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  م ــديـتق
يسر كلية الزراعة وهي تخرج الدفعة الحادية والخمسون أن تقدم سجل الخريجين الذي يلخص المسيرة العلمية للكلية 

م، والتي واكبت فيه حركة التطور العلمي، وساهمت باقتدار في 2020م الى العام الحالي 1966منذ تأسيسها سنة 

اعة باعتبارها أول كلية وطنية متخصصة في مجال العلوم والتقنيات تفتخر كلية الزر. والرقي بالبالد النهوض

الزراعية بدورها الرائد والمهم في إعداد الكوادر والكفاءات المؤهلة في مختلف التخصصات، والمساهمة الفعالة في 

  .التنمية الزراعية لهذا البلد، وتحقيق أمنه الغذائي

م الى الدفعة الحادية والخمسين 1969الزراعة من الدفعة األولى سنة يضم هذا السجل إحصائية ألعداد خريجي كلية 

هذا . م2020م الى 1999م، وكشف بأسماء الخريجين حسب تخصصاتهم المختلفة خالل الفترة من 2020سنة 

لسنة ) 8(عميد الكلية رقم . د.أ/ السجل كان ثمرة جهد وعمل دؤوب من اللجنة المشكلة لهذا الغرض بقرارالسيد

  :م والمكونة من السادة والسيدات2019

ً   نجيب ادمحم فروجة. د  .1   رئيسا

  عضواً   ابراهيم احمد سليوة. م  .2

  عضواً   دمحم ميالد الهادي/ السيد  .3

 عضواً   عليا ونيس عمر البقار. م  .4

 عضواً   سهير عبد هللا الجرنازي. م  .5

دمحم مختار بركة دوراً مهماً وبارزاً في مراجعة بيانات . د.أ/ ولقد كان لرئيس لجنة مراجعة ملفات الخريجين السيد 

رؤساء األقسام العلمية بالكلية مساهمة فعالة في مراجعة قوائم / والسيدات الخريجين القدامى، كما ساهم السادة

. كلية، أعميد ال/ وكان لمتابعة وتشجيع السيد. وتصحيح بيانات الخريجين من واقع ملفاتهم الشخصيةالخريجين بإقسامهم 

إنجاز هذا العمل، والننسى  يلعمل اللجنة ومراجعته للسجل ومالحظاته القيمة األثر البالغ ف نوري الساحلي مادي. د

  .عبد الكريم ادمحم أحتاش عمل اللجنة باألجهزة والمعدات المكتبية الالزمة. د.أ/ السيددعم وكيل الكلية للشؤون العلمية 

     

  نجيب ادمحم فروجة. د                                                                                            

رئيس لجنة إعداد سجل الخريجين                                                                                           
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  كلمة عميد الكلية

م، بمساهماتها المتتالية في مد المجتمع بالخبراء 1966اعة منذ تأسيسها في سنة تفتخر كلية الزر 

والعلماء المتخصصون في المجاالت الزراعية المختلفة، والذين كان لهم دوراً فاعالً في رسم 

إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر و. وتنفيذ السياسات الزراعية لليبيا خالل العقود الماضية

جال العلوم والتقنيات الزراعية، تحرص كلية الزراعة على تأكيد دورها المتخصصة في م

االستراتيجي والمهم جداً في خدمة المجتمع، وذلك من خالل المساهمة في إقامة الندوات 

والمؤتمرات العلمية وورش العمل، والدورات التدريبية، والمعارض، ونشر الدوريات العلمية المتخصصة، ودعم 

وفي مجال النشر، فلقد تم إحياء المجلة . الزراعي، لتنير الطريق أمام العاملين في القطاع الزراعي برامج اإلرشاد

الليبية للعلوم الزراعية بعد انقطاع دام عدة سنوات، وبفضل القيمة العلمية للبحوث التي تنشر بها، والجهد المميز 

، علماً بأن المجلة كانت 1.685م وقدره 2018لعام ) IF(لهيئة تحريرها، تحصلت المجلة على معامل التأثير العربي 

  .1.520م وقدره 2017قد تحصلت على معامل التأثير العربي لعام

 من طالب الدراسات الجامعية،) 51( الحادية والخمسونتحتفل بتخريج الدفعة وهي وها هي كلية الزراعة اليوم 

أسماء الخريجين حسب تخصصاتهم جل الذي يوثق ؛ تقدم هذا السوضخ دماء جديدة شابة إلى القطاع الزراعي

م، إضافة إلى إحصائية بأعداد خريجي الكلية منذ الدفعة األولى عام 2020م إلى 1999المختلفة خالل الفترة من عام 

  . م2020والخمسين عام  ةم الى الدفعة الحادي1969

والجهد المميز الذي بذله من أجل إظهار سجل ، ب، على عمله الدؤونجيب ادمحم فروجة. د/ السيدوالثناء إلى  لشكرا 

اللجنة التي كلفت بإعداد أعضاء / والسيدات السادةالشكر موصول إلى . خريجي كلية الزراعة إلى حيز الوجود

  .إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل، وفي طباعة ومراجعة بيانات الخريجين على ما بذلوه من جهد السجل، وذلك

ا اإلصدار هدية من إدارة الكلية إلى كافة خريجيها، ونتقدم بتحية حب ووفاء لجميع أعضاء هيئة نقدم هذ ختاماً،

، الذين عملوا بجد وإخالص من أجل أن تحافظ كلية الزراعة بجامعة نالتدريس، والموظفين، الليبيون وغير الليبيي

    .طرابلس على تميزها

 

  نوري الساحلي مادي. د. أ    

  اعةعميد كلية الزر   

م2021.6.20   



 

 

 
يعد تخريج و .أنداككإحدى كليات الجامعة الليبية 

وتقديم الخدمات اإلرشادية  ،وإجــــراء البحوث الزراعية

بدأت الدراسة في الكلية بقبول أول دفعة من 

قسم : وأربعين طالباً، وبثالثة أقسام علمية هي

ا قسم علوم األغذية خالل العام الجامعي 

ً من خمــس شعب هي   االقتصاد: وكان قسم اإلنتاج النباتي مكونا

م تحولت هـذه الشعب إلى 1978وفي عام 

م قسم 1995المنزلي، كما أُنشئ في عام 

م، كما شهدت أعداد 1979شهدت مرافق الكلية تطوراً كبيراً حيث تم افتتاح المبنى الجديد للكلية في مطلع عام 

خريجاً، تطور العدد حتى ) 29(م، وعددهم 

10590  ً   .خريجا

ن هكتار، وتمثل أهم مرفق م 75تتميز كلية الزراعة بوجود محطات لألبحاث والتجارب تبلغ مساحتها قرابة 

مرافقها، وتضم محطة تجارب خاصة باإلنتاج النباتي، وأخرى خاصة باإلنتاج الحيواني، الى جانب المعمل 

  . اإلرشادي والذي يشمل على خطوط تصنيع تجريبية لبعض األغذية ومنتجات األلبان
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 نبذة عن كلية الزراعة
كإحدى كليات الجامعة الليبية  ،م27/6/1966نشئت كلية الزراعة بجامعة طرابلس بتاريخ 

وإجــــراء البحوث الزراعية ،مهندسين زراعيين أكفاء في مختلف التخصصات

بدأت الدراسة في الكلية بقبول أول دفعة من .من أهم أهداف كلية الزراعة جهات المختلفةالى ال

وأربعين طالباً، وبثالثة أقسام علمية هي اثنينم، وكان عددهم 1966/1967الجامعي 

ا قسم علوم األغذية خالل العام الجامعي اإلنتاج النباتي، وقسم اإلنتاج الحيواني، وقسم التربة والمياه ، ثم ضم إليه

ً من خمــس شعب هي . م والذي كان يتبع كلية الهندسة وكان قسم اإلنتاج النباتي مكونا

وفي عام  ؛والهندسة الزراعية ،ووقاية النبات ،والمحاصـيل

المنزلي، كما أُنشئ في عام  واالقتصادــام نفسه قسـما المراعي والغابات 

 ً  .ة؛ وبذلك يصبح عدد األقسام بالكلية أحد عشر قسما

شهدت مرافق الكلية تطوراً كبيراً حيث تم افتتاح المبنى الجديد للكلية في مطلع عام 

م، وعددهم 1969/1970راً كبيراً، فبعد أول دفعة من الخريجين سنة 

10590م إلى 2019/2020 العام الجامعي وصل عددهم التراكمي حتى نهاية

تتميز كلية الزراعة بوجود محطات لألبحاث والتجارب تبلغ مساحتها قرابة 

مرافقها، وتضم محطة تجارب خاصة باإلنتاج النباتي، وأخرى خاصة باإلنتاج الحيواني، الى جانب المعمل 

اإلرشادي والذي يشمل على خطوط تصنيع تجريبية لبعض األغذية ومنتجات األلبان

 

نشئت كلية الزراعة بجامعة طرابلس بتاريخ أ 

مهندسين زراعيين أكفاء في مختلف التخصصات

الى ال واالستشارات الفنية

الجامعي العام الطلبة في بداية 

اإلنتاج النباتي، وقسم اإلنتاج الحيواني، وقسم التربة والمياه ، ثم ضم إليه

م والذي كان يتبع كلية الهندسة1971/1972

والمحاصـيل ،والبستنة ،الزراعي

ــام نفسه قسـما المراعي والغابات أقسام، وأنشئ في الع

ً الزراعات المائي ة؛ وبذلك يصبح عدد األقسام بالكلية أحد عشر قسما

شهدت مرافق الكلية تطوراً كبيراً حيث تم افتتاح المبنى الجديد للكلية في مطلع عام 

راً كبيراً، فبعد أول دفعة من الخريجين سنة الخريجين تطو

وصل عددهم التراكمي حتى نهاية

تتميز كلية الزراعة بوجود محطات لألبحاث والتجارب تبلغ مساحتها قرابة   

مرافقها، وتضم محطة تجارب خاصة باإلنتاج النباتي، وأخرى خاصة باإلنتاج الحيواني، الى جانب المعمل 

اإلرشادي والذي يشمل على خطوط تصنيع تجريبية لبعض األغذية ومنتجات األلبان
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  )م1999-1969( خالل الفترة خريجي كلية الزراعة أعدادأحصائية ب
 

التربة  القسمالسنة
 لمياهوا

 البستنة
االنتاج 
 الحيواني

علوم  وتقنية 
 األغذية

 المحاصيل
وقاية 
 النبات

االقتصاد 
 الزراعي

الهندسة 
 الزراعية

المراعي 
 والغابات

االقتصاد 
 المنزلي

اجمالي عدد 
 الخريجين

1969/1970 9 11 8 
       

28 

1970/1971 11 15 8 
       

34 

1972/1971 18 31 10 
       

59 

1972/1973 22 32 16 13 
      

70 

1973/1974 10 10 8 8 8 8 6 
   

58 

1974/1975 20 17 18 15 6 10 12 
   

98 

1975/1976 23 13 23 18 7 9 12 
   

105 

1976/1977 15 14 14 9 12 11 12 
   

87 

1977/1978 9 10 12 17 10 5 7 
   

70 

1978/1979 12 12 14 29 16 8 20 
   

111 

1979/1980 16 4 12 24 11 11 10 6 
  

94 

1980/1981 14 14 17 30 10 12 6 10 
  

113 

1981/1982 11 16 10 10 16 12 29 4 6 7 121 

1982/1983 30 9 25 15 9 18 24 19 8 4 161 

1983/1984 39 9 23 24 6 7 14 24 10 5 161 

1984/1985 58 15 41 30 10 14 44 24 20 8 264 

1985/1986 29 21 29 40 12 31 37 37 20 3 259 

1986/1987 30 17 22 21 26 16 48 21 14 14 229 

1987/1988 28 16 28 20 15 13 37 14 24 7 202 

1988/1989 42 24 44 43 22 31 51 33 18 22 330 

1989/1990 63 17 36 34 17 46 73 51 25 18 380 

1990/1991 39 26 18 19 27 14 70 35 22 24 294 

1991/1992 38 23 28 31 19 36 92 35 23 43 368 

1993/1993 15 24 26 15 11 20 51 24 14 29 229 

1993/1994 21 10 16 25 12 9 45 18 9 12 177 

1994/1995 39 17 18 31 26 11 50 29 13 28 262 

1995/1996 33 18 26 24 10 14 36 22 11 21 215 

1996/1997 48 19 31 45 19 25 68 52 12 19 338 

1997/1998 62 14 24 39 20 25 94 41 6 24 349 

1998/1999 67 16 25 79 31 43 79 46 11 19 416 
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 2019/2020الى  1999/2000احصائية بعدد خريجي كلية الزراعة للسنوات 

التربة  القسمالسنة
 والمياه

 البستنة
االنتاج 
 الحيواني

علوم  وتقنية 
 األغذية

 المحاصيل
وقاية 
 النبات

قتصاد اال
 الزراعي

الهندسة 
 الزراعية

المراعي 
 والغابات

االقتصاد 
 المنزلي

الزراعات 
 المائية

اجمالي عدد 
 الخريجين

1999/2000 89 32 47 60 26 38 108 95 17 25 29 566 

2000/2001 56 30 31 51 19 36 120 82 19 31 38 513 

2001/2002 51 36 22 29 22 15 107 80 23 12 19 416 

2002/2003 59 22 32 41 19 26 144 55 8 21 34 461 

2003/2004 26 17 15 33 16 17 79 34 6 29 19 291 

2004/2005 18 5 13 32 24 18 53 17 11 13 15 219 

2005/2006 18 8 21 26 17 11 52 35 1 7 13 209 

2006/2007 18 4 18 32 24 15 54 53 6 16 4 244 

2007/2008 16 4 16 33 12 6 71 22 3 9 20 212 

2008/2009 24 7 9 24 27 6 35 36 0 1 7 176 

2009/2010 32 11 9 49 19 15 61 18 1 5 7 227 

2010/2011 19 9 5 50 17 6 33 13 0 10 11 173 

2011/2012 22 6 9 53 23 4 69 7 5 12 16 226 

2012/2013 21 8 4 42 11 10 64 10 5 15 7 197 

2013/2014 22 9 11 45 22 14 43 13 1 3 10 193 

2014/2015 13 10 1 29 10 13 48 9 0 7 11 151 

2015/2016 11 8 4 24 5 9 25 10 7 7 17 127 

2016/2017 3 3 3 21 8 3 10 4 2 6 7 70 

2017/2018 8 2 5 38 4 5 15 6 2 28 7 120 

2018/2019 7 3 0 20 0 3 11 3 0 26 4 77 

2019/2020 3 0 0 10 0 4 3 6 0 10 4 40* 

فصل الخريف ققط*
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2190

1395

727

1150

381

1419

905

598

1969(أعداد خريجي كلية الزراعة 
  

  

598

289



 

 

  م2000- 1999

  إجمالي عدد الخريجين
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1999د الخريجين للعام الجامعي اعدأأحصائية ب

  إنات  ذكور القسم 

  49  40  التربة والمياه

  25  7  البستنة

  18  8  المحاصيل

  20  18  وقاية النبات

  28  19  اإلنتاج الحيواني

  65  43  االقتصاد الزراعي

  55  40  لزراعيةالهندسة ا

  47  13  علوم وتقنية األغذية

  9  8  المراعي والغابات

  26  0  االقتصاد المنزلي

  26  3  الزراعات المائية

  

2000/1999عدد الخريجين للعام الجامعي 

التربة والمياه

المحاصيل

وقاية النبات

اإلنتاج الحيواني

االقتصاد الزراعي

الهندسة ا

علوم وتقنية األغذية

المراعي والغابات

االقتصاد المنزلي

الزراعات المائية

  



 1999/2000: والمياه قسم التربة
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م2000- 1999كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

    قسم التربة والمياه 

 رــقديـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جداً  78.05 ليبي  تاح البريدان عبدالرزاق ادمحم مف 1

 //جيد  74.39 ةليبي بسمة عزالدين الغريانى  2

 //جيد  71.86 ليبي   عبدالحكيم دمحم كشيم  3

 //جيد  67.89 ةليبي عفاف على العجيلى  4

 //جيد  67.40 ةليبي سمية عمران زريق  5

 //جيد  65.56 ليبية فتحية التومى ابوشوفه 6

 مقبــول 63.41 ليبية يفة المقرى نجوى خل 7

 مقبــول 62.90 ةليبي منصورة دمحم على التهامى  8

 مقبــول 62.50 ةليبي فاطمة سالم دمحم بن غيث 9

 مقبــول 62.36 ليبية ربيعة مفتاح الناجح  10

 مقبــول 61.96 ليبية وردة بركة الصويعى  11

راضية أبو القاسم أحمد أبوركيبة  12
 ركيبه

 مقبــول 61.65 ةليبي

 مقبــول 61.01 ليبية سمية دمحم الشويرف  13

 مقبــول 60.93 ليبي دمحم مفتاح سوف الجين  14

 مقبــول 60.77 ةليبي هالة المبروك الباشا 15

 مقبــول 60.32 ةليبي تهانى دمحم ابوشينة  16

 مقبــول 60.30 ةليبي خديجة دمحم ميالد بشه 17

 مقبــول 60.25 ةليبي مد عمر ادمحمآمنة أح 18

 مقبــول 60.03 ليبي  مراد سالم عبدالسالم ابراهيم  19

 مقبــول 59.71 ليبية فاطمة عمر ارحومه 20

 مقبــول 59.55 ليبية سيا الهادى ابورزيزهأ 21

 مقبــول 59.39 ليبي دمحم على المبروك  22

ولمقبــ 59.25 ليبي  رضوان على مسعود دمحم  23  

 مقبــول 59.06 ليبي على رمضان يزيد 24

 مقبــول 59.02 ةليبي حكمت جمعة أبو شوشة 25

 مقبــول 58.81 ةليبي مريم عياد األبيش 26

 مقبــول 58.70 ليبية كريمة دمحم أبو غالية 27

 مقبــول 58.54 ليبي مفتاح دمحم دمحم  28
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 رــقديـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

ولمقبــ 58.51 ليبي عبد الهادى على عبد الهادى 29  

 مقبــول 58.46 ةليبي أميرة عبد السالم ميالد 30

 مقبــول 58.44 ليبية احالم الهادى دمحم الشتيوى  31

 مقبــول 58.35 ليبية اسماء رمضان المبروك  32

 مقبــول 58.35 ةليبي فائزة محمود كشيم 33

 مقبــول 58.34 ليبي  طارق امبارك الخروبى  34

 مقبــول 58.23 ليبي  جرصالح أحمد على أبو خن 35

 مقبــول 58.12 ليبي   بشير أحمد الفرادى 36

 مقبــول 57.96 ليبية خيرية دمحم ابوالقاسم  37

 مقبــول 57.77 ليبية امل على الشامس 38

 مقبــول 57.51 ليبية صباح الصادق قدارة  39

 مقبــول 57.51 ليبي  حسين عمر العلوانى 40

 مقبــول 57.30 ليبية شنبيرههيام عبد العزيز  41

 مقبــول 57.20 ليبي عبدالحكيم دمحم رمضان  42

 مقبــول 57.17 ليبي عبدالكريم على الكميشى  43

 مقبــول 56.92 ةليبي أمينة حميده على نصر 44

 مقبــول 56.76 ليبي خالد دمحم شعيب 45

 مقبــول 56.71 ةليبي أنوار الطاهر سعيد 46

 مقبــول 56.68 ةليبي مر الغهفطيطيمة عا 47

 مقبــول 56.67 ليبية سمية دمحم زهو  48

 مقبــول 56.61 ليبية ايمان على الشامس  49

 مقبــول 56.39 ليبي  إبراهيم دمحم رمضان  50

 مقبــول 56.28 ليبي اسامة على أبوجليده  51

 مقبــول 56.27 ليبية فايزة جمعة دمحم البوعيشي 52

 مقبــول 56.23 ليبية سم بن عثمانرحاب را 53

 مقبــول 56.18 ليبي عبد المجيد على التوغار 54

 مقبــول 56.16 ليبي رمزى سعيد إبراهيم أيوب 55

 مقبــول 56.03 فلسطيني ماجد حسن عبد الرحمن حسن 56

 مقبــول 56.00 ليبية سمية دمحم النعمي 57

 مقبــول 56.00 ليبي عبدالحكيم احمد دمحم الطائش  58

 مقبــول 55.99 ليبي رياض دمحم أبو جراد 59
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 رــقديـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 55.82 ليبية إيمان الهادي أبو القاسم جلوال 60

 مقبــول 55.73 ليبي  ى أحمد على صالحنور 61

 مقبــول 55.64 ليبي خالد أحمد على العمامي 62

 مقبــول 55.52 ليبي دمحم سعيد بلقاسم جامع  63

 مقبــول 55.35 ليبية بي الزويكعبير عبد الن 64

 مقبــول 55.34 ةليبي فاطمة عاشور الشادولى  65

 مقبــول 55.28 ليبية ربيعة الهادى بشر  66

 مقبــول 55.23 ليبي صالح دمحم ادمحم الرقيق 67

 مقبــول 55.07 ةليبي سامية بشير الكبير 68

 مقبــول 55.02 ليبي  إبراهيم دمحم قواس 69

 مقبــول 54.85 ليبية الهمالى الشريف نهلة 70

 مقبــول 54.83 ليبي  عدنان سالم المرابط 71

 مقبــول 54.76 ليبي محمود الدوكالى الغريانى 72

 مقبــول 54.56 ةليبي اميمة الطاهر نشنوش  73

 مقبــول 54.40 ليبية سالمة على دمحم 74

 مقبــول 54.36 ليبي معمر رمضان دمحم أبو زيد 75

 مقبــول 54.26 ليبي نبيل حسن أبو سريويل  76

 مقبــول 54.16 ليبية وردة احمد موسى  77

 مقبــول 54.14 ليبي  وسام ابوكثير حسن  78

 مقبــول 54.05 ليبي  امعمر سالم عبد الكريم دمحم 79

 مقبــول 53.96 ةليبي فاطمة أحمد أبو رقيبة 80

 مقبــول 53.86 ليبي عادل مفتاح بن غوار  81

 مقبــول 53.86 ليبي نور الدين عبد القادر الكردى 82

 مقبــول 53.86 ةليبي هدى مصطفى  الشبه 83

 مقبــول 53.83 ةليبي ربيعة دمحم ابوالخير  84

 مقبــول 53.72 ليبية عظيمة دمحم شعبان الشبه  85

 مقبــول 53.36 ليبي اسعد عامر احمد المودى  86

 مقبــول 53.23 ليبي  صويعى أصهيبحسين دمحم ال 87

 مقبــول 53.17 ليبي  خالد عبد الجليل الواعر 88

 مقبــول 53.11 ليبي   فوزى سليمان عبد القادر 89
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  قسم البستنة

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم ت.ر

 //جيد  71.09 ليبية  انتصار دمحم الصغير  1

 مقبــول 64.87 ليبية   رندة عبدهللا عبدالسالم االسود 2

 مقبــول 64.27 ليبية  زهرة على فرج الزاوى 3

 مقبــول 62.16 ليبية  صبرية احمد دمحم يوشع  4

 مقبــول 61.95 ليبية لطفية دمحم ابودينه  5

 مقبــول 61.71 ليبية  زينب دمحم سعيد  6

 مقبــول 61.37 فلسطينية  عبير دمحم عبدهللا عدوان 7

 مقبــول 60.29 ليبية  رمضان مسعود سالمة  8

 مقبــول 59.20 مصرية  مرفت عبدالعاطى على الغنام  9

 مقبــول 59.07 ليبي  حسن محمود شرفيد  10

 مقبــول 58.81 ليبية سميرة ميالد بن ضو  11

 مقبــول 58.57 ليبية  ابتسام دمحم عبدالمولى  12

لمقبــو 57.98 ليبي حسن مصطفى الشريف  13  

 مقبــول 57.84 ليبية  عفاف الزرقانى ابوبكر  14

 مقبــول 57.76 مصرية  شيم سمير حامد دمحم  15

 مقبــول 57.38 ليبية اسماء احمد ابودية  16

 مقبــول 57.02 ليبي مراد جمعة الفرجانى  17

 مقبــول 56.72 ليبي رضا المبروك على الدرهوبى  18

 مقبــول 56.45  ليبي أحمد دمحم ابراهيم  19

 مقبــول 56.01 ليبية  راحيل حسين بن خليفة  20

 مقبــول 55.99 ليبية سماح مختار التقاز  21

 مقبــول 55.68 ليبية  حدهم ادمحم سعد شنقير  22

 مقبــول 55.61 ليبية  ربيعة النورى عثمان  23

 مقبــول 55.58 ليبية  أحالم دمحم احميده ابوفارس  24

 مقبــول 55.29 ليبية  م احمد رحومة مري 25

 مقبــول 55.12 ليبي  فتحى دمحم نصر  26

 مقبــول 55.08 ليبية اسماء دمحم مهلهل  27

 مقبــول 55.03 ليبية  دمحم المبروك نوير عبدالرحمن  28

 مقبــول 54.96 ليبية نورية الواعر بن راشد  29
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم ت.ر

ــولمقب 54.81 ليبية  فاطمة ابراهيم شلغم  30  

 مقبــول 54.69 ليبية امال خليفة رحيل دمحم  31

 مقبــول 54.28 ليبية  حليمة سالم البربار 32
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  قسم المحاصيل 

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  67.96 ليبية نجاح المهدى الزرقانى  1

 //جيد  67.68 ليبية سامية الطاهر  حدود 2

 //جيد  67.63 ةليبي شوالقفاطمة عبد السالم  3

 مقبــول 63.60 ليبية ليلى احمد الدعلوش  4

 مقبــول 60.36 ليبية مريم دمحم الزائدى 5

 مقبــول 59.07 ليبية عالية دمحم قريز  6

 مقبــول 58.81 ليبية زينب عبد القادر دوزان 7

 مقبــول 58.78 ليبية كميلة مسعود دمحم المبروك 8

 مقبــول 58.62 ليبية عود ثريا حسين مس 9

 مقبــول 57.81 ليبية  حنان يوسف المحجوب  10

 مقبــول 57.69 ليبية سعاد جمعة قريز  11

 مقبــول 57.22 ليبي  وليد دمحم الكانونى  12

 مقبــول 56.92 ليبي توفيق ادمحم على الزقاى  13

 مقبــول 56.69 ليبي  عبد المولى عبد العزيز أبو رزيزة 14

 مقبــول 56.47 ليبية نادية الصيد الشيبانى  15

 مقبــول 56.18 ليبية حنان دمحم عبدهللا  16

 مقبــول 56.01 ليبي  الصيد يونس سعد 17

 مقبــول 55.88 ليبية  سكينة عبدهللا بوعميد 18

 مقبــول 54.97 ليبية  حميدة دمحم الرفاعى  19

ولمقبــ 54.81 ليبي هشام بشير شنانة  20  

 مقبــول 54.63 سودانى   ادريس صالح دمحم ابراهيم  21

 مقبــول 53.87 ليبية كلثوم دمحم بن عليوه 22

 مقبــول 53.86 ليبية  ام السعد مفتاح موسى  23

 مقبــول 53.67 ليبي احمودة عبدالرحمن صالح الطويل  24

 مقبــول 53.33 ليبي  هيثم المهدى الميساوى 25

 مقبــول 52.90 ليبي ى الذيب ابوبكر عل 26
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  قسم وقاية النبات

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  71.01 ليبية نادية ادمحم عريبي أحمد 1

 //جيد  67.41 ةليبي زينب عبد السالم غيث  2

 مقبــول 64.90 ليبية ناجية موسى ساسي الغويل 3

 مقبــول 63.77 ليبية نجالء مختار دمحم مروان 4

 مقبــول 62.58 ليبي  زاكي دمحم عطية 5

 مقبــول 62.51 ليبية آمال دمحم السيباني 6

 مقبــول 62.28 ليبي  دمحم رمضان عون أبو سنينه 7

 مقبــول 60.79 ليبي  عبد الفتاح خليفة مفتاح 8

 مقبــول 60.40 ليبي هيثم دمحم صالح عبدالمالك الترهونى  9

 مقبــول 60.27 فلسطينية الدين العريضلينا نصر  10

 مقبــول 60.10 ليبي  ادمحم الصادق دمحم 11

 مقبــول 60.09 ليبي  عثمان عبدالرزاق عبدالسالم العربى  12

 مقبــول 60.06 ليبية إيناس عبد السالم مازن 13

 مقبــول 59.81 ليبية  مبروكة دمحم أحمد األطرش 14

 مقبــول 59.08 ليبي  جيوضاح عبد الوارث الحجا 15

 مقبــول 58.79 ليبي  ناصر دمحم ميلود رمضان  16

 مقبــول 58.48 ليبي دمحم أحمد ادمحم عبود 17

 مقبــول 58.39 ليبي  دمحم عبدالمجيد ابوغنية  18

 مقبــول 58.39 ليبية عفاف رجب حمزة 19

 مقبــول 58.11 ليبية ليلى عياد جمعة عقيل  20

 مقبــول 57.90 ليبية خليفة ضوه مبروكة  21

 مقبــول 57.77 ليبي  حاتم الهادي أبو كراع 22

 مقبــول 57.69 ليبية رشا محى الدين البارونى  23

 مقبــول 57.62 ليبية هدى على عبد اللطيف جالله 24

 مقبــول 57.50 ليبي سعدون خليفة بن سعود 25

لمقبــو 57.33 ليبية هناوى ميالد ميالد 26  

 مقبــول 57.03 ليبية إنتصار عبد الصمد على بيري 27

 مقبــول 56.97 ةليبي أسماء دمحم العروى  28

 مقبــول 56.52 ليبية فوزية على اعمار الفقيه 29

 مقبــول 56.44 ليبية  عفاف فوزى السيد 30
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 56.16 ليبي طالل عياد دمحم المشرى  31

 مقبــول 56.08 ليبي  عبد الرحمن على دمحم خلف 32

 مقبــول 55.87 ليبي  حاتم منصور أبو زخار 33

 مقبــول 55.71 غامبي موسى  سليمان كيتا 34

 مقبــول 55.45 ليبي  فيصل العربى موسى  35

 مقبــول 54.98 ليبي  خالد عبد هللا عمار على 36

 مقبــول 54.83 ليبية أحالم الطيب أحمد قاقة 37

 مقبــول 53.54 ليبية الفيتورى عريبى فائزة على  38
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  قسم االنتاج الحيواني

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جداً  75.40 ةليبي فيروز محمود حويج 1

 //جيد  74.00 ةليبي غالية إبراهيم نوح عمر 2

 //جيد  73.88 ليبية  هاجر شعبان أبو القاسم شهوب 3

 //جيد  73.41 ةليبي عائشة أحمد الفزاني 4

 //جيد  69.33 ليبية  هناء سليمان أبو برنوصة 5

 //جيد  68.85 ليبية  ربيعة الطاهر النفاتي 6

 //جيد  67.06 سودانية  سحر مصباح الوهباني 7

 //جيد  65.77 ليبية  سميرة على أبو رخيص 8

 //جيد  65.29 ليبي  عادل خليفة بن خليفة 9

 //جيد  65.22 ليبية  دأمال فتحى األسو 10

 مقبــول 64.22 ليبية  فاطمة صالح الجعفري 11

 مقبــول 64.14 ليبية  فاطمة عبد المجيد الفاندى 12

 مقبــول 62.16 ليبية أفطيمة فرج منصور 13

 مقبــول 61.81 ليبية  راضية الطاهر حبيبي 14

 مقبــول 60.79 ليبي خالد الهادى الصغير فريوان  15

 مقبــول 60.60 ليبية  مال أبو بكر المجريسيآ 16

 مقبــول 60.47 ليبي  هشام مصطفى الفيتوري 17

 مقبــول 59.72 فلسطينية   ميسون مصطفى دمحم أبو مصطفى 18

 مقبــول 59.26 ليبي  اسماعيل امعمر ادمحم  19

 مقبــول 59.06 ليبية  عبير دمحم بلعيد المغربي 20

 مقبــول 58.70 ليبي ى الطير عطية عمر عبدالنب 21

 مقبــول 58.29 ليبي  خالد دمحم شوشان  22

 مقبــول 57.98 ليبية  عواطف محمود ميالد الفيتوري 23

 مقبــول 57.78 ليبي نور الدين عمر بن الحاج 24

 مقبــول 57.73 ليبي  عبد الباسط رمضان النائف 25

ولمقبــ 57.66 ليبية  عصام على ابوشهيوه  26  

 مقبــول 57.65 ليبي لطفى عبد الرزاق الزرقاني 27

 مقبــول 57.61 ليبي  ميلود عامر الفزاني 28

 مقبــول 57.55 ليبي  عصام فوزى بن عبدهللا  29
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 57.40 ليبية  هدى عبد السالم دمحم علي 30

 مقبــول 57.19 ليبي وليد بشير المغربى  31

 مقبــول 57.02 ليبي  وان عبد الرزاق البشير فري 32

 مقبــول 56.94 ليبية  زهرة حسين نعامة 33

 مقبــول 56.78 ليبية  هالة محمود الزروق 34

 مقبــول 56.76 ليبية  ليلى السيفاو خليفة يوسف 35

 مقبــول 56.54 ليبية  جميلة جمعة دمحم المرابط 36

 مقبــول 56.53 ليبي  يوسف عاشور الخنفاس  37

 مقبــول 56.13 ليبي  اشور عمار عمرانع 38

 مقبــول 56.08 ليبي  عبد المنعم دمحم المستيرى 39

 مقبــول 55.66 ليبية  أسماء الهوش ادمحم عبد الجواد 40

 مقبــول 55.39 ليبي  ميالد فرج الفليت 41

 مقبــول 55.08 ليبي على دمحم أحمد عماره 42

 مقبــول 55.08 ليبي عبد الرحمن صالح العزابي 43

 مقبــول 54.88 ليبية  فتون عبدالحفيظ سليمان المشيرقى  44

 مقبــول 54.09 ليبية  سميرة فتحى سليمان  45

 مقبــول 53.83 ليبية سمية جمعة يخلف ادمحم 46

 مقبــول 52.38 ليبية  إزدهار معمر الحمروني 47
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  قسم االقتصاد الزراعي

 رـديـقـالت )(% النسبة الجنسية االسم م.ر

 جيد جداً  75.53 ةليبي امنة العربى الزواوى  1

 //جيد  74.30 ليبي دمحم عامر على عكيمة  2

 //جيد  73.56 ليبية رحاب حسن ادمحم العياط 3

 //جيد  70.87 ليبية إنتصار دمحم قليوان 4

 //جيد  68.99 ةليبي سعاد عبدهللا وجيج  5

 //جيد  68.07 ليبية هاجر على أبو القاسم الصيد 6

 //جيد  68.05 ةليبي ريمة دمحم المغربى  7

 //جيد  67.65 مصرية رانيا سامى السيد  8

 //جيد  66.81 ليبية هناء الصادق الجبو  9

 //جيد  66.38 ليبي  عبدالحكيم الهادى البكوش  10

 //جيد  65.07 مصرية  نهى ابراهيم حسن  11

 //جيد  65.02 ةليبي ابوفايدنجالء عبدالسالم السنى  12

 //جيد  65.01 ةليبي سمية المنصورى العجيلى  13

 مقبــول 64.10 ليبية  ياسر عمر سعيد الشماخى  14

 مقبــول 63.97 ليبية سهام على بن زاهية  15

 مقبــول 63.59 ليبية سارة جابر البارونى  16

 مقبــول 63.49 ليبية عائشة أحمد األعور 17

 مقبــول 63.28 ليبية  لى دمحم على لي 18

 مقبــول 63.25 ليبية منال محمود الفراح 19

 مقبــول 63.09 ليبية حنان الجيالنى االعور  20

 مقبــول 62.80 ليبية  كوثر رجب خليفة الحاج عمار  21

 مقبــول 62.53 ليبية أسماء مسعود بن نويجي 22

ــولمقب 62.46 ليبي اسامة سعيد الشاوش  23  

 مقبــول 62.44 ليبي  عبد الكريم رمضان أبو عجيلة 24

 مقبــول 61.99 ليبية نجاة عياد العرابى  25

 مقبــول 61.99 ليبي  فيروز االخضر يوسف سويسى  26

 مقبــول 61.66 ليبية  حنان على دمحم  27

 مقبــول 61.46 ليبي  أكرم سالم حشاد 28

 مقبــول 60.98 ليبية آمال صالح كشيب 29
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 رـديـقـالت )(% النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 60.96 ليبية  إيناس الطاهر الشح  30

 مقبــول 60.80 ليبية انتصار دمحم على  31

 مقبــول 60.59 ليبية ميسون دمحم القمودى  32

 مقبــول 60.49 ليبية عواطف يونس على صالح  33

 مقبــول 59.98 ليبية  حنان ميالد بن عيسى  34

 مقبــول 59.98 يبيةل هدى نصرالدين ابوغريس  35

 مقبــول 59.90 ليبية رانية دمحم االبيض  36

 مقبــول 59.52 ليبية فاطمة عثمان الصغير 37

 مقبــول 59.17 ليبية سمية العمارى على  38

 مقبــول 59.06 ليبية  نوال عمران الكريوى  39

 مقبــول 58.92 ليبي  احمد صالح البحباح  40

 مقبــول 58.85 ليبية الد انيسة خيرى نورى خ 41

 مقبــول 58.80 ليبي دمحم الغويل بالحاج 42

 مقبــول 58.62 ليبية  امال صالح عيسى عمرو  43

 مقبــول 58.52 ليبية  نجية الطاهر بيوك  44

 مقبــول 58.32 ليبي  فؤاد ادمحم دمحم ابوزيد  45

 مقبــول 58.27 ليبية امنة محمود الرطب  46

 مقبــول 58.01 ليبي احمد مصطفى دمحم  ابوبكر 47

 مقبــول 57.92 ليبية أسماء صالح على كريم 48

 مقبــول 57.83 ليبي دمحم عبدهللا النعال  49

 مقبــول 57.67 ليبية  سميرة ادمحم الساحلى  50

 مقبــول 57.58 ليبية  ليلى دمحم فرج انبيه  51

 مقبــول 57.46 ليبي خالد سعد غشير 52

 مقبــول 57.32 ليبي  دمحم عبدالسالم القطيط 53

 مقبــول 57.16 ليبية فريال دمحم هائلة 54

 مقبــول 57.00 ليبية  عفاف عبدهللا البوعشى  55

 مقبــول 56.94 ليبي حسين دمحم ابوسعيدة اصبيغة  56

 مقبــول 56.89 ليبي رضا معتوق المقاوش 57

 مقبــول 56.83 ليبي وليد أحمدعلي امعيقل 58

 مقبــول 56.72 ليبي عبد الباسط ادمحم  أبو الئحة 59

 مقبــول 56.55 ليبية زينب ادمحم الكوت  60
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 رـديـقـالت )(% النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 56.50 ليبية  منيرة المنير الطاهر دمحم مسعود  61

 مقبــول 56.47 ليبية سعاد الهادى مسعود الطبطش 62

 مقبــول 56.41 ليبية  عواطف انور عبدالجليل  63

 مقبــول 56.29 ليبية  هدى حسن الفقهى  64

 مقبــول 56.27 ليبية نجاح مفتاح الشاوش  65

 مقبــول 56.21 ليبي عبد الباسط عبدهللا الكراتى 66

 مقبــول 56.03 ليبية اولفت ابوالقاسم ادمحم اربيش 67

 مقبــول 56.02 ليبي ايمن دمحم توفيق  68

 مقبــول 55.87 ليبية  هاجر دمحم خلف هللا  69

 مقبــول 55.77 فلسطينى  يوسف نصرالدين يوسف العريض  70

 مقبــول 55.55 ليبية مدحت عمار الفوناس  71

 مقبــول 55.51 ليبي عبد الحكيم ميالد المسالتى  72

 مقبــول 55.38 ليبي عمر  امبيه الحسناوى  73

 مقبــول 55.38 ليبية قمر حسن عمار الشبوكي 74

 مقبــول 55.23 ليبية وسن محسن الواعر س 75

 مقبــول 55.19 ليبية جملية فرج ضو نصر  76

 مقبــول 55.15 ليبية ايمان ابوالعيد جبران  77

 مقبــول 55.09 ليبية ميلودة المهدى على  78

 مقبــول 55.01 ليبي دمحم بشير ابوالقاسم احفيظ  79

قبــولم 54.93 ليبية  فتحية رجب الفيتورى  80  

 مقبــول 54.82 ليبي  منصور دمحم الشتيوى  81

 مقبــول 54.80 ليبية نبيلة عبدالمجيد العش  82

 مقبــول 54.75 ليبي  فتحى عمار الخويلدى  83

 مقبــول 54.41 ليبية خيرية ميالد فرج الشويبى  84

 مقبــول 54.37 ليبي مصباح ادمحم ابوعلى  85

 مقبــول 54.34 ليبية كى نجاة ابوعجيلة التري 86

 مقبــول 54.30 ليبية اسماء عبدهللا سالم القزيرى  87

 مقبــول 54.22 ليبي أشرف صالح المشغب  88

 مقبــول 54.20 ليبي  نصر الدين دمحم منصور الشلفوح 89

 مقبــول 54.06 ليبي  دمحم على الزرقانى  90

 مقبــول 53.97 ليبية حسناء احمد حبيب  91
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 رـديـقـالت )(% النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 53.96 ليبي  أيور شعبان أبو السعود 92

 مقبــول 53.75 ليبي على مصطفى الشعيفى  93

 مقبــول 53.73 ليبية  هناء احمد التركى  94

 مقبــول 53.45 ليبي المهدى المصرى الساعدى  95

 مقبــول 53.42 ليبي خالد يعقوب ابوالقاسم  96

بــولمق 53.40 ليبي  محفوظ ميالد بشير  97  

 مقبــول 53.27 ليبية  فاطمة مفتاح الجارى  98

 مقبــول 53.18 ليبي  أسامة ادمحم دمحم حويته 99

 مقبــول 52.97 ليبي  اسامة خليفة مادى  100

 مقبــول 52.90 ليبي  فتحى على دمحم االسود  101

 مقبــول 52.81 ليبي الصادق سالم صالح  102

 مقبــول 52.58 ليبي  لمبروك العربى مصطفى العربى ا 103

 مقبــول 52.56 ليبي  دمحم سالم الصغير 104

 مقبــول 52.46 ليبي عامر معتوق خير المريمى  105

 مقبــول 51.96 ليبي فاتح دمحم احمد شعرون  106

 مقبــول 51.43 ليبي دمحم الهادى مسعود سالمة  107

ــولمقب 50.95 ليبية  فاطمة على خليفة احمد  108  
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  الهندسة الزراعية

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  70.00 ليبية غادة دمحم حمودة 1

 //جيد  68.02 ليبية ليلى خالد مفتاح الكاديكي 2

 //جيد  67.53 ليبية ابتسام مصطفى االدهم  3

 //جيد  66.26 ةليبي عفاف دمحم ونيس 4

 //جيد  66.20 ةيليب كوثر مسعود أبو حمادى 5

 //جيد  66.17 ليبي أسامة عامر الطبيب 6

 //جيد  65.49 ليبي صالح عبد هللا أبو عزه 7

 //جيد  65.01 ليبية أسماء عبد الرزاق العايب 8

 مقبــول 64.72 ليبية هناء الهادى دوزان 9

 مقبــول 63.67 ليبي  عبد الحكيم سالم سليمان 10

 مقبــول 63.36 ليبية فسميرة أحمد على الشري 11

 مقبــول 63.13 ليبية  هويده الالفى عقيلة 12

 مقبــول 63.08 ليبي  دمحم الصيد زرتى 13

 مقبــول 62.96 ليبية فريال فوزى العالقي 14

 مقبــول 62.88 ليبية نجاة الهادى أحمد 15

 مقبــول 62.85 ليبية مفيدة دمحم الفرجاني 16

 مقبــول 62.68 ليبية أسماء يخلف العربي 17

 مقبــول 62.67 ليبية سهيلة دمحم بن غويله 18

 مقبــول 62.65 ليبية منى عبدهللا زهمول  19

 مقبــول 62.64 ليبي إسماعيل على المهدى حريبه 20

 مقبــول 62.30 مصرى شريف دمحم عوض دمحم  21

 مقبــول 62.07 ليبية مسعودة خير التاجورى  22

 مقبــول 62.04 ليبي  البيدى عمر فرج دمحم 23

 مقبــول 61.85 ليبي  سليمان على سعيد ادمحم 24

 مقبــول 61.65 ليبي ايمن مختار الواعر  25

 مقبــول 61.25 ليبية عائشة مفتاح العترى 26

 مقبــول 60.81 ليبي أمير المنجى السالمى 27

 مقبــول 60.74 ليبية زينب المقطوف دمحم سالم 28

 مقبــول 60.67 ليبية  منى أحمد الطبيب 29
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 60.55 ليبي  أسامة خليفة عقيلة 30

 مقبــول 60.48 ليبي إبراهيم عاشور الشريف 31

 مقبــول 60.39 ليبي خالد عمار المبروك الصغير  32

 مقبــول 59.94 ليبية مها طه الشريف بن عامر 33

 مقبــول 59.87 ليبي إبراهيم أبو عرقوب يونس 34

 مقبــول 59.71 ليبية  عفاف الهادى دمحم المريمي 35

 مقبــول 59.68 ليبي دمحم عبدالمولى دمحم الصادق  36

 مقبــول 59.64 ليبية كريمة جمعة بن سعود 37

 مقبــول 59.49 ليبية زينب بشير إبراهيم  38

 مقبــول 59.43 ليبي محمود عبدالسالم ابوشعالة  39

 مقبــول 59.35 ليبية عد الغريانيمبروكة س 40

 مقبــول 59.35 ليبية هدى على كاره 41

 مقبــول 59.26 ليبية كريمة عمر خزام 42

 مقبــول 59.17 ليبية  منى عبد السالم الحصائرى 43

 مقبــول 59.08 ليبية فاطمة نوري بلعيد الصويعي 44

 مقبــول 59.05 ليبية آمال مصباح على 45

 مقبــول 58.66 ليبي الم على أحمودهعبد الس 46

 مقبــول 58.63 ليبية منى دمحم دمحم الدويب 47

 مقبــول 58.61 ليبية  حنان رمضان األربد 48

 مقبــول 58.59 عراقي سالم عادل صادق 49

 مقبــول 58.56 ليبية  منى احمد الشلى 50

 مقبــول 58.39 ليبية ليلى سعيد قراده 51

 مقبــول 58.11 ليبية بشير بو درعفاطمة يوسف  52

 مقبــول 58.09 ليبية  إيمان رمضان بالحاج 53

 مقبــول 58.01 ليبية بهيجة صالح المصراتى 54

 مقبــول 57.90 ليبية حنان على سويسي 55

 مقبــول 57.83 ليبي  دمحم مصطفى الشريف 56

 مقبــول 57.82 ليبي أبو عجيلة فرج الخالقي 57

 مقبــول 57.82 ليبية صالح دمحمجازية  58

 مقبــول 57.77 سودانية نازك بشرى يوسف 59

 مقبــول 57.69 ليبي بنور بشير حسين القنوش 60
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 57.42 ليبي حاتم عمار عدالة 61

 مقبــول 57.42 ليبية آمنة دمحم نوفل 62

 مقبــول 57.19 فلسطيني  مروان يوسف يوسف زقوت 63

 مقبــول 57.17 ليبي مصباح عمر عبدالسالم عبدالسالم  64

 مقبــول 56.97 ليبي  رضاء دمحم كريم 65

 مقبــول 56.95 ليبية فوزية اسماعيل الدغايمى  66

 مقبــول 56.92 ليبي دمحم عبدالسالم البكوش  67

 مقبــول 56.89 ليبي مفتاح عبدالسالم الصفلي 68

 مقبــول 56.82 ليبية هيفاء عبد الرحمن بن صوفيا 69

 مقبــول 56.73 ليبية  وصفة على يونس 70

 مقبــول 56.34 ليبية إلهام ميلود نفيص 71

 مقبــول 56.31 ليبي ادمحم صالح ادمحم عامر 72

 مقبــول 56.09 ليبية أمل أحمد على التومي 73

 مقبــول 56.02 ليبي أشرف مختار الواعر 74

ــولمقب 55.86 ليبية وفاء عيسى بزع 75  

 مقبــول 55.75 ليبي مصطفى على مفتاح زايد 76

 مقبــول 55.75 ةليبي سعاد إبراهيم الثنى 77

 مقبــول 55.73 ليبي  عبد المنعم دمحم الشاوش 78

 مقبــول 55.72 ليبي منصور دمحم منصور 79

 مقبــول 55.58 ليبية نجالء الطاهر الكاتب 80

 مقبــول 55.55 بي لي عبد المطلب سليمان بن عثمان 81

 مقبــول 55.33 ليبية  فاطمة ميالد سوف 82

 مقبــول 55.30 ليبي مجدى صالح بالحلو 83

 مقبــول 55.26 ليبي  دمحم على عبدهللا الكشيك 84

 مقبــول 54.88 ليبي مصطفى على العجيلى السيار 85

 مقبــول 54.76 ليبية سهام سليمان أحمد 86

 مقبــول 54.72 ليبي  المصراتىإبراهيم إبراهيم  87

 مقبــول 54.67 سوري جمعة دمحمد صالح كنشيل 88

 مقبــول 54.61 ليبي فتحى دمحم عمر اليعقوبي 89

 مقبــول 54.53 ليبي  دمحم أحمد ملوقه 90

 مقبــول 54.50 ليبية سماح دمحم السيلينى 91
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 54.37 ليبي عالء الدين عبد السالم التربي 92

 مقبــول 54.37 ليبية نجالء فتحى الشفالك 93

 مقبــول 54.09 ليبية سلوى بشير ادمحم مازن 94

 مقبــول 53.38 ليبية  نجالء دمحم التركى 95
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  علوم وتقنية األغذية

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  70.33 ةليبي أمينة بلعيد دمحم بلقاسم الزير 1

 //جيد  69.56 ةليبي دمحم سويسي سهير على 2

 //جيد  68.87 ليبية ايناس على قاسم اغا  3

 //جيد  68.10 سورية رنا ضبيان ضبيان  4

 //جيد  68.04 ةليبي أمينة الهادي األسطى 5

 //جيد  67.14 ةليبي أميرة عبد المولى الرتيمى 6

 //جيد  66.42 ةليبي رندة دمحم مفتاح الصادق وفى 7

 //جيد  65.03 ليبية ا دمحم بالقاسم الصومادىثري 8

 مقبــول 64.93 ليبية سالمة الطاهر دمحم شعبان 9

 مقبــول 64.50 ليبية ايمان على سعد الغريانى  10

 مقبــول 64.36 سورى  سعيد اسامة الخولة  11

 مقبــول 64.24 ليبية فاطمة على خليفة سالم 12

 مقبــول 64.17 ليبية خيرية محمود الوجدى الجزيري 13

 مقبــول 63.94 ليبية فاطمة يوسف احمد البارونى  14

 مقبــول 63.44 ليبية عائدة عمرو حبيل الحاج  15

 مقبــول 63.21 ليبية  آمال عبد الرحمن مكرم 16

 مقبــول 63.09 ليبية  هاجر مصطفى المبروك رحومه 17

ـولمقبـ 62.90 ليبية سناء الهادى دمحم طراف 18  

 مقبــول 62.85 ليبي  دمحم سالم الغزيوى  19

 مقبــول 62.62 ليبية امال ابراهيم ادمحم طروم  20

 مقبــول 62.20 ليبية عبير دمحم جمال هجرس  21

 مقبــول 62.07 ليبية فطيم دمحم البشير بن رجوبة  22

 مقبــول 62.07 ليبية عائشة على دمحم العروى  23

 مقبــول 61.91 ليبية  الزروقأحالم عمر دمحم 24

 مقبــول 61.79 ليبية حميدة على رمضان قرماش 25

 مقبــول 61.54 ليبية سماح صالح الضبع  26

 مقبــول 61.39 ليبية  إبتسام الهادى المرغنى 27

 مقبــول 61.34 ليبية  إبتسام ادمحم على الخمائسي 28

 مقبــول 61.10 ليبي احمد النورى عبد السالم معتمد   29
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 60.73 سورى   كمال مرهف دمحم 30

