.010073.0100 975363352019 97

1م عبد املجيد صالح مسعود2007799 73.010073.0100 985349432019 98

ى عبدالسالم1990977 ر الفيتو راسالم خ 3ى 73.010073.0100 995367092019 99

ر جرجر1994217 1مهند عبدالوهاب البش 72.940072.9400 1005375212019 100

ى املقو1993218 1زسند محمد ع 72.940072.9400 1015362292019 101

حومة1992491 ي عبدهللا  1رممدوح نا 72.940072.9400 1025363802019 102

ر مسعود الجغم1993307 1عبداملهيمن الصغ 72.940072.9400 1035373412019 103

ى الهادي املسعودي1991560 1عبداملهيمن ع 72.790072.7900 1045369432019 104

1اماني ابراهيم محمد غري1991425 72.790072.7900 1054074152019 105
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الشهادة الثانوية

ي اسماعيل الدقرم1948189 1زمحمد فو 72.790072.7900 1065370742019 106

ن عبدالحكيم املقطوف النكب1990885 1الحس 72.720072.7200 1075367262019 107

ن1991086 3أحمد عبدالباسط عبداملجيد الش 72.640072.6400 1085385832019 108

ىمز مهذب نصر كفاية1991288 1ر 72.570072.5700 1095368022019 109

ن عبدهللا حديدة1991245 1محمد حس 72.570072.5700 1105370242019 110

اس1993999 3رطه خالد عبدهللا ابو 72.570072.5700 1115368372019 111

1عبدامللك حسن عبدالحميد الاحرش1991582 72.420072.4200 1125387592019 112

ين الدين1991074 2زمهند اسماعيل جادهللا  72.420072.4200 1135371302019 113

3اسالم اسماعيل بلعيد بقبق2005811 72.350072.3500 1145310012019 114

1معاد ابوالاسعاد صالح املودى2012110 72.270072.2700 1155388632019 115

ن2007909 1عبدالوهاب نصر محمود ابوخبل 72.270072.2700 1165369542019 116

3عبدالرحمن عبدالغ املختار عبدهللا1990936 72.270072.2700 1175387282019 117

يج عبدالحكيم املقطوف النكب1992364 1را 72.130072.1300 1184076132019 118

روك1991834 ى امل ى ع 1محمد فت 72.130072.1300 1195363452019 119

ى الطيف1918443 ي ع رتقو الفيتو 1ي 72.130072.1300 1204077952019 120

ى فيصل محمد الكادع1995019 3ع 72.130072.1300 1215369712019 121

حومة1917345 1راسامة العربي محمد  72.050072.0500 1225371982019 122

3محمد اسماعيل محمد الحوير1990622 72.050072.0500 1235370102019 123

1معاوية اسماعيل ابوالقاسم السباني1938392 71.980071.9800 1245388682019 124

1وليد عبد هللا صالح خليفة1990285 71.910071.9100 1255363972019 125

ى سالم1990070 1الهام محمد ع 71.910071.9100 1264074122019 126
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1ىمحمد املختار محمد القدير1990812 71.910071.9100 1275370182019 127