 مقبــول 60.59 ليبية كلثوم دمحم المختار الكاسح  31

 مقبــول 60.16 ليبية عبير على عيسى معيوف  32

 مقبــول 59.57 مصرية  أسماء محمود حنفى 33

 مقبــول 59.26 ليبية فاطمة الطيب الزائدى  34

 مقبــول 59.26 بيةلي مالك دمحم سليم 35

 مقبــول 59.02 ليبي فؤاد دمحم سالم اللبيى 36

 مقبــول 58.89 ليبية رانية مصطفى ابوغرارة  37

 مقبــول 58.51 ليبية ثريا فرج الفرجاني 38

 مقبــول 58.38 ليبية كريمة دمحم ابراهيم الودانى  39

 مقبــول 58.28 ليبية  سكينة دمحم الخبولى 40

 مقبــول 58.09 ليبية أحمد طيبة كريمة 41

 مقبــول 57.96 ليبية هيام يونس العلوى  42

 مقبــول 57.94 ليبية نادية دمحم زكرى يحي  43

 مقبــول 57.86 ليبية  خلود خالد التويجيرى 44

 مقبــول 57.44 ليبي  عبدالرؤؤف على عبدالسالم حبيبي  45

 مقبــول 57.41 ليبية ابتسام على مفتاح النويجى  46

 مقبــول 57.41 ليبية امينة عمر على أبوالزمازم 47

 مقبــول 57.23 ليبي  صالح رجب الككلى 48

 مقبــول 56.70 ليبية إيناس بنور خلف هللا 49

 مقبــول 56.47 ليبي عبد الواحد دمحم عبد القادر 50

الساقية  أحمتو دمحم بأل 51
 الحمراء 

 مقبــول 56.17

 مقبــول 56.01 ليبية اد نابيس عفاف عي 52

 مقبــول 55.87 ليبي محسن صالح الضبع 53

 مقبــول 55.79 ليبي  صفى الدين عبدهللا خليفة انبيه 54

 مقبــول 55.58 ليبية مبروكة خليفة العاتى خليفة  55

 مقبــول 55.49 ليبي  هشام عمر احمد القصودى 56

 مقبــول 54.33 ليبية نبيلة نورالدين القمودى  57

 مقبــول 53.65 ليبية نهلة دمحم الحمرونى  58

 مقبــول 53.08 ليبية  فوزية حسين الرحومي 59

 مقبــول 53.07 ليبي سعيد ميالد دمحم أبو غمجة 60
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  المراعي والغابات

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول  62.41 ةليبي نائلة دمحم سالم 1

 مقبول 60.78 ليبي دمحم أشنيبهإبراهيم  2

 مقبول  59.43 ةليبي سالمة ميالد شميلة 3

 مقبول  59.10 ليبي  أكرم يوسف ابوعجيلة  4

 مقبول  58.85 ةليبي اسماء مصطفى على 5

 مقبول 58.73 ةليبي إيمان أحمد الشاوش 6

 مقبول   58.02 ةليبي أسماء جمعة فرج هللا 7

 مقبول  56.81 ليبي  يسين يونس ادمحم  8

 مقبول  56.61 ليبي  عطية أحسين دمحم عبدالسالم  9

 مقبول  55.36 ليبية امنة بشير عمر الصيد  10

 مقبول  55.08 ليبية  ابتسام السنى الباكورى 11

 مقبول  54.88 ليبي عبدالباسط رجب الحوم  12

 مقبول 54.63 ةليبي أسماء على بن ناجي 13

 مقبول 54.22 ليبي  نسالم دمحم أبوحصي 14

 مقبول  53.62 ليبية  سهام إدمحم بن مملوك  15

 مقبول 53.52 ليبي ناصر عبدالسالم فرج  16

 مقبول  52.60 ليبي  صالح الدين المهدى ترفاس  17
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  االقتصاد المنزلي

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  74.52 ةليبي فاطمة البخاري يوسف 1

 //جيد  69.94 ةليبي ناجية دمحم على غيث 2

 //جيد  67.26 ةليبي هنده  إبراهيم هالل 3

 //جيد  66.34 ةليبي عائشة مصباح الطليعى 4

 //جيد  65.19 ةليبي منى مفتاح الورفلى 5

 مقبــول 64.27 ليبية   سالمة عمران جرادة 6

 مقبــول 64.15 ليبية   إبتسام سالم الديب 7

 مقبــول 63.82 ليبية  على خليفة دمحم خديجة 8

 مقبــول 62.55 ليبية حفصه أحمد حميده جاب هللا 9

 مقبــول 62.53 ليبية سعاد على النابولى 10

 مقبــول 62.31 ليبية عائدة مفتاح التاورغي 11

 مقبــول 61.74 ليبية  نادية دمحم قريز 12

بــولمق 61.11 ليبية وهيبة حسن عبد العظيم حسن 13  

 مقبــول 60.13 ليبية  زينب عمار الشبشوبى  14

 مقبــول 59.98 ليبية جازية الشريف السنوسي بركان 15

 مقبــول 58.60 ليبية  حسنية عبد السالم زهيدة 16

 مقبــول 58.55 ليبية  حليمة أحمد المستيري 17

 مقبــول 58.39 ليبية  مريم عطيه حموده  18

 مقبــول 57.73 ليبية  عبد السالم سعد سميرة عبد النبي 19

 مقبــول 57.55 ليبية إبتسام عبد السالم البوعيسي 20

 مقبــول 57.45 ليبية  زهرة ادمحم الكوت 21

 مقبــول 57.31 ليبية  صبيحة دمحم شوشان 22

 مقبــول 56.97 ليبية منى الحاج بشير الشريف 23

بــولمق 55.85 ليبية نجالء فتحى المصراتى 24  

 مقبــول 54.35 ليبية خديجة محمود الرميح 25

 مقبــول 57.96 ليبية  سعاد الهادي الفالح  26
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  قسم الزراعات المائية

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  74.58 ةليبي أسماء على دمحم ابوشويكة  1

 //جيد  69.84 ليبي امجد عبدالرزاق بن يوسف  2

 //جيد  68.61 ةليبي عريبى السعداوى  سمية 3

 //جيد  68.20 ةليبي حواء عيسى مفتاح االحمر  4

 //جيد  67.98 سوادنية جيهان سيد حسين  5

 //جيد  67.66 ةليبي مريم مسعود الحاتمى  6

 //جيد  67.36 ةليبي فاطمة الطاهر الفقيه  7

 //جيد  67.35 ةليبي هدى أحمد الشيبانى  8

 //جيد  67.04 ةليبي دمحم دغمان عليا  9

 //جيد  66.49 ةليبي وفاء دمحم النعمى  10

 مقبــول 64.43 ليبية زينب ادمحم زهمول  11

 مقبــول 64.30 ليبية منال عمر ادمحم الوكواك  12

 مقبــول 63.59 ليبية  انتصار التهامى ابونعجة  13

لمقبــو 62.94 ليبية  سهام عبداللطيف انبيه  14  

 مقبــول 62.37 ليبية سعاد دمحم دحيم  15

 مقبــول 61.28 ليبية  حنان ميلود خليفة اغزيل  16

 مقبــول 60.55 ليبية اسماء الصيد ميروان  17

 مقبــول 60.50 ليبية  ايمان دمحم البشير  18

 مقبــول 60.26 ليبي سامى خليل كريمة  19

ولمقبــ 59.84 ليبية  اكرام فرج كره  20  

 مقبــول 59.62 ارتيرية زهرة دمحم على عبدهللا ادريس  21

 مقبــول 59.59 ليبية نهلة عبدالسالم البيباص  22

 مقبــول 59.04 ليبية  حنان خليفة ابوحولية  23

 مقبــول 58.21 ليبية   رنداء عبدالرزاق اشتيوى  24

 مقبــول 58.14 ليبية  وداد منصور بكره  25

 مقبــول 57.41 ليبية دالرحمن ابونقاصة غالية عب 26

 مقبــول 56.37 ليبية ليلى بدروش ابوزريبة  27

 مقبــول 55.52 تونسى خالد ابوزيد الهمامى  28

 مقبــول 54.95 ليبية  امينة ادمحم صالح لشهب  29
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م2001- 2000كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

  قسم التربة والمياه 

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جداً  81.65 ليبي وسام ادريس موسى الشعافى 1

 //جيد  66.38 ةليبي حنان دمحم الشريف  2

 //جيد  65.75 ةليبي بشرى دمحم دمحم الزقلعى  3

 //جيد  65.61 ةليبي نعيمة أعماره ادمحم مرعى 4

 //جيد  65.52 ةليبي زينب دمحم عثمان أبو الروين 5

 //جيد  65.26 ةليبي أمينة ادمحم أحمد القبلى 6

 مقبــول 64.85 ةليبي حنان إبراهيم البكوش 7

 مقبــول 63.25 ةليبي امال دمحم بن عيسى  8

 مقبــول 62.42 ةليبي وجدان على دوزان 9

 مقبــول 62.11 ةليبي حنان صالح جمعة السعداوى 10

 مقبــول 61.66 ةليبي وجدان أحمد الجطالوى  11

 مقبــول 60.46 ةليبي ليلى المولدى سالم  12

 مقبــول 60.14 ليبي فراس دمحم رحومه الجابري 13

 مقبــول 59.43 ليبي محمود دمحم أبو القاسم 14

 مقبــول 59.29 ةليبي دمحم بعيو وفاء 15

 مقبــول 58.93 ةليبي احدود سالم كنبو 16

 مقبــول 58.69 ةليبي أسمهان حسين دمحم 17

 مقبــول 58.31 ةليبي سهام مختار لويفه 18

 مقبــول 58.30 ةليبي أمينة احمد االمين فرج 19

 مقبــول 58.17 ةليبي أسماء البشير عبد الهادى 20

 مقبــول 58.00 ةليبي عبدالسالم الشارف الرجال  انيسة 21

 مقبــول 57.61 ةليبي سعاد دمحم بن صالح 22

 مقبــول 57.61 ةليبي كميلة ادمحم الزرقانى 23

 مقبــول 57.59 ةليبي عائشة مفتاح طلحة 24

 مقبــول 57.58 ةليبي صبيحة األمجد باكير 25

 مقبــول 57.50 ةليبي بهلولة دمحم عمر العباني 26

 مقبــول 57.47 ةليبي آمال فتحى العزومى 27
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 57.32 ةليبي أمنة يونس الصيد 28

 مقبــول 57.15 ةليبي امباركة امحد عبد هللا حروش 29

 مقبــول 57.09 ةليبي ليلى دمحم الشفرود  30

 مقبــول 56.86 ليبي هشام يوسف السوكنى 31

 مقبــول 56.70 ةبيلي مفيدة دمحم على ابراهيم  32

 مقبــول 56.45 ةليبي امال الشيبانى الطيب  33

 مقبــول 56.37 ةليبي غرسة أبو القاسم أحمد الدميغى 34

 مقبــول 56.21 ةليبي فوزية ضو جدى 35

 مقبــول 56.21 ليبي حاللهدمحم يوسف أبو 36

 مقبــول 56.20 ةليبي فوزية حسونة احمد ابوركيبة  37

 مقبــول 56.18 ةليبي دمحم صنوكأمينة  38

 مقبــول 56.15 ةليبي أسماء مفتاح سعد 39

 مقبــول 55.94 ةليبي ساسية دمحم احمد بن طالب  40

 مقبــول 55.80 ةليبي لهام المنجى على خليفةا 41

 مقبــول 55.74 ةليبي كريمة نورالدين الدويك  42

 مقبــول 55.74 ليبي امعمر مسعود على 43

 مقبــول 55.61 ةليبي زينوبة محد خليفة برناز 44

 مقبــول 55.58 ةليبي هناء عبد المجيد عامر الفاندى 45

 مقبــول 55.52 ةليبي مبروكة رمضان األحمر 46

 مقبــول 55.44 ةليبي هدى ادمحم  أحميده عمرو  47

 مقبــول 55.16 ةليبي سالمة دمحم مرزوق 48

 مقبــول 55.11 يبيل عادل عبداللطيف شعنان  49

 مقبــول 55.08 ةليبي انتصار مفتاح الهادى الغريانى  50

 مقبــول 54.96 ةليبي نزيهة يونس بن معتوق 51

 مقبــول 54.56 ةليبي يمان سالم الشعابا 52

 مقبــول 54.47 ةليبي نائلة عزالدين مهنى  53

 مقبــول 54.44 ليبي عبد الحميد حسين بن رحومه 54

 مقبــول 53.43 ةليبي حانة دمحم سالم فر 55

 مقبــول 53.05 ةليبي صالحة عياد أبو عبد هللا 56
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  قسم البستنة

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  71.09 ليبية إيمان ادمحم دمحم الخيتوني  1

 مقبــول 62.99 ليبي مصطفى دمحم عبدهللا 2

 مقبــول 61.63 ليبية نادية عياد طيشور 3

 مقبــول 60.98 ليبية ناجية السنوسي النعاس 4

 مقبــول 60.14 ليبية فائزة دمحم الزروق    5

 مقبــول 59.45 ليبية منيرة بالقاسم العصادي  6

 مقبــول 58.60 ليبية أمال علي قشوط 7

 مقبــول 58.57 أردنية روأل هيثم عبدالسالم شهاب   8

 مقبــول 57.54 ليبية ديرة لطفيه المبروك ابوس 9

 مقبــول 56.97 ليبية انشراح الشارف المريمي 10

 مقبــول 56.95 ليبية رجاء جمعة علي مفتاح 11

 مقبــول 56.89 ليبي صالح الدين المختار المسالتي 12

 مقبــول 56.86 ليبية أميرة صالح علي الفرجاني 13

 ولمقبــ 56.74 ليبي ابوبكر عبد النبي فرج 14

 مقبــول 56.45 ليبية ميسون عبد الرحمن عقيل 15

 مقبــول 56.33 ليبية نجية رمضان عبد الكريم 16

 مقبــول 56.18 ليبية كلثوم علي الماقوري 17

 مقبــول 55.96 ليبي جمعة أحمد أدم 18

 مقبــول 55.80 ليبي عبد المجيد عمار البناني 19

 مقبــول 55.77 ليبية سعاد سليم ابوجناح 20

 مقبــول 55.56 ليبية ناديه عبد العزيز المبروك 21

 مقبــول 55.48 ليبي نجمي الصيد دواس 22

 مقبــول 55.27 ليبية عفاف مختار بشر 23

 مقبــول 55.12 ليبية هدى يوسف العربي 24

 مقبــول 54.45 ليبي خيري مسعود يوسف 25

 مقبــول 54.16 ليبي إبراهيم حسين الفالح 26

 مقبــول 53.62 ليبي مفتاح سالم علي رجب 27

 مقبــول 53.48 ليبي عبد السالم دمحم احمد عوين 28

 مقبــول 52.48 ليبي دمحم الصغير الزرقاني 29

 مقبــول 51.50 ليبي خيري أحمد البصير 30
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  قسم المحاصيل

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 61.30 ليبية خيلسمية عبد السالم ادمحم د 1

 مقبــول 61.06 سودانية ندى إسماعيل مختار على 2

 مقبــول 60.38 سودانية نهلة أبو بكر أبو زيد 3

 مقبــول 59.19 ليبي إسماعيل أبو بكر أحمد أبو بكر 4

 مقبــول 58.74 ليبية أمل دمحم صالح  5

 مقبــول 58.72 ليبية فاطمة على خليفة الغزيلى  6

 مقبــول 58.51 ليبي عبدهللا التهامى الالفى  7

 مقبــول 58.14 ليبي حسين احمد حسين احميد 8

 مقبــول 56.36 ليبية ليلى مفتاح صاديق 9

 مقبــول 56.12 ليبي توفيق معمر على عبد النبي 10

 مقبــول 55.85 ليبية ابتسام سليمان الكوشلى  11

 مقبــول 54.78 ليبي عبدالباسط منصور المختار شيمة  12

 مقبــول 54.60 ليبي إبراهيم دمحم على ميالد 13

 مقبــول 54.60 ليبية شادية الباشير دمحم الغزيل  14

 مقبــول 54.04 ليبية بدرية الجيالنى الشهوبى  15

 مقبــول 53.92 ليبية سمية دمحم الخبولى 16

 مقبــول 53.90 ليبي طارق دمحم البدرى عبود 17

 مقبــول 53.61 ليبي سامة سالم مصباح سالم ا 18

 مقبــول 53.02 ليبي دمحم منصور ميالد ادمحم 19
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  وقاية النباتسم ق

 النسبة الجنسية االسم م.ر
(%)(%) 

 رـديـقـالت

 //جيد  74.16 ليبية أسماء أحمد دمحم موسى 1

 //جيد  69.03 ليبية إنتصار المولود عبدهللا 2

 //جيد  67.37 ليبية مريميماجدة الهاشمي ال 3

 مقبــول 64.53 ليبي أكرم دمحم المقرحي 4

 مقبــول 63.88 ليبية كريمة دمحم أبو مضغة 5

 مقبــول 62.59 ليبية حميدة علي الحاج علي 6

 مقبــول 60.09 ليبية حنان بشير بن حسين 7

 مقبــول 59.74 ليبي رمضان منصور صالح 8

 مقبــول 58.83 ليبي يالصديق الفرجاني الرفيف 9

 مقبــول 58.33 ليبية حواء نورى زريبة 10

 مقبــول 58.21 ليبي عبد المطلب صالح الكحيلي 11

 مقبــول 57.81 ليبية أحالم دمحم هرهور 12

 مقبــول 57.72 ليبية سعاد أحمد عمر ادمحم 13

 مقبــول 57.05 ليبية سالمة سالم البريكي 14

 مقبــول 57.03 يليب سالم على عمر 15

 مقبــول 56.91 ليبية وداد  إبراهيم أحمد فراره 16

 مقبــول 56.81 ليبية زينب على دمحم بريني 17

 مقبــول 56.73 ليبي عز الدين سالم الجمالى 18

 مقبــول 56.62 ليبية نجاة دمحم بن رحومة 19

 مقبــول 56.36 ليبية إنتصار على القماطي 20

 مقبــول 56.30 ليبي يمان زاويةعبد الغنى سل 21

 مقبــول 56.20 ليبي عادل حسين رحومه هرهور 22

 مقبــول 56.16 ليبية كوثر عبد المالك رشيد عبدالمالك 23

 مقبــول 55.96 ليبي دمحم أحمد على أبو دية 24

 مقبــول 55.88 ليبية سميرة أبو القاسم الشريف امهاره 25

 مقبــول 55.37 ليبي محمود الهادى المحجوبي 26

 مقبــول 55.31 ليبية الزهراء دمحم الزوبيك بالخير 27

 مقبــول 55.23 ليبي طارق دمحم أبشينه 28

 مقبــول 55.05 ليبية زهرة الفاسي عبد الجليل 29
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 النسبة الجنسية االسم م.ر
(%)(%) 

 رـديـقـالت

 مقبــول 55.00 ليبية زينب دمحم ياقه 30

 مقبــول 54.99 ليبية تهاني توفيق الحافى 31

 مقبــول 54.92 ليبي بن نعمهمفتاح مسعود  32

 مقبــول 54.58 ليبية نعيمة عبد الحميد دمحم المشاط 33

 مقبــول 54.43 ليبي سامى شارف الدويبي 34

 مقبــول 53.59 ليبية مريم الكيالني هالل البزدي 35

 مقبــول 53.22 ليبية سامية سالم أبو دية 36
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  قسم االنتاج الحيواني

 التـقـديـر (%)لنسبة ا الجنسية االسم م.ر
  جيد فقط  67.82  ليبية  إيمان عموره حلمى 1

  جيد فقط  67.56  ليبية  سعاد عمار دمحم عبد السالم  2

  جيد فقط  67.26  ليبي  نزار مخزوم بن سليم  3

  جيد فقط  66.99  ليبية  نادرة راسم بن رجوبة  4

  مقبول  63.18  ليبي  يوسف على سعد العباسي  5

  مقبول  61.44  ليبي  رفيق دمحم التاجورى  6

  مقبول  61.00  ليبية  لطفية فرج مصباح البرقي  7

  مقبول  59.53  ليبي  ابراهيم على ميالد الحداد  8

  مقبول  59.48  ليبي  سليمان دمحم عكاشة  9

  مقبول  59.19  ليبي  إبراهيم غيث  الدرويش  10

  مقبول  59.18  ليبي  دمحم على عبيد  11

  مقبول  58.16  ليبي  ياسر أفلح سعيد الصكوح  12

  مقبول  58.03  ليبية  إنتصار دمحم بئري  13

  مقبول  57.32  ليبي  فرج منصور عبد النبي  14

  مقبول  56.07  ليبي  دمحم نجم الدين القزله  15

  مقبول  55.95  ليبية  إبتسام دمحم عبد هللا  16

  مقبول  55.93  ليبي  أحمد سعد على شنقب  17

  مقبول  55.89  ليبي  عبد العالي عمارة سالم  18

عبد الحكيم عبد الحميد   19
  نصرمنصور

  مقبول  55.77  ليبي

  مقبول  55.58  ليبية  سعيدة صالح على عبد هللا  20

  مقبول  55.43  ليبي  رجب دمحم التريكي  21

  مقبول  55.13  ليبية  امباركة دمحم عظيم صوه  22

  مقبول  55.11  ليبي  أيمن دمحم التيجاني بن عبد هللا  23

  مقبول  55.02  فلسطيني  عيدييوسف محمود يوسف الج  24

  مقبول  54.67  ليبية  سعاد عبد القادر فاندى  25

  مقبول  54.58  ليبي  الهادى دمحم عبد الجواد مانيره  26

  مقبول  54.34  ليبي  خالد التهامى محفوظ  27

  مقبول  54.10  ليبي  عبدالمجيد عبدالمولى أبو خدير  28

  مقبول  54.00  ليبي  أنس خليفة دمحم الزليطني  29
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 التـقـديـر (%)لنسبة ا الجنسية االسم م.ر
  مقبول  53.92  ليبي  عبد الحنين سعد مسعود كازوز  30

 مقبول 52.53 ليبية غادة المهدى األطيوش 31
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  قسم االقتصاد الزراعي          

 رـديـقـالت (%)النسبة الجنسية االسم م.ر

 جيد جداً  76.43 ليبية أحالم أحمد البشير الحاج رحومه 1

 جيد جداً  75.04 ليبية بد الهادى دمحم عميشنسرين ع 2

 //جيد  73.48 ليبية وفاء فوزى خليفة العابد 3

 //جيد  71.63 ليبية سمية دمحم  صالح القايدى 4

 //جيد  71.33 ليبية نعيمة عمران الفرجاني عرفه 5

 //جيد  68.84 ليبي حسين عبد السالم النفاتي 6

 //جيد  68.11 يةليب أسماء عثمان سليمان قرفال 7

 //جيد  67.58 ليبية نجية الكامل عدالة 8

 //جيد  66.64 ليبي فيصل بلعيد البركي 9

 //جيد  66.19 ليبية نسرين عبد السالم خليفة أبو راوى 10

 //جيد  66.18 ليبية بسمة فتحى مصطفى السحيرى 11

 //جيد  66.13 ليبية إيمان الجيالنى الشريف 12

 //جيد  65.11 ليبي ظافر دمحم بك درنه عبد المنعم 13

 مقبــول 64.88 ليبية نجوى عبد الحفيظ التومى 14

 مقبــول 64.42 ليبية لطفية عمر عمار بو على 15

 مقبــول 63.68 ليبية نسرين عثمان عبد النبي 16

 مقبــول 62.75 ليبي أحمد رجب سعد أبو سيف 17

 مقبــول 62.42 ليبية سمية بلقاسم ادمحم األسطى 18

 مقبــول 62.33 ليبية سهير دمحم كعكول 19

 مقبــول 62.27 ليبية أحالم الهادى مسعود الطبطش 20

 مقبــول 62.24 ليبية كوثر دمحم عبدالسالم الفيتورى 21

 مقبــول 62.17 ليبية تهاني ادمحم الفقيه 22

 مقبــول 61.98 ليبية مديحة رمضان الشتيوي 23

 مقبــول 61.53 ليبية ر عبدهللا األندلسينزار مختا 24

 مقبــول 61.34 ليبية إيمان مفتاح مفتاح يونس 25

 مقبــول 60.88 ليبية عفاف فرج عيسى الزغدانى 26

 مقبــول 60.71 ليبية إنتصار عبد السالم غيث الكوربو 27

 مقبــول 60.58 ليبي عبد السالم إبراهيم عثمان الفيل 28

 مقبــول 60.56 ليبي عقبيسراج على ال 29
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 رـديـقـالت (%)النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 60.40 ليبية أسماء دمحم الحبيشي 30

 مقبــول 60.32 ليبية نعيمة عمار حسن فهيد 31

 مقبــول 60.10 ليبية إنتصار الصادق عمر قرقاب 32

 مقبــول 60.01 ليبي دمحم على دمحم إبراهيم 33

 مقبــول 59.82 ليبي أسامة صالح الحوات 34

 مقبــول 59.74 ليبية ران الحجاجيليلى عم 35

 مقبــول 59.68 ليبية أسماء بلقاسم ابو زيد  36

 مقبــول 59.56 ليبية فدوى الصديق دمحم بوقرين 37

 مقبــول 59.46 ليبية سميرة الصادق قداره 38

 مقبــول 59.01 ليبية مالك عبد العظيم التركي 39

 مقبــول 59.00 ليبي وليد مصباح اسماعيل  الغول 40

 مقبــول 58.93 ليبية جميلة عبد هللا مسعود مادى 41

 مقبــول 58.80 ليبية وداد عثمان غيث 42

 مقبــول 58.80 ليبية هدى أحمد المفتى 43

 مقبــول 58.77 ليبية عفاف دمحم جمعة سليمان 44

 مقبــول 58.74 ليبية منيرة على سليمان عون 45

 مقبــول 58.72 ليبية فإسمهان دمحم أحمد الشوير 46

 مقبــول 58.64 ليبية لمياء سعيد أبو صوه 47

 مقبــول 58.60 ليبية سهام سالم خليفة الكرداسي 48

 مقبــول 58.52 ليبي عبد العظيم دمحم لطفى عبيه 49

 مقبــول 58.48 ليبية أسماء بشير بلعيد أبو شهيوه 50

 مقبــول 58.44 ليبية إنتصار السائح الفيتوري المصرى 51

 مقبــول 58.26 ليبي أسامة مفتاح فرج بن كريم 52

 مقبــول 58.14 ليبية أميمة حسن القريو 53

 مقبــول 58.12 ليبية سعاد مخلوف ادمحم بيوض 54

 مقبــول 58.06 ليبية نادية ابو سيف دمحم الشريف 55

 مقبــول 58.04 ليبية رجاء دمحم دمحم الحداد 56

 مقبــول 58.03 ليبية لعزيزالشامي قاجومنجوى عبد ا 57

 مقبــول 57.92 ليبية هبة دمحم أحمد عون 58

 مقبــول 57.88 ليبية رقية أحمد الفرجاني 59

 مقبــول 57.46 ليبية هناء المبروك احميدة التواتى 60
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 رـديـقـالت (%)النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 57.36 ليبية جازية رمضان جليطه 61

 مقبــول 57.31 ليبية عفيفة عمر المبروك القذافي 62

 مقبــول 57.30 ليبية خديج على دمحم الشريف 63

 مقبــول 57.27 ليبية فاطمة عبد المجيد عبد هللا الرباعي 64

 مقبــول 57.11 ليبية رندا دمحم مسعود على شنب 65

 مقبــول 56.96 ليبية عبير على مسعود بركة 66

 مقبــول 56.90 ليبي ربيع مفتاح دمحم الخردى 67

 مقبــول 56.82 ليبية أحالم دمحم ناصر جواد 68

 مقبــول 56.73 ليبية إبتسام أحمد على عاشور 69

 مقبــول 56.72 ليبية عائشة الهادى دمحم شعيب 70

 مقبــول 56.69 ليبية رجاء جمعة مسعود سالم 71

 مقبــول 56.64 ليبي دمحم سعيد مصطفى المقرانى 72

 مقبــول 56.62 ةليبي علياء دمحم احمد بشية 73

 مقبــول 56.50 ليبية عائشة معتوق دمحم البراح 74

 مقبــول 56.29 ليبية رانيا أحمد الطاهر العقورى 75

 مقبــول 56.27 ليبية نجاح حسن حميدة 76

 مقبــول 56.22 ليبية كريمة عياد جمعة عقيل 77

 مقبــول 56.15 ليبية إبتهال أحمد أبوبكر أبو رخيص 78

 مقبــول 56.13 ليبية ى الطاهر دمحم الزرقانىهد 79

 مقبــول 56.02 ليبية فاطمة عماره على دمحم 80

 مقبــول 55.96 ليبي زياد دمحم مخلوف لكلوك 81

 مقبــول 55.93 ليبية إبتسام عبد هللا مرغم 82

 مقبــول 55.84 ليبي مراد عامر منصور الدوادى 83

 مقبــول 55.81 ليبية وفاء رمضان بك درنه 84

 مقبــول 55.78 ليبية ثريا ميلود الدعيكى 85

 مقبــول 55.56 ليبية نعيمة صالح ابريني  القذافى 86

 مقبــول 55.54 ليبية أسماء مفتاح أبو طالق 87

 مقبــول 55.54 ليبية عزيزة خليفة السيفاو عون 88

 مقبــول 55.50 ليبية فتحية صالح الدين دمحم ترنقه 89

 مقبــول 55.22 ليبي بد الباسط مصطفى التركىع 90

 مقبــول 55.10 ليبي ميالد الصيد أبو سعيده 91
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 رـديـقـالت (%)النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 55.07 ليبي فوزى حسين المرغني 92

 مقبــول 55.03 ليبية أحالم التومى ميلود جبريل  93

 مقبــول 54.95 ليبي يوسف عبد العاطى الشبلي 94

 مقبــول 54.95 ليبي يأسامة أبو العيد ونيس الدهمان 95

 مقبــول 54.76 ليبية هاجر دمحم العيلة رحاب 96

 مقبــول 54.74 ليبية نجالء مفتاح دمحم أبو عيشه 97

 مقبــول 54.71 سوداني مدثر دمحم محجوب 98

 مقبــول 54.63 ليبي دمحم العربي أحمد الصيد 99

 مقبــول 54.63 ليبي عبد الناصردمحم على القريو 100

 مقبــول 54.52 ليبية لمياء دمحم عبدهللا الشريف 101

 مقبــول 54.32 ليبي أبو القاسم دمحم الشاوش 102

 مقبــول 54.26 ليبية مسعودة أبو العيد أبو العيد 103

 مقبــول 54.25 ليبي شطيب على شطيب 104

 مقبــول 54.20 ليبي خالد دمحم رجب المشيطى 105

 مقبــول 54.10 ليبية نىليلى إبراهيم الزنتا 106

 مقبــول 54.10 ليبية إبتسام عمرو جمعة العروى 107

 مقبــول 54.00 ليبية رجاء األمين الحرارى خليفة 108

 مقبــول 53.72 ليبي وسام الهمالى حسن الهمالى 109

 مقبــول 53.60 ليبية إنتصار ادمحم عمر حريبه 110

 مقبــول 53.59 ليبية نجالء فتحى ارحومة المجدوب 111

 مقبــول 53.52 ليبي عبد الباسط عمر زرتى 112

 مقبــول 53.41 ليبية منال لبيد على الخضار 113

 مقبــول 53.40 ليبية آمال البهلول الطاهر خشيبه 114

 مقبــول 53.38 ليبية حنان بشير حمدو فركاش 115

 مقبــول 53.12 ليبي خالد موسى على بارود 116

 مقبــول 52.92 ليبية عبد الجواد المصيكعنتر  117

 مقبــول 52.45 ليبي أشرف عبد الفتاح سالم شعماش 118

 مقبــول 52.05 ليبي محرم على أحمد الصغير 119

 مقبــول 51.54 ليبي عبد هللا على دمحم المشنن 120
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  قسم الهندسة الزراعية         

 رـديـقـالت (%)النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  69.83 ليبية سمية رمضان بركة 1

 //جيد  68.75 ليبية كميلة أحمد البشير الحاج رحومه 2

 //جيد  67.04 ليبية رويدة مختار الزنتاني 3

 //جيد  66.90 ليبي دمحم على التركى 4

 //جيد  66.23 فلسطيني جالل حسين دمحم ظاهر 5

 //جيد  66.04 ليبي وليد بلقاسم حوالى 6

 //جيد  65.97 ليبية ئشة دمحم باكيرعا 7

 مقبــول 63.26 ليبي دمحم سالم الغريانى 8

 مقبــول 62.50 ليبي اسامة مختار درميش 9

 مقبــول 61.86 ليبي انيس خالد االسطى 10

 مقبــول 61.54 ليبية وداد دمحم أبو القاسم زغدود 11

 مقبــول 61.48 ليبية عبير احمد الهونى 12

 مقبــول 61.45 ليبية سالم أبو القاسم نادية 13

 مقبــول 61.44 ليبية كريمة خليل التركي 14

 مقبــول 61.41 ليبية سالمة سعيد قريرة سعيد 15

 مقبــول 61.33 ليبي عثمان عبدالقادر بالقاسم 16

 مقبــول 61.32 ليبية نعيمة سالم مفتاح 17

 قبــولم 60.72 ليبية سماح مفتاح خليفة الزليطنى 18

 مقبــول 60.55 ليبية ابتسام عبدالحميد حراقه 19

 مقبــول 60.34 مصري طارق دمحم نبيل الزرقا 20

 مقبــول 60.19 ليبي أدهم الطاهر الصادق 21

 مقبــول 59.99 ليبي رمزى فرج الرقيعى 22

 مقبــول 59.58 ليبية حنان دمحم صويد 23

 مقبــول 59.40 ليبي عبد الوهاب على سالمة هديه 24

 مقبــول 58.98 ليبية مريومة دمحم القاجيجى 25

 مقبــول 58.96 ليبي أسامة أبو عجيلة مولود عصمان 26

 مقبــول 58.94 ليبية حميدة على سعيد العزابي 27

 مقبــول 58.75 ةسوري ابتسام عبدالسالم الزواغى 28

 مقبــول 58.63 ليبي نبيل على السعداوى 29



 2000/2001: قسم الهندسة الزراعية

 
 

50 

 رـديـقـالت (%)النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 58.51 سورية زيد عامرإيمان  30

 مقبــول 58.23 ليبية نجوى على الصيد 31

 مقبــول 58.17 ليبي طارق المختار المغربي 32

 مقبــول 58.16 ليبية راوية دمحم المعدانى 33

 مقبــول 58.14 ليبي عالء الدين بشير ساسى 34

 مقبــول 58.01 ليبية فتحية على المنصورى سعد 35

 مقبــول 57.84 ليبي لحميد دمحم محمودعبد ا 36

 مقبــول 57.69 ليبية ربيعة ادمحم عبد هللا ساسي 37

 مقبــول 57.65 ليبي طارق فوزى شنيب 38

 مقبــول 57.54 ليبي عماد الدين أبو بكر المجريسى 39

 مقبــول 57.45 ليبي حسين ابوالقاسم حسين كافؤ 40

 مقبــول 57.40 ليبية عبير مصطفى الميلودى 41

 مقبــول 57.29 ليبي وائل مفتاح حريز 42

 مقبــول 57.28 ليبية إنتصار على الهويجي 43

 مقبــول 57.13 ليبي طارق رجب فوزى عريبى 44

 مقبــول 56.97 سوري ماهر عبد هللا خليل فياض 45

 مقبــول 56.95 ليبية حنان جمعة سالم دلهوم 46

 مقبــول 56.93 ليبي على ادمحم الرميلى 47

 مقبــول 56.87 ليبية سالمة صالح اسماعيل قنبيب 48

 مقبــول 56.81 ليبية عواطف عاشور بن حامد 49

 مقبــول 56.79 ليبي محى الدين عريبي بالقاسم شهوب 50

 مقبــول 56.51 ليبي أحمد دمحم الحاراتى 51

 مقبــول 56.35 ليبية إلهام عبد هللا الدرناوى 52

 مقبــول 56.22 ليبي عبدهللا الكيالنى فتحى 53

 مقبــول 56.15 ليبية منيرة دمحم الرقيبى 54

 مقبــول 56.15 ليبية منيرة دمحم السوداني 55

 مقبــول 56.09 ليبي دمحم عبد هللا فضل 56

 مقبــول 56.02 ليبي عبد الرؤوف بشير وادى 57

 مقبــول 55.92 ليبي مجدى دمحم الصيد 58

 مقبــول 55.86 ليبية البخارى حودة سلمى 59
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 رـديـقـالت (%)النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 55.67 ليبية باسم عمر مفتاح 60

 مقبــول 55.50 ليبي حسين خليفة دمحم هنيدي 61

 مقبــول 55.44 ليبية ايمان خليفة البركى 62

 مقبــول 55.43 ليبي ناصر دمحم دخيل فرج 63

 مقبــول 55.40 ليبية وئام صالح التويبتى 64

 مقبــول 55.31 ليبية احمد الحاراتىنبيهة  65

 مقبــول 55.25 ليبي رامى دمحم التليسى 66

 مقبــول 55.23 ليبية أحالم عمر عبد القادر 67

 مقبــول 55.20 ليبية غادة التهامى دمحم الطيب 68

 مقبــول 54.92 ليبية نجيبة دمحم بن عبدهللا 69

 مقبــول 54.88 ليبية سمية عمار زابطية 70

 مقبــول 54.83 ليبي سالم دمحم الجهمي 71

 مقبــول 54.59 ليبية أريج جمعة أبو سريويل 72

 مقبــول 54.36 ليبية زهرة أبو بكر حسن 73

 مقبــول 54.30 ليبي نصر الدين يونس األسود 74

 مقبــول 54.29 ليبي هشام احمد النجار 75

 ـولمقبـ 53.92 ليبي أسامة دمحم عبد الرحمن زائد 76

 مقبــول 53.78 ليبية فاطمة احمد عبدالقادر عبدهللا 77

 مقبــول 53.65 ليبية ام الزين احمد ابوالقاسم 78

 مقبــول 53.61 ليبي محمود ابوشعالة المدنى 79

 مقبــول 53.52 ليبي نبيل  الهاديبن أ حميدة 80

 مقبــول 53.22 ليبية ازدهار عبدالسالم افطيطيح 81

 مقبــول 51.67 ليبي طيف أبو القاسم الزرقانىعبد الل 82
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  قسم علوم وتقنية األغذية

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 77.36 ليبية فاطمة صيلة دمحم ابوالقاسم 1

 //جيد  72.20 ليبية إيناس عمار قشوط 2

 //جيد  71.60 فلسطينية نجوى إبراهيم صالح حمدان 3

 //جيد  66.75 ليبية دهللا خليل ابوعائشةكلثوم عب 4

 //جيد  66.40 ليبية فطيم أحمد شحيمه 5

 //جيد  66.00 ليبية امال دمحم سعيد بن ميالد 6

 مقبــول 64.76 ليبية أحالم محد أبو زويده 7

 مقبــول 64.48 ليبية رجعة دمحم نصر المزوغي 8

 مقبــول 63.83 ليبية فتحية دمحم العاقل 9

 مقبــول 63.74 ليبي أحمد إبراهيم بلسوس 10

 مقبــول 63.04 ليبية احالم احمد رجب ابوعبيد 11

 مقبــول 62.66 ليبية هناء اعمار الزوام المجاني 12

 مقبــول 61.80 ليبية خديجة جمعة عبدالنبى المرادى 13

 مقبــول 61.77 ليبية أريج عبد الرزاق حميدة بالحاج 14

 مقبــول 61.71 ليبية صر الدين المعمرىأمانى دمحم ن 15

 مقبــول 61.68 ليبية سهيلة دمحم ابوشعالة 16

 مقبــول 61.67 ليبية نادية الحميدى مفتاح  المروم 17

 مقبــول 61.10 ليبية ليلى الهادى على سعد 18

 مقبــول 60.76 ليبي عبد الحكيم عامر صالح جبرين 19

 مقبــول 60.51 ليبي بةعبدالرزاق احمد على بن رجو 20

 مقبــول 60.42 ليبية ابتسام دمحم عبدهللا عبدالرحمن 21

 مقبــول 60.06 ليبية سالمة أحمد الشارف بالحاج 22

 مقبــول 59.95 ليبية مالك مصطفى ابوسنينة 23

 مقبــول 59.88 سودانية عائشة غيشة عبد هللا آدم 24

 مقبــول 59.65 ليبية ليلى صالح سعد المقدولى 25

 مقبــول 59.27 ليبية اقبال جمعة احمد الباوندى 26

 مقبــول 59.09 ليبية زينب مختار عمر بشنة 27

 مقبــول 59.07 ليبي احمد دمحم احميد ابوعقرب 28
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 59.05 ليبي دمحم على خليفة التائب 29

 مقبــول 58.87 ليبية نادية سليمان باكير 30

 مقبــول 58.86 ليبي غنىعادل دمحم المر 31

 مقبــول 58.66 ليبية سميرة على دمحم الذيب 32

 مقبــول 58.35 ليبية حنان رجب دمحم اسماعيل 33

 مقبــول 57.81 سودانية منال منصور دمحم بن آدم 34

 مقبــول 57.77 ليبية عبير صالح الدين األميرالمصرى 35

 بــولمق 57.60 ليبية سبابل دمحم رمضان أحمد 36

 مقبــول 57.51 ليبية خديجة عمار منصور مسعود 37

 مقبــول 57.30 ليبية كريمة محمود عمار محمود 38

 مقبــول 57.27 ليبي احمد فاروق العشرى 39

 مقبــول 57.06 ليبية نعيمة على أبو غفه 40

 مقبــول 56.90 ليبي نادر دمحم عمر االسطى 41

 مقبــول 56.67 يليب فيصل دمحم دمحم الطوبه 42

 مقبــول 56.65 ليبي صالح دمحم جمعة بيكى 43

 مقبــول 55.91 ليبي فادى الطاهر النحايسى 44

 مقبــول 55.88 ليبية أحالم المولدى الغرياني 45

 مقبــول 55.55 ليبي حسن صالح إبراهيم الوصاره 46

 مقبــول 55.49 ليبية ليلى على الشامس قاجوم 47

 مقبــول 54.94 ليبية هللا تمومن هناء عبد 48

 مقبــول 54.79 ليبي اسامة بشير صرطى 49

 مقبــول 53.71 ليبي خالد دمحم عصر 50

 مقبــول 52.42 ليبي مراد بدالدين الرزقى 51
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  قسم المراعي والغابات

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  72.16 ليبي خالد الطاهر عمر عيسى  1
 //جيد  65.54 ليبي وليد رمضان بوحميدة  2
 مقبــول 63.69 ليبي اسامة سليمان سعيد العزابى  3
 مقبــول 63.30 ليبي عماد دمحم السنى عبدالرحمن  4
 مقبــول 60.27 ليبية نورة يونس احمد دمحم الدبو  5
 مقبــول 58.52 ليبية الهام سليمان ابوحاللة الشتيوى  6
 مقبــول 58.14 ليبي المسالتى ناجى على  7
 مقبــول 57.97 ليبي فاتح المهدى حسان  8
 مقبــول 57.81 ليبية هازار نجم الدين الشيبانى  9

 مقبــول 57.67 ليبي دمحم حسن الحداد  10
 مقبــول 56.79 ليبية يسرى االمين عتيق  11
 مقبــول 56.69 ليبي هشام رمضان الزرقانى  12
 مقبــول 56.56 ليبي حسين بشينه صالح على 13
 مقبــول 56.02 ليبي محمود بلقاسم التويجيري  14
 مقبــول 55.13 ليبي دمحم رمضان مسعود الحويج  15
 مقبــول 54.73 سوري اسامة ياسر المتنى  16
 مقبــول 54.44 ليبي دمحم سالم علي ابوسنينة  17
 بــولمق 52.94 ليبي عبدالوهاب نصر الجيالنى  18
 مقبــول 52.59 ليبي عدنان نجم الدين بن االمين  19
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  قسم االقتصاد المنزلي

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  74.72 سورية ملكة دمحم صالح 1
 //جيد  69.87 ليبية حنان يوسف عبدالسالم  2
 //جيد  68.95 سورية صفاء منجد أحمد 3
 //جيد  68.91 ريةسو روز حسن بركات  4
 //جيد  67.53 فلسطينية غادة عوده دياب أبو شياب 5
 //جيد  65.74 ليبية نرجس عبدالسالم الميالدى  6
 مقبــول 63.95 سورية فاطمة محمود جمعة  7
 مقبــول 63.50 ليبية انيسة ابوبكر الحاجى  8
 مقبــول 63.03 ليبية رنوة زكرى بن موسى  9

 مقبــول 62.83 ليبية ليعقوبى سميرة سليم ا 10
 مقبــول 62.70 فلسطينية مها حسن شهاب الدين  11
 مقبــول 62.42 ليبية عواطف دمحم العلواني 12
 مقبــول 62.10 ليبية الهام عامر الخويلدى  13
 مقبــول 61.73 ليبية زهرة أحمد أبوقيله 14
 مقبــول 61.41 ليبية نعيمة ناجى الثائب  15
 مقبــول 61.32 ليبية ماء جمعة الصابريأس 16
 مقبــول 60.97 ليبية مبروكة عبدالحفيط البهلول دمحم  17
 مقبــول 60.64 ليبية ايناس دمحم سالمة  18
 مقبــول 60.50 ليبية لمعان عبدالمجيد بن زقالم  19
 مقبــول 59.97 ليبية أسماء مفتاح يونس 20
 مقبــول 59.86 ليبية هناء عبد هللا الغديوى 21
 مقبــول 59.79 ليبية امينة  عمار المزوغى 22
 مقبــول 59.72 ليبية ابتسام دمحم القاضى  23
 مقبــول 59.60 ليبية شريفة مسعود البسكرى   24
 مقبــول 58.71 ليبية نعيمة المعاوى عمار  25
 مقبــول 58.29 ليبية إبتسام الزروق بيده 26
 مقبــول 57.76 ليبية ىآمنة نصر القزقوز 27
 مقبــول 57.70 ليبية أمل سالم الغنيمى  28
 مقبــول 57.06 ليبية سناء دمحم بولسين  29
 مقبــول 56.30 ليبية نادية عمر فاروق سيالة  30
 مقبــول 53.84 ليبية نادية الهادى الهمالى  31
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 قسم الزراعات المائية

 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  71.19 ليبية جميلة المدهون الصويعي 1

 //جيد  69.92 ليبي الهادى خليفة الغرياني 2

 //جيد  67.17 ليبية ندى صالح عريبى 3

 //جيد  66.26 ليبية ريم صالح الجطالوى 4

 //جيد  66.04 ليبي حسن خليل أبو بكر سليمان 5

 بــولمق 64.45 ليبية صبرية إبراهيم سالم دمحم 6

 مقبــول 64.43 ليبية هناء الطاهر نشنوش 7

 مقبــول 64.18 ليبية غادة عز الدين الطيب الحويج 8

 مقبــول 64.11 ليبية ندى دمحم الباهي 9

 مقبــول 63.57 ليبي على دمحم شفرن 10

 مقبــول 63.25 ليبي عمران أحمد الجاللى 11

 مقبــول 63.24 ليبية زينب يوسف الدائري 12

 مقبــول 63.11 ليبية حنان دمحم بحور 13

 مقبــول 62.70 ليبي عبد هللا معتوق المقاوشي 14

 مقبــول 61.54 ليبي عزالدين مفتاح الخمرى 15

 مقبــول 60.22 ليبي عماد عامر شهوب 16

 مقبــول 60.12 ليبية زينب مسعود البوعيشي 17

 مقبــول 60.06 ليبية هند يوسف دريدر 18

 مقبــول 59.86 ليبي دمحم السيد عبد العزيز صالح 19

 مقبــول 59.70 ليبية نجالء عمر عمار سالم 20

 مقبــول 59.51 ليبي عبد السالم عبد القادر عبد هللا 21

 مقبــول 59.42 ليبية سلمى أبو بكر الهلوج 22

 مقبــول 59.18 ليبي يوسف دمحم السيليني 23

 مقبــول 59.01 ليبية شورمروة أحمد عبد النبى عا 24

 مقبــول 58.98 ليبية أنيسة أبو كثير على حسن 25

 مقبــول 58.76 ليبي دمحم صالح العميانى 26

 مقبــول 58.58 ليبي عبد المنعم حسين الفرجاني 27

 مقبــول 58.38 ليبية الزهراء دمحم ميالد دقدق 28

 مقبــول 58.22 ليبية امانى محمود أبو جراد 29
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 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 57.92 ليبية إعتدال على بن رمضان 30

 مقبــول 57.28 ليبي فؤاد دمحم أحمد عمر 31

 مقبــول 57.26 ليبي مصطفى ادمحم إبراهيم قويرب 32

 مقبــول 56.98 ليبي وليد عمر الشريف 33

 مقبــول 56.83 ليبية آمال دمحم رحومه العصادى 34

 مقبــول 55.81 ليبي عبد المحسن الطيب عمران 35

 مقبــول 55.13 ليبي على عمر المغزازى 36

 مقبــول 54.84 ليبي فرج خليفة على الفليت 37

 مقبــول 54.26 ليبي عالء الدين دمحم شقلب 38
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م2002- 2001الخريجين للعام الجامعي  كشف بأسماء  

  قسم التربة والمياه

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  73.79 ليبية نواره موسى دمحم السنوسى  1