2محمد مجدى امحمد صرقن1991899 71.910071.9100 1285363502019 128

3صفاء صالح الهادى الزقيط1992136 71.910071.9100 1295365622019 129

1عبدالرحمن محمد محمد احفيظة1829833 71.830071.8300 1305387322019 130

1ىتقو ابراهيم ابوالقاسم املرابط1990981 71.760071.7600 1315376862019 131

3وسيم مراد سالم الطرابلس1992547 71.690071.6900 1325371572019 132

ف املختار القزدار2005856 3رايمن الشا 71.690071.6900 1335310332019 133

ي1899291 3شيماء عيس محمد النائ 71.610071.6100 1345349262019 134

ي محمد ا الحرش1990000 1احمد ع 71.540071.5400 1355366882019 135

ى الاصقع1991755 1احمد ابوعجيلة ع 71.540071.5400 1365366602019 136

ن ابو القاسم كشالف1991130 2محمد حس 71.540071.5400 1375388092019 137

ي الاسود2011873 ي ع ان العجي 3ور 71.397171.3971 1385359512019 138

اق الصادق الجرد1990773 1زشهد عبدالر 71.390071.3900 1395365542019 139

1نادر كمال املهدى اشكال1990878 71.390071.3900 1405371412019 140

1ريان العربي مصطفي خليل1989793 71.320071.3200 1415377842019 141

1أحمد محمد املهدى سمهود1990299 71.170071.1700 1425361622019 142

1عدي عبدالخالق مصطفى يربوع1990574 71.100071.1000 1435387682019 143

مضان بشينه1990130 2رعاصم الطاهر  71.100071.1000 1445362352019 144

اق محمد سليمان1991830 1زمحمد عبدالر 71.020071.0200 1455363322019 145

ي العربي ففو1990509 3رشهد نو 71.020071.0200 1465378712019 146

ى1990889 جب املس مضان  رجهاد  1ر 70.950070.9500 1474075202019 147
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ى املختار املودى2010551 2محمد ع 70.950070.9500 1485370602019 148

يك1990675 ي ابوعجيله الز 1واحمد فت 70.880070.8800 1495386012019 149

ى العربي قنوص1990418 2رامي ع 70.880070.8800 1505386722019 150

ى البدر الطاهر1990642 3ياصيل ع 70.880070.8800 1515367182019 151

ى ك1990500 ي ع 3رعبداملعز نو 70.880070.8800 1525387582019 152

3محمد جمال يوسف حمزه1992200 70.880070.8800 1535370222019 153

روك1992061 1مليس خالد محمد امل 70.800070.8000 1544077162019 154

ى امحمد الرطيل1989661 2فادى ع 70.800070.8000 1555369852019 155

مضان بن سعود1814253 ي  رعبدالقدوس نو 3ر 70.730070.7300 1565369082019 156

جب الشوشان1940136 3رمحمد سامي  70.588270.5882 1575388172019 157

1حمزة مصطفي العربى غومة1990074 70.580070.5800 1585367882019 158

1رالنعيم عاشو عبدهللا محمد1990840 70.580070.5800 1594114942019 159

ى فلوكة1990698 1مودة محمد ع 70.580070.5800 1605379982019 160

1ايمان ابراهيم عمر خليفة2008255 70.580070.5800 1615348932019 161

1عبدالرحمن محمد املختار الكبلو1990820 70.440070.4400 1625387312019 162

مضان1991653 1رعبدالعظيم مصطفى محمد  70.360070.3600 1635369032019 163

ى الغا1991770 ى ع 1وجدى فت 70.290070.2900 1645363952019 164

ى املرابط1990823 3اكرم ابولقاسم ع 70.290070.2900 1655367192019 165

3سراج الدين سالم حسن محمد2021970 70.290070.2900 1665445202019 166

ر عبدالسالم ميلود حمودة1991399 3الزب 70.290070.2900 1675367292019 167

1عبد الرحمن عبد الكريم سالم كذيبات1991146 70.220670.2206 1685362452019 168
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مضان1991604 1رسيف هللا خالد محمد  70.220070.2200 1695368282019 169

تيمه2006944 3رمحمد مصطفى مصباح  70.220070.2200 1705312522019 170

1ايمن جمال محمد عبدالعزيز1990541 70.140070.1400 1715361862019 171

ي صالح محمد عبدالن1990165 1صب 70.140070.1400 1725387012019 172

ي مصطفي مانيطة1991144 1حمدى فت 70.070070.0700 1734073902019 173

1سند عبدالحفيظ الهادى الشيبانى1971478 70.070070.0700 1745360412019 174

ى1989760 ر مصطفى الزهو 1مصطفى البش 70.070070.0700 1755388572019 175

1ربيع محمد امحمد صرقن1992011 70.000070.0000 1765362132019 176

3صهيب ابراهيم محمد املصراتى1990290 70.000070.0000 1775387022019 177

ى الحطاب1990084 جب ع 2راسامة  69.920069.9200 1785386122019 178

1محمد السيد عبدالسالم الشقف1991038 69.850069.8500 1795370162019 179

ر قباضة1991637 1محمد فؤاد املن 69.850069.8500 1805370732019 180

ي الاسود2004791 2اشواق حمدي ع 69.850069.8500 1814058452019 181

مضان بن سعود1991570 ى  رمحمد نو 2ر 69.850069.8500 1825388452019 182

ك1991414 2ومحمود مصطفي محمد الكعر 69.770069.7700 1835370962019 183

1ومحمد عبدهللا امحمد الر1991646 69.700069.7000 1845370512019 184

ن صالح محمد محمد1992577 2ياس 69.700069.7000 1855371582019 185

1محمد محمود محمد الغويل1989729 69.630069.6300 1865388382019 186

ى عامر الشتيو1990746 ن فت 1ىعبداملع 69.630069.6300 1875362772019 187

مضان عبدالحفيظ سعود1990368 2راحمد  69.630069.6300 1885385802019 188

جب العربي حليلة1990408 ر  رخ 3ي 69.630069.6300 1895367942019 189



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 431رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

14 من 10املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - الزاوية

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى الشيبانى1992397 1اصالة عبد الكريم الال 69.411869.4118 1905389242019 190

1سه مولود الهادى املفجر1991372 69.260069.2600 1914076922019 191

مضان عو2008137 نناهد محمد  3ر 69.110069.1100 1925359812019 192

ن هرهو1992077 مضان حس راسعد  1ر 68.970068.9700 1935386172019 193

1احمد عبدالسالم الطاهر الاحرش1990353 68.970068.9700 1945385912019 194

ر العربى ابونقاب1992444 2معاد البش 68.820068.8200 1955388642019 195

ر محمد التومى2021631 2فاطمة البش 68.820068.8200 1965258682019 196

2عبدالحكيم احمد الهادي عبدالحميد1994005 68.750068.7500 1975372972019 197

ى1990422 1رتاج ابراهيم مصطفى الزهو 68.600068.6000 1985377452019 198

ي ضوء التواتي1939304 1معاد ع 68.450068.4500 1995371152019 199

ى القا1993865 2وفاء مفتاح ع 68.450068.4500 2005384712019 200

ى الثوير1991137 ن الفيتو 2رمودة حس 68.450068.4500 2015379942019 201

3وسام مصطفى عبدالحميد الرميح1990990 68.450068.4500 2025371562019 202

ي محمد الر قيق1994805 1مصطفى فت 68.380068.3800 2035363722019 203

ن1991044 ى حس اق السو رهيام عبدالر 1ز 68.300068.3000 2045381012019 204

غيدة1990809 1راحمد شعبان احمد  68.300068.3000 2055366782019 205

ى محمد سليمان1990254 1احمد ع 68.300068.3000 2065361582019 206

1غزالن عبدالغ محمد العائب2023820 68.235368.2353 2075342762019 207

1شيماء عبدالسالم محمد مرتاح1990924 68.230068.2300 2085365572019 208

اق الصادق البش1991255 3زحسن عبدالر 68.230068.2300 2095367802019 209

ى عاشو الزبادى1992313 2رابرار ع 68.160068.1600 2105389042019 210



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 431رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