 //جيد  67.22 ليبية مها محمود عمران بالحاج 2

 //جيد  66.19 ليبية أسماء أحمد دمحم الحاجى 3

 //جيد  65.62 ليبية خيرية خليفة نصر ربيطه 4

 مقبــول 64.49 ليبي عبد الرحيم دمحم الطاهر شاحوت 5

 مقبــول 62.74 ليبية سعاد دمحم على صهيب 6

 مقبــول 62.18 ليبية هدى على مصباح عمر  7

 مقبــول 61.65 ليبية عائدة سالم دمحم أبو شويكه 8

 مقبــول 60.19 ليبية سميرة على الفيتورى الزيانى  9

 مقبــول 59.72 ليبي خالد حسين المهدى سالم  10

 مقبــول 59.40 ليبية هاجر على مصطفى جحيدر 11

 مقبــول 59.39 ليبية أسماء عبد الباقى على أبو صبيع 12

 مقبــول 59.03 ليبية نجمية ادمحم احمد عبيده  13

 مقبــول 58.90 ليبي وسام المهدى دمحم حويته 14

 مقبــول 58.77 ليبي د الفيتورىأسامة دمحم ميال 15

 مقبــول 58.58 ليبي عبد هللا دمحم المهدى النعاس 16

 مقبــول 58.43 ليبية عبير مصطفى زائد النعمى  17

 مقبــول 58.40 ليبية أسماء الطاهر سالم الرقيعي 18

 مقبــول 58.19 ليبية صفاء الصادق دمحم الشيبانى 19

 مقبــول 57.92 ليبي رياض صبري دمحم العكارى 20

 مقبــول 57.45 ليبية سعاد أبو القاسم إبراهيم سليمان 21

 مقبــول 57.43 ليبية عبير دمحم على الرجبانى 22

 مقبــول 57.15 ليبي دمحم مختار على مصباح 23

 مقبــول 57.05 ليبية هدى المبروك عبد السالم الطيف 24

بــولمق 56.72 ليبية سعاد مصطفى على بشر  25  

 مقبــول 56.63 ليبية نعيمة عمر المزوغي الشامخ 26

 مقبــول 56.41 ليبي المبروك دمحم المبروك ابراهيم  27

 مقبــول 56.33 ليبي عبدالباسط احمد دمحم ميالد  28
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 56.30 ليبية وفاء على دمحم النحايسى  29

 مقبــول 56.28 ليبية دالل عبدهللا على الجمنى  30

 مقبــول 56.07 ليبية نجمية ابوالقاسم عون عمار  31

 مقبــول 55.94 ليبي الفيتورى مفتاح الفيتورى مقطوف 32

 مقبــول 55.86 ليبية هدى سالم مسعود الرقيعي 33

 مقبــول 55.50 ليبية عواطف مبروك الفيتورى زيتون 34

 مقبــول 55.50 ليبي دمحم مصباح التومى ابوزيان  35

 مقبــول 55.35 ليبية يعة على مختار بالخير رب 36

 مقبــول 55.27 ليبية فاطمة اعمار احمد اعمار  37

 مقبــول 55.05 ليبية لمياء عبد اللطيف عمر الشبه 38

 مقبــول 54.88 ليبي عبدهللا دمحم عبدهللا بحيح 39

 مقبــول 54.77 ليبية صالحة دمحم عبد السالم فرج 40

 مقبــول 54.63 ليبي ور الغريانىعماد رجب عاش 41

 مقبــول 54.34 ليبية سعاد دمحم ابوالقاسم البغيل  42

 مقبــول 54.18 ليبي صالح الدين سعيد خليفة المصقوع  43

 مقبــول 54.04 ليبية امال على دمحم العريش  44

 مقبــول 53.85 ليبية سمية حيدر البهلول الجعرانى  45

 مقبــول 53.83 ليبي ي قمبورأسامة دمحم الهاشم 46

 مقبــول 53.70 ليبية ربيعة رجب ميلود التليب  47

 مقبــول 53.13 ليبي دمحم ابوراوى على ساسي  48

 مقبــول 52.91 ليبي عبدالناصر عبدالقادر دمحم محمود 49

 مقبــول  52.81 ليبي عبير ادمحم دمحم موسى 50

 مقبــول 51.98 يبيل المبروك  العارف مسعود بن سالم  51
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  قسم البستنة

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  71.87 ليبي مصطفى إبراهيم علي الجدي  1

 //جيد  65.46 ليبية أسماء أحمد دمحم الديب 2

 مقبــول 63.12 ليبي جالل دمحم السني سويسي 3

 مقبــول 62.54 ليبي أشرف شرف الدين الشريف 4

 مقبــول 62.43 ليبي فاتح العارف علي دمحم يحي 5

 مقبــول 61.01 ليبية مريهة عبداللطيف ابوحاللة 6

 مقبــول 60.71 ليبية الزهرة الزروق صالح الزروق 7

 مقبــول 60.16 ليبية وداد المبروك مبارك الفرجاني 8

 مقبــول 59.62 ليبية أسماء عبد الرزاق الشاوش 9

 مقبــول 59.37 ليبية  النبراويمروة متولي دمحم 10

 مقبــول 59.33 ليبي نعمان سالم علي بن عيسى 11

 مقبــول 58.56 ليبية زهرة علي منصور الغرياني 12

 مقبــول 57.68 ليبي رمزي سليمان أحمد جرناز 13

 مقبــول 57.18 ليبي عبدالمنعم حسن مختار التاجوري 14

 مقبــول 56.89 ليبية فاطمة سليمان عيسى مادي 15

 مقبــول 56.83 ليبية ماجدة شعبان عبدهللا البشير 16

 مقبــول 56.55 ليبية فتحية مصباح علي الصويعي 17

 مقبــول 56.54 ليبية سعاد عبدالحميد حسين منيفيد 18

 مقبــول 56.29 ليبية ابتسام علي علي عقيله  19

ولمقبــ 56.25 ليبية ابتكار دمحم عاشور سالمة 20  

 مقبــول 55.85 ليبية فوزية نوري علي المصراتي 21

 مقبــول 55.37 ليبي فتحي سليمان علي الحجاجي 22

 مقبــول 55.24 ليبية سعاد مخلوف ابوراوي مفتاح 23

 مقبــول 55.08 ليبية سمية علي صالح الحاج علي 24

 مقبــول 54.83 ليبية هند دمحم المخزوم موسى 25

 مقبــول 54.76 ليبية دمحم البوعيشيصبرية دمحم  26

 مقبــول 54.51 ليبية سامية جمعة عبدالسالم الغياني 27

 مقبــول 54.22 ليبية رقية دمحم المبروك الطويل 28

 مقبــول 54.15 ليبية هيفاء دمحم علي عبد الكريم 29
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 53.78 ليبية رقية عبدالرزاق عبدهللا الصقر 30

 مقبــول 53.72 مصري د عطية خليلدمحم عبدالحمي 31

 مقبــول 53.68 ليبي عبدهللا دمحم عبدهللا الدرويش 32

 مقبــول 53.33 ليبية غادة يوسف دمحم الشريك 33

 مقبــول 52.96 ليبي حسن دمحم عبدالسالم السيدي 34

 مقبــول 52.63 ليبية بسمة عبدالجليل دمحم بن نصر 35

 مقبــول 51.80 ليبي نصر بشير سالم الحاج صالح بن 36
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  قسم المحاصيل

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  70.54 ليبية إبتسام فرج عبد السالم أبو عجيلة 1

 //جيد  69.86 ليبية لبنى صالح الدين الزرقانى 2

 //جيد  68.57 ليبية عواطف مصطفى مسعود جماعه 3

 //جيد  66.07 ليبية هناء يوسف زريق خلف  4

 //جيد  65.00 ليبية أسماء دمحم على  سديره 5

 مقبــول 63.53 ليبية حنان عمر عبد السالم مفتاح 6

 مقبــول 61.63 ليبي خيرى سالم منصور السائح  7

 مقبــول 61.53 ليبية نوره عبدهللا احمد دمحم  8

 مقبــول 61.27 ليبية ناديه عمر دمحم ابوللو  9

 مقبــول 59.26 ليبية د الكريم ابراهيم الشعافيسامية عب 10

 مقبــول 58.00 ليبية راضية جمعة محمود جيره  11

 مقبــول 57.91 ليبية هدى الطاهر سليم قاجوم 12

 مقبــول 56.60 ليبية حنان الصيد احمد الشيبانى  13

 مقبــول 55.64 ليبية ليلى دمحم عبدهللا كعيب  14

 مقبــول 55.25 ليبية ابوزريده حميده وادى دمحم  15

 مقبــول 55.22 ليبي عبدالقادر دمحم الدبو الترهونى  16

 مقبــول 54.94 ليبي هشام دمحم بلقاسم عقيله  17

 مقبــول 53.84 ليبية فاطمة أحمد ادمحم جنفيان 18

 مقبــول 53.56 ليبي عبد الباسط أحمد دبايشي ادمحم 19

 مقبــول 53.45 ليبية دثريه دمحم مسعود األرب 20

 مقبــول 53.26 ليبية هاجر الطيب أحمد قاقه 21

 مقبــول 52.79 ليبي ياسين دمحم جمعة الزيتونى 22
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  قسم وقاية النبات          

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  68.89 ليبية عواطف نور الدين خليفة القبى 1

 مقبول 62.00 ليبية يداننجالء فتحى دمحم اقل 2

 مقبول 60.39 ليبية اسماء االمين جمعه البوعزي  3

 مقبول 58.85 ليبية حفصه عمر حسونة الصيد 4

 مقبول 58.82 ليبية أحالم عبد السالم دمحم عقيلة 5

 مقبول 58.77 ليبية نعيمه أحمد عمران صالح 6

 مقبول 57.68 ليبي الصادق عبد هللا الزوبيك بالخير 7

 مقبول 56.89 ليبي فاتح ميالد على الدائخ 8

 مقبول 55.36 ليبي الصديق خليل دمحم الكحيلى 9

 مقبول 55.34 ليبية كريمة سالم ابوعجيلة بشر  10

 مقبول 55.33 ليبي صالح الدين على دمحم الغريب  11

 مقبول 55.29 ليبية  حنان على حسن سويسي 12

 مقبول 55.27 ليبي كريم صالح حامد الشائبي 13

 مقبول 54.98 ليبية إبتسام مفتاح دمحم الخبولى 14

 مقبول 53.72 ليبية عبير على المبروك احمد 15
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  ج الحيوانيقسم االنتا

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  69.09 ليبية عاشة دمحم عمران الدرويش 1

 //جيد  65.10 ليبية سالمة ادمحم دمحم سالم 2

 مقبــول 63.50 ليبية نعيمة مسعود سليمان يونس 3

 مقبــول 62.77 ليبي محمود جمال الفيتورى أبو غمجة 4

 مقبــول 61.99 ليبي رفيق مصطفى بشير الفياللي 5

 مقبــول 61.84 ليبي لطفى عبد الكريم دمحم قصوده 6

 مقبــول 61.56 ليبي أحمد يوسف فرج الرقيبي 7

 مقبــول 61.56 ليبي دى الحاج دمحم منصور دمحم ام 8

 مقبــول 60.67 ليبي عصام أحمد دمحم عرعارة 9

 مقبــول 60.39 ليبي عبد المجيد سالم فرج قريفه 10

 مقبــول 58.36 ليبي جمعة أحمد الهادى عياد 11

 مقبــول 57.45 ليبي مهاب الدين العارف دمحم بن راشد 12

 مقبــول 56.84 بيلي شكرى مصباح سعيد بن نعمه 13

 مقبــول 56.43 ليبي دمحم كنان إبراهيم على 14

 مقبــول 56.16 ليبي عادل دمحم نصر زيدان 15

 مقبــول 55.98 ليبي ادمحم الهادى الهماالى الخبولي 16

 مقبــول 55.76 ليبية آمال على عمر المصراتى 17

 مقبــول 55.46 مغربي هشام وزانى شاهدى  18

 مقبــول 55.38 ليبية شعبان خليفه كريمه نعيمه  19

 مقبــول 55.38 ليبي احمد سعيد منصور الغزاوى  20

 مقبــول 55.10 ليبي الهادى عبد الحميد الهادى أبو غنيه 21

 مقبــول 53.13 ليبي عبد المولى العريفى سالم بشيه 22
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  قسم االقتصاد الزراعي

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر
 جيد جدا 79.99 ليبية رحام على على رشراش 1
 //جيد  69.28 ليبية إيناس ناصر دمحم الصابري 2
 //جيد  68.99 ليبية منيرة أحمد دمحم شادى 3
 //جيد  68.72 ليبية زينب على سعد أبو خطوة 4
 //جيد  68.68 فلسطينية عبير دمحم عنان الشامى 5
 //جيد  67.75 يةليب صباح على الطاهر الحمرونى 6
 //جيد  67.60 ليبية وفاء رمضان رجب أبو حميدة 7
 //جيد  66.95 ليبية منال على سالم الصالحى 8
 //جيد  65.02 ليبي أبو بكر عبد النبي نصر أبو القاسم 9
 مقبــول 64.53 ليبية أحالم عبد هللا محمود الهدار 10
 مقبــول 64.12 ليبية غادة سعيد عمر فتروش 11
 مقبــول 63.72 ليبي حمدى إبراهيم خالد الطبيب 12
 مقبــول 63.08 ليبية نيهال عبد النبي العربي الزويك 13
 مقبــول 62.44 ليبي البيه دمحم خليفة الهمالى 14
 مقبــول 61.86 ليبية إيمان مختار أحمد بن حموده 15
 مقبــول 61.84 ليبي عبد المنعم إبراهيم بشير حريويده 16
 مقبــول 61.60 ليبية أحالم ادمحم بشير التركى 17
 مقبــول 61.19 ليبية سكينة عبد الحميد عبد السالم بوقندة 18
 مقبــول 61.09 ليبي أبوبكر الهادي صالح المبروك 19
 مقبــول 61.08 ليبية سماح بشير جوده بشير دمحم 20
 مقبــول 61.06 ليبية حنان مفتاح المبروك الحجاجي 21
 مقبــول 60.72 ليبية نورية دمحم أبو زيد دمحم 22
 مقبــول 60.72 ليبية كريمة البشير عمر بن عيسى 23
 مقبــول 60.13 ليبية سارة نورى يوسف السباعي 24
 مقبــول 60.04 ليبية هناء خليفة أحمد بالحاج 25
 مقبــول 60.02 مصري أحمد فاروق على ذبايح 26
 مقبــول 59.58 ليبية الشبه أسماء دمحم شعبان 27
 مقبــول 59.57 ليبية سامية فتحى سليمان الغز 28
 مقبــول 59.32 ليبية مها عبد القادر أحمد نجاح 29
 مقبــول 59.29 ليبي زكريا أحمد  على الحنش 30
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر
 مقبــول 59.12 ليبية عائشة الفيتورى المصري عمار 31
 مقبــول 58.98 ليبية صفية دمحم عبد النور الناجح 32
 مقبــول 58.78 ليبية أمل دمحم رمضان الشرع 33
 مقبــول 58.57 ليبي دمحم على دمحم التير 34
 مقبــول 58.50 ليبي عالء دمحم على تبو 35
 مقبــول 58.40 ليبي ارحومه مصباح رحومه نبيه 36
 مقبــول 58.29 ليبي سليمان عيسى سالم الطمزيني 37
 مقبــول 57.76 ليبية الشوكاح غادة طلحة حسن 38
 مقبــول 57.64 ليبية منى خليفة دمحم الدبسكى 39
 مقبــول 57.60 ليبية نادية خليفة دمحم فتح هللا 40
 مقبــول 57.54 ليبي عبد الباسط  الفيتورى على  ميالد 41
 مقبــول 57.41 ليبية سميره دمحم فرج المهر 42
 مقبــول 57.35 ليبية شاطعالية دمحم البشير سالم الم 43
 مقبــول 57.26 ليبية آمال عبد هللا إبراهيم أبو الئحة 44
 مقبــول 57.04 ليبي المختار دمحم البشير سالمه 45
 مقبــول 56.96 ليبية إبتسام الطاهر أحمد الزنتاني 46
 مقبــول 56.95 ليبية نفيسة بشير دمحم القصبي 47
 مقبــول 56.89 ليبية دنجاح دمحم بشير سعيد الصي 48
 مقبــول 56.78 ليبية حليمة دمحم مختار جعاكة 49
 مقبــول 56.76 ليبية نورا مصطفى عمار عمار 50
 مقبــول 56.60 ليبية سامية دمحم حسين العيادى 51
 مقبــول 56.50 ليبية رانية خليفة الهادى سنوقة 52
 مقبــول 56.42 ليبي سليم دمحم سالم بن سعود 53
 مقبــول 55.96 ليبي محمود ادمحم دمحم سالم 54
 مقبــول 55.87 ليبية كميلة دمحم األمين عبد هللا النعاس 55
 مقبــول 55.76 ليبية منى عمران عيسى بن مفتاح 56
 مقبــول 55.74 ليبي أكرم دمحم المبروك الطرابلسي 57
 مقبــول 55.72 ليبية عيادة عمر على صالح الصويعي 58
 مقبــول 55.52 ليبية ندى عبد الرزاق امبارك سعد 59
 مقبــول 55.46 ليبي هشام دمحم دمحم الغزاوى 60
 مقبــول 55.45 ليبي عادل حسن حسين دمحم 61
 مقبــول 55.44 ليبي وليد عبد العال الفيتورى الصابري 62
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر
 مقبــول 55.42 ليبية ريم ادمحم حسين التقازى 63
 مقبــول 55.35 ليبية  التقازغزوة المبروك دمحم 64
 مقبــول 55.30 ليبية سمية سالم دمحم المرتجع 65
 مقبــول 55.29 ليبية هنيدة أحمد دمحم أبو دراع 66
 مقبــول 55.20 ليبي أحمد عبد السالم دمحم بريقاو 67
 مقبــول 55.17 ليبي عبد العادل على المهدى الشيباني 68
 مقبــول 55.11 ليبية تىمروة على سليم المصرا 69
 مقبــول 55.10 ليبية ماجدة يوسف سعيد حبلي 70
 مقبــول 55.09 ليبية نجية على إبراهيم النطاح 71
 مقبــول 55.05 ليبية عائشة يوسف أحمد بن سالم 72
 مقبــول 55.04 ليبية إزدهار دمحم عاشور سليمان 73
 ــولمقب 54.75 ليبية رانية داود موسى الشعافى 74
 مقبــول 54.74 ليبية سهام الهادى خليل التائب 75
 مقبــول 54.72 ليبية فاطمة على سالم الهاشمي 76
 مقبــول 54.65 ليبية منال على سالم الشعاب 77
 مقبــول 54.46 ليبي نبيل على يوسف بن جمعة 78
 مقبــول 54.42 ليبي عادل الطاهر مفتاح بالحاج 79
 مقبــول 54.40 ليبي  الزواوىأبو بكر على دمحم 80
 مقبــول 54.26 ليبية أمل عبد هللا دمحم الضاوى 81
 مقبــول 54.26 ليبي دمحم على سليمان الماطوس 82
 مقبــول 54.21 ليبي هشام األمين العربي الغرياني 83
 مقبــول 54.17 ليبي عماد أبو بكر دمحم عبيد أبو شهيوة 84
 مقبــول 54.15 ليبية د أبو هيمهسماح سهيل عبد الحمي 85
 مقبــول 54.12 ليبي دمحم أحمد عبد هللا سنيد 86
 مقبــول 53.90 ليبي بشير دمحم سالم الشريف 87
 مقبــول 53.84 ليبية ناديه صالح حامد المداغي 88
 مقبــول 53.63 ليبية آمال على سليمان عبازه 89
 مقبــول 53.45 ليبية إبتسام سالم خليل التاورغى 90
 مقبــول 53.40 ليبي عقيل الالفي على عقيل 91
 مقبــول 53.34 ليبي خالد أبو العالء دمحم أبو قليلة 92
 مقبــول 53.25 ليبي عادل دمحم منصور كشاده 93
 مقبــول 53.21 ليبية سعيدة ميالد على سعيد الشوشان 94
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر
 ــولمقب 53.09 ليبي حسين المبروك أحمد على البوزيدى 95
 مقبــول 53.06 ليبية حنان رجب الشريف بلعيد 96
 مقبــول 53.05 ليبي الساعدى محد الساعدى المدنى 97
 مقبــول 52.99 ليبي أحمد دمحم عطيه بشيوة 98
 مقبــول 52.97 فلسطينية أسماء سليمان شحاده وهدان 99
 مقبــول 52.89 ليبية نادية أحمد على أبو رخيص 100
 مقبــول 52.68 ليبية فرج عبد هللا عبد الصمد ربيعة 101
 مقبــول 52.55 ليبية إبتسام رمضان دمحم الهمالى 102
 مقبــول 52.49 ليبي عبد السالم دمحم ميالد البوزيدي 103
 مقبــول 52.47 ليبية صبرية المبروك بلقاسم شليبك 104
 مقبــول 52.16 ليبي دمحم بشير دمحم القصبي 105
 مقبــول 52.15 ليبي م رمضان على حمدسال 106
 مقبــول 51.59 ليبي أبو عجيلة خليفة سعد صالح 107
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  قسم الهندسة الزراعية

 رـديـقـالت (%) النسبة  الجنسية االسم م.ر
 //جيد  69.96 ليبية عائشة عمر عبد السالم عريبي 1

 //جيد  69.17 ليبية صبرية عمر عبد السالم عريبي 2

 //جيد  69.08 مصرية محمود على حسنزينب  3

 //جيد  67.78 ليبية إيمان على دمحم بن عليوه 4

 //جيد  65.10 ليبية أمال صالح سالم بن مفتاح 5

 مقبــول 58.29 فلسطيني أحمد زين الدين جرهد نصار 6

 مقبــول 59.33 ليبي أحمد محفوظ دمحم صفر 7

 بــولمق 58.78 ليبية صالحة المبروك على عمر 8

 مقبــول 56.98 ليبي سالم ضو سالم التاجورى 9

 مقبــول 59.08 ليبية مفيدة على عبد المولى على 10

 مقبــول 57.87 ليبية كريمة خليفة أحمد سكيليح 11

 مقبــول 61.33 ليبي دمحم عبد هللا دمحم التركمان 12

 مقبــول 62.56 ليبي نورى عبد السالم على الغنيمي 13

 مقبــول 64.42 ليبي ي العابد  حسينالزرق علىخير 14

 مقبــول 64.41 ليبي السيفاو سليمان السيفاو الشطى 15

 مقبــول 53.54 ليبي ناصر سعد دمحم أبو فائد فريوان 16

 مقبــول 64.14 ليبية إبتسام ميالد صالح عقيلة 17

 مقبــول 57.68 ليبي رامى على دمحم المزداوى 18

 مقبــول 58.23 ليبي ن سالم مقننىيوسف سليما 19

 مقبــول 58.52 ليبية إنتصار سالم أبو القاسم الشوشان 20

 مقبــول 58.50 ليبية منيرة احضيري دمحم المزوغى 21

 مقبــول 53.55 ليبية نجاح دمحم عمر أبو سالم 22

 مقبــول 64.02 ليبية سامية حسين مسعود نصر 23

 مقبــول 55.38 بيةلي كريمة على دمحم بشينه 24

 مقبــول 52.95 ليبية فاطمة عبد الحميد حسن أبو حوليه 25

 مقبــول 57.43 ليبي هيثم نورى مصطفى السراج 26

 مقبــول 56.77 ليبي على فتحى دمحم الحوات 27

 مقبــول 53.55 ليبية صالحة إبراهيم السنوسي مصباح 28
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 رـديـقـالت (%) النسبة  الجنسية االسم م.ر
 مقبــول 63.26 ليبي إيهاب أبو بكر الفيتورى عريبي 29

 مقبــول 56.95 ليبي أحمد عياد  أحمد بالحاج 30

 مقبــول 54.85 ليبية رندا بالقاسم محمود الغضبان 31

 مقبــول 55.40 ليبية نادية صالح سالم الصول 32

 مقبــول 53.54 ليبي هشام الوحيشي أحمد بيري 33

 مقبــول 55.24 ليبية فاطمة ادمحم عزيز وزره 34

 مقبــول 60.27 ليبي ياد عبيد أبو شهيوهخالد ع 35

 مقبــول 57.12 ليبي وفيق صالح موسى بن شعبان 36

 مقبــول 57.72 ليبية إيناس المبروك دمحم الدوادى 37

 مقبــول 58.95 ليبية سعاد دمحم حسين العزيبي 38

 مقبــول 57.52 ليبية أسماء أنور إبراهيم بن نوبه 39

 مقبــول 56.90 ليبية المازاوىأسماء ميلود سيفاو  40

 مقبــول 54.41 ليبي عوض الهادى خليفة شليق 41

 مقبــول 53.86 ليبي فتحى رمضان دمحم الكوان 42

 مقبــول 54.95 ليبية هدى دمحم مفتاح الميالدى 43

 مقبــول 58.60 ليبي دمحم كامل مفتاح شنان 44

 ولمقبــ 57.41 ليبية رحاب أبو بكر نصر مسعود 45

 مقبــول 52.94 ليبي فؤاد الهادي ادمحم سالم 46

 مقبــول 53.54 ليبية إيمان عمر الحاج دمحم المناعي 47

 مقبــول 54.30 ليبي مروان نجم الدين خليل بن األمين 48

 مقبــول 59.03 سوري لوسيان صالح فريد حرب 49

 مقبــول 58.09 ليبية سهيلة سالم المهدى بو جراد 50

 مقبــول 62.37 ليبية رة منصور رحومه ونيسزه 51

 مقبــول 60.51 ليبية آمال رمضان سالم الرملى 52

 مقبــول 55.28 ليبي طارق مبروك على عثمان 53

 مقبــول 59.64 ليبي حسام دمحم الجابري الصويعي 54

 مقبــول 55.02 ليبية إيمان بشير دمحم المنصورى 55

 مقبــول 62.28 ليبية قذافيأفريقية دمحم السنوسي ال 56

 مقبــول 57.21 ليبية هدى رمضان دمحم الشاوش 57

 مقبــول 56.86 ليبي خالد دمحم عمر شيته 58
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 رـديـقـالت (%) النسبة  الجنسية االسم م.ر
 مقبــول 56.76 ليبية كوثر بشير الفزانى 59

 مقبــول 59.12 ليبي خيري دمحم األمين المنصورى 60

 مقبــول 59.71 ليبية فاطمة موسى أبو عجيلة الحران 61

 مقبــول 61.12 ليبي نبيل نورى خليفة زغب  62

 مقبــول 60.64 ليبية احالم دمحم ابوسيف عبداللطيف 63

 مقبــول 55.55 ليبية نجالء نورالدين الطيب الخطابى  64

 مقبــول 54.80 ليبي أشرف دمحم على المقطوف  65

 مقبــول 54.19 ليبية نوال دمحم موسى الفاخرى  66

 مقبــول 53.82 ليبي ى ساسي ميالد دمحم عل 67

 مقبــول 55.90 ليبية منى عبدهللا المنتصر دمحم  68

 مقبــول 52.88 ليبي دمحم فتحى الطاهر التركى  69

 مقبــول 53.95 ليبية مهرة اعبيد على اعبيد  70

 مقبــول 52.67 ليبي أسامة سليمان دمحم التومى  71

 مقبــول 54.46 ليبي اشرف يونس ابوالقاسم لملوم  72

 مقبــول 55.06 ليبي سامى سالم ابراهيم حمادى  73

 مقبــول 55.67 ليبية ليلى الشارف يوسف الزواوى  74

 مقبــول 53.89 ليبي احمد عموره دمحم الجديدى  75

 مقبــول 56.87 ليبية عبير دمحم مصطفى بن يزيد  76

 مقبــول 54.30 ليبي دمحم عبدالحميد دمحم الالفى  77

 مقبــول 56.04 ليبية وداد دمحم احميده بنور  78

 مقبــول 55.38 اردني ايمن دمحم محمود جبر 79

 مقبــول 57.78 عراقي رضوان عبدالجبار شهاب  80
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  علوم األغذيةقسم 

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  68.47 ليبية مريم على عمر يونس الهنشيري 1

 //جيد  66.28 ليبية فاطمة عمار سالم بلقاسم المزوغي 2

 //جيد  65.30 ليبية نجاة يوسف ساسي سالم جونطو 3

 مقبــول 64.77 ليبي دمحم سالم دمحم األرناؤوطى 4

 مقبــول 63.00 ليبية إبتسام أحمد سالم أحمد  5

 مقبــول 62.37 ليبية زهرة منصور رحومه ونيس 6

 مقبــول 62.28 ليبية لسنوسي القذافيأفريقية دمحم ا 7

 مقبــول 61.57 ليبية نعيمة عيسى سعيد حرب 8

 مقبــول 61.12 ليبي نبيل نورى خليفة زغب  9

 مقبــول 60.64 ليبية احالم دمحم ابوسيف عبداللطيف 10

 مقبــول 60.51 ليبية آمال رمضان سالم الرملى 11

 مقبــول 60.31 ليبية ربيعة الهادى المبروك عبد الرحمن 12

 مقبــول 60.27 ليبي خالد عياد عبيد أبو شهيوه 13

 مقبــول 60.05 ليبية ليلى دمحم الشارف مفتاح 14

 مقبــول 59.92 ليبية سمية سليم عبد النور الدخاخنى 15

 مقبــول 59.71 ليبية فاطمة موسى أبو عجيلة الحران 16

 مقبــول 59.64 ليبي حسام دمحم الجابري الصويعي 17

 مقبــول 59.50 ليبية سليمة عبد الجواد على أبوسنينة 18

 مقبــول 59.32 ليبية نزة حسين دمحم الغرارى 19

 مقبــول 59.28 ليبية فاتن ميالد الالفي عبد السالم 20

 مقبــول 59.12 ليبي خيري دمحم األمين المنصورى 21

 مقبــول 59.04 ليبية فاطمة ظريف أبو بكر منصور 22

 مقبــول 59.03 سوري لوسيان صالح فريد حرب 23

 مقبــول 59.00 ليبية إكرام دمحم دخيل فرج 24

 مقبــول 58.95 ليبية سعاد دمحم حسين العزيبي 25

 مقبــول 58.60 ليبي دمحم كامل مفتاح شنان 26

 مقبــول 58.35 ليبية ليلى دمحم عمر الرائيس 27

 مقبــول 58.09 ليبية و جرادسهيلة سالم المهدى ب 28



  م2001/2002: األغذية قسم علوم

 
 

74 

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 57.90 ليبية منى على خليفة اضواقه 29

 مقبــول 57.78 عراقي رضوان عبدالجبار شهاب  30

 مقبــول 57.72 ليبية إيناس المبروك دمحم الدوادى 31

 مقبــول 57.52 ليبية أسماء أنور إبراهيم بن نوبه 32

 مقبــول 57.41 ليبية رحاب أبو بكر نصر مسعود 33

 مقبــول 57.21 ليبية هدى رمضان دمحم الشاوش 34

 مقبــول 57.12 ليبي وفيق صالح موسى بن شعبان 35

 مقبــول 56.95 ليبي أحمد عياد  أحمد بالحاج 36

 مقبــول 56.90 ليبية أسماء ميلود سيفاو المازاوى 37

 مقبــول 56.87 ليبية عبير دمحم مصطفى بن يزيد  38

 مقبــول 56.86 ليبي لد دمحم عمر شيتهخا 39

 مقبــول 56.85 ليبي عبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم بو عيسى 40

 مقبــول 56.76 ليبية كوثر بشير الفزانى 41

 مقبــول 56.70 ليبية نجاة رجب أحمد جمعة 42

 مقبــول 56.68 ليبية لمعان فاروق مختار العقاب 43

 مقبــول 56.04 ليبي نضال رجب ادمحم الجبو 44

 مقبــول 56.04 ليبية وداد دمحم احميده بنور  45

 مقبــول 56.01 جزائري نصر الدين دمحم الغرازى قاسي 46

 مقبــول 55.90 ليبية منى عبدهللا المنتصر دمحم  47

 مقبــول 55.67 ليبية ليلى الشارف يوسف الزواوى  48

 مقبــول 55.61 ليبية نعيمة دمحم المبروك سالم 49

 مقبــول 55.55 ليبية نجالء نورالدين الطيب الخطابى  50

 مقبــول 55.40 ليبي وحيد على ميالد الحاج ميالد 51

 مقبــول 55.40 ليبية نادية صالح سالم الصول 52

 مقبــول 55.38 اردني ايمن دمحم محمود جبر 53

 مقبــول 55.28 ليبي طارق مبروك على عثمان 54

 مقبــول 55.24 ليبية مة ادمحم عزيز وزرهفاط 55

 مقبــول 55.17 ليبية هدى عبد اللطيف عظيم اندبها 56

 مقبــول 55.06 ليبي سامى سالم ابراهيم حمادى  57

 مقبــول 55.02 ليبية إيمان بشير دمحم المنصورى 58
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 54.95 ليبية هدى دمحم مفتاح الميالدى 59

 مقبــول 54.85 ليبية د الغضبانرندا بالقاسم محمو 60

 مقبــول 54.81 ليبية آمال الهادى سالم على يحي 61

 مقبــول 54.80 ليبي أشرف دمحم على المقطوف  62

 مقبــول 54.72 ليبي دمحم على دمحم األمين 63

 مقبــول 54.65 ليبية حميدة على خالد أحمد أبو شحمة 64

 مقبــول 54.46 يليب اشرف يونس ابوالقاسم لملوم  65

 مقبــول 54.41 ليبي سراج عبد الوارث الضاوى الحجاجي 66

 مقبــول 54.41 ليبي عوض الهادى خليفة شليق 67

 مقبــول 54.30 ليبي مروان نجم الدين خليل بن األمين 68

 مقبــول 54.30 ليبي دمحم عبدالحميد دمحم الالفى  69

 مقبــول 54.19 ليبية نوال دمحم موسى الفاخرى  70

 مقبــول 53.95 ليبية مهرة اعبيد على اعبيد  71

 مقبــول 53.89 ليبي احمد عموره دمحم الجديدى  72

 مقبــول 53.86 ليبي فتحى رمضان دمحم الكوان 73

 مقبــول 53.82 ليبي دمحم على ساسي ميالد  74

 مقبــول 53.71 ليبية ماجدة سعيد خميس القطوس 75

 مقبــول 53.54 ليبي يشي أحمد بيريهشام الوح 76

 مقبــول 53.54 ليبية إيمان عمر الحاج دمحم المناعي 77

 مقبــول 52.94 ليبي فؤاد الهادي ادمحم سالم 78

 مقبــول 52.88 ليبي دمحم فتحى الطاهر التركى  79

 مقبــول 52.67 ليبي أسامة سليمان دمحم التومى  80
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  قسم المراعي والغابات

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 64.21 ليبية جهينة الجيالني دمحم العائب 1

 مقبــول 63.59 ليبية سميره دمحم عمار البوزيدي 2

 مقبــول 58.91 ليبي مصطفى عمر البدوى أبو بعيرة 3

 مقبــول 58.74 ليبية فائزة الهاشمي شعبان األعوج 4

 مقبــول 58.70 ليبي ىأنور موسى دمحم موس 5

 مقبــول 58.59 ليبي شعبان دمحم شواله الخضير 6

 مقبــول 58.22 ليبية حنان عبد السالم عمر انتيري 7

 مقبــول 57.50 ليبية راضية سالم مصباح أبو خشيم 8

 مقبــول 56.86 ليبي أشرف أبو جعفر عمر أحمد خليفة 9

 قبــولم 56.73 ليبي عياد سعد مصباح على عون 10

 مقبــول 56.68 ليبية فاطمة على الهادى دخيل 11

 مقبــول 55.74 ليبي عبد الفتاح فتحى مسعود الدوكالى 12

 مقبــول 55.71 ليبي خالد على مسعود اعمار 13

 مقبــول 55.70 ليبي دمحم حريبه سالم الصويعي 14

 مقبــول 54.93 ليبي رجب خليل أحمد القريو 15

 مقبــول 54.80 ليبي صالح عزالدين مختار سعيد 16

 مقبــول 54.38 ليبي عبد الحكيم امبارك الشيبانى رحيل 17

 مقبــول 53.90 ليبية سهير  بشير دمحم شبيعان 18

 مقبــول 53.69 ليبي دمحم ميالد محفوظ أبو غراره 19

 مقبــول 53.67 ليبي العارف دمحم على عبدالنبى 20

 مقبــول 53.44 ليبية انأميمة صالح سالم رمض 21

 مقبــول 53.26 ليبي عبد الباسط عاشور على الشتيوي 22

 مقبــول 51.72 ليبي فتحى نصر مسعود المحرحر 23
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  قسم االقتصاد المنزلي

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 62.21 ليبية هناء سالم مفتاح رمضان عريبي 1
 مقبــول 60.62 ليبية د هللا عريبيسمية عبد اللطيف عب 2
 مقبــول 60.29 ليبية لطفية دمحم دمحم العكرمى 3
 مقبــول 59.69 ليبية فاطمة على إبراهيم اخليف 4
 مقبــول 59.26 ليبية سامية حسن البشير الكريكشي 5
 مقبــول 58.31 ليبية  حميدة عيسى عبد السالم الطرش 6
 مقبــول 58.27 ليبية الهادىهناء عبد الهادى خليل عبد  7
 مقبــول 58.23 ليبية عائدة على سالم عياد 8
 مقبــول 58.12 ليبية إبتسام أبو زيد االدريسي 9

 مقبــول 57.46 ليبية نبيلة رمضان جمعة الهباط 10
 مقبــول 57.18 ليبية جليلة أحمد عمر ابو سالم 11
 ــولمقب 56.98 ليبية حميدة فتحى دمحم العزومى 12
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  قسم الزراعات المائية

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 62.33 ليبي غيثحمزة إبراهيم العقربي 1

 مقبــول 61.72 ليبية سالمة دمحم ميالد شفرن 2

 مقبــول 60.22 ليبية هناء دمحم محمود الزواوى 3

 مقبــول 58.77 ليبية ليلى عبد الرازق دمحم وهره 4

 مقبــول 58.49 ليبية غصن البان المهدى الهادى الميساوى 5

 مقبــول 58.46 ليبي طالل ادمحم أحمد بن يحى 6

 مقبــول 57.53 ليبية ثريا عبدهللا العجيلي اسماعيل العزابي 7

 مقبــول 57.11 ليبية ناجية مصباح عاشور خديم هللا 8

 ـولمقبـ 57.04 ليبية زينب الصادق دمحم الفرجاني 9

 مقبــول 55.83 ليبية إزدهار محمود المهدى الهونى 10

 مقبــول 55.45 ليبية أسماء جمعة عبد هللا دمحم يحى 11

 مقبــول 55.21 ليبية أميمة دمحم عبد هللا عبد الجليل 12

 مقبــول 55.04 ليبية دعاء السيد عبد المقصود عبد القادر 13

 مقبــول 54.77 ليبية إيناس نورى دمحم المغربي 14

 مقبــول 54.76 ليبي خالد بشير عبد السالم بن نافع 15

 مقبــول 54.75 ليبية اسماء أبوبكر دمحم كريد 16

 مقبــول 54.61 ليبي خالد عمران مفتاح الدوفانى 17

 مقبــول 54.59 ليبي هشام دمحم على قداره 18

 مقبــول 52.88 ليبية هالة البهلول الهاشمي مهنى 19
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م2003- 2002كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

  قسم التربة والمياه

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  69.21 ليبية نوره دمحم دمحم صالح  1

 //جيد  67.04 ليبية طف دمحم الفرجانى الهباش عوا 2

 مقبــول 63.71 ليبي وليد لطفى ادمحم الشيخ  3

 مقبــول 62.71 ليبية آمنة دمحم على سليم 4

 مقبــول 62.47 ليبية أسماء أنبيه عثمان الصالحي 5

 مقبــول 61.03 ليبية زينب الطاهر بلقاسم عبدهللا  6

 مقبــول 60.13 ليبية بأمل دمحم الصادق المحجو 7

 مقبــول 59.88 ليبية بسمه الفرجانى خليفه جابر  8

 مقبــول 59.38 ليبية رحاب دمحم عربي التواتى 9

 مقبــول 59.23 ليبية نجية أعمر المهدى عيسى 10

 مقبــول 58.84 ليبية ابتسام بشير على عمران  11

 مقبــول 58.53 ليبية إبتسام عبد الجليل العجيلي المبروك 12

 مقبــول 58.46 ليبية هناء الطاهر الزروق المبروك 13

 مقبــول 58.35 ليبية وداد فرج دمحم االبرق  14

 مقبــول 57.89 ليبية سناء عمر ساسي حريب  15

 مقبــول 57.83 ليبي مصطفى دمحم عمر ادمحم  16

 مقبــول 57.63 ليبي دمحم الطاهر الفيتورى سالم  17

 مقبــول 57.37 ليبية ة دمحم على ابوالقاسم مفيد 18

 مقبــول 57.15 ليبية فاطمة عبد هللا دمحم الفرجانى  19

 مقبــول 57.05 ليبية عويشة فاروق مختار العقاب 20

 مقبــول 57.05 ليبية اميرة المبروك عبدهللا الفرجانى  21

 مقبــول 56.99 ليبية رجاء رمضان مصباح محفوظ  22

 مقبــول 56.98 ليبية عبد الوهاب مفتاح سام عبد الوهابإبت 23

 مقبــول 56.78 ليبي جمال دمحم عبد السالم غنائم 24

 مقبــول 56.63 ليبية مروة دمحم الزروق الدردار 25

 مقبــول 56.26 ليبي خالد سالم دمحم القماطي 26

 مقبــول 56.18 ليبي عبدالباسط اقريره بودر سالمة  27

 مقبــول 56.15 ليبية دا الياس دمحم الضبع هوي 28
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 55.87 ليبي مجدى دمحم العمارى الجبالى  29

 مقبــول 55.86 ليبية وينة عبدالمنعم عبدهللا بن ناجى  30

 مقبــول 55.84 ليبية حنان عبد الحكيم الطاهر بن الحاج 31

 لمقبــو 55.67 ليبية سعيدة أحمد خليفة دمحم الشيباني 32

 مقبــول 55.64 ليبية سكينة دمحم أحمد بو سليوه 33

 مقبــول 55.61 ليبي طالل فرج معتوق البراني 34

 مقبــول 55.30 فلسطيني محمود عبد هللا محمود عكيلة 35

 مقبــول 55.20 ليبية سعاد دمحم صالح دخيل 36

 مقبــول 55.14 ليبية ربيعة دمحم سالم الذئب  37

 مقبــول 55.09 ليبية لرحمن فاضل البكوشهنادى عبد ا 38

 مقبــول 55.09 ليبي خالد المبروك عبد النبي عمر 39

 مقبــول 54.65 ليبية تهانى مصطفى  عمار عامر  40

 مقبــول 54.52 ليبي عالء حسن على بشيه  41

 مقبــول 54.46 ليبية عائشة عبد الكريم على الدروقي 42

 مقبــول 54.35 ليبي طارق دمحم على الفقيه  43

 مقبــول 54.34 ليبية سعاد دمحم مفتاح سالمه  44

 مقبــول 54.26 ليبي دمحم الطاهر خليفة غرس هللا  45

 مقبــول 54.25 ليبي عادل الطاهر سالم الموفق  46

 مقبــول 54.14 ليبية سهام سعد الهادي الصالحى 47

 ولمقبــ 54.05 ليبي احمد جمعة صالح محمود  48

 مقبــول 53.99 ليبي زهير جمعة سعيد الغرارى  49

 مقبــول 53.94 ليبية جميلة دمحم معمر زايد 50

 مقبــول 53.83 ليبي أحمد عبد المجيد البشير أبوغفه 51

 مقبــول 53.80 ليبية سمية العمورى على شعيب 52

 مقبــول 53.80 ليبية عائشة سعيد زكرى صالح 53

 مقبــول 53.75 ليبية د هللا القمودىسارة ميلود عب 54

 مقبــول 53.58 ليبي رمضان على الهادى الفقيه  55

 مقبــول 53.32 ليبي ساسي عبدهللا على الشحومى  56

 مقبــول 53.31 ليبية وداد حسين دمحم أبو القاسم 57

 مقبــول 52.76 ليبي نجيب دمحم دمحم التركي 58

 مقبــول 52.09 ليبية جنجاة أحمد أبو القاسم الحا 59
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  قسم البستنة

 التـقـديـر (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  69.42 سوري محمود شبلي متعب ابوحجيلة 1

 مقبــول 64.13 ليبي عادل الهادي أحمد امرحيل 2

 مقبــول 62.31 ليبي يللغزايوسف أحمد يوسف  3

 مقبــول 60.81 ليبية فاطمة ابوالقاسم عبد الرحمن سالم 4

 مقبــول 60.13 ليبية فاطمة حسين عبدهللا سعيد 5

 مقبــول 58.67 ليبية رندة علي دمحم شوائل  6

 مقبــول 58.61 ليبية فائزة ابوالقاسم عموره يونس 7

 مقبــول 57.04 ليبية ناجية عبد السالم علي الحمروني 8

 مقبــول 57.03 ليبية فاطمة دمحم ابوحرارة قشوط 9

 مقبــول 56.66 ليبية عبير عمر العيساوي شعبان 10

 مقبــول 56.23 ليبية سعاد أحمد التوهامي ابوعبدهللا 11

 مقبــول 55.83 ليبية نواره عبدهللا علي العرضاوي 12

 مقبــول 55.35 ليبية سماح عبدالسالم أحمد الطوير 13

 مقبــول 55.24 ليبية نعيمة علي شعبان بربوش 14

 مقبــول 55.11 ليبية عبد الرحمن الشريفميساء  15

 مقبــول 54.56 ليبية فاطمة نصر علي العربي 16

 مقبــول 54.41 ليبية انتصار عبدهللا ابوبكر الزوي  17

 مقبــول 53.91 ليبية زائرة مصباح المختار كاره 18

 مقبــول 53.80 ليبية فتحية يوسف صالح بن حامد 19

 مقبــول 53.61 ليبية قةنجوى علي الصادق سنو 20

 مقبــول 52.90 ليبي عثمان خليفة ادمحم علي امزيو 21

 مقبــول 51.93 ليبي علي الطاهر سالم العريفي 22
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  قسم المحاصيل

 قـديـرـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 64.17 ليبية ريم دمحم بشير مروان 1

 مقبــول 61.92 ةليبي إبتسام أبو بكر إبراهيم بالليل 2

 مقبــول 61.43 ليبية بسمة عبد هللا دمحم جوان 3

 مقبــول 59.77 ليبية فوزية دمحم منصور مصباح 4

 مقبــول 59.73 ليبية غادة رمضان دمحم سعد هللا 5

 مقبــول 59.47 ليبية منى الطاهر عمران التائب  6

 مقبــول 58.68 ليبية أسماء إبراهيم أحمد نادير 7

 مقبــول 57.76 ليبية كوثر ميالد عبد السالم المازوزى 8

 مقبــول 57.41 ليبية مريم على دمحم بن عامر 9

 مقبــول 57.13 ليبية عائدة جمعة على القحماصي 10

 مقبــول 56.58 ليبية عواطف سالم مسعود قريز 11

 مقبــول 56.52 ليبية منى سالم أحمد عبد العزيز 12

 مقبــول 56.16 ليبي الحمادي أشرف دمحم على 13

 مقبــول 56.11 ليبية بثينة حسين ضو القماطى 14

 مقبــول 55.90 ليبي سمير حسن السيلينى 15

 مقبــول 55.80 ليبية فاطمة على ميالد الشوشان 16

 مقبــول 55.72 ليبية سمية المولدى سعد السائح 17

 مقبــول 54.20 ليبية سناء دمحم سعد بركه 18

 مقبــول 52.60 ليبي طارق البدوى مسعود سالم 19
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  قسم وقاية النبات

 التـقـديـر (%) النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 64.01 ليبي دمحم عمر حميده فهيد 1

 مقبــول 63.61 فلسطينية سماح أمين عبد الكريم الراشد 2

 مقبــول 59.72 ليبي بسام بشير دمحم الصغير 3

 مقبــول 59.68 ليبي  عجيلة دمحم شالبيوليد أبو  4

 مقبــول 59.29 ليبية احالم سالم الجيالنى دمحم  5

 مقبــول 59.22 ليبية  فدوى أحمد دياب دمحم 6

 مقبــول 59.16 ليبية سامية دمحم على حسين 7

 مقبــول 58.62 ليبية رندا سليمان  احمد جرناز 8

 مقبــول 58.42 ليبية  حنان عمر المبروك دمحم 9

 مقبــول 58.16 ليبي عادل دمحم نجيب يونس 10

 مقبــول 58.07 ليبية  هناء دمحم الصغير الجطالوى 11

 مقبــول 58.03 ليبي  عبد الرحمن  عبد الجواد المدهون 12

 مقبــول 57.75 ليبي دمحم على مختار بن جمعه 13

 مقبــول 57.47 ليبي  عصام الدين عثمان على دمحم 14

 مقبــول 56.72 ليبية هدى عبد هللا دمحم حسن 15

 مقبــول 56.60 ليبي عبد الرحمن على دمحم مصباح  16

 مقبــول 56.59 ليبي عياد سالم على سعيد  17

 مقبــول 56.54 ليبية نجاة الهادى على ابوشهيوه  18

 مقبــول 55.90 ليبية سامية دمحم على رحومة 19

 مقبــول 55.87 ليبية ليفه مسعوده دمحم منصور خ 20

 مقبــول 55.47 فلسطينية سها زهدى صالح حسين أبو حيه 21

 مقبــول 55.41 ليبية إيمان إبراهيم ادمحم السويح 22

 مقبــول 55.29 ليبية  رجاء توفيق المهدى الحافي 23

 مقبــول 54.63 ليبية ناجية سعيد عبد السالم الدريبي 24

 مقبــول 54.21 فلسطينية  سليمانإخالص دمحم عبد هللا 25

 مقبــول 52.83 فلسطيني دمحم عادل مصطفى دمحم 26
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  قسم االنتاج الحيواني

 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  67.38 ليبية حنان بن عيسى عبدالسالم شكيوات 1

 مقبــول 64.90 ليبية لطيفة نصر أحمد الهويزل 2

 مقبــول 63.35 ليبي م الشريفدمحم حسن سال 3

 مقبــول 62.96 ليبي طارق دمحم على شلوف 4

 مقبــول 62.10 ليبي أحمد سعيد على المزوغي 5

 مقبــول 60.33 ليبية إبتهاج دمحم سالم بن نصير 6

 مقبــول 60.31 ليبية نادية إبراهيم مختار الداملي 7

 مقبــول 59.67 ليبي نورى سالم صالح الشريف 8

 مقبــول 59.50 ليبي دمحم الهادى دمحم عبد الحميد 9

 مقبــول 59.14 ليبية فاطمة دمحم عمر البخارى 10

 مقبــول 58.68 ليبية نبيلة مصطفى على الشتيوي 11

 مقبــول 58.60 ليبية نوميديا ميلود أحمد عمرو 12

 مقبــول 58.52 ليبية إلهام مصباح جمعة  الزائدى 13

 مقبــول 58.26 ليبي عجيلة رجب نوفلنبيل أبو  14

 مقبــول 56.92 ليبية عبير إبراهيم على الجربي 15

 مقبــول 56.63 ليبي دمحم ميالد خليفة عبد الماللك 16

 مقبــول 56.40 ليبي دمحم سالم زايد العمورى 17

 مقبــول 56.31 ليبي سعيد عيسى درويش قنديل 18

 مقبــول 56.03 ليبي ظإبراهيم نصر خليفة عبد الحفي 19

 مقبــول 55.98 ليبية عولية سالم مصباح أبو خشيم 20

 مقبــول 55.91 ليبي نزار السيد على أبو دينة 21

 مقبــول 55.87 ليبية ماجدة دمحم المهدى الخمرى 22

 مقبــول 55.76 ليبية نادية مسعود يوسف شعبان 23

 قبــولم 55.43 ليبي دمحم الشادلي فرج التاورغي 24

 مقبــول 55.32 ليبي جمال دمحم دمحم الفرجاني 25

 مقبــول 55.27 ليبي نادر الفرجاني خليفة الغزيوى 26

 مقبــول 54.98 ليبي خالد سليمان دمحم سالم 27

 مقبــول 54.58 ليبية أسماء مصطفى دمحم الزنتوني 28

 مقبــول 54.30 ليبي أحمد المهدى عمر الحجاجي 29
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 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 54.25 ليبية دمحم دمحم الكريكشىسمية  30