14 من 11املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - الزاوية

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

1محمد عياد احمد الحداد1997592 68.080068.0800 2115342732019 211

اق خالد املرغ املهندس1991383 1زعبدالر 68.080068.0800 2125368812019 212

3محمد احمد الهادى العجيل2006226 68.080068.0800 2135312012019 213

ر السايح1992305 ى البش 1عبدالرحمن فت 68.010068.0100 2145362462019 214

1اسالم عادل الطاهر الرميح1989432 67.940067.9400 2155367102019 215

ي1937773 1مهند محمد الكوني اشكندا 67.860067.8600 2165388782019 216

ي املشر1990946 وف ع ي عبدالر يع 3ؤ 67.500067.5000 2175387762019 217

ي1905506 1عبدالفتاح ابراهيم سالم ع 67.420067.4200 2185384952019 218

جب خلف هللا1991419 ى  رصابرين الفيتو 1ر 67.200067.2000 2195378802019 219

1نمنته محمد عبدالرحمن الحسو1991907 67.130067.1300 2205379862019 220

1بسام عياد ابوالقاسم مانيطة1944949 67.130067.1300 2215367652019 221

رهوني1991152 ي الرماح ال د فت 1وداو 67.050067.0500 2225386692019 222

ي1991620 ى املز 3واسامة عبدالسالم ع 67.050067.0500 2235361702019 223

1نزار محمد عبدهللا نصرات1990316 66.985366.9853 2245388822019 224

مضان1991908 1رنسرين محمد مفتاح  66.980066.9800 2255366202019 225

1شهد محمد ساس املقطوف1989571 66.910066.9100 2265365552019 226

ى ابوخريص مامى1990592 3رمحمد نو 66.760066.7600 2275370882019 227

ي حديدة1929640 اق ع 1زحمدي عبدالر 66.540066.5400 2285386622019 228

مضان فرحات فرحات1991353 ريان  1ر 66.320066.3200 2294076762019 229

ر محمد قلعو1832952 1زمعاذ البش 66.320066.3200 2305371092019 230

ؤف محمد مفتاح جعيدة1942816 1وعبدالر 66.250066.2500 2315362562019 231



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 431رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

14 من 12املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - الزاوية

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

3سناء الكونى سوس شلفوح1989822 66.250066.2500 2325383192019 232

ى حدود1991823 3عالء الطاهر ع 66.170066.1700 2335369612019 233

ر1994204 1ىعبدالبديع ابوعجيلة محمد امش 66.100066.1000 2345372962019 234

مضان خليفة الزحوف1991065 1رمحمد  65.950065.9500 2355363272019 235

عميط1946782 زعبدالبار احمد سالم  1ى 65.880065.8800 2365362362019 236

ى املحجوب الغو1991535 لفاطمة فو 1ز 65.730065.7300 2375379222019 237

1احمد محمد عمار محمد2011451 65.580065.5800 2384073692019 238

1رحمة عبدالسالم املختار قرابيل1992043 65.510065.5100 2394074472019 239

ر الرقيق1990080 1محمد عياد البش 65.440065.4400 2405363412019 240

1ىعبدالعال عبدالعزيز محمد الخطر1989841 65.440065.4400 2415362592019 241

ى بحو1991975 1نمعاد مسعود ع 65.140065.1400 2425388672019 242

1يعبدالسالم الصديق البدر ذبوب1991344 65.070065.0700 2434073912019 243

ربي1935650 ي املغ 1ثابت حسن العجي 64.850064.8500 2445361962019 244

ى العربى سركز1991058 1محمود صب 64.700064.7000 2455363632019 245

1مالك الهادي صالح كساب1947293 64.330064.3300 2465369932019 246

ر2007934 مضان كش ى  2رهبة فت 64.330064.3300 2475359892019 247

ى أحمد محمد2015763 1عبدالباسط ع 63.970063.9700 2484115132019 248

1احمد سالم عمر البوعي2007073 63.670063.6700 2495346712019 249

1ابتسام عبدهللا مختار محمد1993373 63.670063.6700 2505381282019 250

اس1990518 1رمحمد مسعود سالم ابو 63.380063.3800 2515351022019 251

ي الحاج1993230 ي محمد ع 2ع 63.010063.0100 2525395192019 252



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 431رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