 مقبــول 54.18 ليبية غالية يونس دمحم امعيقل 31

 مقبــول 52.80 ليبي عبد الرؤوف عمرو أحمد الفيتورى 32
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  االقتصاد الزراعي قسم

 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر
 جيد جدا 77.27 ليبي عبد الوهاب ابو بكر دمحم األزرق 1
 //جيد  74.58 ليبية سارة دمحم إبراهيم قرواش 2
 //جيد  74.09 ليبية إيناس دمحم الطاهر الغه األدغم 3
 //جيد  72.16 ليبية نادية موسى احمد الشامخ 4
 //جيد  72.05 ليبية آ منة منصور ادمحم النصيري 5
 //جيد  69.68 ليبية عواطف عبد السالم على المسالتي 6
 //جيد  69.33 ليبية السالم خليفة أبو رواىنيروز عبد  7
 //جيد  68.66 ليبية إيمان دمحم الطاهر الغه األدغم 8
 //جيد  67.92 ليبية أميرة دمحم على قريديش 9
 //جيد  67.64 ليبية فاطمة دمحم رجوبه الهالوى 10
 //جيد  66.88 ليبية أمل دمحم عبد السالم بعيج 11

 //جيد  66.68 ليبية بو غنيمةأنتصار الصغير سعد أ 12

 //جيد  66.63 ليبية أم كلثوم عبد هللا أحمد المشري 13
 //جيد  66.47 ليبية خيرية أبو عجيلة دمحم الصغير 14
 //جيد  65.62 ليبي عبد المنعم الفيتورى الطاهر على 15
 //جيد  65.11 ليبية فريدة عمر احميد فهيد 16

 مقبــول 64.69 يبيةل عائشة عمر سالم الزربي 17

 مقبــول 64.36 ليبية آمنة دمحم مختار البوزيدي 18
 مقبــول 64.19 ليبية نداء على عبد السالم مولود  19
 مقبــول 64.11 ليبية صفاء شعبان دمحم حسين 20
 مقبــول 64.02 ليبية منال خليفة دمحم طريبشان 21
 لمقبــو 63.92 ليبية آمال دمحم احميد مصباح 22
 مقبــول 63.80 ليبية مفيدة محمود عيسى طيشور 23
 مقبــول 63.45 ليبية سمية الهادى دمحم البوزيدي 24
 مقبــول 62.64 ليبية رجاء ادمحم أحمد التقازي 25
 مقبــول 62.47 ليبي عبد الرؤوف على عاشور استوكه 26
 مقبــول 61.45 ليبية إلهام عبد الحفيظ الطاهر كندير 27
 مقبــول 61.18 ليبية حليمة ميالد عمار الزرقاني 28
 مقبــول 60.81 ليبية منى عبد هللا دمحم موسى 29
 مقبــول 60.75 ليبية صباح غنية على غنية 30
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 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر
 مقبــول 60.68 ليبية نبيلة دمحم دمحم أبو رخيص 31
 مقبــول 60.45 ليبية عواطف خليفة مسعود افحيج 32
 مقبــول 60.41 ليبية حايسيإكرام يوسف أحمد الن 33
 مقبــول 60.35 ليبية وئام النورى عمر أبو غريس 34
 مقبــول 60.22 ليبية نهال أحمد عمر ميالد 35
 مقبــول 59.92 ليبية وفاء الفيتورى خير الشارف الورفلى 36
 مقبــول 59.83 ليبية عائشة صالح الفيتورى المشاى 37
 مقبــول 59.72 يبيةل رويدة دمحم دمحم بن سعيد 38
 مقبــول 59.16 ليبية آمال دمحم على الصغير 39
 مقبــول 59.06 ليبية منوبه محمود دمحم بن كريم 40
 مقبــول 59.03 ليبي أبو بكر عمار رمضان أبو  صبيع 41
 مقبــول 59.01 ليبية سليمة على رجب عقيل 42
 مقبــول 58.93 ليبية شرين عمران مصباح خليفه 43
 مقبــول 58.86 ليبي إبراهيم عبد الكريم إبراهيم المقلش 44
 مقبــول 58.84 ليبية مريم بلعيد على الصالحي  45
 مقبــول 58.62 ليبية أسماء فتحى ميالد بدر 46
 مقبــول 58.59 ليبية مريم ادمحم سالم عمران 47
 مقبــول 58.57 ليبية كريمة رمضان عبد هللا الشول 48
 مقبــول 58.39 ليبية بد القادر أحمد حقيقأروى ع 49
 مقبــول 58.31 ليبية سامية حسن الكانونى عصمان 50
 مقبــول 58.28 ليبية سمية على سليمان أبو العروق 51
 مقبــول 58.21 مصرية دينا عبده عبد الرازق الباني 52
 مقبــول 58.21 ليبي أيمن عبد السالم رجب أبو غرارة 53
 مقبــول 58.21 ليبية بد المجيد حسين الجراىإيمان ع 54
 مقبــول 58.15 ليبية أسماء عاشور أحمد أبو سليوه 55
 مقبــول 58.13 ليبية مروه مصطفى األمين بالحاج 56
 مقبــول 57.85 ليبية نرجس يوسف دمحم سبيطة 57
 مقبــول 57.84 ليبية سهير عبد هللا دمحم الجرنازى 58
 مقبــول 57.71 ليبية اهيم الغناىعفاف حسين إبر 59
 مقبــول 57.68 ليبية نادية  دمحم مصباح خشيبه 60
 مقبــول 57.46 ليبية نادية عبد هللا ميلود الهليوف 61
 مقبــول 57.42 ليبية فوزية دمحم أحمد الفطيس 62
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 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر
 مقبــول 57.35 ليبي يوسف المبروك على التويجر 63
 مقبــول 57.28 بيةلي حواء دمحم أونيس مخيون 64
 مقبــول 57.23 ليبي سم حسين الصيد بيوك اب 65
 مقبــول 57.04 ليبي هيثم مصطفى الهادى زيتون 66
 مقبــول 56.68 ليبي أسامة على مصباح الزهراني 67
 مقبــول 56.61 ليبية وداد عمار أبو صبيع حرب 68
 مقبــول 56.54 ليبية كميلة البشير دمحم مصباح 69
 مقبــول 56.49 ليبي دمحم سليمان فرج التومي 70
 مقبــول 56.15 ليبية آمال المولودى مصطفى التائب 71
 مقبــول 56.13 ليبية سمية عاشور فرج جاب هللا 72
 مقبــول 56.13 ليبية إيمان أحمد دمحم غربال 73
 مقبــول 56.05 ليبية إنتصار على أبو صاع الرعيوب 74
 مقبــول 56.02 ليبية صالح بب عزيزة المبروك 75
 مقبــول 55.98 ليبية حنان الصيد ادمحم  المنتصر 76
 مقبــول 55.89 ليبي فتحى مفتاح دمحم كشلوط 77
 مقبــول 55.85 ليبية ليلى دمحم جمعة الشريف 78
 مقبــول 55.82 ليبية يسرى أبو العيد العربي جبران 79
 مقبــول 55.80 ليبي يعيأبو القاسم دمحم عبد الغنى الصو 80
 مقبــول 55.76 ليبي خالد قاسم أحمد بن عمار 81
 مقبــول 55.73 ليبية حليمة إبراهيم على البوعيشي 82
 مقبــول 55.71 ليبية مبروكة دمحم على  أكدى 83
 مقبــول 55.69 ليبية سعاد سالم عيسى المعلول 84
 ـولمقبـ 55.60 ليبية مريومة دمحم دمحم برباش 85
 مقبــول 55.52 ليبية ريم على حركات العلوانى 86
 مقبــول 55.38 ليبية إمتنان إبراهيم دمحم حمود 87
 مقبــول 55.37 ليبية غادة سيد حسين دمحم 88
 مقبــول 55.34 ليبية سمية سليمان أبو خريص هرماس 89
 مقبــول 55.32 ليبية هاجر رمضان على عبد العزيز 90
 مقبــول 55.26 ليبية فالح ارحومة عبد هللافاطمة ال 91
 مقبــول 55.20 ليبية سامية يوسف ادمحم سبيطة 92
 مقبــول 55.14 ليبي حسن بلعيد خالد بن الطبيب 93
 مقبــول 55.07 ليبية لطفية دمحم دمحم عقارب 94



  م2003/2002: الزراعي قسم االقتصاد

 
 

90 

 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر
 مقبــول 55.01 ليبية بلقيس إبراهيم محمود دقدق 95
 مقبــول 55.01 ليبي مصعب أحمد على العامرى 96
 مقبــول 54.98 ليبية نجاة رمضان الطيف اليسير 97
 مقبــول 54.91 ليبية إبتسام عبد هللا دمحم ماطوس 98
 مقبــول 54.80 ليبي مصباح دمحم إبراهيم الشريف 99
 مقبــول 54.78 ليبية عبير عيسى سالم أبو الهول 100
 قبــولم 54.63 ليبي هيثم مصباح دمحم زرتى 101
 مقبــول 54.61 ليبي الصيد اعمار مسعود الديب 102
 مقبــول 54.59 ليبية رقية عبد الرحيم دمحم فننة 103
 مقبــول 54.57 ليبي أكرم رجب جمعة الزائدى 104
 مقبــول 54.56 ليبية سماح رمضان سالم دمحم خليفة 105
 مقبــول 54.53 ليبي دمحم على جمعة صالح 106
 مقبــول 54.48 ليبي الصديق أحمد برناز وليد 107
 مقبــول 54.44 ليبي أيمن مظفر سرى الكردى 108
 مقبــول 54.43 ليبية بديعة ادمحم جمعة كاره 109
 مقبــول 54.42 ليبي دمحم نورى عبد هللا أبو حجر 110
 مقبــول 54.41 ليبية نادرة عبد اللطيف عمر المقهور 111
 مقبــول 54.38 ليبية صورعفاف خميس على من 112
 مقبــول 54.38 ليبي عماد عبد هللا ضوء العابد 113
 مقبــول 54.26 ليبية نجوى عبد السالم مصطفى طقطق 114
 مقبــول 54.25 ليبية إبتهال أبو القاسم دمحم اربيش 115
 مقبــول 54.21 ليبية أسماء الفيتورى مختار عبد النبي 116
 مقبــول 54.19 ليبية هللا عامر أنتصار مصطفى عبد 117
 مقبــول 54.14 ليبية آمال ميلود بلعيد عبد القادر 118
 مقبــول 54.07 ليبية لبنى دمحم على التميمي 119
 مقبــول 54.01 ليبي عبد الفتاح عمر سالم كريمة زوبي 120
 مقبــول 53.99 ليبي الطاهر دمحم عياد بن حامد 121
 مقبــول 53.83 ليبي دمحم الهصيك دمحم إبراهيم على 122
 مقبــول 53.73 ليبية رجاء خليفة دمحم الصادى 123
 مقبــول 53.72 ليبية سماح أبو بكر إبراهيم الجربي 124
 مقبــول 53.72 ليبي إبراهيم شرف الدين بركة دمحم 125
 مقبــول 53.53 ليبي عادل على ساسي بن ميالد 126
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 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر
 مقبــول 53.50 ليبي يوىأحمد دمحم خليفة اشت 127
 مقبــول 53.34 ليبية أسماء ميالد أبوبكر محمص 128
 مقبــول 53.33 ليبي على أحمد على الخيتوني 129
 مقبــول 53.17 ليبية سامية على ادمحم النعمي 130
 مقبــول 53.15 ليبية نجاح على ميلود سعيد التوارى 131
 مقبــول 53.13 ليبية غادة على الصيد البوالقي 132
 مقبــول 53.01 ليبية منيرة عبد السالم دمحم بيوض 133
 مقبــول 52.99 ليبية حميدة على محمود خلف 134
 مقبــول 52.81 ليبي دمحم سليمان الهادى باكير 135
 مقبــول 52.76 ليبية ربيعة سعيد خير السباعى 136
 ـولمقبـ 52.74 ليبية سهام عطا هللا ادمحم عطا هللا 137
 مقبــول 52.71 ليبية فريال على منصور أبو تركية 138
 مقبــول 52.68 ليبية كريمة المهدى ونيس المخزوم 139
 مقبــول 52.58 ليبي مصطفى الشيبانى دمحم الزوكارى 140
 مقبــول 52.49 ليبي فيصل رمضان دمحم عطيوه 141
 ولمقبــ 52.48 ليبي الكاسح سعيد الكاسح عقيله سالم 142
 مقبــول 51.76 ليبي أشرف سالم على الشتيوي 143
 مقبــول 50.33 ليبي دمحم أحمد حسن الفرجاني 144
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  قسم الهندسة الزراعية

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  68.61 ليبية زينب عبد السالم دمحم الجهاني 1

 // جيد 65.56 ليبية زينب دمحم عبدالسالم البشتى  2

 //جيد  65.52 فلسطينية مها سعيد مصطفى اشكنتنا  3

 //جيد  65.43 ليبية حنان احميدو عالق عبد الكريم  4

 مقبــول 64.63 ليبية كريمة عبد الرحيم العربي عمر 5

 مقبــول 64.20 ليبي مؤيد المبروك دمحم مليطان 6

 لمقبــو 63.42 ليبية جمانة عبد الرزاق إبراهيم المجراب 7

 مقبــول 62.59 ليبي نادر مصطفى سعيد يونس  8

 مقبــول 62.21 عراقي أحمد منير عباس جاسم 9

 مقبــول 62.02 ليبي المعتصم با دمحم البصير اهويدي 10

 مقبــول 62.00 ليبية عائدة سعيد ظريف ابوزريبه  11

 مقبــول 61.96 ليبية هدى على دمحم الفرجانى  12

 مقبــول 61.53 ليبي خليفة جعاكة عادل دمحم  13

 مقبــول 60.48 ليبية حنان حسين أحمد الدالى 14

 مقبــول 60.00 ليبي منير المبروك أحمد مرزوق 15

 مقبــول 59.36 ليبية كريمة حسين على كعال 16

 مقبــول 58.72 ليبي عبد هللا دمحم عبد هللا سليمان  17

 مقبــول 58.40 يبيل إبراهيم دمحم الهادي أبو ستة 18

 مقبــول 58.20 فلسطينية سماح حسين فضل الخالدى  19

 مقبــول 58.18 ليبية لمياء عبد الحفيظ سالم دقدق 20

 مقبــول 58.09 ليبي هيثم دمحم ابراهيم الرعوبى   21

 مقبــول 58.04 ليبي عمر دمحم دمحم ابوصبيع  22

 مقبــول 58.01 ليبية لمياء فتحى يونس الكريكشي 23

 مقبــول 57.89 ليبي عالء الدين خليفه على الشح  24

 مقبــول 57.82 ليبية حنان سالم مسعود عريكيز 25

 مقبــول 57.54 ليبية سمية دمحم على الزياني 26

 مقبــول 57.37 ليبي سليمان ابراهيم بركة دمحم  27

 مقبــول 57.32 فلسطينية كمال صالح حسين متولى 28
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 57.06 ليبي الدين السيد سالم أبو رياق بدر 29

 مقبــول 56.71 ليبية انتصار الصيد دمحم الرخصى  30

 مقبــول 56.68 ليبي خالد أبو القاسم فرج البريكى 31

 مقبــول 56.54 مصرية نيرفان محمود عباس احمد  32

 مقبــول 56.34 ليبية أبو شويرب عمرلبنى عبد الكريم  33

 مقبــول 56.26 ليبية مة على رمضان المصراتيفاط 34

 مقبــول 56.19 ليبية امينه دمحم حسين طلحه 35

 مقبــول 55.80 ليبي مالك على أبو بكر بن بركه 36

 مقبــول 55.71 ليبي أحمد النفاتى عثمان أبو غريس 37

 مقبــول 55.63 ليبية نعمة جميل سالم القشطى 38

 مقبــول 55.60 ليبي شير التومى عبد الباسط رمضان الب 39

 مقبــول 55.50 ليبية وفاء الصادق الطاهر عون  40

 مقبــول 55.47 ليبية هنيده الصيد العجيلى البيباص  41

 مقبــول 55.42 ليبية ناهد على أحمد البوعيشي 42

 مقبــول 54.92 ليبية رجاء عبد الرزاق التهامى قربع  43

 مقبــول 54.91 ليبية و سالمةعواطف سالم مفتاح أب 44

 مقبــول 54.76 ليبي أسامة رمضان دمحم أبو سعد 45

 مقبــول 54.65 ليبية فوزية خليفه حسن صوله 46

 مقبــول 54.41 ليبية ميسون دمحم مختار المغربى  47

 مقبــول 54.33 ليبية ابتسام احمد دمحم عبد الرزاق  48

 مقبــول 54.23 ليبي كامل حسين على البوالطى  49

 مقبــول 54.21 ليبي مروان المختار دمحم األشهب 50

 مقبــول 54.14 ليبي فتحى أبوسالمه عامر المرغنى  51

 مقبــول 54.00 ليبي خالد خليفه سالم اعظيم ارحومه  52

 مقبــول 53.87 ليبي احمد علي البشير القريو 53

 ـولمقبـ 53.28 ليبي ايمن الصادق بشير لحيو  54

 مقبــول 52.80 ليبي على العجيلى عبد الدائم الفاندى  55
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  قسم علوم األغذية

 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  69.81 ليبية سمية سالم دمحم الزوام 1

 //جيد  66.95 ليبي أشرف دمحم أحمد الشتيوي 2

 //جيد  65.75 ليبي الصديق امريحيل على السالمى  3

 //جيد  65.73 ليبية نرجس عبدالسالم موسى البوعشى  4

 //جيد  65.49 ليبية هاجر عبدالغنى عبدالفتاح الشاوش  5

 مقبــول 62.38 ليبي على عبدالسيد على غنيه  6

 مقبــول 61.93 ليبية سالمه سعيد دمحم شعرود  7

 مقبــول 61.82 ليبي خالد جمعة خليفة قريميدة 8

 مقبــول 60.03 ليبية دالمجيد الشريف ريم مختار عب 9

 مقبــول 59.47 ليبية نادية عبدالمقصود سليمان عبدالمقصود  10

 مقبــول 58.57 ليبية منال على خليفة أبو شوفة 11

 مقبــول 58.51 ليبية إبتسام على صالح الزرقاني 12

 مقبــول 58.4 ليبية مناهل مصطفى سالم ابو سنينه  13

 مقبــول 57.92 ليبية يمان عبدالحميد غوله كميلة سل 14

 مقبــول 57.54 ليبي حسام الدين المختار سالم العياشي 15

 مقبــول 57.45 ليبية ميسون ميلود سليمان قرادة  16

 مقبــول 57.42 ليبية إيمان الهادى عيسى الصغير 17

 مقبــول 56.91 ليبية نسيم دمحم ابوالقاسم المصراتى  18

 مقبــول 56.76 ليبية حه دمحم على باكيرمدي 19

 مقبــول 56.72 ليبية حنان بلعيد سالم ميالد  20

 مقبــول 56.67 ليبية ربيعة رمضان الهادى قنيدى 21

 مقبــول 56.6 ليبية سكينه مختار دمحم عمر  22

 مقبــول 56.54 ليبية إفتتان دمحم على الخباط 23

 مقبــول 56.54 ةليبي كمال مصطفى دمحم الجبو 24

 مقبــول 56.36 ليبية ربيعه عبدهللا احمد سليمان  25

 مقبــول 56.33 ليبية سامية عبد الرحمن المبروك العالم 26

 مقبــول 56.26 ليبي احمد دمحم على الزيانى  27

 مقبــول 56.15 ليبية إكرام عبد هللا أحمد سالمة 28
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 مقبــول 55.98 يليب عبد هللا دمحم عبد هللا الغويل 29

 مقبــول 55.97 ليبي اشرف فتحى دمحم برباش  30

 مقبــول 55.45 ليبية سهام دمحم ابوالقاسم المجدوب  31

 مقبــول 55.43 ليبية زينب إبراهيم دمحم عبدالدائم 32

 مقبــول 55.2 ليبية الخامسة على  عبد السالم الخريف 33

 قبــولم 55 ليبية هناء شارف على الدويبي 34

 مقبــول 54.48 ليبي محمود المهدى خليفه ابراهيم  35

 مقبــول 54.47 ليبية سانيرة محمود دمحم نواره  36

 مقبــول 54.35 ليبي إبراهيم دمحم سالم أبو عائشة 37

 مقبــول 54.13 ليبية مسعودة احمد ابوالقاسم الحاج  38

 مقبــول 53.84 ليبي وليد على عبدهللا حمدو  39

 مقبــول 53.32 ليبي خالد موسى عبدهللا جلغم  40

 مقبــول 53.14 ليبية حميدة المختار دمحم الكابو 41
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  قسم المراعي والغابات

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  69.81 ليبية إنتصاررجب رمضان كنز 1
 //جيد  66.04 ليبي أحمد عمرو يوسف العزابي 2
 //جيد  65.24 ليبي هدى شرف الدين مصطفى الم 3
 مقبــول 64.18 ليبي وسام محمود دمحم الجطالوى 4
 مقبــول 58.24 ليبي دمحم على عبد السالم أبو قندة 5
 مقبــول 54.13 ليبي خالد الصالحين عاشور الجوهرى 6
 مقبــول 53.44 ليبي عبد السالم سعد سالم شندوله 7
 مقبــول 51.86 ليبي د عمار عبدالمنعم عياد عبدالمجي 8
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  قسم االقتصاد المنزلي          

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 77.62 سورية هالة حسن خليل منصور  1

 //جيد  73.54 ليبية نجالء أحمد دمحم المرمورى 2

 //جيد  70.43 سورية نبيلة مصطفى جميل حداد  3

 //جيد  69.92 سورية جبال رنا محمود دمحم رن 4

 //جيد  66.51 ليبية امانى ابوبكر على القصيعى   5

 مقبــول 62.75 ليبية إبتسام فرج مسعود المليتي 6

 مقبــول 61.81 ليبية إيناس فوزى عمر بو زخار 7

 مقبــول 60.50 ليبية كلثوم امبيه على بن غويلة 8

 ـولمقبـ 60.40 ليبية وفاء دمحم أحمد الثنى 9

 مقبــول 59.70 ليبية منى المهدى الصادق أبو القاسم 10

 مقبــول 59.60 ليبية أسماء دمحم عبد الباسط البركى 11

 مقبــول 58.98 ليبية نادية على مفتاح الكوت 12

 مقبــول 58.69 ليبية سامية مصطفى دمحم خوله 13

 مقبــول 58.63 ليبية حنان ادمحم على الفرجانى  14

 مقبــول 58.50 ليبية اجر دمحم خليل بن االمين ه 15

 مقبــول 58.19 ليبية هدى المختار دمحم بلقاسم  16

 مقبــول 58.09 ليبية رانيا الهادى احمد جلود  17

 مقبــول 58.03 ليبية انتصار سالم احمد دمحم  18

 مقبــول 57.70 ليبية فتحية عيسى على يعقوب  19

 مقبــول 57.38 يبيةل أسماء يوسف موسى 20

 مقبــول 54.04 ليبية هدى محمود الصادق المقرحى  21
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  قسم الزراعات المائية

 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  69.48 ليبية فاطمة عطية سالم ابو رخيص 1
 //جيد  67.46 ليبية سهام خليفة معتوق الحمرى 2
 مقبــول 62.97 بيةلي منال ابراهيم حسين الرياني 3
 مقبــول 62.95 ليبية إبتسام عبد الحفيظ الطيب  4
 مقبــول 62.35 ليبي أسامه فرج إبراهيم منصور 5
 مقبــول 61.92 ليبية هناء مصباح على مخلوف 6
 مقبــول 61.79 ليبية أسماء دمحم صقر على 7
 مقبــول 61.09 ليبية نورا دمحم عبد السالم الصداعى 8
 مقبــول 60.90 ليبية أحمد الزروق القاضي هند 9
 مقبــول 59.73 ليبية نجالء نور الدين عمار دمحم 10
 مقبــول 59.23 ليبي أحمد أمقدع الشريف الساعدى 11

 مقبــول 59.15 ليبية أسماء خميس ادمحم عبد السالم 12

 مقبــول 57.99 ليبية إيناس دربيل عامر دمحم 13
 مقبــول 57.95 ليبي العمريهشام شعبان على  14
 مقبــول 57.54 ليبية هناء على أحمد بن يوسف 15
 مقبــول 57.40 ليبية إبتسام مفتاح يونس دمحم 16

 مقبــول 56.71 ليبية نسرين عبد هللا دمحم بن زقالم 17

 مقبــول 56.49 ليبية أسماء المبروك ادمحم كرير 18
 مقبــول 56.31 ليبية أمينة غيث الشيباني بالحاج 19
 مقبــول 56.16 ليبية ربيعة عمران مفتاح الشعافى  20
 مقبــول 56.00 ليبي دمحم فتحي ادمحم سعد هللا 21
 مقبــول 55.98 ليبية سلطانه دمحم احمد صليل 22
 مقبــول 55.69 ليبية رانيه المهدى مصباح النعمى 23
 مقبــول 55.28 ليبي بسام على عيسى معيوف 24
 مقبــول 55.11 ليبي ناجى ميالد قنفود حميد 25
 مقبــول 54.56 ليبية نجاة ابوالقاسم ابراهيم خليفة  26
 مقبــول 55.06 ليبية امال ابراهيم دمحم شفوح 27
 مقبــول 54.80 ليبي أشرف إبراهيم الطاهر بريون 28
 مقبــول 54.56 ليبية احالم صالح على القزون  29
 مقبــول 54.33 ليبية عبدو  سعدة عبدو على 30
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 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 54.12 ليبي بنور الهادى على البشينى  31
 مقبــول 53.43 ليبية سعاد عيسى إبراهيم الجبالى 32
 مقبــول 52.89 ليبي خالد على الكيالني حسين 33
 مقبــول 52.69 ليبية خديجة الهادى جمعة أبو قليلة 34
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م2004- 2003كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

 قسم التربة والمياه

 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  66.21 ليبي على الزروق جابر دمحم  1

 مقبــول 64.48 ليبية ابتسام مختار دمحم لويفه  2

 مقبــول 64.15 ليبي الهادى عبدالسالم عمر صالح جود  3

 مقبــول 63.31 ليبية امينة ابراهيم صالح اصميدة  4

 مقبــول 63.02 ليبية حميدة سالم صالح شخطور  5

 مقبــول 61.90 ليبية مروة دمحم الطاهر عراب  6

 مقبــول 61.67 ليبية لطفية دمحم مفتاح الصغير  7

 مقبــول 60.09 ليبية يمة عمار عثمان خليفة نع 8

 مقبــول 59.38 ليبي احمد جمعة دمحم فرحات  9

 مقبــول 59.36 ليبية سهيلة على دمحم البلعزى  10

 مقبــول 59.19 ليبي مالك ظافر دمحم الزنتانى  11

 مقبــول 58.31 ليبي فرح صالح ابودرهيبه عيسى  12

 مقبــول 56.93 ليبي ى العالم العربى ابوالسرور العرب 13

 مقبــول 55.87 ليبية هدى مصباح احميده المهدوى  14

 مقبــول 55.42 ليبي عبدالسالم ابراهيم على الزطريني 15

 مقبــول 55.35 ليبي وسام سعيد عبدهللا كعلول  16

 مقبــول 54.96 فلسطيني دمحم جميل حسين احمد  17

 مقبــول 54.88 ليبي قانى خالد ابوالقاسم دمحم الزر 18

 مقبــول 54.86 ليبي حسنى فرج خليفة القنزاعى  19

 مقبــول 54.60 ليبية سمية مختار عبدالحفيظ عبيد  20

 مقبــول 54.49 ليبي احمد ادمحم دمحم السنوسى  21

 مقبــول 54.47 ليبي دمحم احمد سعد الجورنى  22

 مقبــول 54.37 ليبية كريمة رمضان خليفة شينون  23

 مقبــول 54.30 ليبي باسم البهلول دمحم الحصائرى  24

 مقبــول 53.83 ليبي فؤاد خليفة دمحم سالم  25

 مقبــول 53.51 ليبية امال عبدهللا رجب الدانى  26
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  قسم البستنة

 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //د جي 66.00 فلسطيني رحمه عوض هللا دمحم المبحوح 1

 مقبــول 60.05 ليبية دالل رمضان سالم الورفلي 2

 مقبــول 59.27 ليبية هبة دمحم سامي عباس 3

 مقبــول 58.23 ليبية سعاد السيفاو عريبي ابوراس 4

 مقبــول 58.18 ليبية أزهار عبدالرحمن أحمد بن يوسف  5

 مقبــول 57.77 ليبية أسماء الهيشي سعد التاورغي 6

 مقبــول 57.16 ليبية ر ابوصاع ابوعميدزينب عام 7

 مقبــول 56.84 ليبية سهام علي دمحم طريش 8

 مقبــول 55.26 ليبية أسماء عبدالنبي محمود الصغير 9

 مقبــول 55.18 سوري ابتسام مصباح أحمد زهمول 10

 مقبــول 55.11 ليبية أحالم عبدهللا سالم جويلي 11

 مقبــول 55.00 ليبية يابتسام دمحم الجالي التاورغ 12

 مقبــول 54.94 ليبي عصام عبدهللا عبدهللا الطير 13

 مقبــول 54.39 ليبية سمية إبراهيم مختار الورشفاني  14

 مقبــول 53.04 ليبية خديجة مصطفى العجيلي أحمد 15

 مقبــول 52.94 ليبية عبير فرج عثمان الفيتوري 16

 مقبــول 51.76 ليبية أمال الصيد علي ابورويقة 17
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  قسم المحاصيل

 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 76.07 ليبية سهام دمحم على الزويك  1

 مقبــول 62.95 ليبية عواطف حسين دمحم بالخير  2

 مقبــول 61.95 ليبية سناء على الشارف ابودينار  3

 لمقبــو 61.03 ليبية نوال بشير حميده الكاتب  4

 مقبــول 60.98 ليبية فاطمة دمحم عبدالسالم الالفى  5

 مقبــول 60.82 ليبية حميده مصطفى الجالى الشوشان  6

 مقبــول 60.33 ليبية غادة على سعيد الرقيعى  7

 مقبــول 59.75 ليبية نزيهة بشير احمد دمحم الشائبى  8

 مقبــول 59.55 ليبية حميده معيوف خليفه ضى الليل  9

 مقبــول 57.75 ليبية امال المهدى على بن احمد  10

 مقبــول 56.69 ليبية نسرين نورى رمضان كريم  11

 مقبــول 55.93 ليبية بسمة على بشير الفاندى  12

 مقبــول 54.77 ليبية امال رمضان عبدهللا شول  13

 مقبــول 54.45 ليبي بشير الطاهر دمحم الجندى  14

 مقبــول 54.43 ليبي يه العمارى عادل  دمحم انب 15

 مقبــول 53.09 ليبي خيرى الخويلدى المصرى بلحاج  16
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  قسم وقاية النبات

 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  65.75 ليبىة   فدوى مصطفى كرار زين العابدين 1

 مقبــول 62.09 ليبية عفاف عمار بلعيد الرويمى  2

 مقبــول 61.37 فلسطيني يم احمد هتهت ياسر ابراه 3

 مقبــول 60.57 ليبية فتحية على عمران الدويبى  4

 مقبــول 60.38 ليبي دمحم الطاهر عاشور الخباط  5

 مقبــول 60.17 ليبية ايمان دمحم دمحم ابوساق 6

 مقبــول 59.55 ليبية خيرية مصباح محفوظ سعيد  7

 مقبــول 57.87 يةليب احالم دمحم المختار دمحم  8

 مقبــول 57.22 ليبية عواطف ميالد دمحم الدحير  9

 مقبــول 56.58 ليبية سهام رجب عيسى المعروق 10

 مقبــول 55.82 ليبية فاطمة دمحم سعد كازوز  11

 مقبــول 55.72 ليبية فاطمة الهمالى دمحم جحيدر  12

 مقبــول 55.36 ليبية سالف ادم رحومه ادم  13

 مقبــول 53.73 ليبية بتسام ابوزيد سويسى عبدالصمد ا 14

 مقبــول 53.58 ليبي خيرى دمحم سالم شيحه  15

 مقبــول 53.41 ليبية  سعاد موسى احمد الشامخ  16

 مقبــول 53.30 ليبي عبدالمجيد ابراهيم الفزانى  17
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  قسم االنتاج الحيواني

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 62.36 ليبية هاجر الطاهر احمد ابوشعالة  1

 مقبــول 62.10 ليبية مديحه ابراهيم حسين الريانى  2

 مقبــول 61.91 ليبي سامى عبدالرزاق المبروك ارحومه 3

 مقبــول 61.69 ليبي ربيع المحجوب احمد الزنداح  4

 مقبــول 60.92 ليبي طالل احمد دمحم بريون  5

 مقبــول 57.72 ليبية م دمحم الخنجارى منة بلقاس 6

 مقبــول 57.51 مصرية دعاء حسن حسيب دمحم  7

 مقبــول 56.78 ليبي خالد سعيد ابوالقاسم سرير  8

 مقبــول 56.00 ليبي عدنان عياد عبدالحفيظ دازه  9

 مقبــول 55.51 ليبية رانيا شعبان على العمرى  10

 مقبــول 55.32 ليبية منيه ميالد سليم احمد  11

 مقبــول 55.13 ليبية نادية شعبان على العمرى  12

 مقبــول 54.28 ليبي دمحم عمارارحومه عمار  13

 مقبــول 54.13 ليبي اسامة سعيد العالم كشالف  14

 مقبــول 53.12 ليبية حنان على عمر الشواخ  15



  م2003/2004: الزراعي قسم االقتصاد

 
 

106 

  قسم االقتصاد الزراعي

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 78.60 ليبي زينب عبداالخر دمحم بن عليوة  1
 جيد جدا 77.35 ليبي فادية احمد على بن عمار  2
 //جيد  73.64 ليبي سعاد خليل سلطان البنداقو  3
 //جيد  71.72 ليبي بدرية عبدهللا دمحم ابوشعالة  4
 //جيد  67.71 ليبي اكرم مصباح عمار شوبانه 5
 //جيد  65.03 ليبي عود الصادق المقرحى مهند مس 6
 مقبــول 63.16 ليبي اسماء دمحم العربى الباجقنى  7
 مقبــول 62.96 ليبي دمحم بلعيد على دمحم  8
 مقبــول 62.00 ليبي امنه احمد ادمحم ناجيم  9

 مقبــول 61.97 ليبي غسان البشير سالمه هديه  10
 مقبــول 60.98 ليبي طارق توفيق على ابوشارب  11

 مقبــول 60.83 ليبية ربيعة على ابوبكر المحجوب  12

 مقبــول 60.18 ليبية غادة مصرى البوراوى رواده  13
 مقبــول 60.14 ليبي عيسى مشرى ادمحم مفتاح  14
 مقبــول 60.02 ليبية احالم فرج سالم ابوحليقه 15
 مقبــول 59.89 ليبية هدى حسين اعمار على  16

 مقبــول 59.79 ليبي خديجة سالم دمحم ميلود  17

 مقبــول 59.79 ليبي عصام عمر ابوالقاسم دمحم  18
 مقبــول 59.64 ليبية احالم مصطفى الطيب ماقورا  19
 مقبــول 59.31 ليبي يسراعلى بشير الحمريتى  20
 مقبــول 58.72 ليبي امباركة الهادى زايد جمعة  21
 مقبــول 58.62 ليبي قوزى حواء على دمحم الز 22
 مقبــول 58.53 ليبية هاجر احمد مسعود الريانى  23
 مقبــول 58.50 ليبية هنيدة الطاهر احمد عون  24
 مقبــول 58.45 ليبية حنان على دمحم الشيبانى  25
 مقبــول 58.21 ليبية نجاة صالح احمد هويدى  26
 مقبــول 58.08 ليبية ساره مصطفى الهادى بن بيه  27
 مقبــول 57.79 ليبي ايمان احمد رمضان الجالى  28
 مقبــول 57.33 ليبي سناء دمحم على ابوقرين  29
 مقبــول 57.33 ليبية عفاف عبدهللا عبدالمولى الدرباق  30
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 56.58 ليبي ابتهال الطيب الهادى بن مامى  31
 ـولمقبـ 56.49 ليبي فداء ادمحم عبدهللا الجدى  32
 مقبــول 56.26 ليبية اميسة  مختار سعد الدين الدوكالى  33
 مقبــول 56.17 ليبية امانى دمحم عبدهللا المحجوب  34
 مقبــول 56.15 ليبية نجوى عبدالمولى ابراهيم قاجوم  35
 مقبــول 56.02 ليبية فاطمة مصطفى مسعود شعوف  36
 ـولمقبـ 55.94 ليبية نجاة فرج محمود ضياف  37
 مقبــول 55.86 ليبية اميرة عبدهللا دمحم الرويسى  38
 مقبــول 55.68 ليبية ابتسام سالم المبروك الحمادى  39
 مقبــول 55.58 ليبي فاطمة صالح الهادى فرج  40
 مقبــول 55.56 ليبية فوزية سليمان على رحيمه 41
 مقبــول 55.38 ليبي دمحم عبدهللا الخزورى  42
 مقبــول 55.29 ليبي الم على بن غرسههدى س 43
 مقبــول 55.16 ليبية عاتقة مفتاح المهدى الشريف  44
 مقبــول 55.07 ليبية اسماء رمضان البوراوى شنيشح  45
 مقبــول 55.06 ليبية حليمة احمد مصباح المدهون  46
 مقبــول 55.01 ليبي اسامه خليفه احمد دمحم  47
 مقبــول 55.01 ليبي راج سامر سامى سعيد الس 48
 مقبــول 54.83 ليبية اسماء عمر محمود القاللى  49
 مقبــول 54.81 ليبية زينب ابراهيم دمحم حسن  50
 مقبــول 54.75 ليبي غادة دمحم على الطرابلس  51
 مقبــول 54.61 ليبية اسماء عبدالمعنم المبروك الجيبانى  52
 مقبــول 54.31 ليبي  ساره البشير المبروك بن ناجى 53
 مقبــول 54.01 ليبي بسام ابوبكر دمحم الزعفرانى  54
 مقبــول 53.93 ليبية سعاد صالح دمحم الغزيوى  55
 مقبــول 53.85 ليبي دمحم سالم الصادق المصرى  56
 مقبــول 53.73 ليبي سراج الدين محمود الهادى زاويه  57
 مقبــول 53.66 ليبي احمد دمحم محفوظ الشريف  58
 مقبــول 53.41 ليبية ماجدة صالح عبدهللا بالخير  59
 مقبــول 53.37 ليبي دمحم الهادى احمد الشح  60
 مقبــول 53.26 ليبي هند فرج دمحم عكاشه  61
 مقبــول 53.26 ليبية انتصار المشاط التهامى االمين  62
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 53.07 ليبي طارق دمحم على بن يونس  63
 مقبــول 53.05 ليبي عبدالحكيم دمحم ادمحم سعد كبوط 64
 مقبــول 52.98 ليبي سعيد على سعيد بن حسين  65
 مقبــول 52.95 ليبي معمر دمحم على الطرشانى  66
 مقبــول 52.71 ليبي ادمحم عمر ادمحم ممدود  67
 مقبــول 52.71 ليبي ابوبكر على نصر شفتر  68
 مقبــول 52.71 ليبية ى الغابر وريدة عبدالحفيظ موس 69
 مقبــول 52.60 ليبية غادة عيسى الدهمانى زائد  70
 مقبــول 52.57 ليبية ربيعة البشير دمحم مصباح  71
 مقبــول 52.33 ليبية حنان حسن عمار الفقيه  72
 مقبــول 52.24 ليبية لمياء الصيد رمضان الزيتونى  73
 مقبــول 52.22 بيةلي امال احمد سالم الحبيشى  74
 مقبــول 52.17 ليبي نادر دمحم ابراهيم الريانى  75
 مقبــول 52.06 ليبي طارق يوسف مفتاح ابومهاره  76
 مقبــول 52.03 ليبي بقاء صالح عزت التركى  77
 مقبــول 51.66 ليبي كريم مسعود كريم سعيد  78
 مقبــول 51.38 ليبي محمود جمعة مسعود بريشه  79
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  قسم الهندسة الزراعية

 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  69.68 ليبية ميسون احمد عريبي شيهوب  1

 مقبــول 61.63 ليبي عبدالغنى الهادى عمران عبدالقادر 2

 مقبــول 61.56 ليبي هيثم سالم الصغير الكمجاجى  3

 مقبــول 60.62 ليبية عفاف جمعة عبدهللا رشراش 4

 مقبــول 60.29 ليبي المبروك دمحم على المزوغى  5

 مقبــول 60.16 ليبية انتصار ونيس اعمار الزابطى  6

 مقبــول 58.86 ليبي حسام احميده دمحم بن زقالم  7

 مقبــول 58.81 ليبي عمار دمحم دمحم عبدالهادى  8

 مقبــول 58.00 ليبي مصطفى عبدهللا دمحم سالمة  9

 مقبــول 57.93 ليبية اهيم عمر عاشور سمية ابر 10

 مقبــول 57.61 ليبي على عزام على المسالتى  11

 مقبــول 57.44 ليبية ايمان محمود دمحم ديش  12

 مقبــول 57.35 ليبي وسام حسين عبدالسالم شاقان  13

 مقبــول 57.26 ليبي اكرم حسنى رمضان ساسى  14

 مقبــول 57.08 ليبية عبير ابراهيم دمحم جابر 15

 مقبــول 57.02 ليبي عماد عبدالرزاق دمحم وهره  16

 مقبــول 56.69 ليبية مبروكة سالم على بن كحيل  17

 مقبــول 56.54 ليبي شادى مصطفى ابراهيم القدافى  18

 مقبــول 56.19 ليبي اسامة مختار عمار عون  19

 ـولمقبـ 56.08 ليبي عادل رمضان عبدهللا النحائسى  20

 مقبــول 55.68 ليبي فتحى عبدالعالى مختار دمحم  21

 مقبــول 55.45 ليبية ناريمان السيد على ابوذينه  22

 مقبــول 55.36 ليبي احمد دمحم ادمحم حسين  23

 مقبــول 55.33 ليبي سليمان هانى سليم ابوهواش  24

 مقبــول 55.02 ليبية سماح خليفة ابوالقاسم خليفة  25

 مقبــول 54.99 ليبية منه رمضان نصر ابوزويده ا 26

 مقبــول 54.68 ليبي طه معمر على شوبار  27

 مقبــول 54.58 ليبية كريمة ادمحم احمد الشيخ  28
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 رـديـقـالت (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 54.41 ليبي دمحم الصديق دمحم بعيو  29

 مقبــول 54.23 ليبية فاطمة عيسى ابراهيم الجبالى  30

 مقبــول 53.73 ليبي ان اشرف مفتاح دمحم قليد 31

 مقبــول 53.66 ليبية الهام المبروك على الغنودى  32

 مقبــول 53.62 ليبية نداء دمحم على عريبى  33

 مقبــول 53.54 ليبي مصطفى اغنيه ادمحم اغنيه  34
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  قسم علوم وتقنية األغذية

 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  70.25 ليبية ر هدى ادمحم حميدة قنبو 1

 //جيد  69.79 ليبي دمحم عثمان صالح البصير  2

 //جيد  69.58 ليبي اسامة دمحم دمحم بن الغا  3

 مقبــول 63.95 ليبي عبدهللا ابراهيم ادمحم الواعر  4

 مقبــول 62.92 ليبية حنان عبدالغفار ابراهيم الكموشى  5

 مقبــول 62.92 ليبية اميره على دمحم طريف  6

 مقبــول 62.58 ليبية حنان دمحم عبدالسالم المغربى  7

 مقبــول 62.50 ليبية منيرة المبروك دمحم غربال  8

 مقبــول 62.22 ليبية هيثم الصهبى  على بلخوق  9

 مقبــول 62.19 ليبي مصطفى عبدالسالم احمد الجعدونى  10

 ولمقبــ 61.11 ليبية ديانه عبدهللا غيث مروان  11

 مقبــول 60.78 ليبية هيفاء السنوسى عامر دمحم  12

 مقبــول 59.93 ليبية غادة دمحم على مانه 13

 مقبــول 59.35 ليبي نجاة دمحم على الطاهر  14

 مقبــول 59.16 ليبية امنه دمحم البشير النفاتى  15

 مقبــول 58.87 ليبي عبدالخالق احمد دمحم بن صالح  16

 مقبــول 58.56 ليبية مصباح عبدالنبى  نعيمة دمحم 17

 مقبــول 57.96 ليبية اسماء سالم على البنداوى  18

 مقبــول 57.63 ليبية ايناس عبدالمجيد دمحم القروى  19

 مقبــول 57.12 ليبي عمر حسين عمر بن سعد  20

 مقبــول 56.79 ليبية غادة دمحم عبدالحفيظ العربى  21

 مقبــول 56.70 ليبي حسين نجيب حسين السويح  22

 مقبــول 56.67 ليبي على فتحى على بازيليا  23

 مقبــول 56.40 ليبية نجاة دمحم الصيد النعمى  24

 مقبــول 56.39 ليبي عبدالعزيز المهدى مسعود على  25

 مقبــول 56.08 ليبية هدى رمضان العجيلى سويسى  26

 مقبــول 55.98 ليبية عائشة عبدالسالم سعيد جالل  27

 مقبــول 55.60 ليبية امنة العمارى ادمحم المجدوب  28
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 رـديـقـالت (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 54.90 ليبية ايناس على احمد العمارى  29

 مقبــول 54.38 ليبي ابوالقاسم سعيد عيسى شنيب  30

 مقبــول 54.25 فلسطيني معتز عبدالرحمن دمحم شاهين  31

 مقبــول 54.11 ليبية زينب دمحم احمد العلوانى  32

 مقبــول 53.98 ليبي عبدالكريم محمود عطا هللا الحويطى  33
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  قسم المراعي والغابات

 التـقـديـر (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 55.54 ليبية صبرية اغنيه ادمحم غنيه  1
 مقبــول 55.00 ليبي فوزى على دمحم مرعى  2
 بــولمق 54.28 ليبي حاتم يوسف دمحم الشريك  3
 مقبــول 53.48 ليبية وردة ميالد دمحم الزناد  4
 مقبــول 53.23 ليبي ظافر ميلود عبدهللا الطيف  5
 مقبــول 52.56 ليبي فتحى احمد حسين مسعود  6
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  قسم االقتصاد المنزلي

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  72.01 سورية روال كمال الخطيب  1
 //جيد  67.60 ليبية عبدالسالم سالم عون  اسماء 2
 //جيد  67.01 ليبية فتحية ابوعائشة مفتاح االزرق  3
 //جيد  66.48 ليبية مبروكة عمران حسين عليه  4
 //جيد  65.47 ليبية انتصار الهادى دمحم سعود  5
 مقبــول 63.78 ليبية اسماء محرم محمود بن موسى  6
 مقبــول 63.22 ليبية الهميسى ربيعه رمضان ابراهيم  7

 مقبــول 63.19 ليبية اسماء الصيد خليفه دورو  8

 مقبــول 62.81 ليبية غادة الهادى ابراهيم غزالة  9

 مقبــول 61.56 ليبية عواطف مصباح الشيبانى الخطرى  10

 مقبــول 61.22 ليبية نعيمة الطاهر المختار الدالى  11

 مقبــول 60.86 ليبية ان عفاف الطاهر عمار مرو 12

 مقبــول 60.52 ليبية حياة على نصر قمبرلو  13

 مقبــول 60.03 ليبية سهام نصر احمد الساروى  14

 مقبــول 59.86 ليبية انتصار عمرو عيسى الحمرانى  15

 مقبــول 59.72 ليبية نعيمه موسى بشير الشكرى  16

 مقبــول 59.05 ليبية زهيرة منصور دمحم عبدالرسول  17

 مقبــول 58.87 ليبية حنان سميح دمحم الواعر  18

 مقبــول 58.70 ليبية رندة عبدالسالم احمد الفقيه  19
 مقبــول 58.07 ليبية سعاد على دمحم ابورياح  20

 مقبــول 57.97 ليبية اسماء خليفة دمحم الشعبانى  21

 مقبــول 57.92 ليبية هناء دمحم ادمحم بن يوسف 22

 مقبــول 57.87 ليبية حميدة البشير دمحم الفقيه  23

 مقبــول 57.81 ليبية اسماء فرج دمحم كليب  24

 مقبــول 57.31 ليبية عواطف عيسى على الشامس  25
 مقبــول 57.13 ليبية مريم ابوعجيلة مسعود الولوال 26
 مقبــول 56.57 ليبية رويدة ادمحم احمد الدئب  27

 مقبــول 54.98 ليبية ميالد االبيض سناء مفتاح 28

 مقبــول 54.11 ليبية ايمان فرج على ابوسليانه  29
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  قسم الزراعات المائية

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  65.95 ليبية وداد رمضان المحجوب القرقوطى  1
 مقبــول 64.41 ليبية نورية شعبان دمحم البكوش  2
 مقبــول 62.57 ليبية ير عمر االجنف لطفية بش 3
 مقبــول 61.70 ليبية عواطف العيساوى دمحم ابراهيم  4
 مقبــول 60.43 ليبية سهام فرج على مهمل  5
 مقبــول 58.91 ليبية رانيا دمحم االندلسى ابوديب  6
 مقبــول 58.51 ليبي ادمحم ناجى ادمحم الواعر  7
 مقبــول 58.51 بيةلي ابتسام علي دمحم أبورياح 8
 مقبــول 57.95 ليبي حاتم مصطفى زايد دمحم  9

 مقبــول 57.88 ليبية ابتسام ابراهيم على الكيالنى  10
 مقبــول 57.86 ليبية مريم على دمحم درمان  11

 مقبــول 57.36 ليبية نسرين جمعة دمحم التقازي 12

 مقبــول 56.38 ليبية سميه دمحم بشير المريمى  13
 مقبــول 56.32 ليبية ابتسام سليم أحمد الدوكالي 14
 مقبــول 56.15 ليبية وفاء البشير دمحم الترهونى 15
 مقبــول 55.80 ليبية الهام علي خليفة أبوخطوة 16

 مقبــول 55.69 ليبية بلقيس احمد دمحم العزابى  17

 مقبــول 55.13 ليبي حسين على عبدالسالم خليفه 18
 مقبــول 54.21 ليبية أبوسالمة أبوبكرابتسام  19
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م2005- 2004كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

  قسم التربة والمياه

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  68.83 ليبي العربى عبدهللا العربى سليمان  1