14 من 13املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - الزاوية

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى1990177 ي القط 1صفاء احمد ع 62.200062.2000 2534074662019 253

ي املشكو1994020 اق مفتاح ع يعبدالر 3ز 62.130062.1300 2545362522019 254

1رهديل منصو التومي بركة1899535 62.050062.0500 2555359912019 255

مضان احمد1990972 1رسيف الدين محمد  61.690061.6900 2564079722019 256

1خلود الطاهر شعبان دخان1947668 61.610061.6100 2574074392019 257

ق1929907 ر الاز 1رهاني املختار البش 60.580060.5800 2585371472019 258

حومة1990242 ريان مصطفى التومى  1ر 58.670058.6700 2595377932019 259

ى كعبار1938822 ان سالم ع 2ومر 58.520058.5200 2605388522019 260

ن ابوقنديل1940678 3معاد الكامل حس 58.520058.5200 2615371102019 261

1محمد مولود الهاشم املرغ1842077 58.382458.3824 2625374832019 262

1املهدي ابراهيم املهدي الزيغ1921774 58.010058.0100 2635518422019 263

1شمس الدين عامر عبدهللا الحامدى1929718 57.640057.6400 2645368292019 264

ى الرميح2042389 1امامه سالم ع 57.420057.4200 2654076322019 265

ربي1935705 ي املغ 1ساجدة حسن العجي 56.390056.3900 2665365272019 266

ر وداعه2207102 ى البش 1فاطمة ع 55.510055.5100 2675229142019 267

ي حمزة1823951 1اية حسن صب 55.000055.0000 2685376382019 268

ر محمد عبدالسالم امحمد1939124 1زه 52.790052.7900 2695393882019 269



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 431رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

14 من 14املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - الزاوية

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ٕالاجماليات للكلية

83.823571.1773 52.7900

189163521

18933269

431 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

162 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

الزاوية- كلية الاقتصاد  الرغبة الثالثة

169

47



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 331رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

رهونى1970054 1ايه احمد عبدالسالم ال 86.170086.1700 15408862019 1

1مرام ضو حركات املبوش1970193 85.580085.5800 25417982019 2

ن حامد1969702 1سلسبيل سالم حس 84.705984.7059 35417732019 3

1محمد عمر ابراهيم مليس1969448 84.040084.0400 45413712019 4

ر فريقيطة1969773 ى بش 1محمد ع 83.080083.0800 55413692019 5

2مرام ابوبكر جمعة بالرحال1970424 81.610081.6100 65410772019 6

ى بوكر1970310 3رهف محمد ع 81.250081.2500 75409742019 7

1مالك عبدالكريم محمد الصيد1970236 80.661880.6618 85413252019 8

1احمد محمد حسن الصيد1969056 80.360080.3600 95412032019 9

ى مصباح عمر1969076 2ايوب فت 80.073580.0735 105415882019 10

ى مسعود هويدى1969770 1رفيده فت 80.000080.0000 115409722019 11

ر الثليب1970031 ى بش 1احمد ع 79.550079.5500 125411982019 12

ز1969043 1واحمد املختار محمود قر 79.040079.0400 135414212019 13

ان منصو املهدى نصر1969522 رمر 1و 78.890078.8900 145413902019 14

1بسمة عامر عبدالسالم محمد1969134 78.600078.6000 155409082019 15

ائد1969648 ى محمد  1زدنيا صب 78.520078.5200 165417532019 16

روك الحرك1970386 1همام مصطفى امل 77.794177.7941 175414122019 17

1محمد محمد محمد الهالك1970185 77.500077.5000 185415362019 18

1منال امحمد مفتاح السويرح1969834 77.350077.3500 195411062019 19

1وسن ابراهيم السائح السائح2036621 76.690076.6900 205411712019 20

2عائشة جمعة فرج فليفل1972400 76.540076.5400 215400882019 21



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 331رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6 من 2املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