 //جيد  68.71 ليبي خليفة الطاهر خليفة الشكشوكى  2

 //جيد  65.83 ليبية عبيرالهادى حمدان اشتيوى  3

 مقبــول 63.97 ليبية ى يعائدة مفتاح على بن يح 4

 مقبــول 59.07 ليبية رندة عمران عبدالسالم القريتلى  5

 مقبــول 58.21 ليبية االعمارى  عبير عبدالسالم خليفة 6

 مقبــول 57.72 ليبية غادة دمحم جاطو الفزانى  7

 مقبــول 57.23 ليبية منى عيسى سليمان الشاوش  8

 مقبــول 56.63 ليبية مبروكة ميلود ادمحم ضياف  9

 مقبــول 55.77 ليبي رضا على دمحم الغرارى  10

 قبــولم 55.71 ليبي احمد سعيد دمحم دحمان  11

 مقبــول 54.67 ليبية ابتسام دمحم محرز الحمرونى  12

 مقبــول 54.34 ليبي عبدالسالم مصطفى حمد الزنتوتى  13

 مقبــول 54.13 ليبي دمحم سالم خليفة البصير  14

 مقبــول 53.52 ليبي عبدالرحمن عمر احمد البطنى 15

 مقبــول 52.90 ليبي على سعد سالم رشراش 16

 مقبــول 52.59 ليبية وكة دمحم رمضان مبابش مبر 17

 مقبــول 52.10 ليبية اسماء سالم مسعود قشاط  18
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  قسم البستنة

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 64.94 ليبي فداء مصطفى كرار زين العابدين 1

 مقبــول 64.68 ليبي أسماء دمحم الطاهر عريبي 2

 مقبــول 56.63 ليبي  السني الزبيرصالح الدين دمحم 3

 مقبــول 56.19 ليبي دمحم ادمحم مختار الحامدي 4

 مقبــول 55.60 ليبي ابتسام شعبان دمحم عقيلة 5
  



  م2004/2005: ،المحاصيل قسم

 
 

119 

  قسم المحاصيل

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  65.83 ليبية نجوى مختار ابوعجيلة الجالصى  1

 مقبــول 63.16 ليبي دمحم الورفلى الشيبانى عبدالعال  2

 مقبــول 63.03 ليبية ايمان جمعة الهادى الشطى  3

 مقبــول 60.15 ليبية نجوى عياد دمحم المقرحى  4

 مقبــول 60.00 ليبية دنيا صالح على بن رابحه 5

 مقبــول 59.75 ليبية احالم مسعود على السوكنى  6

 مقبــول 58.78 ليبية حنان صالح سالم ابوحجر  7

 مقبــول 58.73 ليبية حليمة احمد دمحم عبداللطيف  8

 مقبــول 58.02 ليبية هيفاء على عبدالعزيز القاضى  9

 مقبــول 57.65 ليبية عائدة المصرى الهاشمى ابوقرين  10

 مقبــول 57.58 ليبي دمحم رمضان دمحم حنيش  11

 بــولمق 57.29 ليبية حواء خليفة دمحم العبيردى  12

 مقبــول 56.43 ليبية زاهية عبدالصمد عبدهللا سالم  13

 مقبــول 56.08 ليبي مكرم دمحم الصغير سانو  14

 مقبــول 56.01 ليبية سمية دمحم دمحم المعلول  15

 مقبــول 55.87 ليبية صفية عبدالقادر مصطفى زنقينه  16

 مقبــول 55.66 ليبية هيفاء على خليفة الشائبى  17

 مقبــول 55.55 ليبية اسماء ميلود خميس رمضان  18

 مقبــول 55.14 ليبية هاجر دمحم عبدهللا زايد  19

 مقبــول 54.66 ليبية امينة بشير حسين التركى  20

 مقبــول 54.60 ليبي العربى ضو إدمحم كريم  21

 مقبــول 54.01 ليبي طالل على مفتاح النويجى  22

 مقبــول 52.84 ليبية رى اليونسى سميرة دمحم الفيتو 23

 مقبــول 52.67 ليبي طارق سعد خليل الفكحال  24
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  قسم وقاية النبات

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  71.31 ليبي دمحم على الطاهر عبيد  1

 //جيد  66.07 ليبية الوفاء صالح عبدالعظيم عثمان  2

 مقبــول 61.57 ليبية سالمه هناء ابوعجيلة احمد ابو 3

 مقبــول 59.53 ليبية منى المختار مفتاح فريوان  4

 مقبــول 58.94 ليبية ابتسام جمعة عثمان فارس  5

 مقبــول 58.59 ليبية نجمية دمحم الفيتورى النعمى  6

 مقبــول 58.21 ليبية عالية زين الدين سليمان ابوعائشه  7

 مقبــول 57.98 يبيةل ميسون دمحم بركه خشور  8

 مقبــول 57.60 ليبية اسمهان فؤاد يوسف فطيس  9

 مقبــول 57.46 ليبية هند سعيد دمحم الفالح  10

 مقبــول 57.39 ليبية  ابتسام  سالم رجب سنوقه 11

 مقبــول 57.29 ليبية حميدة سعيد عبدالكريم عجاج  12

 قبــولم 56.64 ليبية منال محمود ميالد بتبت النجار 13

 مقبــول 56.12 ليبية خديجة صالح على كريم  14

 مقبــول 56.01 ليبية سكينة عبدالباقى على ابوصبيع 15

 مقبــول 55.75 ليبية وريدة قريره احميد خليفة  16

 مقبــول 54.21 ليبية نجاة ابوالقاسم يعقوب ابوالقاسم  17

 مقبــول 52.94 ليبي حميد عياد الصغير الكبير 18
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  قسم االنتاج الحيواني

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  67.92 ليبية سهام عبد المجيد سالم زريق  1

 //جيد  65.97 ليبية ايناس فرج مسعود الشاملى  2

 مقبــول 63.19 ليبية ام كلثوم عاشور عبدالسالم العبانى   3

 مقبــول 61.83 ليبي على المبروك الصادق الفزانى  4

 مقبــول 60.83 ليبية شادية مولود مصباح سعد 5

 مقبــول 60.20 ليبي وسام فرج دمحم الفيتورى  6

 مقبــول 59.41 ليبية ايماروت دمحم الفيتورى التكبالى  7

 مقبــول 57.55 ليبية زينب رمضان على سعيد  8

 مقبــول 56.03 ليبية فاطمة على خليفة الشائبى  9

 مقبــول 55.87 ليبي ل دمحم ارحومه على عاد 10

 مقبــول 55.53 ليبية انتصار الصديق احمد برناز  11

 مقبــول 53.22 ليبية ليلى رجب رمضان جار هللا 12

 مقبــول 53.18 ليبي هيثم دمحم سالم الغول  13
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  قسم االقتصاد الزراعي

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  73.88 ليبية ادمحماسبيقه  فتحية على 1
 //جيد  69.41 ليبية عائشة دمحم حسن الدويبى  2
 //جيد  67.85 ليبي خالد الصادق منصور طويبى  3
 مقبــول 63.53 ليبية ريمة رمضان عثمان جوان  4
 مقبــول 62.50 ليبية سهام دمحم عمر الجفائرى  5
 قبــولم 61.84 ليبية غادة احمد مسعود فارس  6
 مقبــول 61.67 ليبي سهيل ابراهيم دمحم الدوكالى  7
 مقبــول 61.53 ليبية فوزية احمد العربى شاقان  8
 مقبــول 61.28 ليبية احالم دمحم دمحم حكومة  9

 مقبــول 61.18 ليبية هويدا البهلول حسن بن سعد  10

 مقبــول 61.11 ليبية مروة شعبان اسماعيل عبدهللا  11

 مقبــول 60.61 ليبي سالم عبدهللا دمحم دعفوس  12
 مقبــول 60.13 ليبية فاطمة على عاشور زميط  13
 مقبــول 60.05 ليبية هناء فائق ابواالسعاد بن غشير  14
 مقبــول 59.26 ليبية مها الفيتورى بشير الدغيس  15

 مقبــول 58.69 ليبية اسماء دمحم عبدالجليل العربى  16

 مقبــول 58.61 ليبية اسماعيل بدروش فطيس نهى  17
 مقبــول 58.59 ليبية هيفاء على عمر الشواخ  18
 مقبــول 58.24 ليبية نجالء رمضان رجب ابوخشيم  19
 مقبــول 58.17 ليبية اسراء دمحم منصور بوخضير  20
 مقبــول 57.86 ليبية سمية دمحم القنطرى ابوسديره  21
 مقبــول 57.83 ليبية دهللا الزرقانى رقية على دمحم عب 22
 مقبــول 57.66 ليبية حفصة على سالم الناجم  23
 مقبــول 57.50 ليبية زينب عبدهللا الهادى المرابط  24
 مقبــول 57.34 ليبي عبدالسالم الصديق سالم بيزان  25
 مقبــول 57.02 ليبي عبدالرحمن الصغير دمحم االسود  26
 مقبــول 56.88 ليبية غيث  ايمان غيث بن 27
 مقبــول 56.73 ليبية رشا مصطفى احمد الكيب  28
 مقبــول 56.44 ليبية امنة شعبان سالم خليفة  29
 مقبــول 56.43 ليبية فريحة بشير عمار الزالط  30
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 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 56.37 ليبية عواشة عبدالسالم احمد التير  31
 مقبــول 56.32 ليبية عبير عمر على بن خلف  32
 مقبــول 55.83 ليبي فؤاد الطاهر دمحم بن ضو  33
 مقبــول 55.28 ليبية سماح حسن ميالد ابوراس  34
 مقبــول 54.90 ليبية ربح خليفة الصغير الناجح  35
 مقبــول 54.86 ليبية سعاد عمار غيث احمد  36
 مقبــول 54.54 ليبية مبروكة دمحم حسين الحمادى  37
 مقبــول 54.52 ليبية  ميالد بن تاهيه ايمان دمحم 38
 مقبــول 54.40 ليبية فاطمة دمحم مفتاح سالمة  39
 مقبــول 54.33 ليبية عائشه البشير عبداللطيف اسماعيل  40
 مقبــول 54.18 ليبية عزيزة على الحرارى خليفه 41
 مقبــول 54.03 ليبية اسماء عبدهللا دمحم نشنوش  42
 مقبــول 54.03 ليبي مسعود غوار اسامة حسن  43
 مقبــول 53.98 ليبي عالء الدين شوقى شفيق العرادى  44
 مقبــول 53.88 ليبي دمحم فرج دمحم بن حمودة  45
 مقبــول 53.74 ليبية عبير الجالى عمر ابوزخار  46
 مقبــول 53.48 ليبية هدى رمضان مختار االوضاجى  47
 مقبــول 53.18 ليبية عيد امينة سالم عبدالحميد س 48
 مقبــول 53.17 ليبية فاطمة صميده خليفة يحي  49
 مقبــول 52.79 ليبية هاجر عبدالحميد دمحم قرواش  50
 مقبــول 52.54 ليبي عبدالحميد على دمحم الصابرى  51
 مقبــول 52.45 ليبي سعيد ساسي احمد حمادى  52
 مقبــول 52.12 ليبي اشرف البشير ادمحم علوان  53



  م2004/2005: ،الزراعية قسم الهندسة

 
 

124 

  قسم الهندسة الزراعية

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 75.00 ليبية احالم نورى على حسين سالم  1

 //جيد  65.42 ليبية سمية اشتيوى ادمحم رحيل  2

 مقبــول 63.66 ليبية حنان ميلود ميالد العكارى  3

 بــولمق 60.82 ليبي حازم ادمحم عمر الفقى  4

 مقبــول 60.72 ليبية حنان صالح عبدالسيد سعد  5

 مقبــول 59.82 ليبية منى شعبان دمحم حسين  6

 مقبــول 59.76 ليبي دمحم ساسى قويدر بئيرى  7

 مقبــول 59.72 ليبية تهانى الصيد على لشعل  8

 مقبــول 59.04 ليبي احمد محمود احمد ابوصوه  9

 مقبــول 58.16 ليبية  صالحة على خليفة غيث 10

 مقبــول 58.13 ليبية سندس حسين عبدالسالم التاجورى  11

 مقبــول 56.77 ليبي عبدالحكيم منصور سعد جدى  12

 مقبــول 56.13 ليبي دمحم اسالم ديب جابر سالم  13

 مقبــول 55.00 ليبية نبيلة ابوراوى اشتيوى منصور  14

 مقبــول 54.44 يبيل مصطفى على الطاهر المجدوب  15

 مقبــول 53.95 ليبية اعتزاز على الحازمى صالح  16

 مقبــول 53.14 ليبي لقمان سالم فرج الفيتورى  17
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  قسم علوم وتقنية األغذية

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  70.72 ليبية سماح سعد الدين ابراهيم المجراب  1

 //جيد  67.79 ليبية من سيالهمرام الطيب عبدالرح 2

 //جيد  67.66 ليبية اية عبداللطيف سالم قدير  3

 مقبــول 64.63 ليبية اروى عبدالحميد على الزروق  4

 مقبــول 62.56 ليبية مالك دمحم نجيب مصطفى الجرنازى  5

 مقبــول 62.15 ليبية زهراء على المهدى الهونى  6

 مقبــول 61.94 بيةلي امل دمحم احمد الشيبانى  7

 مقبــول 61.85 ليبية امانى دمحم على شلوف  8

 مقبــول 61.83 ليبية منال على ابوالقاسم بسيم  9

 مقبــول 60.92 ليبي دمحم عبدالقادر ابراهيم االحمر  10

 مقبــول 60.64 ليبية هدى عبدالناصر عياد الجرنازى  11

 مقبــول 59.95 ليبية مروة الطاهر دمحم رحومه 12

 مقبــول 59.70 ليبية نجية ابوالعيد خليفة العائب  13

 مقبــول 59.57 ليبية زينب معاوى الكيالنى عبدالحميد  14

 مقبــول 59.50 ليبية امال احمد دمحم الدبه  15

 مقبــول 59.39 ليبية فاطمة عبدالرحمن الطيب الدباغ  16

 قبــولم 58.17 ليبي عبدهللا على محمود الربع  17

 مقبــول 58.06 ليبية ساره عبدالنبى  على عمر 18

 مقبــول 57.79 ليبية ريما خليل حسين مراد  19

 مقبــول 57.29 ليبية نعيمة سعيد على ابوبكر 20

 مقبــول 57.00 ليبية هالة موسى سعيد القصيعى  21

 مقبــول 56.50 ليبية سمية على عبيد ابوشهيوة 22

 مقبــول 56.50 ليبي هادى الشريف حازم صالح ال 23

 مقبــول 56.02 ليبي عصام اعمار على السعداوى  24

 مقبــول 55.98 ليبية منى احمد عبدالرحمن الدعباك  25

 مقبــول 55.98 ليبي اكرم دمحم حسين بنور                         26

 مقبــول 55.69 ليبي عماد المصرى دمحم بريكة  27

 مقبــول 55.66 ليبية مضان على ابوديه رحاب ر 28

 مقبــول 55.48 ليبية انتصار محمود قاسم شتوان  29
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 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 55.27 ليبية هالة حسين عمران  الشريف 30

 مقبــول 55.26 ليبية الهام الجيالنى دمحم الضعيف 31

 مقبــول 55.15 ليبي  وسام المولدى رمضان الغريانى  32
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 م المراعي والغاباتقس          

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 63.75 ليبي على ابراهيم دمحم خليفة 1
 مقبــول 58.89 ليبية هناء حسن احمد نصر 2
 مقبــول 58.72 ليبية مريم عبدالهادى على عبدالنبى 3
 مقبــول 57.73 ليبية اميرة وجدى سعيد الشوشان 4
 مقبــول 57.17 ليبية ن الصويعى وقادمنيرة رمضا 5
 مقبــول 56.72 ليبية افطيمة على سالم المرغني 6
 مقبــول 56.53 ليبي الطاهر اعمار دمحم عبدالسالم 7
 مقبــول 55.71 ليبي ابراهيم صالح ابراهيم دائخه 8
 مقبــول 54.26 ليبي عمر الكيالنى صالح خشيبة 9
 مقبــول 54.19 ليبية اطىهناء عبدالسالم معتوق القم 10
 مقبــول 52.92 ليبي مسعود دمحم على الدالى 11



  م2004/2005: قسم االقتصاد المنزلي

 
 

128 

  قسم االقتصاد المنزلي          

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 80.02 سورية نورا دمحم جبيلى 1

 //جيد  69.58 سورية سالف عبدالغفور االموى  2

 مقبــول 63.50 ليبية غادة الصغير دمحم القماطى  3

 مقبــول 61.10 ليبية ميسون سليمان ميلود القنصل  4

 مقبــول 60.45 ليبية سعيدة عبدهللا دمحم الفرجانى  5

 مقبــول 58.61 ليبية هناء دمحم دمحم عمار  6

 مقبــول 58.61 ليبية لطفية دمحم دمحم الشيبانى  7

 ـولمقبـ 57.80 ليبية امال دمحم حسين طلحه  8

 مقبــول 57.71 ليبية اكرام دمحم دمحم بيرام  9

 مقبــول 57.37 ليبية سامية سعيد خميس القطوس  10

 مقبــول 57.08 ليبية دينا زاد احمد المختار بريرة  11

 مقبــول 56.73 ليبية بسمة دمحم عبدهللا ابوسته  12

 مقبــول 54.27 ليبية سعاد الفرجانى دمحم الهاشمى  13
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  سم الزراعات المائيةق

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  72.08 ليبي هند عثمان دمحم جالل  1

 مقبــول 58.36 ليبي منار خليفة ابوزريبه الحريشى  2

 مقبــول 58.02 ليبي رانيا احميده دمحم مغيلى  3

 مقبــول 56.63 ليبي ابوزيد المختار ابوزيد المسعودى  4

 مقبــول 56.33 فلسطيني مهند عادل مصطفى دمحم  5

 مقبــول 56.31 ليبي دمحم المختار سالم عبدالحفيظ  6

 مقبــول 56.31 مغربية مونية دمحم عبدالقادر ناونى  7

 مقبــول 56.20 ليبي ايمان عبدهللا سالم عبيدر  8

 مقبــول 56.04 ليبي انس  دمحم مسعود خليفة  9

 مقبــول 56.00 ليبي اسم اغا تمام دمحم ق 10

 مقبــول 55.95 ليبي انتصار دمحم على معتوق  11

 مقبــول 54.80 ليبي رندة فيصل شفيق العرادى  12

 مقبــول 54.22 ليبي دمحم ابوغراره ادمحم حريويده  13

 مقبــول 54.19 ليبي خالد عبيد حسن الشكرى  14

 قبــولم 53.93 ليبي وائل ابراهيم حسن رجب  15
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م2006- 2005كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

  قسم التربة والمياه

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  71.96 ليبية هدى احمد سعيد الحديدى 1

 //جيد  69.55 ليبي جمال سعيد عمارعلى  2

 مقبــول 63.03 ليبي زهير على مصباح ضو  3

 مقبــول 61.94 ليبي على دمحم نجيب التهامى الدويبى  4

 مقبــول 57.77 ليبي دمحم عزمى دمحم المسالتى  5

 مقبــول 57.53 ليبي ربيع منصور الصادق القوطى  6

 مقبــول 57.43 ليبي يعى سالم مسعود مختار السب 7

 مقبــول 56.49 ليبي ابوبكر الفيتورى الهادى عياد  8

 مقبــول 55.70 ليبية نرجس مفتاح دمحم سوف الجين  9

 مقبــول 55.12 نيجري عمرعبدو بالكلمالى  10

 مقبــول 54.92 ليبي عبدالحكيم صالح على القالل  11

 مقبــول 54.52 ليبي خليفة ادمحم احمد الطويل  12

 مقبــول 53.86 ليبية ابتسام عبدالسالم حسونة يونس  13

 مقبــول 53.53 ليبية ايمان شكرى ابراهيم اغا  14

 مقبــول 53.46 ليبية سميرة صالح دمحم الكيالنى  15

 مقبــول 53.46 فلسطيني الحسن يوسف عبدالكريم أبو طه 16

 مقبــول 53.35 ليبي عبدهللا المصرى رمضان ماطوس  17

 مقبــول 53.33 ليبي اكرم عبدهللا العجيلى العزابى  18
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  قسم البستنة

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 76.41 ليبي تاج الدين عنان السيد عنان 1

 مقبــول 59.36 ليبي هيثم المبروك خليفة صمود 2

 لمقبــو 57.69 ليبي عبدالرحمن الصادق بن ساسي 3

 مقبــول 57.26 ليبي فتحي أحمد ادمحم دلعوب 4

 مقبــول 56.93 ليبي عصام زائد دمحم المبروك شتى 5

 مقبــول 56.63 ليبي نجوى دمحم حسن المرهون 6

 مقبــول 55.18 لبنانية عال أحمد حسين الفليطي 7

 مقبــول 53.92 ليبي عادل مصباح سعيد مصباح 8
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  قسم المحاصيل

 التـقـديـر (%)النسبة  لجنسيةا االسم م.ر

 //جيد  65.24 ليبية نادية رمضان دمحم على  1

 مقبــول 60.93 ليبية عفاف فرج صالح شيته  2

 مقبــول 60.00 ليبي ابوبكر عبدهللا دمحم الزوى  3

 مقبــول 57.86 ليبي طارق مصطفى ابوبكر بن غربية  4

 قبــولم 57.65 ليبية منال الشارف على الزائدى  5

 مقبــول 57.43 ليبية وداد الهادى عياد رحومه 6

 مقبــول 56.85 ليبية منى يوسف مختار سنوقة 7

 مقبــول 56.84 ليبية زهرة سالم دمحم بن هائلة  8

 مقبــول 56.55 ليبية ابتسام دمحم ابراهيم القماطى  9

 مقبــول 56.53 ليبي دمحم السايح دمحم فكح العروسى  10

 مقبــول 56.38 ليبية لمة خليل احمد القريو سا 11

 مقبــول 56.14 ليبية سمية الفرجانى جمعة عبدو  12

 مقبــول 55.99 ليبية غادة على دمحم االمين الخالقى  13

 مقبــول 55.73 ليبية خلود سليمان دمحم مانه 14

 مقبــول 55.18 ليبي ناصر عمر عاشور ونيس  15

 مقبــول 53.25 ليبي رى الغريانى خليل خليفة الفيتو 16

 مقبــول 52.88 ليبية خيرية عبدالرحمن دمحم القريقنى  17
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  قسم وقاية النبات

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 60.92 ليبية مسعودة الشروى العجيلى بليغو  1

 مقبــول 60.83 ليبي دمحم الشريف رجب فرحات  2

 مقبــول 59.61 ليبية ر مختار بن عثمان هدى ابوبك 3

 مقبــول 59.17 ليبية فادية رجب دمحم السوقى  4

 مقبــول 58.21 ليبية رجاء دمحم عبدهللا حويل  5

 مقبــول 57.73 ليبية الهادية خليفة رمضان العجيلى  6

 مقبــول 57.25 ليبية سميرة دمحم يوسف العجيلى  7

 مقبــول 55.55 ليبية ح مريم ادمحم احمد اسكيلي 8

 مقبــول 54.93 ليبية  نادية سالم سالم بن يوسف  9

 مقبــول 54.73 ليبي الطاهر فتحى الطاهر فتيته  10

 مقبــول 54.07 ليبية دهيبة دمحم سالم ابوغصن  11
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  قسم االنتاج الحيواني

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  65.39 يبيةل اسماء على بشير خلف  1

 مقبــول 62.03 ليبي دمحم عبدالحفيظ صالح فارس  2

 مقبــول 61.55 ليبي هشام المهدى دمحم ابوكتيف  3

 مقبــول 60.38 ليبية مها رمضان دمحم كرة  4

 مقبــول 60.25 ليبي وليد المولدى ابوسالمة ميالد  5

 ــولمقب 59.78 ليبية اسماء فاروق عبدالرزاق االمير  6

 مقبــول 59.75 ليبي دمحم على حسن هواش  7

 مقبــول 59.38 ليبي حمزه احمد على ابوزقيه  8

 مقبــول 59.03 ليبي يامن عبدالرحمن بلعيد الكيب 9

 مقبــول 58.75 ليبية امنة على محمود المعيوفى  10

 مقبــول 58.50 ليبي عبدالباسط احموده دمحم ابراهيم  11

 مقبــول 56.86 ليبي مد الهادى الجبالى الهادى اح 12

 مقبــول 56.58 سودانية هند القاسم احمد عبد هللا  13

 مقبــول 56.15 ليبي عبداللطيف ابراهيم دمحم بن صوفيا  14

 مقبــول 55.96 ليبية انتصار ادمحم عمر الغول  15

 مقبــول 55.39 ليبية سندس رجب عبدالحفيظ فرنكة  16

 مقبــول 54.56 مغربية طفى دمحم زاهيد نادية مص 17

 مقبــول 54.38 ليبية وفاء على عمر المصراتى  18

 مقبــول 54.13 ليبي عبدالحكيم دمحم عامر النفاثى  19

 مقبــول 53.57 ليبية انتصار الصادق خليفة فنان  20

 مقبــول 53.51 ليبي احمد على دمحم القروى  21
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  قسم االقتصاد الزراعي

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  70.16 ليبية ميسون عبدالمجيد رمضان عبدالنبى 1

 //جيد  69.91 ليبية اميرة الطاهر ابوالقاسم دوزان  2

 //جيد  66.82 ليبية نجاة عبدالرزاق خليفة الجربى  3

 مقبــول 63.86 ليبية  وفاء دمحم خليفة الحاتمى  4

 مقبــول 63.63 ليبية  الراحجى ريما على دمحم 5

 مقبــول 63.01 ليبية امنة دمحم ونيس الزقوزى  6

 مقبــول 62.24 ليبية خلود مصباح سالم العجيلى  7

 مقبــول 60.96 ليبي حمزه دمحم الهاشمى عبدالحافظ  8

 مقبــول 60.81 ليبية   حنان عبدهللا دمحم الفقيه  9

 مقبــول 60.62 ليبية  ا ريما ابوالقاسم قاسم اغ 10

 مقبــول 60.12 ليبية فاطمة عياد سعد المرجينيى 11

 مقبــول 59.26 ليبي على دمحم مختار ابوجليده 12

 مقبــول 59.05 ليبية  ليلى جمال عبدهللا رمضان  13

 مقبــول 58.73 ليبي خديج الصادق عبدالحفيظ النعاس  14

 مقبــول 58.16 ليبية نجاة محمود دمحم عمران  15

 مقبــول 57.96 ليبية زبيدة احمد مسعود الريانى  16

 مقبــول 57.94 ليبية  الهام دمحم فتحى بن قاسم  17

 مقبــول 57.91 ليبية انتصار بشير عياد الصابرى  18

 مقبــول 57.73 ليبية  نزيهة على الطاهر زعيكة  19

 قبــولم 57.16 ليبية  نعيمة دمحم على البوزيدى  20

 مقبــول 57.08 ليبية رويدا عبداحمد الزائدى  21

 مقبــول 56.98 ليبية  عديلة عبدالرحمن الضاوى زريبه 22

 مقبــول 56.70 ليبية بسمة محمود دمحم اصميده  23

 مقبــول 56.11 ليبي رياض عبدالرحمن  على ابوعمود  24

 مقبــول 55.84 ليبية نادية على سليمان المهمل  25

 مقبــول 55.61 ليبية ايناس دمحم فرج السالمى  26

 مقبــول 55.56 ليبية  احالم مصباح دمحم مفتاح  27

 مقبــول 55.46 ليبية  هدى الهادى دمحم الشويخ  28

 مقبــول 55.36 ليبي دمحم الصغير على الردان  29
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 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 55.03 ليبية عزيزة دمحم سالم ابورقيعة  30

 مقبــول 54.92 ليبية ى ادمحم كريد اسماء عل 31

 مقبــول 54.85 ليبية سندس عمار رحومة مسعود  32

 مقبــول 54.84 ليبية الزهراء دمحم السويحلى الهمالى  33

 مقبــول 54.59 ليبية خديجة البشير سعيد السائح  34

 مقبــول 54.44 ليبي دمحم احمد على عمر  35

 مقبــول 54.29 ية ليب سامية دمحم على حامد  36

 مقبــول 54.23 ليبية اسماء خليفة دمحم ابوسنينة  37

 مقبــول 54.23 ليبية عبير عياد احمد سويسى  38

 مقبــول 53.87 ليبي خالد مختار احمد شناك  39

 مقبــول 53.71 ليبي انور مصطفى ساسى شنقوب  40

 لمقبــو 53.69 ليبية  ليلى ابراهيم المعاوى خمير  41

 مقبــول 53.63 ليبية عائشة دمحم عمر الرياني  42

 مقبــول 53.61 ليبية  وداد الطاهر بشير الجحيش  43

 مقبــول 53.54 ليبية  فتحية فوزى دمحم انيس  44

 مقبــول 53.31 ليبي معمر حامد مصباح السيلينى  45

 مقبــول 53.15 ليبي مسعود مصباح على ادمحم الرجبانى  46

 مقبــول 52.93 ليبية ميرة سالم سليمان جابيه س 47

 مقبــول 52.51 ليبية سامية على الفيتورى التكبالى  48

 مقبــول 52.48 ليبية حياة البهلول الصادق ساسي  49

 مقبــول 52.44 ليبية نورية المبروك عبدهللا ابورويص  50

 مقبــول 52.17 ليبي محمود دمحم منصور كشاده 51

 مقبــول 51.83 ليبية م فريفر ابراهيم فريفر الها 52
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  قسم الهندسة الزراعية

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  66.37 ليبي محمود سالم عبدالسالم سليم  1

 //جيد  65.78 ليبية نسرين المبروك ادمحم قريميده  2

 مقبــول 63.02 ليبية امل دمحم سالم على  3

 مقبــول 62.40 عراقية دمحم حسين هادياسراء  4

 مقبــول 61.41 ليبي سراج الدين فيصل الزنتوتى  5

 مقبــول 61.17 ليبية نرجس نورى احمد عاشور اكس  6

 مقبــول 60.50 سودانية زينب عبدالرحمن ابراهيم  7

 مقبــول 60.00 ليبية هيفاء دمحم حسن درويش  8

 مقبــول 58.53 ليبية ى هويدا عبدالنبى دمحم الشقاق 9

 مقبــول 58.52 ليبية ندى طارق سالم الصادق  10

 مقبــول 58.36 ليبية سماح دمحم العروسى ابوجعفر 11

 مقبــول 58.05 ليبي ابوعجيلة على دمحم السائح  12

 مقبــول 57.91 ليبية فوزية ميالد صالح مصباح  13

 مقبــول 57.82 ليبي خالد البشير دمحم القرقوطى 14

 مقبــول 57.67 ليبي عبدالمنعم على احمد ادمحم المشرقى  15

 مقبــول 57.26 ليبي اشرف دمحم دمحم يحي  16

 مقبــول 57.16 ليبي احمد عبد المنعم ابراهيم الطاهر 17

 مقبــول 56.98 ليبية رقية على دمحم عدالة  18

 مقبــول 56.95 ليبية اروى دمحم محمود ابشير 19

 مقبــول 56.86 ليبية خيرية الحسناوى عطا هللا دمحم علي 20

 مقبــول 56.56 ليبي احمد دمحم التهامى القمودى  21

 مقبــول 56.29 ليبي امين مصطفى سالم عبدالحميد جرجر 22

 مقبــول 56.13 ليبية فاطمة رمضان خليفة الحمسوك  23

 بــولمق 55.92 ليبي اسامة سالم دمحم عبدهللا عمر  24

 مقبــول 55.78 ليبية اعتدال على سالم قديم  25

 مقبــول 55.65 ليبي مهند عامر الفيتورى المقرى  26

 مقبــول 55.30 ليبي ايمن ادمحم جمعة مقيلى  27

 مقبــول 55.13 ليبي دمحم عياد الفرجانى االسطى  28

 مقبــول 54.87 فلسطيني شامل عبدالعزيز حسن القجم  29
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 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 54.86 ليبية ناس عبدالعزيز احمد ابوالقاسم اي 30

 مقبــول 54.03 ليبية محاسن ابوبكر دمحم ابوجريده  31

 مقبــول 53.91 ليبية امان حسين ميالد بن محسن  32

 مقبــول 53.17 ليبية مبروكة دمحم عبدالسالم الصيد  33

 مقبــول 53.11 ليبية زهرة الصادق البهلول بن حامد  34

 مقبــول 52.36 ليبي صالح الدين دمحم ابوسديرة  35
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  قسم علوم وتقنية األغذية

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  72.77 سوري دمحم ابراهيم دمحم شوى  1

 //جيد  71.84 ليبية ثريا ابراهيم عبدالحفيظ الدهمانى  2

 //جيد  69.80 ليبية وفاء الشروى العجيلي بليغو  3

 مقبــول 62.60 ليبية منال سالم خليفة البصير  4

 مقبــول 61.48 ليبية هيفاء صالح سعيد الغرارى  5

 مقبــول 60.00 ليبية راضية دمحم عبدالسالم الدرهوبى  6

 مقبــول 59.25 ليبية هناء دمحم دمحم ضوء  7

 مقبــول 58.60 ليبية ريما فرج احمد فرج  8

 مقبــول 58.28 ليبية على مسعود  مفيدة مسعود 9

 مقبــول 58.26 ليبية مفيدة عمران ضو القديرى  10

 مقبــول 58.02 ليبية هالة دمحم ادمحم المصراتى  11

 مقبــول 57.07 ليبية مروة فكرى احمد العالم  12

 مقبــول 56.54 تشادية امنة اسحاق ابراهيم عيسى  13

 مقبــول 56.12 ليبية امال على عمر كريم  14

 مقبــول 55.95 ليبي زياد عبدالرزاق دمحم الصابرى  15

 مقبــول 55.86 ليبي عيادة المقطوف فرج الزليطنى  16

 مقبــول 55.75 ليبية فاطمة احمد مسعود الشوشان  17

 مقبــول 55.66 ليبي ابراهيم عبدهللا ابراهيم قويرب  18

 مقبــول 55.09 ليبية هناء على دمحم الفزانى  19

 مقبــول 55.04 ليبية ربيعة ادمحم على ازمير  20

 مقبــول 54.77 ليبية تهانى الطاهر سعد اليسير  21

 مقبــول 54.62 ليبية احالم عبدالسالم العمارى رشيد  22

 مقبــول 54.61 ليبي الدوكالى الشارف دمحم الترهونى  23

 مقبــول 54.48 ليبية صبرية احمد سعيد الشوشان  24

 مقبــول 54.46 ليبية هاجر دمحم شعبان بالريش 25

 مقبــول 53.50 ليبية بسمة فرج على الفيتورى  26
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  قسم المراعي والغابات

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول %58.76 ليبية حنان الهادى فرج بيوض 1
  

  قسم االقتصاد المنزلي          

 التـقـديـر (%)النسبة  جنسيةال االسم م.ر

 مقبــول 60.13 ليبية نادية البشير حسين التركى  1

 مقبــول 59.56 ليبية عائشة دمحم ابراهيم الشريف  2

 مقبــول 58.77 ليبية فريال عمر ابوبكر خليل 3

 مقبــول 58.57 ليبية سعاد على دمحم الشريف  4

 مقبــول 58.37 ليبية مبروكة دمحم بلعيد عمار  5

 مقبــول 57.14 ليبية اسماء عبدالرزاق على الكيالنى  6

 مقبــول 55.52 ليبية سمية مبروك مختار الهويدى  7
  

  قسم الزراعات المائية          

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 63.76 ليبية نجالء بشير نصر الفار 1
 مقبــول 61.95 ليبي ناصرحسن ابوالطويرات ابوالقاسم  2
 مقبــول 60.40 ليبي خالد الحرارى دمحم شتوح  3
 مقبــول 59.11 ليبية سامية المبروك المختار الفار 4
 مقبــول 57.69 ليبية نرجس دمحم ادم السعداوى  5
 مقبــول 55.29 ليبي حسين بشير ابوبكر المبشر 6
 قبــولم 55.03 ليبية مالك مصطفى الصويعى المودى 7
 مقبــول 54.76 ليبية منى صالح الدين مسعود فارس  8
 مقبــول 54.48 ليبية ارتيمة مولود على سليمان  9

 مقبــول 54.16 ليبي ايمن النفاثى سالم المرغنى  10

 مقبــول 54.12 ليبي حاتم عبدالمجيد عمر سالم العالقى  11
 مقبــول 53.74 ليبية سلوى عبدالسالم مفتاح الحرارى 12
 مقبــول 53.60 ليبي وليد ميالد على بن جمعة  13
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م2007- 2006كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

  قسم التربة والمياه

 رالتـقـديـ (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  71.96 ليبي مهند مصطفى عبدالرحمن اليازجى  1

 //جيد  69.55 ليبية غادة االمين دمحم التريكى  2

 مقبــول 63.03 ليبي عماد الهادى الهادى السبعى  3

 مقبــول 61.94 ليبي عبدالمجيد زيدان دمحم القائدى  4

 مقبــول 57.77 ليبي عدنان حسن عبدالرحمن الثعالبى  5

 مقبــول 57.53 ليبية فائزة عبدالسالم عياد ادمحم  6

 مقبــول 57.43 ليبية خيرية دمحم امين حروش  7

 مقبــول 56.49 ليبي ناصر دمحم سعيد العروى  8

 مقبــول 55.70 ليبية هند على ادمحم الشويهدى  9

 مقبــول 55.12 نيجرية الهام دمحم دمحم رمضان  10

 مقبــول 54.92 ليبي خيص على ميالد مسعود ار 11

 مقبــول 54.52 ليبية اسراء المختار سعد الدين الدوكالى  12

 مقبــول 54.18 سودانية امل عمر احمد يحي 13

 مقبــول 53.86 ليبية انتصار على المبروك مادى  14

 مقبــول 53.53 ليبي عبدهللا خليل احمد عمران  15

 مقبــول 53.46 يليب حسام الشريف ونيس الدهمانى  16

 مقبــول 53.35 ليبي امين مصطفى دمحم ادريس 17

 مقبــول 53.33 ليبية حميدة الصغير عمر غرسة  18
  

  قسم البستنة

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 57.21 ليبي سمية عمران دمحم الكراتي 1

 لمقبــو 54.98 ليبي ميسون عبد المجيد علي البشتى 3

 مقبــول 54.03 ليبي عائشة حسين دمحم ارتيمة 2

 مقبــول 53.55 ليبي خالد مصباح ميالد المرابط 4
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  قسم المحاصيل

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  65.73 ليبية نائلة سالم المبروك بن زقالم  1

 مقبــول 60.17 ليبية احالم البهلول الطاهر خشيبة  2

 مقبــول 60.14 ليبية روكة المهدى ادمحم البسكينى مب 3

 مقبــول 59.81 ليبية سالمة سالم على عون  4

 مقبــول 59.46 ليبية اسماء مصطفى على القمودى  5

 مقبــول 58.87 ليبية اميمة دمحم احمد الزريبى 6

 مقبــول 58.55 ليبية ايمان عبدالسالم على ابوقراص  7

 مقبــول 58.40 ليبية د العربى سعاد مفتاح مسعو 8

 مقبــول 58.32 ليبية احالم بلعيد ساسي عبدالرحمن  9

 مقبــول 58.27 ليبية مبروكة محمود مختار العمارى  10

 مقبــول 57.28 ليبية سهام على دمحم الجليدى  11

 مقبــول 56.87 ليبية نهى فرحات رجب كشيدان  12

 مقبــول 56.64 ليبية  سميرة الصيد ادمحم الزرقانى 13

 مقبــول 55.64 ليبية نجاة المبروك خليفة دمحم سالم  14

 مقبــول 55.43 ليبية روضة دمحم صالح الحارس  15

 مقبــول 55.38 ليبية ربيعة عمر على كازوز  16

 مقبــول 55.26 ليبية نوال جمعة بلعيد الصقر  17

 مقبــول 54.59 ليبية نادية عمران ادمحم العلوانى  18

 مقبــول 54.49 ليبية فرحة فتحى المهدى ابراهيم  19

 مقبــول 53.67 ليبية ربيعة مفتاح حامد مريود  20

 مقبــول 53.20 ليبية مفيدة ادمحم خليفة ادمحم الجدر  21

 مقبــول 53.02 ليبي دمحم الهادى دمحم يحي  22

 مقبــول 51.79 ليبية نجاح خليفة دمحم فريفر  23

 مقبــول 51.67 ليبية عواطف ابوالقاسم صالح الفقى  24



  م2006/2007: النبات قسم وقاية

 
 

145 

  قسم وقاية النبات

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  65.48 ليبية انتصار دمحم الصغير الكبير  1

 مقبــول 62.68 ليبية هناء عبدهللا دمحم عريبى  2

 مقبــول 61.28 ليبية هناء دمحم على النجار  3

 مقبــول 59.43 ليبي وائل سالم ابراهيم بن عامر 4

 مقبــول 59.42 ليبية عفاف احمد المبروك احمد  5

 مقبــول 59.33 ليبية  فاطمة  دمحم ابراهيم احمد  6

 مقبــول 59.17 ليبية حنان سليمان عبدهللا حماد  7

 مقبــول 58.54 ليبية فاتن رمضان سالم  حديدان  8

 مقبــول 58.10 ليبية عيساوى درمان ليلى الحسين ال 9

 مقبــول 57.23 ليبية فاطمة ادمحم احمد فرحات  10

 مقبــول 56.96 ليبي عادل الطاهر سالم الصويل  11

 مقبــول 56.89 ليبية لبنى ابراهيم موسى الناجم  12

 مقبــول 56.19 ليبية سامية على عمار محمود  13

 مقبــول 55.98 يبيل وليد دمحم فرج صالح غرسة  14

 مقبــول 53.18 ليبية امينة عبدالسالم الشارف الرجال  15
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  قسم االنتاج الحيواني

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 62.92 ليبي وليد عبدالرزاق رمضان صوداق  1

 مقبــول 61.71 ليبية عائشة عمر الصادق فريوان  2

 مقبــول 61.50 ليبية نى زهرة دمحم على الفزا 3

 مقبــول 61.12 ليبية هويدا سالم عاشور ميالد  4

 مقبــول 58.66 سوداني بشير دمحم دمحم صالح  5

 مقبــول 58.61 ليبي اكرم مصطفى المهدى ابوشكيوة  6

 مقبــول 58.55 ليبي على ناجى الصديق المريول  7

 ولمقبــ 57.78 ليبية نبيلة حسن على المريمى  8

 مقبــول 57.37 ليبية وداد على عبدهللا بن عون  9

 مقبــول 57.05 ليبي ابوعبيدة على دمحم النخلى  10

 مقبــول 56.80 ليبية ابتسام حسن احمد البصير  11

 مقبــول 56.04 ليبي وسام سعيد الهادى الجقندى  12

 مقبــول 55.37 ليبية فاطمة مصطفى دمحم منكوسة  13

 مقبــول 55.34 ليبية عبدالحميد ابوزيد موسى لطفية  14

 مقبــول 55.33 ليبية سهام دمحم على الصغير  15

 مقبــول 55.11 ليبي محمود عبدالسالم سالم ضرغام  16

 مقبــول 53.27 ليبي الصيد مصباح دمحم الفرجانى  17

 مقبــول 53.26 ليبية ابتسام منصور عبدالسالم العمارى  18
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  تصاد الزراعيقسم االق

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 75.11 ليبية نوال عبدالكريم ابراهيم الغوج  1

 //جيد  74.49 ليبية مروة المبروك ضو ابوشنقورة  2

 //جيد  66.21 ليبية نوراء على الزروق بن يوسف  3

 //جيد  65.44 ليبية اسماء ابوبكر بشير كشون  4

 مقبــول 63.77 ليبية مفتاح الطاهر البكوش  مروة 5

 مقبــول 63.37 ليبية ساره  يوسف دمحم عبدالسالم  6

 مقبــول 61.76 ليبية نهلة احمد مختار نشنوش   7

 مقبــول 59.73 ليبي منى دمحم دمحم عمار  8

 مقبــول 59.06 ليبي دمحم دمحم صالح العبانى  9

 مقبــول 59.05 ليبية ريما الشارف عمران منصور  10

 مقبــول 58.75 ليبية يسرا دمحم شبعان بالريش  11

 مقبــول 58.42 ليبي الصيد دمحم الصيد نجيب بلقاسم  12

 مقبــول 58.33 ليبية اسماء فوزى الصيد الزرقانى 13

 مقبــول 58.32 ليبية فاتن دمحم على مسعود السويح  14

 مقبــول 58.23 ليبية مريم على ابراهيم شلفيط  15

 مقبــول 57.86 ليبية اسماء عبدالسالم ابوبكر امبارك  16

 مقبــول 57.73 ليبية عواطف ادمحم دمحم الزرقانى  17

 مقبــول 57.71 ليبية احالم على سالمة سالم  18

 مقبــول 57.17 ليبية ليال ظريف دمحم بن عيسى  19

 بــولمق 56.89 ليبية ابتهاج لطفى دمحم فارس  20

 مقبــول 56.82 ليبية ياسمين على عبدالسالم البكاى  21

 مقبــول 56.69 ليبية حنان دمحم ابوالقاسم نجيم  22

 مقبــول 56.35 ليبي زياد على عبدالقادر العمارى  23

 مقبــول 56.26 ليبية اسماء عبدالصمد رمضان اسماعيل  24

 مقبــول 56.22 ليبية لبنى ابوالقاسم امبارك العكارى 25

 مقبــول 56.03 ليبي عصام البهلول احمد الغريانى  26

 مقبــول 55.87 ليبية اسماء شعبان عبدالصادق المسالتى  27

 مقبــول 55.73 ليبي فوزى مفتاح سالم الطبال  28

 مقبــول 55.66 ليبية فائزة بشير دمحم الحرارى  29
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 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 55.62 مصري نادر دمحم عبدالغنى يوسف طايل  30

 مقبــول 55.58 ليبية منيرة بشير العجيلى القيلوشى  31

 مقبــول 54.87 ليبية نجاح صالح مسعود الوحيشى  32

 مقبــول 54.82 ليبي حسين دمحم شاكر حسونة جبارة  33

 مقبــول 54.82 ليبية امل  رمضان احمد ابوسرويل  34

 ــولمقب 54.70 ليبية امنة دمحم احمد بشارة  35

 مقبــول 54.66 ليبية حورية دمحم احمد البوزيدى  36

 مقبــول 54.59 ليبي مصعب ابراهيم فرج الهمالى  37

 مقبــول 54.57 ليبية هناء ابراهيم دمحم المشرقى  38

 مقبــول 54.43 ليبية مفيدة الهاشمى احمد الفيتورى  39

 مقبــول 54.35 ليبي على المزوغى على فريفر  40

 مقبــول 54.21 ليبية احالم البشير مفتاح منصور  41

 مقبــول 54.16 ليبي اشرف خليفة ابراهيم الشريف  42

 مقبــول 54.14 ليبية وداد رجب على النعال  43

 مقبــول 54.03 ليبية حواء عياد دمحم سيفاو  44

 مقبــول 53.94 ليبية امال على ميالد ابوعرقوب  45

 مقبــول 53.90 ليبية روك شعبان منى مفتاح المب 46

 مقبــول 53.83 ليبية ايناس فرحات دمحم نظمى  47

 مقبــول 53.78 ليبية زهرة رشيد حسين البوزيدى  48

 مقبــول 53.65 ليبية بشرى مصطفى المهدى السوكنى  49

 مقبــول 53.36 ليبية مبروكة الشاذلى على صولة  50

 مقبــول 53.10 ليبي بان عبدالناصر بلقاسم رمضان جل 51

 مقبــول 52.92 ليبية نادية ضو دمحم ضو 52

 مقبــول 52.21 ليبي دمحم المرغنى دمحم الجبالى  53

 مقبــول 51.03 ليبي هيثم على عبدالعاطى ارحومة  54
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  قسم الهندسة الزراعية

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 79.90 ليبية ر اسماء رجب دمحم شنيبه الشم 1

 //جيد  70.73 ليبية منال الزرقانى مسعود عون  2

 //جيد  68.63 ليبي عماد دمحم عبدهللا العزابى  3

 //جيد  68.29 ليبية ثريا الصديق على وهيبة  4

 //جيد  67.81 ليبية حنان عياد محمود همل  5

 //جيد  65.69 ليبية عيادة دمحم عمار هالب  6

 //جيد  65.19 ليبي د مصطفى على شعبان عما 7

 مقبــول 64.36 ليبي عمرعلى عيسى الدلو  8

 مقبــول 62.84 ليبية مها دمحم احمد البربراوى  9

 مقبــول 62.78 ليبي مروان ميالد خليل التومى  10

 مقبــول 62.52 ليبي بدر على عبدالسالم الصيد  11

 مقبــول 62.36 ليبية امانى البهلول دمحم ادمحم عبدهللا 12

 مقبــول 60.83 ليبية حكمت دمحم فرج ابوشعالة  13

 مقبــول 60.35 ليبي عبدالسالم دمحم محمود عبدالقادر 14

 مقبــول 60.26 ليبية هدى عمرموسى عيسى كاره  15

 مقبــول 59.92 ليبية هالة احمد ادمحم احمد  16

 مقبــول 59.89 ليبية نوال سعد سلطان الدراهى  17

 مقبــول 59.60 ليبية اسماء مختار احمد شناك  18

 مقبــول 59.42 فلسطيني شريف دمحم خليل دبور 19

 مقبــول 59.37 ليبي طارق رجب صالح الترهونى  20

 مقبــول 59.06 ليبي دمحم نايف دمحم احمد سالم  21

 مقبــول 58.49 ليبية وفاء عمران ميلود دمحم عبدهللا 22

 مقبــول 58.25 ليبي اسامة قريرة دمحم اشتيوى  23

 مقبــول 58.02 ليبي زهير يونس مسعود ابوزويده  24

 مقبــول 57.59 ليبية كريمة احمد سعيد الرنى  25

 مقبــول 57.17 ليبي اسامة دمحم على سويدان  26

 مقبــول 57.12 ليبي سيف الدين على عبدالسالم بوشحمة  27

 مقبــول 56.98 ليبي عاطى حسين سليمان ايمن عبدال 28

 مقبــول 56.88 ليبي حسام يحى دمحم القالل  29
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 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 56.52 ليبي رجب على دمحم دواس  30

 مقبــول 56.45 ليبية ريمه دمحم رمضان ابولسين  31

 مقبــول 56.31 ليبية عدوية عبدالوهاب المين درويش  32

 مقبــول 56.02 ليبي  ميالد ادمحم ميالد الزنتانى 33

 مقبــول 55.97 ليبية سعاد احمد مسعود كبكب 34

 مقبــول 55.92 عراقية  هالة دمحم خلف العزاوى  35

 مقبــول 55.87 ليبية اسماء ادمحم سعيد ماضى  36

 مقبــول 55.78 ليبي حسام الجيالنى البشير جبريل  37

 ولمقبــ 55.46 ليبي دمحم كمال دمحم القاضى  38

 مقبــول 54.81 ليبية اسراء الهادى مختار الطاهر  39

 مقبــول 54.71 سوداني ابوالقاسم ابراهيم مستور على  40

 مقبــول 54.61 ليبية مروة على احمد الزائدى  41

 مقبــول 54.48 ليبي اسامة على المختار الصقر  42

 مقبــول 54.48 ليبية راجيا عبدالجليل دمحم العجيلى  43

 مقبــول 54.46 ليبي صالح الدين عزيز حسونة الطيارى  44

 مقبــول 54.41 ليبية هالة خليفة على الشوشان  45

 مقبــول 54.18 ليبية فاطمة المبروك دمحم عجاج  46

 مقبــول 54.13 ليبي عبدالمولى عياد  دمحم رشراش  47

 مقبــول 53.23 ليبي فكرى دمحم شاكر حسونة جبارة  48

 مقبــول 53.03 ليبية سهام الصغير عيسى الصغير  49

 مقبــول 52.86 ليبية نورة المختار دمحم ابو العز 50

 مقبــول 52.83 سودانية وهيبة حسين دمحم زامل  51

 مقبــول 52.46 ليبي باسم صالح مختار الدرناوى  52

 مقبــول 52.19 ليبي عبد الهادى الطاهر عبدالهادى بن عبدهللا 53
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  قسم علوم وتقنية األغذية