2عبداملعز خليفة حركات الطويل1969103 76.390076.3900 225414932019 22

1حمزة عادل عبدالكريم محمد1927743 76.320076.3200 234085712019 23

1إكرام مسعود سالم اصميدة1969348 76.320076.3200 245408562019 24

ي احمد مرسيط1970829 2احمد ع 76.170076.1700 255403362019 25

عدان1970178 ن  2رمحمد جمعة حس 75.514775.5147 265416542019 26

ى بريك الحرك1970229 2محمد ع 75.140075.1400 275415312019 27

روك الفرجانى العكرمى1971157 3عبدالرحمن امل 75.140075.1400 285404692019 28

ى1969418 1محمد عبدالسالم سعد النوي 75.000075.0000 295413662019 29

1الناويه محمد عمار الشاطر1970788 74.770074.7700 305417132019 30

1سعيد محمد سعيد بعاير1969327 74.705974.7059 315414662019 31

1خالد حسن ابراهيم ضؤ1970588 74.550074.5500 325416012019 32

همو1573055 لمحمد احمد الطيب  2ز 74.260074.2600 335415142019 33

2ىمحمود مصطفى عبد الحليم العدو1991911 74.110074.1100 345388492019 34

تيمه1969568 2رمهند محمود محمد ا 73.970073.9700 355406952019 35

روك ساس املصر1969830 1ىمالك امل 73.750073.7500 365410982019 36

2محمود عمار فرج الجراى1970357 73.450073.4500 375413842019 37

ى خليفة نصر1971852 1زسالم فو 73.308873.3088 385404352019 38

ى عمر صمامة1969480 1احمد ع 73.010073.0100 395411992019 39

راس محمد امحمد العوامى2006233 1ن 72.941272.9412 405415582019 40

1لمحمد عبد املنعم محمد ٔالاحو1969905 72.200072.2000 415415282019 41

1محمد الطيب محمد سالم1970640 72.050072.0500 425405802019 42



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 331رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6 من 3املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

روك خلف هللا1969944 ر امل 1خولة بش 71.610071.6100 434083692019 43

2عبدالعظيم سالم ابوالقاسم املقرح2017338 71.610071.6100 445433822019 44

2ىعبدالسالم غزيل ابوعجيلة البسكر1970286 71.320071.3200 455414892019 45

1ىاسمهان مصباح صالح البسكر2028038 71.020071.0200 464045032019 46

ى1970331 ى عمر ع 1زفردوس فو 70.950070.9500 475417932019 47

ى كمال محمد سالم1970537 1ع 70.880070.8800 485405412019 48

ي البعو1928434 ينضال عادل العمو 1ر 70.800070.8000 495416942019 49

2محمد ابوعجيلة مفتاح الثابت1972409 70.730070.7300 505405702019 50

ر سعد الزحاف1969824 1رائد بش 70.660070.6600 515416052019 51

روك ضو دعفوس1970584 ضه امل 1ور 70.510070.5100 525407792019 52

1منال عبدالعزيز محمد فرج1969839 70.440070.4400 534084462019 53

2سراج الدين جمال موس سويد2017696 70.440070.4400 545425962019 54

1عبدالرحيم سليمان محمد الصبو1969667 70.220070.2200 555414862019 55

ر1970202 روك بش 1محمد مصطفى امل 69.770069.7700 564085352019 56

ائد1972215 اد محمد عمار  زر 1و 69.410069.4100 575404322019 57

مضان أبوشاقو1991466 رعبدالبار مفتاح  ر 1ى 69.410069.4100 585368492019 58

عة سليمان محمد الصبو1924153 1ور 69.260069.2600 594086462019 59

1ابراهيم املختار احمد الطرابلس1971978 69.110069.1100 605402972019 60

ك الجدال1969064 1راماني جمال مبا 69.110069.1100 614083392019 61

1محمد عبدالسالم محمد القعا1969925 69.110069.1100 625415272019 62

ر1969375 ي محمد ٔالاحم ر ع 2يخ 69.040069.0400 635414572019 63



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 331رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6 من 4املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ن امحمد الجري2017387 2انس حس 68.890068.8900 645433222019 64

مى1969288 1وعمر سعد عمر العر 68.670068.6700 655415072019 65

ي1927305 1رحمدي أبو بكر أنبيه العيو 68.520068.5200 664082822019 66

3عبد هللا القمودي محمد الاحرش1990944 68.450068.4500 675362662019 67

ي طقطاقة1969110 ف ع 1رهاشم عا 68.230068.2300 685415612019 68

ى عبدهللا الشيبانى النباح1972399 3ع 68.230068.2300 695405372019 69

ائد1972271 3زمحمد الطاهر املهدى  68.160068.1600 705405792019 70

1محمد عياد سالم عيس1972299 67.940067.9400 714083152019 71

1أيوب عبد الجليل عيس سالم1970608 67.940067.9400 724082772019 72

ر1969259 1وجدان املهدي يوسف الصغ 67.867667.8676 734084762019 73

ى عمار العواى1970199 1هشام ع 67.720067.7200 745416972019 74

2محمد عبد العاطي عبد الرحمن عبد الرحمن1970992 67.720067.7200 755406262019 75

ر محمد الوحي1970800 1ياحمد خ 67.640067.6400 765403242019 76

حومة الكيالني1970324 1رانيس مصطفى ا 67.350067.3500 775403902019 77

ى عادل عمار الشاطر1921803 1لي 67.350067.3500 784086622019 78

ى قريصيعه2017910 2محمد مولود ع 67.050067.0500 795434582019 79

ر1923880 وف املهدي يوسف الصغ 2ؤعبدالر 66.544166.5441 805412822019 80

1ىتقو محمد احمد ابوغميقه1969724 66.390066.3900 814083582019 81

1اسماء خليفة سعد عبدالجليل1970279 66.250066.2500 824083342019 82

1ىنضال ساس مسعود البعو1969972 66.100066.1000 835416932019 83

3نصر الدين خالد عبدهللا الذوادى1970880 66.100066.1000 845407062019 84



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 331رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6 من 5املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

مضان نصر مقس2017771 2رعبدالوهاب  65.950065.9500 855434022019 85

1مصعب محمد امحمد القا1971046 65.588265.5882 865406842019 86

1ايمن ابوعجيلة امحمد مهرة1972071 65.580065.5800 875403912019 87

ى1995749 1هديل عبدالكريم نصر ع 65.440065.4400 885342822019 88

ى صميده1970315 1رحيق مولود ع 65.440065.4400 894083892019 89

ى القريدى1969991 1شيماء جمال ع 65.440065.4400 904084162019 90

ائد1971362 1زمحمد سالم محمد بن  65.360065.3600 915406062019 91

1محمد عامر عبدالسالم كرير1970974 64.850064.8500 924083102019 92

1رانيا محمود عمار سعد1928895 64.705964.7059 934083752019 93

1الاء محمد عمر الناجح1928052 64.550064.5500 945417102019 94

ر1972423 و الصغ قمحمد عبداملعطى الز 1ر 64.410064.4100 955494472019 95

ر محمد كحيل1929050 1منة هللا عن 63.970063.9700 965418102019 96

حومه ابولجام1970604 2رشعبان موس  63.820063.8200 975407392019 97

بيعة1769620 1رندى الناجح فرج ابو 63.160063.1600 984084572019 98

ك احمد1971192 2راسامة مسعود مبا 62.426562.4265 995403682019 99

ى1970443 2محمد مصطفى املختار القب 61.830061.8300 1005406552019 100

روك البسكر1927727 روك ناصر امل 1يامل 61.540061.5400 1014085592019 101

1مجدى مصباح مصطفى محمد1971533 61.320061.3200 1025407492019 102

ن محمد صالح الصيد1930730 1لوج 58.529458.5294 1034084362019 103

قاني1923357 ي احمد الز 2رمحمد ع 57.940057.9400 1044085322019 104

ى الفقيه1131649 روك ع 2محمد امل 57.500057.5000 1054085242019 105



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 331رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