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 76.86 ليبية نسرين باسمة عثمان الترهونى  1

 //جيد  70.29 ليبي صالح معمر سليم شوبار  2

 //جيد  70.26 ليبية مروة البدرى راسم الصيد  3

 //جيد  67.99 سورية  عفراء على احمد ونوس  4

 //جيد  65.11 ليبية هام وديع نجاتى السراج ال 5

 مقبــول 64.56 ليبية نهى صالح الدين سالم المرابط  6

 مقبــول 64.24 ليبية ابتسام الهادى دمحم العوينى  7

 مقبــول 62.65 ليبية منى صالح دمحم لحيول  8

 مقبــول 62.16 ليبية جواهر الثابث ميلود الثابث  9

 مقبــول 62.11 ليبية ن صالح ابودية هيثم عبدالرحم 10

 مقبــول 61.67 ليبية مريم صالح دمحم سيفاو  11

 مقبــول 60.79 ليبية اسراء دمحم مسعود خليفة  12

 مقبــول 60.50 ليبية هناء يوسف يوسف قدور  13

 مقبــول 60.47 ليبية خولة الحبيب عبدالهادى التاورغى  14

 مقبــول 60.19 ليبية ق نرجس دمحم الساكت الصاد 15

 مقبــول 60.08 ليبية سالمة دمحم على الغزيوى  16

 مقبــول 59.87 ليبية زكية رمضان دمحم على  17

 مقبــول 58.92 ليبية نجالء جمعة على بن عمران  18

 مقبــول 58.84 ليبية خديجة حسين سعد ابوخطوة  19

 ولمقبــ 58.18 ليبية حنان خليفة نصر ربيطة  20

 مقبــول 57.37 ليبية هدى يونس عياد بن زهرة  21

 مقبــول 56.19 ليبي دمحم النفاتى سالم المرغنى  22

 مقبــول 56.05 ليبية سميرة خليفة على عبدهللا 23

 مقبــول 55.73 ليبية ايناس المرغنى المهدى عويطى  24

 مقبــول 55.23 ليبية نورا منصور عبدهللا الزيانى  25

 مقبــول 54.67 مصري هيثم يوسف احمد عون  26

 مقبــول 54.30 ليبية رجاء ادمحم حسين التقازى  27

 مقبــول 54.15 ليبية ابتسام دمحم المختار العالم  28

 مقبــول 53.94 ليبي دمحم حسين دمحم الشريف  29
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 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 53.85 ليبية فوزية عبداللطيف المختار اونيس  30

 مقبــول 53.64 ليبية  مريمة خيرية على دمحم 31

 مقبــول 53.62 فلسطينية سهى دمحم حسن حسين سليمان  32
  

  قسم المراعي والغابات

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 61.18 ليبي عبدالرؤوف مصطفى عمر الوصيف 1

 مقبــول 55.22 ليبية اسيا بهلول زائد مصطفى حركات 2

 مقبــول 55.05 ليبية دالرحمن عبدالسالم عقيلرشا عب 3

 مقبــول 54.33 ليبي حاتم سليمان عيسى العزابى 4

 مقبــول 54.07 ليبية منال دمحم رحومة شقيفه 5

 مقبــول 53.47 ليبية ابتسام ميالد الطير ميالد 6
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  قسم االقتصاد المنزلي

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  72.89 ليبية جمعة سليمان المصراتى نسرين  1

 //جيد  69.00 لبنانية سماح ابراهيم احمد ابوخرج  2

 مقبــول 64.40 سورية اسمهان خضر مصطفى الخضر 3

 مقبــول 63.80 ليبية فاطمة عبدهللا احمد المصراتى  4

 مقبــول 61.80 مصرية نسرين دمحم هاشم على السيد  5

 مقبــول 59.47 ليبية البوعشى  اميرة رجب دمحم 6

 مقبــول 59.34 ليبية غيثية دمحم على الطرشانى  7

 مقبــول 59.19 ليبية سامية انور على قرجى  8

 مقبــول 58.77 ليبية فاطمة سالم دمحم على  9

 مقبــول 57.95 ليبية سهام ابراهيم بنور مامى  10

 مقبــول 57.63 ليبية هنيدة دمحم ادمحم بن يوسف  11

 مقبــول 56.25 ليبية زهرة على سعد شوى  12

 مقبــول 56.06 ليبية حنان حسن ابوصالح صقر  13

 مقبــول 55.48 ليبية انتصار ادمحم حسين التقازى  14

 مقبــول 55.46 ليبية الهام على حسين ابوطبل  15

 مقبــول 54.70 ليبية عفيفة على ابراهيم مسعود  16
  

  ت المائيةقسم الزراعا

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 55.79 ليبي عبدالكريم فرج جمعة الوافى  1

 مقبــول 55.23 ليبية ابوعجيلة عمران دمحم حويالت  2

 مقبــول 54.67 ةليبي الزهراء الزروق دمحم االربد  3

 مقبــول 53.58 ليبية مريم سعيد خليفة ابوقرين  4
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2007ية بعدد الخريجين للعام الجامعي أحصائ
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م2008- 2007كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

  قسم التربة والمياه

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  69.29 ليبي دمحم جمعة اعمار الفقى  1

 //جيد  66.06 ليبية كريمة  عائشة دمحم ابوغرارة 2

 مقبــول 60.32 ليبي سهيل المحجوب صالح كارة  3

 مقبــول 59.78 ليبي فوزى البشير دمحم البصير  4

 مقبــول 58.85 ليبية هند دمحم الهادى أبوفايد 5

 مقبــول 58.15 ليبية سهام عياد ابراهيم دغمان  6

 مقبــول 57.67 ليبي ايمن دمحم ابراهيم الشهاوى  7

 مقبــول 57.49 ليبي عبدالرحمن احمد حميدة الريانى  8

 مقبــول 57.27 تشادي عبدهللا ابراهيم جبريل  9

 مقبــول 56.28 ليبية ريم الهادى ادمحم الزرقانى  10

 مقبــول 55.24 فلسطينية ندى خضر شحادة عبدالخالق  11

 مقبــول 54.92 ليبية سمية عمران دمحم الشريف  12

 مقبــول 54.52 ليبية وفاء المبروك سالم الغريانى  13

 مقبــول 54.22 ليبي جالل خليفة الفيتورى المرزقى  14

 مقبــول 54.12 ليبي وليد دمحم مصباح البيباص 15

 مقبــول 51.17 ليبي احمد دمحم على المعدانى  16
  

  

  قسم البستنة          

 تـقـديـرال (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 77.85 ليبي زهور مصطفى عبدالقادر الفالح 1

 مقبــول 54.17 ليبي أمال ابوراوي إبراهيم الفزاني  2

 مقبــول 53.35 ليبي زينب زايد علي ابوشرنته 3

 مقبــول 52.30 ليبي فؤاد دمحم سالم عيسى 4
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  قسم المحاصيل

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 83.43 سودانية والء صالح عبدالعظيم دمحم عثمان  1

 مقبــول 60.38 ليبية زينب عبدالروؤف دمحم ناصف  2

 مقبــول 59.14 ليبية نهى دمحم عياد التركى  3

 مقبــول 58.39 ليبية سعاد مفتاح عبدهللا عمر  4

 مقبــول 57.34 ليبية زينب دمحم رمضان المخرم  5

 مقبــول 56.04 ليبية  االبرق امال دمحم دمحم 6

 مقبــول 55.78 ليبية اريج مفتاح ابوالقاسم سويسى  7

 مقبــول 55.36 ليبية ابتسام العمارى مسعود اليونسى  8

 مقبــول 54.98 ليبية ريمة على حسن القيلوشى  9

 مقبــول 54.08 ليبية صالحة المبروك دمحم الكموشى  10

 مقبــول 52.71 ليبية الغريانى  اميرة مصطفى الهادى 11

 مقبــول 52.56 ليبية حنان المبروك سعد القماطى  12
  

  

  وقاية النباتقسم 

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  مقبــول  59.77  ليبية  اسماء دمحم الزروق شلبى   1

  مقبــول  59.33  ليبية  نادية احمد يونس موسى   2

  مقبــول  58.57  ليبية  د الهام حسن سالم الوار  3

  مقبــول  57.77  ليبية  سهير سالم ابوراوى الشبعان   4

  مقبــول  54.14  ليبي  اشرف سعيد ادمحم شوارى   5

  مقبــول  53.10  ليبية  نادرة خميس خليفة الهمالى   6
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  االنتاج الحيوانيقسم 

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  جيد جدا  80.54  ليبي  بريدعة احمد دمحم رشيد أحمد ابو  1

  جيد جدا  75.77  ليبية  هالة دمحم بشير سعيد   2

  //جيد   66.19  ليبي  هاشم جمعة احمد الباوندى   3

  //جيد   65.13  ليبي  دمحم المبروك حسين اشطيبه   4

  مقبــول  63.85  موريتاني  اسلم ولد دالهى   5

  مقبــول  60.22  ليبية  رحاب فوزى عمران البصير   6

  مقبــول  59.82  مصري  السيد حسن عبدالفتاح السيد   7

  مقبــول  59.46  ليبي  فوزى على دمحم غومة   8

  مقبــول  58.48  ليبي  زكريا المهدى على الزرقانى   9

  مقبــول  58.11  ليبية  رباب محمود عمران بلحاج  10

  مقبــول  58.03  ليبي  رفيق دمحم الفيتورى يزيد   11

  مقبــول  56.40  ليبية  شكرى سعيدة جمعة عبدالسيد   12

  مقبــول  55.78  ليبي  رضا على خير عبدالصمد   13

  مقبــول  55.03  ليبية  رائفة الطالب دمحم ادمحم   14

  مقبــول  53.78  ليبي  اشرف دمحم عبدالسالم الشاطر  15

 مقبــول 53.36  ليبي  نبيل عبدالسالم دمحم شرف الدين   16
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  قسم االقتصاد الزراعي

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

 //جيد  74.39  ليبي وسيم دمحم عبدالسالم البهيليل 1

 //جيد  74.38  ليبية بسمة الفيتورى المقطوف المهدى  2

 //جيد  74.17  ليبي على الهادى دمحم ابوعجيلة  3

 //جيد  73.87  ليبية منال ابراهيم على الفالح  4

 //جيد  72.69  ليبية لزروق نهلة الطاهر احمد ا 5

 //جيد  72.14  ليبية حنان دمحم ابراهيم الكوم  6

 //جيد  70.53  ليبية رندة الطاهر شعبان هروس  7

 //جيد  68.70  ليبية سهام سالم شعبان كرواع  8

 //جيد  67.08  ليبي الزبير حسن دمحم طبيلة  9

 //جيد  66.11  ليبية انتصار دمحم حسين الغريانى  10

 مقبــول 64.56  ليبية فاطمة الالفى حمود احمد المهدوى  11

 مقبــول 63.83  ليبية فوزية حسين على النفاتى  12

 مقبــول 61.83  ليبية مروة دمحم عبدالسالم النعاس  13

 مقبــول 61.80  ليبية منال مفتاح عبدالسالم العمورى  14

 قبــولم 61.22  ليبية اميرة محمود الطاهر الجربى  15

 مقبــول 61.16  ليبية منار رمضان على الزرقانى  16

 مقبــول 60.52  ليبية زكية عمر خليفة مرسيط  17

 مقبــول 60.41  ليبية مروة دمحم الهادى ابراهيم السويحلى  18

 مقبــول 59.59  ليبية هدى الفرجانى سعد المرجينى  19

 قبــولم 59.19  ليبية زينب دمحم ابراهيم الكموشى  20

 مقبــول 58.87  ليبية وهيبة عبدالحميد ميالد عبدهللا  21

 مقبــول 58.59  ليبية هاجر بشير حسين عثمان  22

 مقبــول 58.32  ليبية امنة على على جمعة  23

 مقبــول 58.28  ليبي دمحم على اشطيب على  24

 مقبــول 57.42  ليبي خالد دمحم عمران برباش  25

 مقبــول 57.40  ليبية احمد التاجورى  نجالء البشير 26

 مقبــول 57.38  ليبي عصام جمعة دمحم سا فار  27

 مقبــول 56.96  ليبي عبدالفتاح خليفة رمضان احتيوش  28

 مقبــول 56.70  ليبية عيادة على عثمان االشهب  29

 مقبــول 56.56  ليبية وئام حسين دمحم الالفى  30
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  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

 مقبــول 56.46  بيةلي اية الهادى على جدى  31

 مقبــول 56.45  ليبية حنان دمحم عبدالسالم بن مسعود  32

 مقبــول 56.45  ليبية عبير عبدالقادر دمحم سعيدالشقرونى  33

 مقبــول 56.36  ليبية اروى دمحم رمضان الشريف  34

 مقبــول 56.22  ليبية رانيا عبدالسالم دمحم فارس  35

 مقبــول 55.87  ليبي ى اشرف على ابوعجيلة الحرب 36

 مقبــول 55.54  ليبية ريما منصور مفتاح منصور  37

 مقبــول 54.80  ليبية ايمان على  دمحم كريبات  38

 مقبــول 54.58  ليبية زهرة فتحى على نصر  39

 مقبــول 54.38  ليبية فاطمة سعيد ادمحم بنكينة  40

 ـولمقبـ 54.37  ليبية هالة اسماعيل دمحم القعود  41

 مقبــول 54.15  ليبية سهيلة الهادى العكرمى على  42

 مقبــول 53.95  ليبية منار الطاهر عبدالسالم الثمن  43

 مقبــول 53.71  ليبي احمد دمحم مسعود الشائبى  44

 مقبــول 53.70  ليبي معاوية دمحم محمود شالبى  45

 مقبــول 53.68  ليبية نوال شعبان ابراهيم الضبع  46

 مقبــول 53.66  ليبي اشرف صالح رمضان الطائر  47

 مقبــول 53.66  ليبية نزيهة جمعة دمحم القاضى  48

 مقبــول 53.62  ليبية اسماء جمعة دمحم الجطالوى  49

 مقبــول 53.54  ليبية ليلى المبروك سعيد منصور  50

 مقبــول 53.49  ليبية اميرة جمال الدين  ادمحم المفتى  51

 مقبــول 53.46  ليبي حسن دمحم الحضيرى دمحم  52

 مقبــول 53.46  ليبي فتحى خليفة على عبدهللا  53

 مقبــول 53.25  ليبي حسين محمود ادمحم كريميد  54

 مقبــول 53.18  ليبي عبدالحفيظ الزرقانى ابوبكر الزرقانى  55

 مقبــول 53.14  ليبي فرج ابراهيم فرج حسين  56

 مقبــول 53.13  ليبية االمين الرويمى  سليمة ميالد دمحم 57

 مقبــول 53.12  ليبية فوزية عبدهللا حسين عبدالصمد  58

 مقبــول 53.11  ليبي دمحم عبدهللا ابوعجيلة المكشالى  59

 مقبــول 52.89  ليبي دمحم خليفة دمحم  60

 مقبــول 52.74  ليبي عطية دمحم ابراهيم ميالد  61
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  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

 مقبــول 52.67  ليبي بيطهمهند مصطفى الطاهر س 62

 مقبــول 52.65  ليبية خديجة فرج مختار بن حسين  63

 مقبــول 52.59  ليبي الصغير خليفة عبدهللا عبدالدائم  64

 مقبــول 52.58  ليبي احمد دمحم احمد الغواوى  65

 مقبــول 52.51  ليبي وجدى جمعة على دوزان  66

 مقبــول 52.39  يبيل دمحم عبدالسالم ابراهيم المربوط  67

 مقبــول 52.26  ليبي اسماعيل دمحم سالمة دمحم  68

 مقبــول 52.15  ليبي فرج احمد على سارى  69

 مقبــول 51.77  ليبي شرف الدين دمحم سالم خليفة  70

 مقبــول 51.01  ليبي عبدهللا سالم جمعة ابوقليلة  71
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  قسم الهندسة الزراعية

  التـقـديـر  (%) النسبة  الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   65.44  ليبية  هدى دمحم الطاهر ميالد   1

  //جيد   65.33  ليبي  عثمان ميالد دمحم القويضى   2

  //جيد   65.32  ليبي  حمزة دمحم احمد ماطوس   3

  مقبــول  63.76  ليبية  سارة عبدهللا عمرو مسعود بغنى   4

  مقبــول  62.46  ليبي  دمحم حيدر سليمان حسين   5

  مقبــول  61.81  ليبي  لرزاق دمحم الصادق عبدالكريم عبدا  6

  مقبــول  61.74  ليبية  رجواء دمحم ابوعجيلة  السائح  7

  مقبــول  59.71  ليبية  نسرين محمود دمحم الفطيسى   8

  مقبــول  59.22  ليبي  ابراهيم رمضان الصغير عمار   9

  مقبــول  58.79  ليبية  اجنادين فتحى محمود الزقوزى    10

  مقبــول  58.56  ليبية  رة جمعة مسعود فرج هللاسا  11

  مقبــول  58.44  ليبي  عبدالعزيز موسى مولود عبدهللا   12

  مقبــول  58.40  ليبي  احمد سليمان احمد الشح   13

  مقبــول  57.86  ليبي  عبدهللا يوسف دمحم قجم   14

  مقبــول  57.81  ليبية  ايناس على دمحم الزيانى   15

  مقبــول  56.69  ليبية  حسن بوصبع دارين ناجى دمحم   16

  مقبــول  56.10  ليبي  عبدالمنعم ابو النور عمر حبيبى   17

  مقبــول  55.90  ليبي  عصام احمد حميده الريانى   18

  مقبــول  55.66  ليبي  سامى على دمحم المزداوى   19

  مقبــول  55.23  ليبي  يوسف بلقاسم نصر الطنطانى   20

  مقبــول  54.98  ليبي   وسام الطاهر الهادى حمدى  21

  مقبــول  54.40  ليبية  فادية احمد ابراهيم الغراب   22
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  قسم علوم وتقنية األغذية

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  جيد جداً   76.19  ليبية  حكمات على على وهيبة   1

  //جيد   72.69  ليبية  رندة جمعة ميالد مفتاح   2

  //جيد   68.30  يبيةل  ندى دمحم ميالد الجمل   3

  //جيد   68.22  ليبية  ماجد نورى سعد معيو    4

  //جيد   67.09  ليبية  فاطمة على خليفة مصباح   5

  //جيد   66.87  ليبية  سهام دمحم عمر الهنشيرى   6

  مقبــول  64.52  ليبية  هنيدة دمحم دمحم النفاثى   7

  مقبــول  64.00  ليبية  هاجر عمردمحم التومى   8

  مقبــول  61.63  ليبية  لدين عبدالحميد بك درنه نهلة نصرا  9

  مقبــول  61.13  ليبية  ريما دمحم خليفة غدير  10

  مقبــول  60.78  ليبي  اسامة جمعة سعيد الحداد   11

  مقبــول  59.67  ليبية  سمية دمحم عبدالسالم المسالتى   12

  مقبــول  59.12  ليبية  هناء رجب الصالحين احميد    13

  مقبــول  58.86  ليبي   خلف حمزة عاشور دمحم  14

  مقبــول  58.51  ليبية  منال حسن دمحم السعداوى   15

  مقبــول  58.38  ليبية  خديجة دمحم على البوزيدى   16

  مقبــول  57.92  ليبية  امال جمعة احمد ابومعيز   17

  مقبــول  57.77  ليبية  وفاء دمحم مصطفى النفاتى   18

  مقبــول  57.69  بيةلي  اية االندلسى ابوراوى عصمان   19

  مقبــول  57.68  ليبية  فتحية دمحم على الطرشانى   20

  مقبــول  57.64  ليبية  نجمة على عمار كشلط   21

  مقبــول  57.55  ليبي  حسن دمحم الصادق الالفى   22

  مقبــول  57.05  ليبية  سماح سالم دمحم القعود   23

  مقبــول  56.80  ليبية  سرور سالم دمحم القعود   24

  مقبــول  56.73  ليبية  هاجر ابوبكر سعد سعيد قنون   25

  مقبــول  56.62  ليبي  نورى على سالم السعيدى   26

  مقبــول  56.35  ليبية  منال الصادق عبدالسالم بلسوس  27

  مقبــول  55.84  ليبي  عصام عثمان على ادريس   28
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  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  مقبــول  54.96  ليبية  سمية دمحم ابوعجيلة ابوجناح   29

  مقبــول  54.34  ليبي  على الصالحى  طارق سلطان  30

  مقبــول  53.77  ليبية  هشام ابوسنينه دمحم احمد   31

  مقبــول  52.99  ليبية  نجالء موسى عبدهللا حمودة  32

  مقبــول  52.92  ليبية  فاطمة عبدالعزيز ميالد قنيبرة   33
  

  قسم المراعي والغابات

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  مقبــول  54.11  ليبي  احمد عبدالسالم نقيطهدمحم   1
  مقبــول  54.03  ليبي  عماد التليلي عبدالسالم شنفير  2
  مقبــول  52.89  ليبي  احمد مسعود ساسي على حسونة  3

  

  قسم االقتصاد المنزلي

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   70.10  سورية  مها احمد ابراهيم عثمان   1

  //جيد   66.16  ليبية  ابوبكر البغدادى المسالتى مالك   2

  //جيد   66.12  ليبية  نوال حسين دمحم شالبى   3

  مقبــول  64.31  سورية  ابتسام دمحم يحي سبقجى   4

  مقبــول  61.62  ليبية  غادة على عبدهللا زريبة   5

  مقبــول  60.42  ليبية  عفاف رمضان مصباح الخنفاس   6

  مقبــول  58.60  ليبية  اسماء على ميالد بعرة    7

  مقبــول  58.14  ليبية  سمية دمحم محفوظ على   8

  مقبــول  57.01  ليبية  اميرة على المهدى ابوعقرب   9
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  قسم الزراعات المائية

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   70.98  ليبية  ايمان عبدهللا دمحم العبانى   1

  //جيد   69.12  ةليبي  رويدة نورى دمحم هروس   2

  //جيد   67.46  ليبية  هاجر عمر دمحم شنقير   3

  //جيد   66.16  ليبية  رانية دمحم الهادى طريش   4

  مقبــول  63.19  ليبية  عزيزة دمحم صالح الفرجانى   5

  مقبــول  62.38  ليبية  امنة عبدهللا دمحم خليفة   6

  مقبــول  58.03  ليبية  ازهار مفتاح على حلفاوى   7

  مقبــول  57.45  ليبية   عبدالسالم عبدهللا حجة دمحم  8

  مقبــول  56.65  ليبية  منال عبدهللا المهدى الزنانى   9

  مقبــول  56.51  ليبية  نبيلة عبدالرحمن دمحم القريقنى   10

  مقبــول  56.33  ليبية  اسمهان دمحم الحمدينى   11

  مقبــول  56.06  ليبي  احمد دمحم على سليم   12

  مقبــول  55.86  ليبية  احمد  وفية سعد خميس  13

  مقبــول  55.77  ليبي  زياد يحي احمد جرناز   14

  مقبــول  54.10  ليبية  نادية على الزروق غيث   15

  مقبــول  53.82  ليبي  طارق دمحم ونيس خليفة   16

  مقبــول  53.48  ليبية  ليلى على عبدهللا دردور  17

  قبــولم  53.36  ليبية  ليلى عبدالحفيظ دمحم الدوفانى   18

  مقبــول  53.17  ليبية  اميرة جمعة مفتاح عريبى   19

  مقبــول  52.72  ليبية  سمية خليفة دمحم تامقيلى   20
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2008أحصائية بعدد الخريجين للعام الجامعي 

 إنات ذكور القسم 

 14 10 التربة والمياه

 5 2 البستنة

 19 8 المحاصيل

 5 1 لنباتوقاية ا

 6 3 اإلنتاج الحيواني

 28 7 االقتصاد الزراعي

 17 19 الهندسة الزراعية

 20 4 علوم وتقنية األغذية

 0 0 المراعي والغابات

 1 0 االقتصاد المنزلي

 5 2 الزراعات المائية

2009/2008عدد الخريجين للعام الجامعي 
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علوم وتقنية األغذية

المراعي والغابات
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م2009- 2008كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

  مياهقسم التربة وال

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   67.60  ليبي  الصديق بشير دمحم الهباشى   1

  //جيد   67.32  ليبي  وليد خالد عمر المزداوى   2

  //جيد   65.82  ليبية  الهام خالد حسين بن عصمان   3

  مقبــول  63.86  ليبي  عبدالرزاق ابوالقاسم دمحم عمر   4

  مقبــول  63.35  فلسطينية  االزعر  نيرمين زياد سعيد  5

  مقبــول  62.46  ليبية  مريم عبدالسالم سالم ريحان   6

  مقبــول  60.73  ليبية  تهانى على محمود السويحلى   7

  مقبــول  60.49  ليبي  دمحم مؤيد دمحم بن عمارة   8

  مقبــول  59.38  ليبي  دمحم يوسف لملوم االرباح   9

  مقبــول  59.18  ليبية   نوال الهادى الشريف المزداوى  10

  مقبــول  59.01  ليبية  منى دمحم صالح حمادى   11

  مقبــول  58.45  ليبي  عبد العظيم  خليفة عبدالنبى عطية   12

  مقبــول  58.06  ليبية  مباركة سعد احمد الغريانى   13

  مقبــول  57.99  ليبية  احالم الطاهر مصباح الكدى   14

  مقبــول  57.61  بيةلي  ناجية نورى ميالد الخويلدى   15

  مقبــول  57.32  ليبية  مريم ادمحم دمحم مفتاح   16

  مقبــول  56.57  ليبي  اسماعيل احمد دمحم الفرجانى   17

  مقبــول  56.53  ليبية  حليمة على ادمحم الكموشى  18

  مقبــول  56.31  ليبي  على عبدالسالم نصر السودانى   19

  قبــولم  56.27  ليبية  اسماء على احمد القماطى   20

  مقبــول  56.26  ليبية  اميرة على منصور طلحة   21

  مقبــول  56.13  ليبية  ناريمان مصطفى دمحم ابوزيد   22

  مقبــول  53.36  ليبي  عادل حسين سليمان باش اغا   23

  مقبــول  53.03  ليبي  فتحى ساسي عمر قجاج   24
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  قسم البستنة

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  مقبــول  63.58  ليبي  د سيف الدين علي المشيرقيخال  1

  مقبــول  58.79  ليبي  نعيمة علي دمحم الزروق  2

  مقبــول  57.26  ليبي  أحالم دمحم يوسف الزريبي  3

  مقبــول  57.26  ليبي  أمل عبدالصمد رمضان إسماعيل  4

  مقبــول  56.92  ليبي  خالد عبدالقادر سعيد حمزة  5

  مقبــول  55.62  ليبي  يةعائدة عبدالرحمن بشير عط  6

  مقبــول  53.50  ليبي  نجالء فتحي ابوبكر الحاج  7
  

  قسم المحاصيل

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   72.89  ليبية  ريما عبدالسالم مختار فكينى  1

  //جيد   66.54  ليبية  هيفاء ابراهيم جميل بريون   2

  //جيد   65.15  ليبية  علياء عمر رمضان ميمون   3

  مقبــول  64.25  ليبية  اسمهان دمحم مصباح رجب   4

  مقبــول  63.24  ليبي  ايمن دمحم على عريبى   5

  مقبــول  61.47  ليبية  حليمة عمران بشير المكشالى   6

  مقبــول  59.73  ليبية  ايمان دمحم احمد زريبه   7

  مقبــول  59.57  ليبية  نجاة احمد دمحم عبدهللا امصيرى  8

  مقبــول  59.25  ليبية  لمبروك دمحم الساعدى رباب ا  9

  مقبــول  58.80  ليبية  امباركة عامر الصادق المشاط   10

  مقبــول  58.14  ليبية  سميرة يوسف سعيد يوسف حبلى   11

  مقبــول  57.63  ليبية  شيماء رجب  عبدالفتاح  عمار   12

  مقبــول  56.34  ليبية  نوره على مفتاح عبدالمجيد   13

  مقبــول  56.33  ليبية  السيفاو ادمحم حفيانه فوزية   14

  مقبــول  56.32  ليبية  سمية ابوالقاسم على الفقيه   15

  مقبــول  56.30  ليبي  كمال دمحم عمر مسعود   16

  مقبــول  55.87  ليبية  نعيمة سعد دمحم االنقر  17
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  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  مقبــول  55.54  ليبية  وسيله رمضان السحوبى دغمان   18

  مقبــول  55.36  ليبية  ى المتنانى ايناس عامر دمحم عل  19

  مقبــول  55.34  ليبية  حنان صالح مفتاح صالح   20

  مقبــول  55.26  ليبي  عبدالمجيد على عمار على انبيه   21

  مقبــول  54.88  ليبية  ريما فرج مصباح الجانكو  22

  مقبــول  54.66  ليبية  ثريا دمحم الزروق عبد الرحمن   23

  مقبــول  54.18  ليبية  امنة على ادمحم كرومه   24

  مقبــول  54.12  ليبية  هويدا مفتاح ميالد جبريل   25

  مقبــول  53.87  ليبي  خالد الصويعى سالم االدهم   26

  مقبــول  53.65  ليبية  منى خليفة دمحم تامقيلى   27
  

  قسم وقاية النبات

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   65.26  بيةلي  زينب المبروك دمحم الحداد  1

  مقبــول  61.23  ليبية  فاطمة مصطفى عبد السالم بن نافع  2

  مقبــول  58.47  ليبية  ايمان عبدالنبى بشير السوكنى   3

  مقبــول  57.03  ليبية  سعاد جمعة شنيبه   4

  مقبــول  55.75  ليبي  دمحم نجيب عبدالسالم النعاس   5

  ـولمقبـ  53.83  ليبية  إيمان دمحم سالم الزائدى  6
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  قسم االقتصاد الزراعي

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

 //جيد  72.70  ليبية الهام عمر على الفقيه  1
 //جيد  67.94  ليبية رويده  مبروك عامر ساسي  2
 //جيد  66.00  ليبية عبير على سعد الشائبى  3
 //جيد  65.85  ليبي يوسف عبدالسالم عبدهللا المهدوى 4
 مقبــول 64.08  ليبية هبة دمحم ادمحم سالم يوسف 5

 مقبــول 63.26  ليبية فوزية دمحم عبدالسالم عبوده  6

 مقبــول 63.18  ليبي وسام سالم دمحم التومى   7

 مقبــول 63.10  ليبية اميرة بشير دمحم أبوفارس  8

 مقبــول 62.80  ليبي حازم نافد دمحم المغربي  9

 مقبــول 60.48  ليبية لمبروك ابوشاقور يسرى على ا 10

 مقبــول 60.02  ليبي دمحم على عبدالمجيد عمار  11

 مقبــول 59.70  ليبية حنان عادل على المقهور 12

 مقبــول 59.58  ليبي عماد دمحم ابراهيم زوير  13

 مقبــول 58.72  ليبية أمانى دمحم بشير زعطوط  14

 مقبــول 58.72  بيلي هناء دمحم عليوه قاسم آغا 15

 مقبــول 58.70  ليبية هنيدة البهلول مصباح الصغير  16

 مقبــول 57.95  ليبية بشرى عبدالرحمن دمحم  القبرون  17

 مقبــول 57.87  الساقية الشابة إبراهيم السالم خطارى 18

 مقبــول 57.74  ليبي عالء الدين عمار عبدهللا الغريانى  19

 مقبــول 57.70  ليبية نوسى المحجوب لبنى عبدالحليم الس 20

 مقبــول 57.01  ليبية سلمى عبدالرزاق عثمان القاضى  21

 مقبــول 56.92  ليبية نسرين بشير العالم عبدالرحيم  22

 مقبــول 56.67  ليبية سهيلة عيسى سعيدا حميده  23

 مقبــول 56.47  ليبية غادة سالم ابراهيم الكيالنى  24

 مقبــول 56.28  ليبية ى ميالد أبوعبود هناء دمحم عل 25

 مقبــول 56.21  ليبية اشراق دمحم رجب حمزة  26

 مقبــول 56.20  ليبية اية دمحم نجيب سالم بالخير  27

 مقبــول 55.63  ليبية رجاء ابوبكر دمحم الالفى 28

 مقبــول 55.03  ليبي صابر الهادى دمحم الضبع  29

 مقبــول 54.65  ليبية الهام دمحم حسن الحمادى  30

 مقبــول 54.59  ليبية صافيناز مختار منصور الزحاف  31
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  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

 مقبــول 54.47  ليبية منيرة مصطفى دمحم المرادى  32

 مقبــول 53.94  ليبية لمياء حفوظة حسين بن خليل  33

 مقبــول 53.47  ليبية امال جمعة على ابوعرقوب  34

 مقبــول 53.05  ةليبي سناء عبدالسالم دمحم الريشى  35
  

  االنتاج الحيوانيقسم 

  التـقـديـر  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  مقبــول  62.57  ليبية  هيام عصام الدين عيسى على   1

  مقبــول  60.45  ليبية  وفاء المختار صالح التومى   2

  مقبــول  59.77  ليبي  عادل عثمان على الرمالى   3

  مقبــول  59.03  ليبية  زينب دمحم بشير عقيله   4

  مقبــول  58.52  تشادي  دمحم عمر دمحم كرامة   5

  مقبــول  57.42  ليبية  امل ميلود على خرشوف   6

  مقبــول  57.22  سودانية  فوزية اسماعيل ابراهيم   7

  مقبــول  56.62  ليبية  فاتن شبلى متعب ابوحجيلة   8

  مقبــول  55.52  ليبي  مروان حسنى على رمضان   9
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  لزراعيةقسم الهندسة ا

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 80.09 ليبي أحمد المخزوم دمحم مصباح مسعود  1

 //جيد  70.47 سوري زاهر اسعد يوسف القنطار  2

 //جيد  68.10 ليبية سناء البهلول فرج انفيص 3

 //جيد  67.07 ليبية امال المبروك ابراهيم دمحم  4

 //جيد  65.27 ليبي الطاهر على الطاهر  يوسف  5

 مقبــول 64.74 ليبية نوال يوسف مختار سنوقة  6

 مقبــول 63.16 ليبي خالد مسعود ابوبكر المولف  7

 مقبــول 61.80 ليبي ايمن ساسي ادمحم سعيد  8

 مقبــول 61.08 ليبية هاجر جمعة على بن عمران  9

 ولمقبــ 59.67 ليبي صالح بشير على طنيبه  10

 مقبــول 58.66 ليبي دمحم االزهر دمحم زقيره 11

 مقبــول 58.35 ليبي محمود البشير مازق النعمى  12

 مقبــول 57.92 ليبي دمحم الهادى قاسم خلفونى  13

 مقبــول 57.85 سورى  طارق عدنان احمد الحليبى  14

 مقبــول 57.79 ليبية ازدهار الطاهر صالح المحجوب  15

 مقبــول 57.47 ليبية المبروك بركة خير على منال  16

 مقبــول 57.24 ليبية هالة بشير دمحم ابوليله  17

 مقبــول 56.57 سوري صفوت نبيه ضامن الجغامى  18

 مقبــول 56.50 ليبية عبير جبريل مسعود الصوادق  19

 مقبــول 55.85 ليبية نسرين ابراهيم دمحم داره  20

 مقبــول 55.79 سورى  كريم ابو عساف طليع عدنان عبدال 21

 مقبــول 55.77 ليبي احمد الفيتورى دمحم حسن الهمالى  22

 مقبــول 55.57 ليبي رامى يوسف عمر الجروشى  23

 مقبــول 55.11 ليبية عبير فتحى رجب الغدامسى  24

 مقبــول 55.08 ليبية سعاد جمعة على ابوعرقوب  25

 مقبــول 55.06 ليبية يلة انتصار عيسى خليفة هم 26

 مقبــول 55.01 ليبية اسماء دمحم سالم المصراتى  27

 مقبــول 55.00 ليبي دمحم ابراهيم دمحم احمد 28
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 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 54.65 ليبية رنده احمد المهدى االطرش  29

 مقبــول 54.61 ليبية اميمة جمعة دمحم امبارك  30

 مقبــول 54.52 ليبية ايمان عبدالمولى ابوعجيلة  الشائبى 31

 مقبــول 54.44 ليبي سراج سليمان عبدالسالم الجفائرى  32

 مقبــول 53.82 ليبية فريدة  مختار البهلول بن سعد  33

 مقبــول 52.73 فلسطينى  حسام عبدهللا احمد سالمه  34

 مقبــول 52.69 ليبي دمحم عبدالرزاق على الكيالنى  35

 مقبــول 52.65 ليبي نى دمحم سالم على الطرشا 36
  

  

  قسم علوم وتقنية األغذية

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  74.53 ليبية ايمان عبدالسالم عمر قاسم  1

 //جيد  68.89 ليبي نورالدين المبروك ادمحم الهمالى  2

 //جيد  68.86 ليبي امجد اعمارة نصر الزواوى  3

 //جيد  68.30 ليبية التركى  هاجر دمحم اشتيوى 4

 //جيد  66.95 ليبية أمينة على بشير خلف  5

 //جيد  66.61 سودانية مها التيجانى دمحم الصديق  6

 مقبــول 63.23 ليبية ندى مسعود ادمحم القبالوى  7

 مقبــول 62.30 ليبية صفاء عفيف الصادق الميساوى 8

 مقبــول 61.75 ليبي احمد عمران ادمحم تارسين 9

 مقبــول 61.16 ليبية سعاد ابراهيم دمحم المزوغى  10

 مقبــول 60.68 ليبية هدى عمر على جراد  11

 مقبــول 60.68 ليبية نجوى على ادمحم اعريبى  12

 مقبــول 59.66 ليبية زينب على عمر ابوالقاسم  13

 مقبــول 59.34 ليبية سناء سليمان دمحم بالقاسم  14

 مقبــول 59.23 ليبية جبريل عثمان الصهبى سامية  15

 مقبــول 58.47 ليبي الهادى عبدالعاطى الهادى العالم  16

 مقبــول 58.29 ليبية خواطر اعماره سالمة البقار 17
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 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 58.19 ليبية زينب حسين مصطفى الرايس 18

 مقبــول 58.10 ليبية ميلودة محمود المبروك احمد  19

 مقبــول 57.13 ليبية بلقاسم الصيد   هويدا على 20

 مقبــول 57.02 ليبية حليمة ادمحم ابراهيم الصويدى  21

 مقبــول 56.51 ليبية السيدة الهادى دمحم البوزيدى  22

 مقبــول 56.20 ليبية نجالء على دمحم الشمام  23

 مقبــول 53.24 ليبية نفيسه دمحم منصور الغريانى  24
  

  

  المنزلياالقتصاد قسم 

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 60.18 ليبية اريج ابراهيم محمود القروى  1
  

  

  قسم الزراعات المائية

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 60.50 ليبية امينة الصغير عمر حريبة  1
 مقبــول 59.96 ليبي إبراهيم دمحم بركه مروان 2
 مقبــول 58.09 ليبية ساسية احمد سعيد لقع  3
 مقبــول 56.17 ليبية مروة بشير دمحم سعد  4
 مقبــول 54.64 ليبي هدى عبدالسالم سالم ابوعقرب   5
 مقبــول 54.06 ليبية حنان حسن على ناصف  6
 مقبــول 53.63 ليبي عبدالمجيد الهاشمى صالح المزيود  7
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م2010- 2009كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

  قسم التربة والمياه

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  72.29 ليبي دمحم فرج صالح شيته  1

 //جيد  71.77 ليبي وسام ابراهيم احمد التريكى  2

 //جيد  69.02 ليبية نجالء دمحم عبد هللا أبو حامد 3

 //جيد  68.57 ليبي مراد عبدالوهاب دمحم الالفى  4

 //جيد  68.45 ليبية فاطمة عبد السالم دمحم اليمنى 5

 //جيد  66.49 ليبية رنا حسنى نورى التركى  6

 //جيد  65.92 ليبية هناء ناجى عبدالسالم التومى  7

 مقبــول 64.14 ليبية عائشة محفوظ  دمحم النوير  8

 مقبــول 63.11 ليبية بسمة جمعة ميالد حرنة  9

 مقبــول 62.67 ليبي امجد كامل احمد الشنيتى  10

 مقبــول 62.39 ليبية نجاة الفيتورى دمحم الشيبانى  11

 مقبــول 61.57 ليبي عبدهللا رمضان على شنبيشة  12

 مقبــول 61.51 ليبي نورى العائب وئام الهادى  13

 مقبــول 61.24 ليبي دمحم شرف الدين منصور مسعود  14

 مقبــول 60.57 سوداني عمر دمحم منصور بدوى  15

 مقبــول 60.28 ليبية أسماء ادمحم دمحم الراجحى 16

 مقبــول 60.17 ليبي اشرف كنان إبراهيم على 17

 مقبــول 60.08 ليبية عفاف سالم احمد بن صالح  18

 مقبــول 59.84 ليبي عبدالرؤوف دمحم مفتاح الحمدى  19

 مقبــول 59.65 ليبية سوسن على الطاهر طيلمون  20

 مقبــول 59.64 ليبي رياض محمود مختار العالم  21

 مقبــول 59.54 ليبية نجالء دمحم عبدالسالم الجديع 22

 مقبــول 59.18 ليبية ايمان دمحم المرابط النائلى  23

 مقبــول 57.26 ليبي دمحم ميالد دمحم سالم  24

 مقبــول 57.03 ليبي دمحم جمعة دمحم مخلوف 25

 مقبــول 56.65 ليبي بشير دمحم بشير دمحم  26

 مقبــول 56.52 ليبية وفاء على جمعة الحبيشي 27
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 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 56.32 ليبي سالم خليفة سالم الكاسح 28

 مقبــول 55.73 ليبية العمارى اسماء عيسى سالم  29

 مقبــول 55.54 ليبية نارمين بشير األمين صرطى 30

 مقبــول 55.12 ليبي ربيع العيادى احمد النفاتى  31

 مقبــول 53.22 ليبية احالم على يوسف العزابى  32
  

  

  قسم البستنة

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  %66.89 ليبي جميلة أحميدة رجب سويسي  1

 مقبــول %64.71 فلسطيني جيسكاال عبدهللا أحمد أيوب 2

 مقبــول %64.42 ليبي أكرم مسعود دمحم حريب 3

 مقبــول %59.00 ليبي رباب بشير ساسي أحمد 4

 مقبــول %58.36 ليبي أسماء دمحم علي الواعر 5

 مقبــول %58.09 ليبي ريما ابوعجيلة عمر النشواني 6

 مقبــول %56.70 سوداني مهند كمال الدين أحمد علي خليل 7

 مقبــول %54.75 ليبي هاجر عبدهللا ميالد ابوعرقوب 8

 مقبــول %54.56 اردني احمد دمحم أحمد البربراوي 9

 مقبــول %54.35 ليبي خديجة جمعة إبراهيم القماطي  10

 مقبــول %53.96 ليبي أنوار أحمد علي لحيمر 11
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  المحاصيل قسم

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 64.92 ليبية صفا احمد الصادق القماطى  1

 مقبــول 64.76 ليبية حنان دمحم  عمامة 2

 مقبــول 62.79 ليبية مروه احمد الصادق القماطى  3

 مقبــول 61.08 ليبي مساعد صالح عربى احمد  4

 مقبــول 60.97 ليبية صفيه عبد هللا رجب سعود 5

 مقبــول 60.93 ليبية ريما ميالد خليفة عبد الجواد 6

 مقبــول 60.69 ليبية هبة دمحم نجيب فرحات  7

 مقبــول 59.09 ليبي رضا يوسف عبدهللا ادمحم 8

 مقبــول 58.95 ليبية فاطمة جمال الفيتورى النعمى 9

 ـولمقبـ 57.69 ليبية سناء ميالد منصور الجروشي 10

 مقبــول 56.87 ليبية مريم ضو دمحم زهيمة 11

 مقبــول 56.83 ليبية زينب على على راشد 12

 مقبــول 55.38 ليبية فاطمة مصطفى رحومة  13

 مقبــول 55.01 ليبية إنتصار دمحم ادمحم الكموشي 14

 مقبــول 54.46 ليبية إبتسامة مصطفى نصر الطرشانى 15

 مقبــول 53.99 ليبي  دمحم جمعة دمحم حميد 16

 مقبــول 53.24 ليبي تميم صالح على زيدان 17

 مقبــول 52.98 ليبية هدى المرغنى على أبوبحير 18

 مقبــول 52.83 ليبي حامد دمحم الزروق المغيربي 19
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  قسم وقاية النبات

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  73.17 ليبية ريمة مختار مفتاح الصقر  1

 مقبــول 62.73 ليبي عبد الوهاب المبروك سالم الباشا 2

 مقبــول 62.55 ليبية ايمان على ابراهيم الدوكالى  3

 مقبــول 61.82 ليبي نضال المهدى رمضان عون 4

 مقبــول 60.76 ليبية سهلية عبدالرحمن منصور دمحم  5

 مقبــول 60.56 ليبية عبير على مفتاح الحمادى 6

 مقبــول 59.85 ليبي منير ادمحم سالم الحمرونى  7

 مقبــول 59.49 ليبية هناء عمر أدمحم فرحات 8

 مقبــول 59.29 ليبية حنين إبراهيم الصيد أبو لسين 9

 مقبــول 57.19 ليبية عفاف نوري عبد السالم 10

 مقبــول 55.63 ليبية سناء صالح عبدهللا  المزوغى 11

 مقبــول 55.41 ليبي ى رمضان عون عبدهللا المهد 12

 مقبــول 55.28 ليبي  دمحم عبدهللا دمحم زنقر المزوغي 13

 مقبــول 54.08 ليبية نادية المصرى مسعود هاشم 14

 مقبــول 53.36 ليبية ابتسام عمرونيس عبدالعزيز  15
  

  قسم االنتاج الحيواني

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 60.79 ليبي عثمان دمحم األسودمراد  1

 مقبــول 58.08 ليبي دمحم إسحاق فرج القرقني 2

 مقبــول 57.34 ليبي عبد المنعم إبراهيم دمحم صليل 3

 مقبــول 56.40 ليبية ليلى حسين شعبان الريشي 4

 مقبــول 56.16 اريثري عصام الدين عثمان دمحم على 5

 مقبــول 55.40 ليبي ى فاضل دمحم ابراهيم البشير 6

 مقبــول 55.11 ليبية آمال جمعة دمحم زويليمة 7

 مقبــول 54.25 ليبية هالة سليمان على أبو شويقير 8

 مقبــول 51.83 ليبية حياة مصطفى الصادق بن رحومه 9



  م2009/2010: الزراعي قسم االقتصاد

 
 

179 

  زراعيقسم االقتصاد ال

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 80.97 ليبية رحاب على دمحم أبو شيمه 1
 جيد جدا 76.64 ليبية هدى عبدالرحمن دمحم دراويل  2
 جيد جدا 75.25 ليبية ابتسام على الصغير الزطرينى  3
 //جيد  73.74 ليبية زازية تركى بالل ممدو أميتا  4
 //جيد  69.08 ليبية دنيا عبدالباسط دمحم الجربى  5
 //جيد  69.04 ليبي عبدالقادر ادمحم دمحم الخيتونى  6
 //جيد  68.50 ليبية اميرة خالد مفتاح عمران 7
 //جيد  67.98 ليبي زكريا ابوالقاسما دمحم المرهاف 8
 //جيد  66.12 ليبي دمحم دياب رجب العزيبى  9

 //جيد  65.81 ليبية اية سالم عمران شياره  10
 //جيد  65.71 ليبية امانى احمد دمحم الزروق  11
 مقبــول 64.71 ليبي ح ابوغرارة رجب سويسى صال 12
 مقبــول 64.26 ليبي فاطمة العجيلي علي دخيل 13
 مقبــول 63.78 ليبي قيس احمد صبرى بن غربية  14
 مقبــول 63.01 ليبي دمحم على الزروق عطية  15
 مقبــول 62.87 ليبية خيرية عياد بشير ميروان  16
 مقبــول 62.43 ليبية فتح هللامالك عبد الوهاب دمحم بن  17
 مقبــول 61.53 ليبية إعتدال عبد الرزاق مسعود شنيبة 18
 مقبــول 61.38 ليبي نوال على سليمان اعبيد 19
 مقبــول 61.16 ليبية خيرية محمود إبراهيم زنداح 20
 مقبــول 61.13 ليبي اكرم دمحم عبدالسالم اعبيد 21
 مقبــول 61.12 بيلي خلود خالد عمر المزداوى 22
 مقبــول 60.66 ليبية نزيهة ابراهيم مسعود الصغير  23
 مقبــول 60.64 ليبية حليمة عامر ميالد اليونسى 24
 مقبــول 60.64 ليبية الهام فرج دمحم طروش  25
 مقبــول 60.59 ليبية ايناس دمحم عمر الغمراسى  26
 قبــولم 60.58 ليبية إلهام خليفة سليمان الصكالى 27
 مقبــول 60.31 ليبي حمدان النظيف حمدان ادريس  28
 مقبــول 60.01 ليبي عبد المهيمن دمحم عبد البارئ الرماش 29
 مقبــول 59.99 ليبي فوزية رمضان جمعة العقيم 30
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 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 59.84 ليبي مليكه خالد على بن محمود 31
 مقبــول 59.50 ليبي حنان على سعد الشائبي 32
 مقبــول 59.20 ليبي ريما أبو بكر إبراهيم القمبرى 33
 مقبــول 59.00 ليبية إيمان يوسف دمحم كرواع 34
 مقبــول 58.23 ليبي محمود ميالد خليل التومي 35
 مقبــول 58.19 ليبية ليلى معمر احمد دبروز 36
 مقبــول 58.18 ليبية فدوى دمحم على بن حسين  37
 مقبــول 57.80 ليبية بيأسماء على سعد الشائ 38
 مقبــول 57.77 ليبية إيمان ونيس الهادى الكانونى 39
 مقبــول 57.70 ليبية هند نورى دمحم بن سعود  40
 مقبــول 57.26 ليبي دمحم صالح دمحم راشد  41
 مقبــول 57.22 ليبي أحمد ونيس عمر بلقاسم البقار 42
 ــولمقب 56.85 ليبي إنارة عامر أحمد صريبه 43
 مقبــول 56.69 ليبي على عبدالسالم خليفة الغضوى  44
 مقبــول 56.43 ليبية إبتسام دمحم إبراهيم المقرحي 45
 مقبــول 56.40 ليبي سالم صالح دمحم الكليب 46
 مقبــول 56.19 ليبي رفيق على دمحم القحواشى  47
 مقبــول 56.03 ليبية أريج نور الدين على الناجح 48
 مقبــول 55.62 ليبي د عمر الدوكالي بن االمينهن 49
 مقبــول 55.47 ليبية سميرة على ادمحم الكموشي 50
 مقبــول 55.41 ليبية حنان الفيتورى سالم الرقيعى 51
 مقبــول 54.95 ليبية رحاب دمحم مختار العجيلي 52
 مقبــول 54.57 ليبي اشرف محمود دمحم هاشم  53
 مقبــول 53.86 ليبية  دمحمأسماء بلقاسم ادمحم 54
 مقبــول 53.78 ليبية سالمة على قاسم أبوبكر 55
 مقبــول 53.48 مصري تامر ممدوح دمحم يوسف  56
 مقبــول 53.40 ليبي عبد الرؤوف الزرقانى عمران البصير  57
 مقبــول 53.16 ليبية سميرة عمار زايد معتوق  58
 مقبــول 52.70 ليبي أيمن أعمار حسين الحمادى 59
 مقبــول 52.35 ليبية هدى حسين عمر المحجوبي 60
 مقبــول 50.96 ليبي نورى المبروك الشيباني المبروك 61
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  قسم الهندسة الزراعية

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  67.96 ليبية هدى سالم عاشور استوكه 1

 //جيد  67.85 ةليبي حياة عبد اللطيف دمحم بن أحمد 2

 مقبــول 62.81 سوري عاطف احسان فواز مكارم  3

 مقبــول 61.87 ليبية سعاد انطاط مفتاح جمعة صالح 4

 مقبــول 59.58 ليبي حسين على العربى دمحم صالح  5

 مقبــول 59.23 ليبية امل دمحم على ابوزويده  6

 مقبــول 57.33 ليبية هنادى سليمان على شويقير 7

 مقبــول 57.25 ليبية نى الهادى شرف الدين ابوعجيلة م 8

 مقبــول 56.95 ليبية ايناس دمحم على الدوكالى  9

 مقبــول 56.92 ليبية هالة عبد الرؤوف سعيد الطرابلسي 10

 مقبــول 55.62 ليبية فاطمة عبدهللا عاشور المنصورى  11

 مقبــول 55.33 ليبية وفاء مصطفى دمحم النمرود  12

 مقبــول 54.72 ليبية اسماء صالح دخيل دمحم  13

 مقبــول 54.18 ليبية سميرة فرج المبروك الكموشى  14

 مقبــول 54.02 ليبية نهلة امبيه مسعود كازوز 15

 مقبــول 53.76 ليبية اروى دمحم عبدالبارى الرماش  16

 مقبــول 53.33 ليبية مفيده سالم فرج جودر 17

 مقبــول 52.75 ليبية  خليلأريج فتحى ادمحم 18
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  األغذية وتقنية قسم علوم

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  74.04 ليبي دمحم عبد هللا دمحم ارخيص 1

 //جيد  69.83 ليبي حسام الدين على عبد الحفيظ الجزيرى 2

 //جيد  67.25 ليبية مرام فوزى بشير البدرى 3

 //جيد  67.08 ليبية الحرارى معتيق فاطمة المهدى  4

 مقبــول 64.56 ليبية غادة الهادى شعبان النفاتى  5

 مقبــول 64.49 ليبية ابتهاج ابوبكر مختار درمان  6

 مقبــول 63.94 ليبية مروة دمحم عمر األزرق 7

 مقبــول 63.12 ليبية نسرين نصرالدين على قويعة  8

 مقبــول 63.12 سطينيةفل فردوس فاروق منير عجلونى 9

 مقبــول 62.89 ليبي دمحم عمر دمحم أبو زعينين 10

 مقبــول 62.70 ليبية اميرة حسن نورالدين المحجوب  11

 مقبــول 62.62 ليبية مبروكة شعبان أحمد فرحات 12

 مقبــول 62.05 ليبية خديجة دمحم البصير هويدي 13

 مقبــول 61.92 ليبية ثريا دمحم مسعود بن عبدهللا 14

 مقبــول 61.59 ليبي على دمحم على بريون 15

 مقبــول 61.17 ليبية صابرين إبراهيم خليفة أبو كليش 16

 مقبــول 61.16 ليبية صفاء المحبوب دمحم المحبوب 17

 مقبــول 61.08 ليبية لبنى على دمحم حسين  18

 مقبــول 60.85 ليبية فائزة صالح خليفة على  19

 مقبــول 60.85 ليبية بشير أبو عجيلة أبو العيد سعاد 20

 مقبــول 60.73 ليبية مالك دمحم خليفة أبو قرين 21

 مقبــول 60.47 ليبية مريم مسعود البوسيفى الصويعى 22

 مقبــول 59.86 ليبية منى الطشانى العارف بالل 23

 مقبــول 59.83 ليبي دمحم البدري راسم الصيد 24

 مقبــول 59.58 ليبية دمحم معيوف نسرين عثمان 25

 مقبــول 59.32 ليبية ريما مسعود دمحم مسعود 26

 مقبــول 58.80 ليبية خولة على الطاهر الكموشى  27

 مقبــول 58.76 ليبي عبد العزيز دمحم بلقاسم الطبيل 28

 مقبــول 58.44 ليبية إيمان عياد دمحم أبو قشيشطة 29
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 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 58.39 ليبي البوزيديحسين عبد الفتاح بشير  30

 مقبــول 58.31 ليبي سليم الصديق الصابرى  31

 مقبــول 58.30 ليبية سارة سعد الدين مفتاح الجالى  32

 مقبــول 58.07 ليبية فهيمة صالح ضو عظيم 33

 مقبــول 57.99 ليبية هادية الشيبانى مسعود كازوز  34

 مقبــول 57.93 ليبية دنيا لطفى على حدادة 35

 مقبــول 57.67 سودانية نادين محى الدين دمحم عالم  36

 مقبــول 57.54 ليبية منى عياد أبو بكر الحجاجي 37

 مقبــول 57.54 ليبية سامية زيدان ميلود منصور 38

 مقبــول 57.11 ليبية هاجر ميالد أحمد بن الحاج 39

 مقبــول 56.87 ليبي حاتم أحمد على السايس 40

 مقبــول 56.71 ليبية بتهاج عبد هللا دمحم صفرإ 41

 مقبــول 56.20 ليبية سناء عبداللطيف العارف عبية   42

 مقبــول 55.96 ليبية مهجة مصطفى دمحم شيبوب  43

 مقبــول 55.17 ليبية نرجس عبدالمجيد دمحم افليو  44

 مقبــول 55.03 ليبية إنتصار جمعة بلعيد الترهونى 45

 مقبــول 54.91 ليبي ميد دمحم رمضان بن صالح عبدالح 46

 مقبــول 54.71 ليبية فرح فتحى دمحم العسبلى  47

 مقبــول 54.37 ليبية ريما الشارف دمحم اشتيوى 48

 مقبــول 53.69 ليبي دمحم الهادى محمود خليل 49
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  قسم االقتصاد المنزلي

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  73.21 ليبية ادمحم العاقل العقربان ازدهار 1

 //جيد  65.40   ليبية نوراالمل صبحي قدارة 2

 مقبــول 64.40 ليبية مروة مسعود ادمحم القبالوى 3

 مقبــول 61.75 ليبية عصماء على الصغير خلف هللا  4

 مقبــول 55.47 ليبية كريمة حسين على المرغنى 5
  

  قسم المراعي والغابات

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

  مقبــول  53.10  ليبية  فاطمة دمحم دمحم ابراهيم   1
  

  قسم الزراعات المائية

 التـقـديـر (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  70.49 ليبي زينب يوسف ميالد مقيق  1

 //جيد  69.23 ليبي حنين نجم الدين عمر الجليدى 2

 مقبــول 63.89 ليبي م ابوخشيم فوزية عقيل سال 3

 مقبــول 63.10 ليبي حميدة دمحم إبراهيم شوشان 4

 مقبــول 60.89 ليبي نهلة دمحم شعبان القدار  5

 مقبــول 60.57 ليبي مالك فتحى محمود بن كريم 6

 مقبــول 51.12 ليبي إبراهيم جمعة دمحم الصغير 7
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2010أحصائية بعدد الخريجين للعام الجامعي 

 إنات ذكور القسم 
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م2011- 2010كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

قسم التربة والمياه

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 79.22 ليبية غادة ميلود سالم االسطى 1

 مقبول 62.19 ليبي خالد ساسي قويدر بديري 2

 مقبول 61.41 ليبية سالم عاشور ايناس دمحم 3

 مقبول 61.39 ليبي احمد دمحم الهمالي الغراري 4

 مقبول 60.74 ليبية رقية عبدالسالم ادمحم عليوي 5

 مقبول 60.39 ليبية الحسناء مختار حامد ابوعرقوب 6

 مقبول 60.25 ليبية نورية مفتاح خليفة عبدهللا 7

 مقبول 59.46 ليبية نسرين فرج ابوبكر القزون 8

 مقبول 56.72 ليبية سامية سالم الطاهر العجيلي 9

 مقبول 56.70 ليبي هيثم الهادي دمحم بن االشهر  10

 مقبول 56.44 ليبية ربيعة سالم جمعة صالح 11

 مقبول 56.04 ليبي وسام مصطفى العماري الشفتري 12

 مقبول 55.91 ليبي حمزة دمحم بدري علي كاديك 13

 مقبول 55.84 ليبي سعد مرعي دمحم عمران 14

 مقبول 55.74 ليبية ايمان عاشور السنوسي الهوني 15

 مقبول 55.13 ليبية بشرى فتحي دمحم العماري 16

 مقبول 55.11 ليبية هويدا عبدهللا مسعود الغرياني 17

 مقبول 53.59 ليبي رضا سعيد عيسى زكري 18

 مقبول 52.94 ليبية سالمة عمار منصور مسعود 19
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  قسم البستنة

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  68.42 ليبي حنان الحسين حسن الحاج علي 1

 مقبــول 60.27 ليبي أسماء منصور خليفة بن مفتاح 2

 مقبــول 58.28 ليبي ندى عبدالناصر ميلود عبدالحفيظ 3

 مقبــول 58.13 ليبي أمينة سعيد صالح الخشالفي 4

 مقبــول 57.92 ليبي محمود إبراهيم الزروق   إيناس 5

 مقبــول 57.00 ليبي أريج دمحم شاهين أحمد البدوي 6

 مقبــول 57.00 ليبي عمر إبراهيم سعيد سالم نصر  7

 مقبــول 56.91 ليبي سمية معمر ميالد األبيض 8

 مقبــول 52.43 ليبي المبروك عثمان دمحم الجليدي 9
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  قسم المحاصيل

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 64.55 ليبية سامية عمر احمد الشريف 1

 مقبــول 60.46 ليبية منى احمد رجب هالل 2

 مقبــول 59.26 ليبي مراد علي دمحم البكوش الحمروني 3

 مقبــول 58.96 ليبية انتصار دمحم عبدالسالم احمد 4

 مقبــول 58.72 ليبي معتز الطاهر احمد ابوالقاسم 5

 مقبــول 57.61 ليبية عفاف دمحم علي الحافي 6

 مقبــول 57.55 ليبي ايمن سعيد دمحم هدهود 7

 مقبــول 57.52 ليبية علية مسعود البشير دمحم  8

 مقبــول 56.60 ليبية سهام  دمحمعلي صوان 9

 مقبــول 56.17 ليبية هناء عبدالسالم دمحم عاشور 10

 مقبــول 55.83 ليبية عبدالحفيظ بلقاسم انتصار سالم 11

 مقبــول 55.79 ليبية فاطمة الزهراء عبدالرحمن الحافي 12

 مقبــول 55.22 ليبية عائشة حمعة الهادي ابوبكر  13

 مقبــول 54.87 ليبية ايمان عمر خليفة علي 14

 مقبــول 54.86 ليبي هيثم احمد المبروك الصيد 15

 مقبــول 54.59 ليبي الزكويني حسين صبري الفيتوري 16

 مقبــول 54.28 ليبية نعيمة الكامل دمحم عدالة 17
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  قسم وقاية النبات

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  72.67 ليبي مروان دمحم دمحم توفيق 1

 //جيد  69.73 ليبي عبد الرحيم عبدالجواد عبدالرحمن المغربي 2

 مقبــول 64.79 ليبية توري البهيليلايمان الصادق الفي 3

 مقبــول 61.54 ليبية عائشة عياد عاشور االدهم 4

 مقبــول 60.93 ليبية يسرى خليفة علي بن جامع 5

 مقبــول 57.94 ليبية سارة بشير الطاهر ابوعليقة 6
  

  قسم اإلنتاج الحيواني

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 60.03 ليبي ني مقسطارق خليفة الجيال 1

 مقبــول 59.61 ليبي ادمحم سالم سليمان سالم 2

 مقبــول 56.15 ليبية هدى امعاوي الكيالني عبدالحميد 3

 مقبــول 55.31 ليبي محمود توفيق جبريل خليل 4

 مقبــول 54.66 ليبي اكرم احمد دمحم بن صالح 5
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  قسم االقتصاد الزراعي

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 80.11 ليبي دمحم خليفة علي الرقيبي 1

 //جيد  72.56 ليبي منير رمضان علي شنبيشة 2

 //جيد  67.37 ليبية اسماء حسين الصادق ادمحم 3

 //جيد  66.87 ليبية ايمان عبدالقادر علي الرحيبي 4

 مقبــول 63.84 ليبية مبروكة ادمحم دمحم الدرهوبي 5

 مقبــول 63.10 ليبي دمحم البهلول دمحم النعاس 6

 مقبــول 62.80 ليبية دعاء المهدي مفتاح بيت المال 7

 مقبــول 62.39 ليبي احمد سعيد صالح المخزوم ابوقنيدة 8

 مقبــول 62.33 ليبية مالك مختار علي بشير 9

 مقبــول 61.99 ليبية سارة الطاهر شعبان حزام 10

 مقبــول 61.15 ليبية د عليسناء صالح احم 11

 مقبــول 60.33 ليبية ايمان دمحم رجب البتي 12

 مقبــول 60.22 ليبي علي دمحم جمال علي دحيم  13

 مقبــول 59.94 ليبي عبدالسالم علي خليفة بن سالم 14

 مقبــول 59.61 ليبي دمحم الهاشمي صالح التباني 15

 ولــمقب 58.78 يليب صالح الدين رمضان المبروك الصيد 16

 مقبــول 58.35 ليبية نجاح علي نصر الخنجاري 17

 مقبــول 57.87 ليبية امنة عمار دمحم الزناد 18

 مقبــول 57.85 ليبية أية صالح رمضان بن صالح 19

 مقبــول 57.72 ليبي حمزة دمحم دمحم الطهار 20

 مقبــول 57.68 ليبي هاشم عبدالعظيم علي العالم 21

 مقبــول 57.26 ليبية دمحم علي الدالي أمل 22

 مقبــول 56.93 ليبية صفية عقيل حسين عقيل 23

 مقبــول 56.60 ليبي حمدي عبدالفتاح نوري الكموشي 24

 مقبــول 56.22 ليبية انوار خليفة دمحم الشريف  25

 مقبــول 56.16 ليبية صفاء دمحم الصغيرابراهيم الفرجاني 26

 مقبــول 55.61 ليبية سف الزياتربيعة الطيب يو 27

 مقبــول 54.91 ليبية سماح سعيد دمحم حمزة 28
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 مقبــول 54.83 ليبي عبدالرزاق الشارف دمحم البصير 29

 مقبــول 53.72 ليبي اكرم الطيب خليفة سالم 30

 مقبــول 53.33 ليبي صالح نجم الدين دمحم ابوجراد 31

 مقبــول 52.54 ليبي أيمن عمر خليفة الشقروني 32

 مقبــول 50.17 ليبية رحاب ادمحم احمد التقازي 33
  

  قسم الهندسة الزراعية

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 60.78 ليبي دمحم عطية مفتاح بن طويلة 1

 مقبــول 58.93 مصري احمد دمحم كامل علي  2

 مقبــول 58.74 ليبية سلمى فتحي دمحم التركي 3

 مقبــول 57.28 ليبية نجية علي عبدالرسول ارنين 4

 مقبــول 57.03 ليبي جالل الصويعي الشيباني هويسة 5

 مقبــول 56.04 ليبي ناجي عياد عبدالمولى الزنيتي 6

 مقبــول 56.00 ليبية خولة لطفي رجب ابوعبيد 7

 مقبــول 55.79 ليبية الزهراء عبدالرؤوف رجب الكاتب 8

 مقبــول 55.00 ليبية ة فرج الصارياريج خليف 9

 مقبــول 54.38 ليبي مصعب عبدالسالم سالم المرابط 10

 مقبــول 54.05 ليبية اميرة دمحم عطية بالحاج موسى 11

 مقبــول 53.58 ليبية عبير سالم ابراهيم الكيالني 12

 مقبــول 52.28 ليبي خالد احمد عبدالحميد عبيد 13
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  غذيةقسم علوم وتقنية األ

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  76.00 ليبية رنا يوسف دمحم الجزيري  1

 //جيد  73.49 ليبية حنان ابراهيم المصري نشوان 2

 //جيد  71.73 ليبية وفاء عبدالحفيظ سالم حسين 3

 //جيد  70.16 ليبية هناء الطاهر ابوصاع ابوعميد 4

 //جيد  67.95 ليبية نبيلة دمحم الطاهر والي 5

 //جيد  67.86 ليبية مروة ابراهيم دمحم الجبو 6

 //جيد  66.22 ليبية سمية مصطفى زايد بكه 7

 مقبــول 64.83 ليبي دمحم ميالد ارحومة ابوعرقوب 8

 مقبــول 64.07 ليبية مروة دمحم احمد سالم 9

 مقبــول 63.99 ليبية حنان دمحم دمحم االبرق 10

 مقبــول 63.71 ليبية يفة دمحم بريشةمنى خل 11

 مقبــول 63.37 ليبية فاطمة ادمحم دمحم الحاتمي 12

 مقبــول 62.64 ليبية أمنة ابوبكر الصادق البلعزي 13

 مقبــول 62.63 ليبية اكرام صالح الدين رياض االمير 14

 مقبــول 62.23 مالية فاطمة دمحم شيخنا توري 15

 مقبــول 61.81 ليبية ل العباسيهناء دمحم عبدالجلي 16

 مقبــول 61.39 ليبية كريمة نور الدين صبري نجاح 17

 مقبــول 61.07 ليبي عبدالناصر مفتاح مصباح العباسي 18

 مقبــول 61.01 ليبية عائشة الطاهر سليمان عريبي 19

 مقبــول 60.43 ليبية الهام المبروك عامر كندال 20

 مقبــول 60.40 ليبي فىبدين عبدهللا علي مصط 21

 مقبــول 60.31 ليبي اكرم الصيد ابراهيم التموني 22

 مقبــول 60.31 ليبية أسماء علي دمحم دوبان 23

 مقبــول 59.59 ليبي الصادق احمد سعيد الحريشي 24

 مقبــول 59.52 ليبي دمحم عبدالسالم احمد الككلي 25

 مقبــول 59.22 ليبية انتصار دمحم عبدالسميع علي 26

 مقبــول 59.21 صومالي عبدالمجيب دمحم ابراهيم 27

 مقبــول 59.07 ليبية عبير فارس دمحم محمود 28

 مقبــول 59.01 ليبية ايمان علي سعد الشوشان 29
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 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 58.43 ليبي صديق عبدالرزاق الطاهر ابوحامد 30

 مقبــول 58.05 ليبية عائشة عبدهللا احمد الغريبي 31

 مقبــول 57.95 ليبية وفاء مفتاح  دمحم الناجح 32

 مقبــول 57.92 ليبية فاطة المهدي عياد نجومة 33

 مقبــول 57.88 ليبية احالم دمحم ميالد احميد  34

 مقبــول 57.88 ليبي رياض ادمحم سالم  عويدان 35

 مقبــول 57.56 ليبية مها دمحم رمضان ابو عبدهللا 36

 مقبــول 57.36 ليبية  القصبيهاجر الهادي دمحم 37

 مقبــول 57.02 ليبية اروى عمار عزيز برباش 38

 مقبــول 56.73 ليبية راضية جمعة سالم بطار 39

 مقبــول 55.68 ليبي نورالدين عطية امبارك االزرق 40

 مقبــول 55.43 ليبية سناء علي سالم الترهوني 41

 بــولمق 55.36 ليبية سامية فرج احمد معروق 42

 مقبــول 55.13 ليبية سمر دمحم علي البوعيشي 43

 مقبــول 54.72 ليبية سهيلة جمعة سالم بن يوسف 44

 مقبــول 54.60 ليبي عبدالرحمن دمحم احميدة خلف 45

 مقبــول 54.47 ليبية امل الصادق منصور سعيد 46

 مقبــول 54.30 ليبي مؤيد رجب سالم عروج 47

 مقبــول 53.93 ليبي البوسيفيايمن عمار دمحم  48

 مقبــول 53.33 ليبية هناء علي حسن الصغير 49

 مقبــول 52.93 ليبية فاطمة صالح علي معتوق 50
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  قسم االقتصاد المنزلي

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  72.42 ليبية اميرة فرج علي ابوسليانة 1

 //جيد  72.30 يةليب سناء عبداللطيف عمار االحمر 2

 //جيد  69.06 ليبية أية فرج علي ابوسليانة 3

 مقبــول 64.84 ليبية زينب عزالدين دمحم العالم 4

 مقبــول 64.04 ليبية فائزة علي عبدالسالم ابوشحمة 5

 مقبــول 60.23 ليبية حميدة دمحم رمصان بن عقيل 6

 مقبــول 60.19 ليبية رويدة فتحي دمحم االسود 7

 مقبــول 57.40 ليبية ايمان مصطفى نويجي بن نويجي 8

 مقبــول 56.59 ليبية سناء قريرة دمحم التاجوري 9

 مقبــول 54.69 ليبية أية عبداللطيف عبدالحفيظ الشريف 10
  

  قسم الزراعات المائية          

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 80.63 ليبي أية خالد ابراهيم شرف الدين  1

 //جيد  66.90 ليبي تقوى سالم علي الزويط 2

 //جيد  65.57 ليبي جهاد علي دمحم عبدالسالم 3

 مقبــول 63.60 ليبي نجاة رافع دمحم الفزاني 4

 مقبــول 63.06 ليبي نورا دمحم المهدي عامر 5

 مقبــول 57.73 ليبي سناء احمد المبروك ابوسنينة 6

 مقبــول 56.94 ليبي حمد الشحهيفاء الصديق ا 7

 مقبــول 56.89 ليبي ليلى سالم مصطفى السعودي 8

 مقبــول 54.68 ليبي هاجر محمود علي الشتيوي 9

 مقبــول 54.56 ليبي سفيان علي العربي طلحة 10

 مقبــول 51.72 ليبي عمر عاشور ابوالقاسم ميالد 11
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م2012- 2011كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

قسم التربة والمياه

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  72.18 ليبي ايهاب دمحم ادمحم صقر 1

 //جيد  70.35 ليبي دمحم عبد هللا فتح هللا العريفي 2

 //جيد  68.70 ليبي ل على سليم على فيص 3

 //جيد  65.74 ليبية اكرام نوري احمد عاشور اكس 4

 مقبــول 62.37 ليبي يوسف على عمر حبيبى  5

 مقبــول 62.07 ليبي محمود مختار دمحم البصير  6

 مقبــول 60.92 ليبي الشارف دمحم الشارف الرقيعى  7

 مقبــول 60.36 ليبي عادل دمحم عبد الجليل العباسي 8

 مقبــول 59.98 ليبية زهرة دمحم فؤاد حقاني 9

 مقبــول 59.64 ليبي مروان نوري علي الغرياني  10

 مقبــول 59.59 ليبي عبداللطيف ابوالقاسم دمحم الزين 11

 مقبــول 59.23 ليبي ضرار دمحم ادمحم خلف هللا  12

 مقبــول 59.04 ليبية خلود صالح سالم عبيد 13

 مقبــول 58.15 ليبي حمد فرج دمحم كليبأ 14

 مقبــول 57.35 ليبية عطاء عبدالواحد على الفيتورى  15

 مقبــول 56.17 ليبية ليلى بشير عمران نصر 16

 مقبــول 56.14 ليبية زكية حمادى على أبوخريص  17

 مقبــول 55.92 ليبية ابتهال دمحم المبروك الشكشوكى  18

 مقبــول 55.75 ليبية  شهوب امال ابراهيم دمحم 19

 مقبــول 54.71 ليبية نعيمة محمود ادمحم صقر 20

 مقبــول 54.58 ليبي ابراهيم دمحم ابراهيم بالرجب 21

 مقبــول 54.31 ليبية هناء عبدالسالم رمضان دمحم 22
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  قسم البستنة

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  66.05 ليبي مصعب مفتاح سوف الصغير 1

 مقبــول 61.56 ليبي وليد إبراهيم أحمد عريدة  2

 مقبــول 57.06 ليبي إيمان مسعود خليفة المبروك  3

 مقبــول 56.33 ليبي حميدة دمحم عبدالقادر العباسي 4

 مقبــول 55.79 ليبي مبروكة البخاري يوسف نواس 5

 مقبــول 53.35 ليبي أحمد علي معتوق التاورغي 6
  

  سم المحاصيلق

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  67.32 ليبية نسرين الصادق على المحبس  1

 //جيد  65.55 ليبية علياء الصادق الطاهر عون 2

 //جيد  65.19 ليبية فريال أحمد غومة غومة 3

 مقبــول 64.90 ليبية رحاب محفوظ سالم طنيش 4

 مقبــول 63.27 ليبية نورا شعبان ابراهيم الضبع 5

 مقبــول 61.95 ليبية ايمان دمحم ادمحم الشامس 6

 مقبــول 61.77 ليبية ايناس المحجوب دمحم االحمر 7

 مقبــول 61.74 ليبية فاطمة ادمحم عمار الحاجى 8

 مقبــول 60.42 ليبي الناجح احمد ميالد ابوغمجة 9

 مقبــول 60.08 ليبي كمال سالم دمحم خليفة الصالحى  10

 مقبــول 58.96 ليبي عبدالرزاق مصطفى دمحم بن تاهية 11

 مقبــول 58.65 ليبية منال مفتاح دمحم ضياف 12

 مقبــول 58.57 ليبية ابتسام عمر دمحم النفاتى  13

 مقبــول 58.48 ليبية حليمة مصباح مفتاح المريمى 14

 مقبــول 58.00 ليبية زينب المشاط عمر القاللى  15

 مقبــول 57.72 ليبي عبدالعظيم عبدهللا على سليم 16

 مقبــول 57.71 ليبي ايمن دمحم محمود الحمرونى  17

 مقبــول 57.64 ليبي وسام على صالح احمد الكبير  18

 مقبــول 57.60 ليبية هاجر عبدالمجيد دمحم التركى  19
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 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 56.07 ليبية فائزة على عمار كشلط 20

 مقبــول 55.75 ليبية  الباشير دمحمالسيده دمحم 21

 مقبــول 53.67 ليبي دمحم الصادق خليفة حريشة 22

 مقبــول 53.43 ليبية إنتصار عبدالحفيظ عياد الشنكة 23
  

  قسم وقاية النبات          

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 58.45 ليبية خيرية عبدالفتاح دمحم الفزاني 1

 مقبــول 58.40 ليبية كريمة دمحم رمضان البوسيفي 2

 مقبــول 57.70 ليبية هاجر جمعة ادمحم كحيل 3

 مقبــول 57.35 ليبية ايمان الشارف الزروق دمحم 4
  

  قسم االنتاج الحيواني          

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 64.34 ليبي خالد سيد حسين دمحم  1

 مقبــول 59.73 ليبية فاء دمحم جمعة الرتيمى ص 2

 مقبــول 59.20 ليبي عبدالرؤوف محمود الموفق  3

 مقبــول 58.61 ليبية ريمة على رمضان وقاد  4

 مقبــول 57.35 ليبي دمحم خليفة عبدهللا زقالم  5

 مقبــول 57.22 ليبية هالة ابوبكر عبدالرحمن البخارى  6

 مقبــول 56.02 ليبي حسين باسم دمحم موسى بن  7

 مقبــول 55.93 ليبي أمجد الصيد الصديق الشعاب  8

 مقبــول 55.48 ليبية أمال النفاتى أبوشوق  9
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  قسم االقتصاد الزراعي

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا  79.57 ليبية شهرزاد عبدالهادى دمحم عميش  1

 //جيد  73.90 ليبي هشام ميلود ابراهيم انبية 2

 //جيد  73.28 ليبية مالك ابراهيم دمحم ابوعبدهللا 3

 //جيد  70.07 ليبية صابرين سليمان حسن فؤاد  4

 //جيد  67.02 ليبية عبير عمر على البعباع  5

 //جيد  66.93 ليبية سارة فرج دمحم المزوغي 6

 //جيد  66.89 ليبية وفاء فتحي علي سالم نصر 7

 //جيد  65.76 ليبية بشير دمحم المهيدوي ريمة 8

 مقبــول 64.71 ليبية امل دمحم ادم السعداوي 9

 مقبــول 64.65 ليبية حمـده دمحم ميالد الحداد  10

 مقبــول 64.40 ليبية ايناس فرج حسين الزليطنى  11

 مقبــول 64.19 ليبية ليلى عثمان على الرمالى 12

 مقبــول 63.64 بيةلي اية يوسف حسين فرحات  13

 مقبــول 63.57 ليبية اريج الفيتوري دمحم الهمالي 14

 مقبــول 63.13 ليبية حنان على دمحم برباش 15

 مقبــول 62.76 ليبي مصباح على سالم الحفى 16

 مقبــول 62.70 ليبية منال عثمان دمحم الترهوني 17

 مقبــول 62.60 ليبية اسماء دمحم دمحم جودة 18

 مقبــول 61.62 ليبية جاء سالم دمحم الزائدى ر 19

 مقبــول 61.62 ليبية سناء فرج امبيه الشيباني 20

 مقبــول 61.61 ليبية انتصار الطيب عمر سالم 21

 مقبــول 61.32 ليبية خديجة الطاهر عبدالسالم الناجح 22

 مقبــول 60.86 ليبية اسراء خالد الهاشمى الفيتورى 23

 مقبــول 60.23 ليبية الهادى الحوات مريم دمحم 24

 مقبــول 59.82 ليبية هوازن محمود سعيد عرفة  25

 مقبــول 59.73 ليبية دينا اسماعيل أحمد جناح  26

 مقبــول 59.52 ليبية هاجر ابراهيم دمحم بلسوس 27

 مقبــول 59.10 ليبية أمنة على الطاهر الطاهر  28

 مقبــول 59.05 بيةلي نهلة ابراهيم دمحم جعيدة 29
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 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 59.00 ليبية أريج رجب مفتاح كريمة  30

 مقبــول 58.98 ليبية نور الهدى عمران دمحم الخزوم 31

 مقبــول 58.79 ليبي عمر عبدالسالم احمد عبدهللا 32

 مقبــول 58.71 ليبية هالة عبدالسالم رمضان الغريانى  33

 مقبــول 58.63 يليب احمد نورالدين عبدهللا قدورة 34

 مقبــول 58.04 ليبية ريما البهلول دمحم القزون 35

 مقبــول 58.00 ليبية سناء أحمد دمحم كرير 36

 مقبــول 57.97 ليبية نهلة نجيب المهدى الزروق 37

 مقبــول 57.90 ليبية عائشة دمحم التبانى تريبل 38

 مقبــول 57.84 ليبية نبيلة خليفة الفيتوري رجب 39

 مقبــول 57.80 ليبية سالمة سعيد عبدهللا معمر 40

 مقبــول 57.80 ليبية مها ضو دمحم عبدالهادى العربي  41

 مقبــول 57.65 ليبية ندى عياد سليمان أبو سين  42

 مقبــول 57.61 ليبية عبير فرج علي ابوخريص 43

 مقبــول 57.17 ليبية نيروز سالم خليفة ضو السائح  44

 مقبــول 57.11 ليبية دمحم إبراهيم الزوى  عائشة 45

 مقبــول 57.01 ليبي احمد دمحم سعيد خير 46

 مقبــول 56.94 ليبي فائز دمحم سالم الختالي 47

 مقبــول 56.72 ليبية إيمان حسين احموده السورى 48

 مقبــول 56.57 ليبية حنان على دمحم اشنيبه  49

 مقبــول 56.57 يبيةل هالة الطاهر الفرجانى صولة  50

 مقبــول 56.51 ليبية عزيزة دمحم ابراهيم الميار  51

 مقبــول 56.42 ليبي خالد ادمحم بشير المهلهل 52

 مقبــول 56.28 ليبية كريمة دمحم مصباح ابوخشيم 53

 مقبــول 56,10 ليبية نرجس عبدالرزاق العريفي صالح 54

 مقبــول 56.05 ليبية امينة مفتاح رمضان حموده 55

 مقبــول 55.97 ليبية إيمان العيادى المبروك مصباح 56

 مقبــول 55.95 ليبي رمزى عمران دمحم عبدو  57

 مقبــول 55.89 ليبية رنــا ميـالد الطاهر األطرش 58

 مقبــول 55.80 ليبية هدى عمران رمضان الزنتاني 59
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 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 55.65 ليبي محمود دمحم على الحكيمى  60

 مقبــول 55.56 ليبية نجاح احمد المبروك الخباط 61

 مقبــول 55.54 ليبية ام كلثوم سالم على الحجاجى  62

 مقبــول 55.12 ليبي أسامة مختار سالم فريوان 63

 مقبــول 54.75 ليبية نجوى جبريل ميالد المبروك 64

 مقبــول 54.16 ليبية نجاة دمحم عون البيراوي 65

 مقبــول 53.66 ليبية معة ابوزويتهفاطمة غيث ج 66

 مقبــول 53.23 ليبية هند بشير علي العالم 67

 مقبــول 52.82 ليبية سمية جمعة حسين صوله 68

 مقبــول 51.48 ليبية بسمة ابراهيم دمحم اوحيدة 69
  

  قسم الهندسة الزراعية          

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 63.05 ليبية  حسينهناء بشير ادمحم 1

 مقبــول 61.27 ليبي عبدالحميد خليفة دمحم التومى  2

 مقبــول 60.97 ليبية خولة علي احمد الرابطي 3

 مقبــول 58.80 ليبي خالد الطيب على الزليطنى  4

 مقبــول 58.45 ليبي حسين عزالدين اباهيم سعيد 5

 مقبــول 58.13 ليبية وداد الصديق االمين المصراتى  6

 مقبــول 54.42 ليبية إيمان صالح دمحم الحجاجى 7
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  قسم علوم وتقنية األغذية

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  67.83 ليبية اية ادريس عامر الزوالي 1

 //جيد  67.02 ليبية أسماء دمحم بلقاسم يونس 2

 //جيد  65.34 ليبي محمود يخلف المبروك الحجاجي 3

 //جيد  65.18 ليبية مني دمحم رجب الغناي 4

 مقبــول 64.93 ليبية والء دمحم عادل بن منصور  5

 مقبــول 64.16 ليبي اشرف محمود المهدي العريفي 6

 مقبــول 64.00 ليبية يسرى عبدالجليل دمحم العجيلي 7

 مقبــول 63.76 ليبية ايمان علي بشير النجار 8

 مقبــول 63.19 ليبية لي النويجيسارة مختار ع 9

 مقبــول 62.06 ليبية هاجر البدري دمحم الفيتورى  10

 مقبــول 61.72 ليبية ايمان ابوالقاسم دمحم عقاب  11

 مقبــول 61.59 ليبي معتصم منصور رحومة الجفال  12

 مقبــول 61.48 ليبي حسام احمد ادمحم عطية 13

 مقبــول 61.28 يبيةل إسراء محمود مصباح نشنوش  14

 مقبــول 61.20 ليبية ايمان سالم رمضان عمار 15

 مقبــول 61.18 ليبية مها عبدالسالم سالم الهمالي 16

 مقبــول 60.69 ليبية نرجس دمحم المبروك الغول 17

 مقبــول 60.23 ليبية هناء عياد دمحم أبوصبيع  18

 مقبــول 60.20 ليبي زهير رجب فرج عبدهللا 19

 مقبــول 59.70 ليبية غادة دمحم مسعود الصغير  20

 مقبــول 59.56 ليبية خلود رضا عبد هللا الحنشي 21

 مقبــول 59.44 ليبية نجالء فرحات منصور الريشي 22

 مقبــول 59.15 ليبية فاطمة دمحم الشارف حمزة  23

 مقبــول 58.73 ليبية منى دمحم سالم المصراتي 24

 مقبــول 58.35 ليبية عيد حماد هاجر فتحى س 25

 مقبــول 58.27 ليبي وليد سليمان معتوق المقاوش 26

 مقبــول 58.24 ليبية وريدة الفيتورى على معتوق 27

 مقبــول 58.19 ليبية نسرين عبدالعزيز ميالد الزناد  28

 مقبــول 58.10 ليبية وداد عثمان علي الرمالي 29
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 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 58.10 ليبية ى ايمان إمصيرى دمحم امصير 30

 مقبــول 58.08 ليبية اسماء على سعيد بلقاسم  31

 مقبــول 57.87 ليبية وفاء ابراهيم دمحم الجبولي 32

 مقبــول 57.77 ليبية سمية دمحم شعبان الغناي 33

 مقبــول 57.52 ليبية فيروز فتحي حسن بليبلو 34

 ـولمقبـ 57.26 ليبية اسماء دمحم سالم بالخير 35

 مقبــول 57.24 ليبي هشام الصديق عبدهللا قصيعة 36

 مقبــول 57.00 ليبية منى  جمعة دمحم ابوشينة 37

 مقبــول 56.91 ليبية حميدة عمر العترى الشنطة  38

 مقبــول 56.67 ليبية أحالم عمر على الفقى 39

 مقبــول 56.37 ليبية رندلين رمضان المبروك ابوزعينيين  40

 مقبــول 56.09 ليبية ة خالد عبدالحميد الحضيرياي 41

 مقبــول 56.07 ليبية اسماء عبدالفتاح عطية الطرشانى 42

 مقبــول 55.92 ليبية فوز دمحم انويجى االطرش  43

 مقبــول 55.76 ليبي دمحم عبد الرؤوف الشويهدي 44

 مقبــول 55.60 ليبية هالة دمحم الفيتوري مخلوف 45

 مقبــول 55.50 ليبية دالعزيز ابوبكر صالح سالمة عب 46

 مقبــول 55.46 ليبية مروة عبدالسالم بشير يبي 47

 مقبــول 55.3 ليبي عبدالرؤوف دمحم دمحم ابوقامة 48

 مقبــول 55.03 ليبي دمحم عبدالسالم عبدالكريم الفار 49

 مقبــول 54.48 ليبي عدنان عياد حسن عصمان  50

 مقبــول 54.32 ليبية  بركةسارة عثمان دمحم 51

 مقبــول 53.58 ليبية هنيدة سليمان ساسي الشحومي 52

 مقبــول 53.43 ليبية أماني علي المبروك ابوزعينين 53
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  قسم المراعي والغابات

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 61.24 ليبي عبدالسالم المنصف الجليدي 1

 مقبــول 56.55 ليبية الجهاني سماح عزالدين دمحم 2

 مقبــول 55.88 ليبي معز سالم جمعة العزابي 3

 مقبــول 53.07 ليبي الصديق ادمحم على الرطيب 4

 مقبــول 52.57 ليبي صالح أحمد صالح األطرش 5
  

  قسم االقتصاد المنزلي          

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 82.51 ليبية  سارة زكريا دمحم سالم 1

 جيد جدا 75.78 ليبية ايمان دمحم سويسى ابوجناح  2

 //جيد  67.43 سورية عائشة حسن أحمد بن سعيد  3

 مقبــول 63.99 ليبية أميرة سالم الشارف السعداوى 4

 مقبــول 63.63 ليبية هناء رمضان العماري المرزوقي 5

 مقبــول 62.86 ليبية رواء رمضان دمحم االدريسى  6

 مقبــول 60.77 ليبية حواء البهلول ادمحم المكي 7

 مقبــول 60.48 ليبية اميرة دمحم دمحم القنونى  8

 مقبــول 60.10 ليبية هناء سالم المزوغى الفقيه 9

 مقبــول 58.16 ليبية مالك صبري خميس الغرياني 10

 مقبــول 57.19 ليبية ندى فتحى عبد هللا الشريف 11

 مقبــول 56.63 ليبية وفاء خليفة علي مادى 12
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  قسم الزراعات المائية

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  66.86 ليبية مروة عبدالجواد عمر الفرجانى  1

 //جيد  66.52 ليبية لطفية دمحم جمعة العزيبي 2

 //جيد  65.97 مصرية رشا حسني حسن السيد 3

 مقبــول 64.04 ليبية ضياف منيرة دمحم بشير 4

 مقبــول 62.90 ليبي دمحم رجب علي العويطي 5

 مقبــول 59.85 ليبية مروة دمحم ميالد الفيتوري 6

 مقبــول 59.45 ليبية ليلى جمعة رمضان بن عميرة 7

 مقبــول 59.37 ليبية ندى مصطفى خليفة الشعتانى  8

 مقبــول 58.63 ليبية مريم عبدالوهاب االمين كاره 9

 مقبــول 58.44 ليبية خيرية محمود بشير ضياف 10

 مقبــول 58.27 ليبية اسراء دمحم الصيد البوالقى  11

 مقبــول 57.53 ليبي دمحم الفيتوري ابوعجيلة دومة 12

 مقبــول 56.76 ليبية ليلى لطفى دمحم التاجورى 13

 مقبــول 55.95 ليبي سعيد سالم المهدي ابوجراد 14

 مقبــول 54.86 ليبية انتصار عبدهللا المهدي كريمة 15

 مقبــول 53.51 ليبي أحمد مصطفى دمحم بن سعيد 16
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2012أحصائية بعدد الخريجين للعام الجامعي 

 إنات ذكور القسم 

 14 7 التربة والمياه

 7 1 البستنة

 8 3 المحاصيل

 9 1 وقاية النبات

 0 4 اإلنتاج الحيواني

 40 24 االقتصاد الزراعي

 9 1 الهندسة الزراعية

 34 8 علوم وتقنية األغذية

 2 3 المراعي والغابات
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 7 / الزراعات المائية
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م2013- 2012كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

  قسم التربة والمياه

 التقدير (%) النسبة الجنسية السما م.ر

 //جيد  68.48 ليبي وليد البهلول مصباح دمحم 1

 //جيد  66.60 ليبية وفاء لطفى الهادي الشريف 2

 مقبــول 63.66 ليبي عبد القادر النوري الدهماني 3

 مقبــول 62.60 ليبية إيمان حسن دمحم الكموشي 4

 مقبــول 62.55 ليبي جمال علي رمضان الترهوني 5

 مقبــول 61.89 ليبية مرام خالد إبراهيم سويدان 6

 مقبــول 61.80 ليبية فضيلة دمحم عبد السالم الحيطوم 7

 مقبــول 61.40 ليبية مها عيسى عبد السالم الوحيشي 8

 مقبــول 60.10 ليبية هناء الشارف المبروك سويدان 9

 مقبــول 60.03 ليبي نور عمر عمر عبدالصمد 10

 مقبــول 57.85 ليبية نجية علي خليفة منصور 11

 مقبــول 57.75 ليبي رضا سالم سعد القماطي 12

 مقبــول 57.47 ليبية سامية غيث دمحم بالحاج  13

 مقبــول 57.25 ليبية نسرين خليفة دمحم األسود 14

 مقبــول 56.53 ليبي مروان دمحم تابت أحمد دريبيكة 15

 مقبــول 56.49 ليبي يضأحمد خير دمحم النا 16

 مقبــول 56.48 ليبية أمينة دمحم فرج الشتيوي 17

 مقبــول 56.40 ليبية نجية عبد هللا عامر المرغنى 18

 مقبــول 55.70 ليبية نادية الهادى دمحم الدالى 19

 مقبــول 55.00 ليبي اسماعيل على يوسف العزابي 20

 قبــولم 54.00 ليبية إيمان زيد على العكارى 21
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  قسم البستنة

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 62.85 ليبي هاجر المختار البشير الميالدي 1

 مقبــول 57.14 ليبي زينب عقيل سالم ابوخشيم 2

 مقبــول 55.78 أردنية رشا دمحم أحمد البربراوي 3

 مقبــول 54.74 ليبي انتصار الشويرف علي عويلي 4

 مقبــول 54.40 ليبي ء إبراهيم دمحم نشنوش هيفا 5

 مقبــول 52.58 ليبي خديجة جمعة دمحم الكموشي 6

 مقبــول 52.43 ليبي نرجس عبدالحميد دمحم بالحاج 7

  ولــمقب  56.19  ليبي  عبدالحفيظ ادمحم مختار الحامدي  8
  

  

  قسم المحاصيل

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 60.87 ليبية مختار التركيحليمة عمر ال 1

 مقبــول 60.15 ليبية فاطمة على عبد السالم سويسي 2

 مقبــول 58.50 ليبية خولة صالح ادمحم علي الناكوع 3

 مقبــول 58.06 ليبية آمال منصور صالح عبد القادر 4

 مقبــول 57.56 ليبية مروه دمحم احمد كشكر 5

 مقبــول 56.85 ليبية هناء دمحم على إكدى 6

 مقبــول 56.60 ليبية نجوى عبدالسالم دمحم ابوسيف 7

 مقبــول 56.33 ليبية سمية عمر صالح كاره 8

 مقبــول 55.15 ليبي وليد فرج الصادق علي عبد هللا 9

 مقبــول 54.98 ليبي أكرم على الهادي بن عبد الرحمن 10

 مقبــول 54.39 ليبي دمحم صالح سعيد أبوالقاسم العتود 11
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  قسم وقاية النبات

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  66.34 ليبية رويدة سراج الدين الطاهر النفاتي  1

 مقبــول 61.90 ليبية دياال سليمان صالح أبو عيشة 2

 مقبــول 61.70 ليبية خولة دمحم عبد السالم محرز 3

 مقبــول 61.03 ليبية سعيدة سامي مسعود الشتيوي 4

 مقبــول 59.90 ليبية إيمان يوسف خليفة الكرداسي 5

 مقبــول 57.37 ليبية سليمة علي أبو القاسم جابر 6

 مقبــول 57.29 ليبية  نسرين أبو بكر الحداد 7

 مقبــول 56.60 ليبية إلهام دمحم بشير ابديري 8

 مقبــول 54.62 ليبية سناء عبد السالم عبد هللا أبو زور 9

 مقبــول 54.13 تشادي حبيب دمحم أحمد 10
  

  قسم االنتاج الحيواني

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 61.75 ليبي اسعد الفيتورى دمحم الهمالى 1

 مقبــول 59.07 ليبي أحمد عبد الحميد أحمد ضياف 2

 مقبــول 55.95 ليبي طالل أبو بكر دمحم االمام 3

 مقبــول 53.85 ليبي صالح جبيرةوليد عمارة  4
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  قسم االقتصاد الزراعي

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  68.57 ليبية آمال دمحم عمر أبو القاسم 1

 //جيد  68.21 ليبية نهى دمحم رمضان بن الصيد 2

 //جيد  66.54 ليبية أميمة مصطفى أبو بكر الشريف 3

 //جيد  66.15 ليبية المرغنىمها عبد اللطيف ادمحم  4

 //جيد  65.84 ليبية نجاة التهامي دمحم شنبو 5

 //جيد  65.77 ليبية آمال عبد الرزاق دمحم الهروال  6

 مقبــول 64.81 ليبية مودة دمحم عبد الرحمن المغربي 7

 مقبــول 63.33 ليبي دمحم ساسي دمحم القائد 8

 بــولمق 62.95 ليبي ايمن فتحي دمحم تمام 9

 مقبــول 62.71 ليبية مالك دمحم سالم الغزاوي 10

 مقبــول 62.47 ليبية فاطمة أحمد دمحم عبد هللا أبو هيمه 11

 مقبــول 62.42 ليبية أسماء على المختار الغرمول 12

 مقبــول 62.36 ليبية سليمة انمار عبد هللا سعيد المنصورى 13

 مقبــول 62.03 ليبية آمال خالد دمحم دورار 14

 مقبــول 61.97 ليبية أية مفتاح المبروك ادريس 15

 مقبــول 61.43 ليبية ربيعة أحمد دمحم الهبيل 16

 مقبــول 61.43 ليبي ربيع احمد جمعة المزوغي 17

 مقبــول 61.28 ليبية هاجر ميالد علي الزناد 18

 مقبــول 61.22 ليبية الهام عبدالرزاق خليفة طلحة 19

 مقبــول 60.68 ليبية سالم  على عبد الصادقحياة  20

 مقبــول 60.52 ليبية أنوار دمحم دمحم البوعيشي 21

 مقبــول 60.50 ليبي مهند دمحم دمحم بريبش  22

 مقبــول 60.33 ليبي عبدالمهيمن دمحم البغدادي الصيد 23

 مقبــول 60.11 ليبي حسن أبو عجيلة أحمد  احموده 24

 مقبــول 60.08 ليبي لمجيد رمضان األمينإبراهيم عبد ا 25

 مقبــول 60.04 ليبية هبة جمعة علي حمزة 26

 مقبــول 60.00 ليبية فاطمة البهلول مفتاح ابوناب 27

 مقبــول 59.96 ليبية صفاء عبد الرحمن أبو العيد الكيب 28

 مقبــول 59.50 ليبية آية عمر مسعود كعال 29
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 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 59.47 ليبية وي بسمة ادمحم خليفة المعا 30

 مقبــول 59.38 ليبية وئام المنجي  صالح الهمالى 31

 مقبــول 59.06 ليبي دمحم مبروك العربي عتيق 32

 مقبــول 58.98 ليبية حنان عبدالناصر ادمحم المصراتي 33

 مقبــول 58.65 ليبية سعاد دمحم عيسى أبو زوز 34

 مقبــول 58.34 ليبي سامي دمحم الصغير طريش 35

 مقبــول 58.03 ليبي أحمد ادمحم عمر بن الحاج 36

 مقبــول 57.92 ليبية آية فتحي سالم أبو خريص 37

 مقبــول 57.83 ليبية فاتن فؤاد عالم ابو مغضب 38

 مقبــول 57.44 ليبية عائدة دمحم على خليفة الطالب 39

 مقبــول 57.28 ليبية فريال حامد على الجحاوى 40

 مقبــول 57.20 ليبية دى فتحي الهادي ابو فحيجةن 41

 مقبــول 57.19 ليبي خليل عياد ميالد الزايدي 42

 مقبــول 56.70 ليبي عبدهللا دمحم دمحم العجيلي الكموشي 43

 مقبــول 56.69 ليبي خالد محمود  حسن خميرة 44

 مقبــول 56.46 ليبية امال ادمحم جمعة الكموشي 45

 مقبــول 56.38 ليبي الهادي المسالتيدمحم سهيل  46

 مقبــول 56.34 ليبية صفاء عمران على الطرابلسى 47

 مقبــول 56.23 ليبية سناء عبد هللا خليفة الجالصى 48

 مقبــول 56.19 ليبي اسماعيل ادمحم علي عمر الشاوش 49

 مقبــول 56.09 ليبية رحاب عبد الكريم عمار الجديدي 50

 مقبــول 55.92 ليبية سالم الزرقاني آمال اشتيوي 51

 مقبــول 55.90 ليبية زينب علي دمحم العجيلي 52

 مقبــول 55.87 ليبية دنيا الهادى عاشور الرقيبي 53

 مقبــول 55.80 ليبي عبد الرحمن مسعود صالح عقيل 54

 مقبــول 55.75 ليبي عبدالناصر السني دمحم الجريو 55

 مقبــول 55.42 ليبية نجارأميرة محمود ميالد ال 56

 مقبــول 55.29 ليبي هيثم على عمر أبو دريهيبة 57

 مقبــول 55.08 ليبي علي دمحم عبدالسالم ضياف 58

 مقبــول 54.94 ليبية زهرة حسن ابراهيم بك بنغازي 59
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 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 54.57 ليبي ابراهيم صالح سالم السيليني 60