6 من 6املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
كلية الاقتصاد - العجيالت

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

اشد1957902 2رأيوب أبو القاسم حسن  57.050057.0500 1065404002019 106

ي محمد الفقي1927148 1رايوب نو 56.980056.9800 1075412302019 107

ك1926736 ك مبا رتاج محمد مبا ر 1ر 56.910056.9100 1085409582019 108

ي عمار العواي1927822 2هيثم ع 56.102956.1029 1094086202019 109

ي1933544 رياد خالد مسعود الفيتو 2ز 56.029456.0294 1105425922019 110

2محمد جمال فرج الغنودى1971839 55.880055.8800 1115405952019 111

ر مقس1949863 ي بش 2عبدامللك ع 54.480054.4800 1125433952019 112

ٕالاجماليات للكلية

86.170070.2534 54.4800

75200418

7531112

331 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

219 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

العجيالت-كلية الاقتصاد الرغبة الثالثة

143

6



م حسب ي الشهادة الثانوية(الطلبة الذين تم تنسي ة الاستيعابية لكل كلية-الرغبة-املعدل العام  )رالقد

:الصفحة

2019/12/11

14:01:51 :التوقيت

يخ :رالتا

ة الاستيعابية 199رالقد

دولة ليبيا
وزارة التعليم

1 من 1املركز الوطين لالمتحا�ات

ي  . م2019/2020الفرصة الثانية للعام الجام

جامعة الزاوية
ربية البدنية كلية ال

رتيب الرغبةال املعدل العاماسم الطالبرقم القيداملعدل العام رقم الجلوس والسنةتسلسل

الشهادة الثانوية

ى عبدهللا الرتيم1989428 1احمد ع 80.882480.8824 15361562019 1

ن الهادى مرتاح1990490 ر حس 1زه 74.410074.4100 25362202019 2

1ىمحمد الحرار بلقاسم اوحيدة1991904 72.270072.2700 34073932019 3

1انس كمال محمد بن كريمة1989908 71.610071.6100 45367402019 4

ر الحرار جدو1991927 رمعمر البش 1ى 69.920069.9200 54074002019 5

1نادر جمعة حمزة الصيد1937725 69.700069.7000 65363852019 6

1ىمحمد املصر عبدهللا الغويل1991903 69.040069.0400 74073942019 7

1رمحمد سليمان بلقاسم جدو1994786 69.040069.0400 84073972019 8

1مهند عبدالكريم عمر البكوش1990551 68.080068.0800 94076082019 9

ة1939242 وا رمحمد جمعة السيد و 1ر 66.610066.6100 105363202019 10

1اصيل الطاهر عبداله الغويل1947089 66.176566.1765 115361732019 11

يحان1949302 رمحمد قدر مصطفى  1ي 62.860062.8600 124079772019 12

ي1939163 ى عبدهللا الال 1عبد الغفار ع 61.250061.2500 135362622019 13

ى سركز1828252 ى صالح ع 1ع 55.140055.1400 145369672019 14

1نضال الشيباني املقطوف الرتيم1945247 54.550054.5500 155363902019 15

ٕالاجماليات للكلية

80.882467.4359 54.5500

15633

15015

199 ناملسجلو

م تم تنسي

ة الاستيعابية قبل التنسيب رالقد

184 ة الاستيعابية املتبقية رالقد

ى املعدل العاماملجموعالرغبة الثانيةالرغبة ٔالاو

ٔالادنى ى املتوسطٔالاع

ربية البدنية كلية ال الرغبة الثالثة

12
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