 مقبــول 54.46 ليبي ربيع دمحم دمحم الصغير 61

 مقبــول 54.08 ليبي أسامة خميس صالح المنقوش 62

 مقبــول 53.97 ليبي اشرف عيسى ابراهيم علي ابديوي 63

 مقبــول 53.02 ليبي اكرم دمحم علي الصغير الحافي 64
  

  قسم الهندسة الزراعية

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  68.14 يليب احمد البدوي دمحم شعبان ابديوي 1

 مقبــول 63.54 ليبية فاطمة مختار مصباح أبوزريرة 2

 مقبــول 61.26 ليبية أميمة دمحم عثمان بشير 3

 مقبــول 60.36 ليبية سندس انور علي صميدة قرجي 4

 مقبــول 59.51 ليبية سماح عزام محمود التونسي 5

 مقبــول 58.91 ليبية نسرين صابر عبد السالم الشتى 6

 مقبــول 57.72 ليبية ريما دمحم سالم عمار 7

 مقبــول 56.09 ليبية نورا سالم بنور علي 8

 مقبــول 55.79 ليبية ياسمينة عمران الكونى كعال 9

 مقبــول 54.90 ليبية أميرة ادمحم رمضان امقيلى 10
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  قسم علوم التقنية واألغذية

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  73.64 ليبية عبد المجيد دمحم القياديهند  1

 //جيد  67.52 ليبي حسين ابو عجيلة احمد حمودة 2

 //جيد  66.52 ليبية رويدا عبدالرزاق الشويهدي 3

 //جيد  66.36 ليبي سليمان نافع  علي المليان 4

 مقبــول 64.48 ليبية أسماء عبد اللطيف دمحم الساكت 5

 مقبــول 64.18 ليبية حمن ادمحمإيناس حسين عبد الر 6

 مقبــول 62.19 ليبية نسرين عمر حسن عبد الجواد 7

 مقبــول 61.94 ليبية حواء عبدالحميد عامر قشوط 8

 مقبــول 61.37 ليبية نجاح سالم السائح ارحومة 9

 مقبــول 60.73 ليبية إيمان مسعود دمحم أبو حمادى 10

 مقبــول 60.36 يبيةل تفــاحة دمحم صالح أبو دينة 11

 مقبــول 59.98 ليبية راوية نصرالدين دمحم الشريف 12

 مقبــول 59.44 ليبية زهرة جمال علي حميد 13

 مقبــول 58.42 ليبية رحاب عبدالمجيد مفتاح العروي 14

 مقبــول 58.18 ليبية مروة رجب أحمد  األزرق 15

 مقبــول 58.14 ليبية خيرية ابوراوي المبروك اليونسي 16

 مقبــول 57.95 ليبية مروة دمحم أبو عجيلة جرانة 17

 مقبــول 57.66 ليبية هيثم مصطفى دمحم السباعي  18

 مقبــول 57.47 ليبية زينب على دمحم كاجمان 19

 مقبــول 57.38 ليبية هبة علي مصباح دعدوش 20

 مقبــول 57.05 ليبي منير أبو عجيلة  مفتـاح دردور 21

 مقبــول 57.04 ليبية ء فتحى خليفة سليماننجال 22

 مقبــول 56.96 ليبية مبروكة ابوحرارة عبدالسالم ادمحم 23

 مقبــول 56.84 ليبية ليلى عمر  دمحم بقص 24

 مقبــول 56.68 ليبية هاجر دمحم أحمد صالح 25

 مقبــول 56.60 ليبي ابتسام حسين دمحم ابساط 26

 مقبــول 56.26 ليبي كيفراس جمال ابراهيم التر 27

 مقبــول 55.88 ليبية ازدهار الزرقاني مسعود عون 28

 مقبــول 55.84 ليبية عفاف الطاهر على قاضي 29
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 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 55.75 ليبية حنان منصور الشارف الطرشاني  30

 مقبــول 55.28 ليبية مرام صالح الدين الصيد ابوعبدهللا  31

 مقبــول 55.16 بيلي أيمن رمضان دمحم الشاوش 32

 مقبــول 55.05 ليبي على رمضان سالم العيان 33

 مقبــول 54.89 ليبية صفاء حسين ابوالقاسم الساكت 34

 مقبــول 54.47 ليبية أمل خيرى حسين أبو القاسم 35

 مقبــول 54.23 ليبية حنان دمحم عبدالوهاب القبرون 36

 مقبــول 54.11 ليبية أمل عبدالفتاح بشير فخري معتوق 37

 مقبــول 54.01 ليبي الصديق عبد الغنى معتوق عبد الصمد 38

 مقبــول 53.98 ليبية ابتسام منصور سالم حمادي 39

 مقبــول 53.63 ليبية ربيع علي عبدهللا  محرز 40

 مقبــول 53.06 ليبية أمينة يوسف عبد السالم النعاس 41

 مقبــول 52.46 ليبية هاجر دمحم االمين بن طاهر 42
  

  قسم المراعي والغابات

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  72.70 ليبية رنية عبد السالم عبد هللا كريم 1

 مقبــول 64.70 ليبية أميرة عبد السالم أحمد صاكالى 2

 مقبــول 60.06 ليبي نور الدين دمحم ادمحم الضعيف 3

 مقبــول 55.60 بيلي صالح ميالد عبد القادر بلخير 4

 مقبــول 53.80 ليبي أيمن صالح أحمد  الجاللى 5



  م2012/2013: المنزلي قسم االقتصاد

 
 

215 

  قسم االقتصاد المنزلي

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  71.96 ليبية هبة عبد الرزاق عمـر النعاس 1

 //جيد  65.06 ليبية نسرين دمحم سعيد 2

 مقبــول 62.63 ليبية وفاء دمحم صالح محمود 3

 مقبــول 62.52 ليبية هناء عبد السالم دمحم الكبير 4

 مقبــول 62.37 ليبية ليلى دمحم عثمان المقعمز 5

 مقبــول 61.34 ليبية إيناس عمار دمحم حدود 6

 مقبــول 61.23 ليبية ميساء دمحم عمر دمحم 7

 مقبــول 61.10 ليبية نجاة خالد عمر الدريبي 8

 مقبــول 61.00 ليبية سارة خالد إبراهيم بن مادى 9

 مقبــول 59.97 ليبية ابتهال دمحم عبد الباري الرماش 10

 مقبــول 59.89 ليبية أمينة فوزى نصر السيد 11

 مقبــول 59.02 ليبية آمال مفتاح دمحم جالل 12

 مقبــول 58.41 ليبية سلسبيل سليمان على الفاندى 13

 مقبــول 57.29 فلسطينية مارية عبد هللا أحمد أيوب 14

 مقبــول 56.27 ليبية غـادة على دمحم ارحيم  15
  

  قسم الزراعات المائية

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 63.52 ليبي سارة الطاهر سعود 1

 مقبــول 61.17 ليبي أحالم األزهر أحمد شعيب 2

 مقبــول 58.66 ليبي أماني مصطفى عبد السالم أبو شعالة 3

 مقبــول 57.20 ليبي آماني سالم صالح بركة 4

 مقبــول 55.94 ليبي عفاف عمر يوسف قرادة 5

 مقبــول 55.90 ليبي نسرين علي الطاهر الجعفري 6

 مقبــول 54.38 ليبي زينب صالح عبد هللا قريميدة 7
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2013أحصائية بعدد الخريجين للعام الجامعي 
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م2014 -  2013كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

 قسم التربة والمياه

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //د جيـ 66.44 ليبية فردوس أبو بكر غالم مسعود  1

 ولمقبــ 63.65 ليبية شموس على سليمان عطية 2

 ولمقبــ 62.02 ليبي يوسف على الفاسي على 3

 ولمقبــ 60.40 ليبي حسين المرغنى  صالح دمحم  4

 ولمقبــ 60.12 ليبية عطاء سالم على بن سليم 5

 ولمقبــ 59.18 ليبي احمد على ارحومة اونيس 6

 ولمقبــ 59.07 ليبية وفاء عبد هللا عبد العاطي دمحم 7

 ولمقبــ 58.82 ليبي دمحم محمود عيسى الليثى 8

 ولمقبــ 58.00 يبيةل زينب على دمحم حسين 9

 ولمقبــ 57.91 ليبي بلعيد عطية عمر أبو راوى 10

 ولمقبــ 57.30 ليبية اسماء دمحم ابراهيم الكموشى  11

 ولمقبــ 57.22 ليبي أسامة دمحم أومنة لميظ 12

 ولمقبــ 57.05 ليبية إيمان على ميلود الشديد 13

 ولقبــم 56.62 ليبية فاطمة عبد القادر دمحم القراب 14

 ولمقبــ 56.41 ليبية عيادة دمحم مصطفى التاورغي 15

 ولمقبــ 56.12 ليبي صالح علي شعبان العاقل 16

 ولمقبــ 55.74 ليبية رابعة محمود عمران بلحاج 17

 ولمقبــ 54.95 ليبية اسراء ابوبكر احمد النفاتي 18

 ولمقبــ 54.84 ليبية غنية المختار موسى غنية 19

 ولمقبــ 54.17 ليبي خليفة حسونة أبو حوليةخيري  20

 ولمقبــ 53.85 ليبي مجدى احمد البشير ارحومة  21

 ولمقبــ 52.06 ليبية حميدة الفيتوري صالح الترهوني 22
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  قسم البستنة

 ديرــالتق (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 ازممتــ 86.60 ليبي مرام فتحي دمحم ميالد 1

 ولمقبــ 64.59 ليبي  باللهناء بشير دمحم 2

 ولمقبــ 62.48 ليبي إيمان أحمد عبدهللا بن زائد 3

 ولمقبــ 58.01 ليبي ريما الشارف عبدالرزاق بن ضويلة 4

 ولمقبــ 57.60 ليبي هدى الصادق الصغير الخراز 5

 ولمقبــ 56.56 ليبي إيناس مصطفى عبد المجيد الزروق  6

 ولمقبــ 55.86 ليبي هاني خليفة سالم دمحم 7

 ولمقبــ 54.88 ليبي هاجر احمد عامر الشائبي 8

 ولمقبــ 53.06 ليبي سارة أحمد دمحم األسود 9
  

  قسم المحاصيل

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  70.64 ليبية نعيمة دمحم احمد الكردى  1

 //جيد  65.14 ليبية ايمان على عمر البكشى 2

 مقبــول 62.52 ليبية رحات دمحم البوعيشى مبروكة ف 3

 مقبــول 62.00 ليبية خولة الصادق على ابوالقاسم  4

 مقبــول 61.11 ليبي مهند الهادى العجمى ابو شرميط 5

 مقبــول 60.28 ليبية رقية دمحم عموره بن ساسى 6

 مقبــول 59.63 ليبية ليلى مسعود خليفة هباجه  7

 مقبــول 59.03 ليبية لصغير نجوى الصغير حسين ا 8

 مقبــول 58.76 ليبية هاجر احمد رجب هالل 9

 مقبــول 58.02 ليبية غادة ميالد رجب الرطيب  10

 مقبــول 57.91 ليبية خلود رمضان الترهونى 11

 مقبــول 57.37 ليبية وفاء عبيدعلى هوشه 12

 مقبــول 57.13 ليبية سناء سعيد يحى الخمائسى  13

 مقبــول 56.99 ليبية جية صالح دمحم البكوش نا 14

 مقبــول 56.75 ليبية ايمان مفتاح دمحم احمد   15

 مقبــول 56.68 ليبية نجوى دمحم على مانه 16
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 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبــول 56.20 ليبي عمر دمحم عمر قنطش 17

 مقبــول 55.35 ليبي عبدالوهاب دمحم حمودة زيادة 18

 مقبــول 55.00 ةليبي حنان عمار دمحم الدريسى  19

 مقبــول 54.65 ليبي دمحم كامل دمحم عزوز 20

 مقبــول 52.92 ليبي عبدالقادر أعلوه موسى دمحم 21

 مقبــول 52.56 ليبي رجب سالم دمحم ابوكيل 22
  

  قسم وقاية النبات

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبـول 61.57 ليبية سارة على حسين الغراب  1

 مقبـول 59.60 ليبي الم المبروك سالم االحجلس 2

 مقبـول 59.17 ليبي زيد عثمان معتوق سعود 3

 مقبـول 58.96 ليبية نسرين فرج موسى الجائر  4

 مقبـول 58.25 ليبية هناء أحمد ميالد أبو ظهير 5

 مقبـول 56.64 ليبية سعاد عيسى خليفة الحرك 6

 مقبـول 56.50 ليبية حنان جمعة احمد عبدالقادر  7

 مقبـول 56.32 ليبية  أروى عيسى أدمحم البجاحى 8

 مقبـول 56.15 ليبية هناء دمحم النائب لملوم  9

 مقبـول 55.78 ليبي صالح الدين ناصر أبو عائشة األبيض 10

 مقبـول 55.73 ليبي هانى على المنتصر عياد 11

 لمقبـو 55.53 ليبي سامي عبد الفتاح المبروك الغزيوى 12

 مقبـول 55.16 ليبية سعاد صالح أحمد النعمي 13

 مقبـول 54.81 ليبي عاشور دمحم المبروك الفرجانى  14
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  قسم االنتاج الحيواني

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيـد  74.29 ليبي إحريبة على إحريبة أحمد 1

 //جيـد  71.44 ليبي محمود عبدالرحمن محمود عبدالرحمن  2

 //جيـد  68.03 ليبية شذا األمين يعقوب أحمد 3

 مقبـول 63.30 ليبية إيمان أحمد دمحم الهادي 4

 مقبـول 60.85 ليبي دمحم محمود العربي حورية 5

 مقبـول 59.80 ليبية فردوس سليمان سالم ايوب  6

 مقبـول 57.96 ليبي أشرف أحمد دمحم أبو قرين 7

 مقبـول 57.06 ليبي لفاندى موفق العجيلى عبدالدائم ا 8

 مقبـول 56.34 ليبي عبد هللا هداية هللا موسى التاجى 9

 مقبـول 56.29 ليبي ادمحم شعبان ادمحم الهليب 10

 مقبـول 55.86 ليبي أبوبكر الصديق رمضان مروان 11
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  قسم االقتصاد الزراعي

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 // جيـد  71.46 ليبية جب عبد القادر الصابريعائشة ر 1

 // جيـد  66.34 ليبي مراد مصطفى دمحم احمد  2

 // جيـد  65.18 ليبية ايمان شعبان عثمان قجروب  3

 // جيـد  65.01 ليبية ريم سالم  دمحم الهمالى  4

 مقبـول 63.94 ليبية خولة عبدهللا ميلود جاب هللا  5

 مقبـول 63.06 ليبية ود جاب هللا خلود  عبدهللا ميل 6

 مقبـول 62.22 ليبي سعد ميالد احمد الطالب  7

 مقبـول 61.27 ليبية عواطف على موسى الشتوى  8

 مقبـول 61.23 ليبي فاضل فوزى العجيلى شالدى 9

 مقبـول 61.20 ليبي على ابوبكر دمحم الرويق القائدى  10

 مقبـول 61.02 ليبية ساره دمحم احمد ابوعجيلة  11

 مقبـول 60.93 ليبي فتحى امبيه عبدهللا الواعر  12

 مقبـول 60.80 ليبية أميرة العربي السنوسي العربي 13

 مقبـول 60.42 ليبي فرحات سالم دمحم المزوغى  14

 مقبـول 60.07 ليبية هناء عبدالسالم رمضان ابوجريدة  15

 مقبـول 59.04 ليبية ايناس مسعود دمحم الغريانى  16

 مقبـول 58.79 ليبية حياه سالم ضو ابوشوفه  17

 مقبـول 58.75 ليبي صالح الطاهر دمحم بن صالح  18

 مقبـول 58.15 ليبية هناء الصديق على عكعك 19

 مقبـول 57.92 ليبية نوره فرج المختار عبدالهادي 20

 مقبـول 57.89 ليبي اسامة دمحم عثمان القاضى  21

 مقبـول 57.65 ليبية عيسى المقدمى سميحه سعيد  22

 مقبـول 57.61 ليبية هاجر مصطفى رمضان المصراتى  23

 مقبـول 57.38 ليبية نورا الالفي دمحم الجربي 24

 مقبـول 57.26 ليبية خولة علي عاشور دمحم الالفي  25

 مقبـول 57.02 ليبية ليلى على سالم العريبى 26

 مقبـول 56.82 بيةلي تهانى دمحم سالم عابدين  27

 مقبـول 56.67 ليبية زبيدة سعيد أبو بكر  الشوشان 28

 مقبـول 56.58 ليبية رجاء الصيد دمحم أبو ظهير 29

 مقبـول 56.55 ليبي رضا عبد هللا الطاهر النفاتي  30
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 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبـول 55.86 ليبي إبراهيم مسعود مختار قريمه 31

 لمقبـو 55.62 ليبية نجوى احمد عطوش قرب  32

 مقبـول 55.50 ليبية نجوى خليفة مسعود نوير  33

 مقبـول 55.04 ليبي عماد احمد دمحم كعبير  34

 مقبـول 54.13 ليبي وليد عبد العاطي دمحم أحمد 35

 مقبـول 54.12 ليبي محمود دمحم على بالكاتب  36

 مقبـول 54.01 ليبية ابتسام جمعة دمحم العكرمى  37

 مقبـول 53.92 ليبي مصمودىمعتز مصطفى على ال 38

 مقبـول 53.85 ليبية سامية دمحم عبدالسالم القرصاع  39

 مقبـول 53.79 ليبي أسامة دمحم جمعة الورشى 40

 مقبـول 53.65 ليبية خلود دمحم رمضان الشرع 41

 مقبـول 53.43 ليبية زينب خليفة السنى خليفة 42

 مقبـول 53.24 ليبي محمود سعيد ابراهيم عبدهللا  43
  

  قسم الهندسة الزراعية

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبـول 63.00 ليبية خديجة دمحم رمضان حدود  1

 مقبـول 60.33 ليبي أيمن صالح عبد هللا قحيص 2

 مقبـول 59.57 ليبي دمحم على حسن سويسي 3

 مقبـول 59.55 ليبية هناء دمحم الهادى التريكى 4

 مقبـول 58.17 ليبية  الزروق القذافيإيمان دمحم 5

 مقبـول 57.71 ليبية سارة على على قريرة  6

 مقبـول 56.33 ليبية اسامة دمحم على الجحاوى 7

 مقبـول 56.13 ليبية سناء على عمر كريم  8

 مقبـول 55.82 ليبي أشرف دمحم عبد السالم مفتاح صوله 9

 مقبـول 55.5 ليبي هيثم على مفتاح العزيبى  10

 مقبـول 55.15 ليبي مروان بن عيسى دمحم عكيش  11

 مقبـول 54.91 ليبي نبيل عبد المجيد حسنى شنقير 12

 مقبـول 52.93 ليبي دمحم عبد السالم العجيلي عبد الرحمن 13
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  األغذيةوتقنية قسم علوم 

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 83.90 ليبية رنيم دمحم مفتاح سالم 1

 جيد جدا 83.06 ليبية هديل عبد هللا دمحم قبية 2

 //جيـد  70.84 ليبية ذكرى صالح الدين  مختارالترهونى 3

 //جيـد  67.63 ليبي دمحم عمر دمحم االربد  4

 //جيـد  66.47 ليبية مريم بشير على العالم 5

 //جيـد  65.79 ليبية فاتن لطفى رجب الفزاني 6

 مقبـول  64.56 ليبية الرحمن أبوالعيد النكيب هناء عبد 7

 مقبـول  64.23 ليبية اية معطى دمحم دمحم  8

 مقبـول  63.70 ليبية مرام عبد البارى حسين التركي 9

 مقبـول  62.29 ليبية منى البشير الشاوش النعال 10

 مقبـول  61.93 ليبي مهند عامر محمود  دمحم  11

 مقبـول  61.52 ليبية غولنورس عبد هللا ضو ال 12

 مقبـول  61.51 ليبية فاطمة صالح البهلول الفقهى  13

 مقبـول  61.43 ليبية اية عمر يونس الحاج على  14

 مقبـول  60.90 ليبي على منصور عبدالسالم التير  15

 مقبـول  60.75 ليبية نجوى على مسعود طالب 16

 ول مقبـ 59.90 ليبية هيام جمال حافظ غمق 17

 مقبـول  59.71 ليبية ماجدة بالنور على الطويل 18

 مقبـول  59.59 ليبية مروة موسى خليفة سالم 19

 مقبـول  59.58 ليبية إبتهاج ونيس عمران بعرة 20

 مقبـول  59.12 ليبية رباب عبد السالم دمحم المبروك 21

 مقبـول  59.02 ليبية فائزة انور دمحم موسى  22

 مقبـول  58.83 ليبية مفتاح دواس امنة على  23

 مقبـول  58.40 ليبية إبتسام بشير ادمحم الزروق 24

 مقبـول  57.90 ليبية حميدة دمحم على ابوعرقوب  25

 مقبـول  57.68 ليبية احالم دمحم على بن يوسف 26

 مقبـول  57.35 ليبية تسنيم المكى دمحم التومى  27

 مقبـول  56.66 بيةلي عائشة رمضان يحي احالسه  28

 مقبـول  56.63 ليبية فريال عبد السالم خليفة قرين 29
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 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبـول  56.45 ليبية حميدة عبد السالم على بالنور 30

 مقبـول  56.12 ليبية سعاد عمر حامد يونس 31

 مقبـول  55.97 ليبي أيمن شعبان دمحم الزليطنى 32

 ـول مقب 55.88 ليبية اية نورى احمد بن رمضان  33

 مقبـول  55.56 ليبي وائل األمين رجب قريمة 34

 مقبـول  55.44 ليبية الهام السنوسى خير البوسيفى  35

 مقبـول  54.98 ليبية آالء دمحم أحمد أبو ناهية 36

 مقبـول  54.83 ليبية ريم مسعود دمحم النورى  37

 مقبـول  54.26 ليبي خالد دمحم سعيد ميالد  38

 مقبـول  54.11 ليبية فى على عبدهللا خديجة مصط 39

 مقبـول  54.07 ليبي اسامة رمضان احمد التكالى  40

 مقبـول  54.05 ليبي حسان عياد على عبدالسالم  41

 مقبـول  53.90 تشادي عبد هللا دمحم جمعـة عبد هللا 42

 مقبـول  53.62 ليبية آمنة دمحم حسن بدر 43

 مقبـول  53.53 ليبية مفيدة شعبان مسعود الكشر 44

 مقبـول  52.56 ليبية انيسة فرج على حمودة  45
  

  قسم المراعي والغابات

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبـول 61.30 ليبي صالح دمحم صالح الفرجاني 1
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  قسم االقتصاد المنزلي

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبـول 62.94 ليبية يديهاجر الهادي على البوز 1
 مقبـول 61.75 ليبية سناء سرار ادمحم مفتاح  2
 مقبـول 58.98 ليبية فوزية الهادي مسعود  البريشي 3

  

  قسم الزراعات المائية

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر
 //جيد  74.14 ليبي اسالم موسى دمحم المساعيد 1
 //جيد  65.46 ةليبي أريج يوسف دمحم قشوط 2
 مقبـول 63.95 ليبية اسماء احمد علي المغيربي 3
 مقبـول 62.22 ةليبي أمل سعيد محد العربي 4
 مقبـول 61.74 ةليبي بحرية دمحم عبد هللا التمتام 5
 مقبـول 60.49 سودانية الهام على حمودة دمحم  6
 مقبـول 59.73 ةليبي ابتهال دمحم الهادى خلف 7
 مقبـول 57.55 ليبي هر أونيسدمحم أحمد الطا 8
 مقبـول 56.04 ةليبي هناء عبدالناصر ابوبكر بن بركة 9
 مقبـول 53.36 ةليبي وئام فواد الطيب مخزوم  10
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2014أحصائية بعدد الخريجين للعام الجامعي 
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م2015- 2014كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

قسم التربة والمياه

  التقدير  (%)النسبة  الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   69.06  ليبية  هناء عبدالسالم دمحم ابوستة   1

  مقبول  60.92  ليبية  ريمة علي دمحم سالم  2

  مقبول  59.77  ليبية  نرجس السنوسي عامر دمحم   3

  مقبول  59.60  ليبية  هناء جمال علي جيدوق  4

  مقبول  58.61  ليبية  ازةسامية سليم رجب د  5

  مقبول  58.22  ليبي  عبدالجواد علي الكواش محية  6

  مقبول  57.65  ليبية  جميلة بشير الهاشمي الزهراء  7

  مقبول  56.41  ليبية  منيرة محمود ابراهيم عميش  8

  مقبول  55.33  ليبي  فراس فرج سالم مفتاح  9

  مقبول  55.07  ليبية  آمال الهادي إبراهيم الرحيمي  10

  مقبول  55.07  ليبية  ليلى عيسى حسين انصوره   11

  مقبول  54.64  ليبي  هشام بشير دمحم المشكلط  12

  مقبول  53.73  ليبي  دمحم صالح أحمد الرايس  13
  

  قسم البستنة

  التقدير  (%)النسبة  الجنسية  االسم م.ر

  مقبول  61.96  ليبي  التومي الهادي التومي الخباشي  1

  مقبول  59.97  ليبي  يجمانة الخيره مفتاح العنقود  2

  مقبول  57.56  ليبي  شذى عبدالفتاح توفيق عبدالسالم  3

  مقبول  56.41  ليبي  وسام رمضان أحمد قاسم أغا  4

  مقبول  56.04  ليبي  فاطمة نورالدين دمحم بن الفقيه  5

  مقبول  55.97  ليبي  هاجر علي عبدهللا األزرق  6

  مقبول  55.41  ليبي  أمل بشير دمحم فائد  7

  مقبول  55.09  ليبي  يالد مفتاح الفرجانيأحمد م  8

  مقبول  54.89  ليبي  انتصار العربي علي الكلباش  9

  مقبول  53.32  ليبي  مهند صبري دمحم بن غزال  10
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  قسم المحاصيل

  التقدير  (%) النسبة  الجنسية  االسم م.ر

  مقبول  60.98  ليبية  مالك محمود سعيد غيدة  1

  مقبول  59.18  ليبية  منى مصطفى يعقوب اجرودة  2

  مقبول  58.77  ليبية  نوال صالح علي أبوخريص  3

  مقبول  58.34  ليبية  انتصار المزوغي المجذوب فرج  4

  مقبول  57.65  ليبية  ليلى رمضان دمحم أبوظهير  5

  مقبول  56.76  ليبية  نجوى المبروك سعيد زنكال   6

  مقبول  56.24  ليبية  رضوه رجب دمحم عبدالقادر   7

  مقبول  55.64  ليبية  روسمها شعبان جمعة ه  8

  مقبول  55.44  ليبية  شريفة لطفي دمحم العالم   9

  مقبول  55.00  ليبي  سمير سالم أبودية أحمد  10
  

  قسم وقاية النبات          

  التقدير  (%) النسبة  الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   71.46  ليبية  مروة الطاهر علي أبي طراد  1

  //جيد   66.20  ليبية  سارة سالم دمحم الجعفري  2

  مقبول  64.66  ليبية  خديجة دمحم صالح الدين المجدوب   3

  مقبول  64.38  ليبية   سميرة دمحم ادمحم الوحيشي  4

  مقبول  62.43  ليبي  رياض دمحم عبدالسالم العماري  5

  مقبول  60.82  ليبية  نجالء دمحم مسعود ارحومة  6

  مقبول  59.58  ليبية  جميلة دمحم أبوبكر البحري  7

  مقبول  58.45  ليبية  لة عمر أحمد الشويشينجمي  8

  مقبول  56.90  ليبية  آماني نور الدين عبدالسالم الغزاوي   9

  مقبول  56.50  ليبية  زينب الطاهر دمحم الميلودي  10

  مقبول  55.99  ليبية  هناء المحجوب فرج القلعي   11

  مقبول  55.92  ليبية  ريما الشارف مسعود الحبيشي   12

  مقبول  53.94  ليبي  لشيباني الشيبانيوليد الهادي ا  13
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  قسم االنتاج الحيواني

  التقدير  (%) النسبة  الجنسية  االسم م.ر

  مقبول  56.88  ليبية  حميدة المهدي علي البكوش  1
  

  قسم االقتصاد الزراعي

  التقدير  (%) النسبة  الجنسية  االسم م.ر

  ممتاز  89.82  ليبية  عزيزة صالح حسين امساهل  1

  //جيد   67.23  ليبية  الناصر خليفة حدودنورهان عبد  2

  //جيد   66.92  ليبية  هديل عبداللطيف حسين التكبالي  3

  //جيد   65.57  ليبية  فاطمة دمحم دمحم سالم تاتة  4

  مقبول  64.94  ليبية  مالك علي صالح خليفة   5

  مقبول  64.90  ليبية  نعيمة عبدالعزيز دمحم عمران حسين  6

  مقبول  64.16  ليبي  المولىعلي دمحم علي ادمحم عبد  7

  مقبول  63.93  ليبية  سهيلة مصباح رمضان أبوعميد  8

  مقبول  63.80  ليبية  آماني المختار نصر سعيد أبوحاللة  9

  مقبول  63.40  ليبي  أنور مسعود االمين ادمحم تنتوش  10

  مقبول  63.34  ليبية  مودة مفتاح الزوام العماري  11

  مقبول  63.31  ةليبي  أميرة السائح صالح البصير  12

  مقبول  62.82  ليبي  حسن خليفة عبدالنبي أحمد  13

  مقبول  62.65  ليبية  حمزة جمعة سالم المزوغي  14

  مقبول  62.64  ليبية  بلسم عبدالقادر المبروك عمورة  15

  مقبول  61.74  ليبية  أميرة عمر الهادي رمضان  16

  مقبول  61.19  ليبي  أكرم بشير خليفة الصويعي  17

  مقبول  60.99  ليبية  اس يونس غريبهحنين عب  18

  مقبول  60.94  ليبية  حنان صبحي دمحم العجيل  19

  مقبول  60.52  ليبية  سهام منصور علي فهيد  20

  مقبول  60.02  ليبية  آمنة رجب مخلوف الحبيشي  21

  مقبول  59.81  ليبية  شيماء عبدالرزاق ميالد الجفائري  22

  قبولم  59.49  ليبية  وداد عمر عبدالسالم فرج  23

  مقبول  59.42  ليبية  خولة الشيباني دمحم سويسي  24
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  التقدير  (%) النسبة  الجنسية  االسم م.ر

  مقبول  58.69  ليبية  مالك دمحم مصباح بازينة   25

  مقبول  58.39  ليبية  سالمة المبروك سالم الغرياني  26

  مقبول  58.37  ليبية  فيروز فطيطيمة مصطفى أحمد مرمش  27

  مقبول  58.35  ليبية  فدوى على مختار القيادي  28

  مقبول  58.30  ليبية  صطفى مفتاح جحاهيفاء م  29

  مقبول  58.04  ليبية  امينة الطاهر ابوراوي البكوش  30

  مقبول  58.03  ليبي  عبدالبصير عمر البصير ميالد اهويدي  31

  مقبول  57.70  ليبية  أمل أحمد دمحم عليون  32

  مقبول  57.55  ليبية  نعيمة الشارف بلقاسم الطابعى  33

  مقبول  57.31  ليبي  يدمحم أبوغرارة رجب سويس  34

  مقبول  56.54  ليبية  سارة أبو القاسم المهدي قاجة  35

  مقبول  56.53  ليبية  بثينة عبدهللا خليفة سليمان  36

  مقبول  55.96  ليبية  آمل سالم جمعة السيفاو  37

  مقبول  55.88  ليبي  أحمد دمحم عمر بن سعيد  38

  مقبول  55.86  ليبية  احسان دمحم عبدالسالم الصيد  39

  مقبول  55.51  ليبية  بسمة عياد إبراهيم الصالحين   40

  مقبول  55.36  ليبية  عفاف خليفة حسن النائلي   41

  مقبول  55.16  ليبية  حميدة محمود عمار محمود  42

  مقبول  55.11  ليبي  فاضل عاشور أحمد الزواري  43

  مقبول  54.77  ليبي  أيمن أحمد أحمد المالس   44

  مقبول  53.86  ليبي  أحمد دمحم دمحم كشيد  45

  مقبول  53.75  ليبية  مبروكة نصر دمحم صالح  46

  مقبول  53.75  ليبي  عبدالغني أبوصاع أحمد كازوز  47

  مقبول  52.71  ليبي  دمحم علي إبراهيم الهبيل  48
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  قسم الهندسة الزراعية          

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  65.11 ليبي عبدالرحمن المبروك عامر رعدان 1

 مقبول 62.87 ليبية آية إبراهيم مفتاح الدبار 2

 مقبول 60.97 ليبية حنين عبدالسالم حسين بانون 3

 مقبول 60.96 ليبي عبدالرحمن عبداللطيف دمحم كرموس 4

 مقبول 60.28 ليبية خولة صالح الدين حسين التونسي 5

 مقبول 56.91 ليبي حمدي مختار دمحم الفزاني 6

 مقبول 55.80 ليبية رى علي دمحم زغوان بش 7

 مقبول 55.42 ليبي زكريا عزالدين إبراهيم الباروني 8

 مقبول 53.48 ليبية مريم عمر سليمان المجنون 9
  

  قسم علوم وتقنية األغذية

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  74.43 ليبية هاجر عمر عياد الغرياني 1

 //جيد  68.49 ليبية  السعداويإسراء سالم دمحم 2

 //جيد  68.38 ليبية ندى دمحم عبدهللا االسطى  3

 //جيد  66.49 ليبية ندى سالم علي اشتيوي 4

 //جيد  66.31 ليبية اآلء محمود نوري التليسي 5

 //جيد  65.25 ليبية هنادي عبدهللا عبدالسالم التريكي 6

 مقبول  64.68 ةليبي منيرة دمحم الفرجاني الشريدي 7

 مقبول  64.19 ليبية هديل عبدهللا عبدالسالم التريكي 8

 مقبول  63.76 ليبي فتحي عبدالرزاق فتحي القره مانلي  9

 مقبول  62.66 ليبية ريان فوزي سالم الفزاني  10

 مقبول  61.68 ليبية نادين ارحومة ميلود حشلف 11

 مقبول  60.55 ليبي دمحم عبدالرحمن دمحم السوكني 12

 مقبول  60.31 ليبي دمحم مسعود المرغني الحمروني 13

 مقبول  60.24 ليبية العادلة غيث التومي بن غيث 14

 مقبول  59.81 ليبية حميدة علي عبدالسالم بن حامد 15

 مقبول  59.77 ليبية مرام سالم دمحم دياب 16
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 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 مقبول  59.43 ليبية عواطف دمحم البهلول البوعيشي 17

 مقبول  59.17 ليبية أميرة عاصم حاجي فطيس 18

 مقبول  57.10 ليبية رحاب شعبان أحمد عمرو عبدهللا  19

 مقبول  56.47 ليبية آيا علي سعد الزرقاني 20

 مقبول  56.44 ليبي وليد دمحم حسين مشري 21

 مقبول  56.20 ليبية حنين صالح خليفة عبود 22

 مقبول  56.09 يةليب هناء دمحم السيد الزقلعي 23

 مقبول  55.88 ليبية هاجر سليمان أحمد النفاتي 24

 مقبول  55.51 ليبي باسم خيري دمحم خلف 25

 مقبول  55.50 ليبية هاجر علي دمحم اطحير 26

 مقبول  55.04 ليبي أيمن دمحم المبروك درباش 27

 مقبول  54.91 ليبية رقية الصادق دمحم الزرقاني 28

 مقبول  52.95 ليبي هيم علي راشددمحم إبرا 29
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  قسم االقتصاد المنزلي

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  73.30 ليبية إسراء جمال دمحم جمهور  1

 مقبول 63.83 ليبية أمل أحمد مصباح موسى  2

 مقبول 62.47 ليبية تسنيم علي عبدهللا إسماعيل  3

 مقبول 59.49 ليبية هاجر دمحم أبوالقاسم هبال  4

 مقبول 58.96 ليبية حياة محمود سليمان حواص 5

 مقبول 56.89 ليبية مروى دمحم علي التركي 6

 مقبول 54.14 ليبية ريما دمحم علي الغرياني 7
  

  قسم الزراعات المائية          

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  66.47 ةليبي ياسمين شبلي متعب أبوحجيلة  1

 مقبول 63.99 ةليبي بسمة خليفة ساسي معيوف 2

 مقبول 62.67 ةليبي عواطف دمحم عبدهللا القنطري 3

ةليبي ريما عبدالنور رجب الغناي 4  مقبول 60.54 

ةليبي آالء علي حيدر دمحم بن غانم 5  مقبول 59.15 

 مقبول 59.06 ليبي أحمد بشير معتوق المقاوشي 6

ةليبي كريم دمحم البوعيشيرانيا عبدال 7  مقبول 58.97 

ةليبي هناء دمحم إبراهيم حمودة  8  مقبول 57.23 

ةليبي سالمة زائد خليفة زائد 9  مقبول 55.18 

ةليبي لميس عبدهللا المبروك النائلي 10  مقبول 55.13 

ةليبي ريمه عزالدين علي الزروق 11  مقبول 54.58 
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2015امعي أحصائية بعدد الخريجين للعام الج

 إنات ذكور القسم 

 6 5 التربة والمياه

 7 1 البستنة

 4 1 المحاصيل

 8 1 وقاية النبات

 3 1 اإلنتاج الحيواني

 17 8 االقتصاد الزراعي

 7 3 الهندسة الزراعية

 20 4 علوم وتقنية األغذية

 4 3 المراعي والغابات

 7 / االقتصاد المنزلي

 16 1 الزراعات المائية

  

2016/2015عدد الخريجين للعام الجامعي 

التربة والمياه

البستنة

المحاصيل

وقاية النبات

اإلنتاج الحيواني

االقتصاد الزراعي

الهندسة الزراعية

علوم وتقنية األغذية

المراعي والغابات

االقتصاد المنزلي

الزراعات المائية
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م2016- 2015كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

  قسم التربة والمياه

 التقدير (%) النسبة الجنسية االسم م.ر

 //جيد  65.46 ليبي دمحم نصر الدين أحمد قبور 1

 مقبول 64.02 ليبية رقية مصطفى عثمان ابورقيقه  2

 مقبول 60.58 ليبي مخزوم دمحم بن سليم  نديم 3

 مقبول 59.44 ليبية هنيدة الصادق عاشور ضو 4

 مقبول 59.02 ليبي رمضان بلقاسم رمضان عبدالنبى 5

 مقبول 58.97 ليبية آية توفيق أحمد الجدع  6

 مقبول 58.62 ليبي علي أحمد علي بالحاج 7

 مقبول 58.51 ليبية هناء المحجوب دمحم بشينة 8

 مقبول 57.27 ليبية أسماء دمحم علي بن نعمة  9

 مقبول 56.91 ليبي عبدالمنعم علي الهادي الدويك 10

 مقبول 56.56 ليبي عيسى عياد على الطبال  11
  

  قسم البستنة

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  70.92 ليبي لمياء حمد علي قمره 1

 //جيد  65.93 يةليب نسرين سالم جمعة باقي 2

 مقبول 64.14 ليبي صفاء الهادي دمحم الصغير 3

 مقبول 57.79 ليبي عبير علي دمحم قريصيعه 4

 مقبول 56.46 ليبي هشام ابوبكر ابوبكر عيسى 5

 مقبول 56.06 ليبية رويدة مختار مفتاح الصقر  6

 مقبول 55.78 ليبية سلمى عبدهللا دمحم الشاوش 7

 مقبول 52.61 ليبي ي طريشريما دمحم الهاد 8



  م2015/2016: قسم المحاصيل

 
 

236 

  قسم المحاصيل          

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 58.83 ليبية زهور عبدالرزاق احمد بوميس 1

 مقبول 58.73 ليبي مصطفى رمضان رحيل بن بركة 2

 مقبول 57.86 ليبية نجاح دمحم ادمحم الرميح 3

 مقبول 57.07 ليبية هناء دمحم دمحم زقيرة 4

 مقبول 56.51 ليبية هاجر مسعود دمحم قزيط 5
  

  قسم وقاية النبات

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 60.15 ليبية أروى عثمان بشير الدهماني  1

 مقبول 59.45 ليبية مروة دمحم دمحم عمار 2

 مقبول 58.84 ليبي خليفة ادمحم دمحم بن نعمة  3

 مقبول 58.22 ليبية رمضان انزام ليلى ابراهيم  4

 مقبول 57.48 ليبية سهام دمحم إبراهيم الطبيقى  5

 مقبول 57.08 ليبية ليلى علي صالح خليفة  6

 مقبول 56.68 ليبية هند صالح علي سعد  7

 مقبول 55.56 ليبية  اروى صالح دمحم األشهب 8

 مقبول 54.57 ليبية مريم أحمد رجب هالل 9
  

  تاج الحيوانيقسم االن  

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 62.78 ليبية نورية خليفة موسى الحماصي 1

 مقبول 56.83 ليبية خديجة دمحم أحمد دمحم 2

 مقبول 55.99 ليبية ايمان نجيب عمران جيفونى 3

 مقبول 55.53 ليبي سليمان إبراهيم سليمان المزوغي 4



  م2015/2016: قسم المحاصيل

 
 

237 

  قسم االقتصاد الزراعي

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جدا 75.65 ليبية أريج المسعودي الطاهر العالم 1

 // جيد  71.39 ليبية عائشة الجيالني دمحم مفتاح 2

 // جيد  71.05 ليبية بسمة على دمحم الشريف 3

 مقبول 64.27 ليبية عائشة عبدالعالي معتمد علي 4

 مقبول 63.60 يةليب بسمة عثمان مفتاح فارس 5

 مقبول 62.17 ليبي عبدالحميد رجب مفتاح التوينسى 6

 مقبول 58.78 ليبي علي دمحم الطاهر العالم 7

 مقبول 58.60 ليبية ايمان دمحم المهدي النعمي 8

 مقبول 58.60 ليبية مزنة احنيش نصر رمضان  9

 مقبول 58.43 ليبية خلود دمحم ابوسيف عبد اللطيف 10

 مقبول 57.87 ليبي طفى عامر الفيرسفرج مص 11

 مقبول 57.62 ليبية أسماء سالم ميالد الحبيشي 12

 مقبول 57.43 ليبية خولة دمحم مصباح المحمودي 13

 مقبول 56.38 ليبي فائز عمران دمحم الباوندي 14

 مقبول 56.23 ليبية ناجي دمحم ادمحم القنطري 15

 مقبول 55.73 ليبية سمية أحمد سالم علي الخمائسي 16

 مقبول 55.66 ليبية أحالم صالح سالم البوزيدي  17

 مقبول 55.55 ليبي بشير عبدالرحمن البشير فتح هللا  18

 مقبول 55.49 ليبية منال سالم المبروك مسعود 19

 مقبول 54.79 ليبي عبدالفتاح دمحم صالح دمحم المجدوب 20

 مقبول 54.16 ليبي منير سعد بلعيد الصقر 21

 مقبول 54.04 ليبية ايمان دمحم قناو البكوش 22

 مقبول 53.70 ليبية هالة مصطفى علي ابوراسين 23

 مقبول 53.66 ليبية ايناس مصطفى عبدالسالم الطويل 24

 مقبول 53.57 ليبية خولة يوسف سالم بن بركه  25
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  قسم الهندسة الزراعية

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 61.91 تشادية ثوم عبدالكريم احمد احمدام كل 1

 مقبول 60.51 ليبي إبراهيم الواعر راشد دمحم 2

 مقبول 59.97 ليبية رابعه منصور بلقاسم طلحه 3

 مقبول 59.47 مصرية اميرة دمحم وجيه دمحم  4

 مقبول 59.11 ليبية هاجر أحمد دمحم األسود 5

 بولمق 58.20 ليبية هدى عاشور عزوز قزم  6

 مقبول 56.99 ليبي قاسم دمحم خليفة الورغمي 7

 مقبول 55.52 ليبي عبد هللا عبد الحميد احمد ضياف 8

 مقبول 55.04 ليبية منال ميلود دمحم األزرق 9

 مقبول 54.71 ليبية عزة أحمد دمحم التركي 10



  م2015/2016: وتقنية األغذية قسم علوم

 
 

239 

  قسم علوم وتقنية األغذية

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 ممتـــاز 94.06 ليبية نورالدين حماد عبود تسنيم 1

 جيد جداً  84.44 ليبية حواء اسماعيل دمحم بن خليل  2

 جيد جداً  80.33 ليبية اسيا عبداللطيف سالم بن سعيد 3

 جيد جداً  77.44 ليبية رنيم جمال شعبان الخبولي  4

 //جيد  72.87 ليبية امل الفيتوري دمحم الهمالي  5

 //جيد  70.49 ليبية قاسم سعيد عيسى سالمة ابوال 6

 //جيد  69.57 ليبية منال محمود دمحم لوخــــى 7

 مقبول  63.92 ليبي الهاشمي خليفة الهاشمي الفقيه 8

 مقبول  63.15 ليبي خيري الهادي فرج انبيه 9

 مقبول  62.99 ليبية فاتن فوزي بشير بن فضل 10

 مقبول  61.25 ليبية اسماء حسين دمحم المحبس 11

 مقبول 59.70 ليبية فاتن رجب ميالد الكموشي 12

 مقبول  58.76 ليبية مبروكة فرج الشارف العجيلي  13

 مقبول  58.44 ليبية أميرة سالم علي سالم  14

 مقبول  58.09 ليبية سلمى عبدالمجيد دمحم القيادي 15

 مقبول  57.24 ليبية اماليد حسين علي الزائدي 16

 مقبول  56.69 ليبية عبدالرزاق المهدي الزرقانينهلة  17

 مقبول  56.15 ليبية إلهام خالد يوسف الباروني  18

 مقبول  55.84 تشادي  عبدالكريم حسين عبدالكريم علي  19

 مقبول  55.78 ليبية ايمان ابراهيم دمحم عون  20

 مقبول  55.38 ليبية هبة علي مصطفى الرياني 21

 مقبول  54.57 ليبية ي ادمحم رحيل نسرين المولد 22

 مقبول  53.73 ليبية أمل أحمد عبدهللا بن عمار  23

 مقبول  53.67 ليبي جمعة عزالدين جمعة الكوشلي 24
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  قسم المراعي والغابات          

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 59.94 ليبية معالي علي أحمد الصغير 1

 مقبول 58.68 ليبية علي الطرابلسي هاجر عمران 2

 مقبول 57.28 ليبي أسامة دمحم أحمد قويبر 3

 مقبول 56.37 مغربية الهام دمحم شعيب المصالحي 4

 مقبول 55.61 ليبية نجوى عامر سالم حمودة 5

 مقبول 54.48 ليبي إبراهيم أبوعجيلة سالم المبروك 6

 لمقبو 53.45 ليبية سناء علي دمحم الترهوني 7
  

  قسم االقتصاد المنزلي

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  70.04 ليبية هناء عبدالسالم دمحم عبدالسالم 1

 //جيد  69.55 ليبية كريمة على دمحم عيسى  2

 //جيد  69.37 ليبية امل عبدالرزاق عبدهللا النجار  3

 مقبول 61.87 ليبية الهام رضا علي أبوالقاسم 4

 مقبول 60.64 ليبية نوراالله محفوظ عزالدين البوزيدي 5

 مقبول 55.3 ليبية اسماء حسين على السويحلي 6

 مقبول 54.1 ليبية  وديان الشاذلي ميالد بادي 7
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  قسم الزراعات المائية          

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 61.52 ليبي سحر مفتاح احمد الفقى 1

 مقبول 61.21 ليبي عتدال دمحم ابراهيم الشوشان ا 2

 مقبول 60.04 ليبي آية عمران دمحم الفرجاني 3

 مقبول 59.97 ليبي هنادي يوسف دمحم قشوط 4

 مقبول 59.52 ليبي إكرام األمين دمحم المحجوب 5

 مقبول 58.82 ليبي سناء جمعة عاشور احمد  6

 مقبول 58.78 ليبي الزائرة دمحم علي بريدان  7

 مقبول 57.18 ليبي فدوة أبوالقاسم عمر بباش 8

 مقبول 56.95 ليبي رجاء رمضان فتح هللا دحيم  9

 مقبول 56.33 ليبي عفاف على سالم العمارى  10

 مقبول 55.97 ليبي ام الخير مصطفى بشير هيبة 11

 مقبول 55.94 ليبي سراج سالم دمحم بلعيد 12

 مقبول 55.94 ليبي دان ايمان دمحم رمضان بن سعي 13

 مقبول 55.81 ليبي بسمة مفتاح دمحم الفندال 14

 مقبول 55.14 ليبي مروة مصباح عامر فكرون  15

 مقبول 54.38 ليبي ليلى احمد ابوراوي رمضان 16

 مقبول 53.92 ليبي عائشة دمحم ناصر المصراتي  17
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2016أحصائية بعدد الخريجين للعام الجامعي 

 إنات ذكور م القس

 1 2 التربة والمياه

 2 1 البستنة

 5 3 المحاصيل

 2 1 وقاية النبات

 3 0 اإلنتاج الحيواني

 6 4 االقتصاد الزراعي

 2 2 الهندسة الزراعية

 19 2 علوم وتقنية األغذية

 1 1 المراعي والغابات

 6 / االقتصاد المنزلي

 6 1 الزراعات المائية

  

Series

2017/2016عدد الخريجين للعام الجامعي 

التربة والمياه

البستنة

المحاصيل

وقاية النبات

اإلنتاج الحيواني

االقتصاد الزراعي

الهندسة الزراعية

علوم وتقنية األغذية

المراعي والغابات

االقتصاد المنزلي

الزراعات المائية

Series1; 7
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م2017- 2016كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي   

قسم التربة والمياه

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 62.12 ليبية إيمان شعبان مصباح الفرجاني 1

 مقبول 56.96 ليبي وائل على خليفة أبوخريص 2

 قبولم 53.87 ليبية عائشة دمحم عمر دخيل 3
  

  قسم البستنة          

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 60.87 ليبية هبه منير دمحم انور قباني 1

 مقبول 55.43 ليبية فتحية علي عمر الفرجاني 2

 مقبول 52.08 ليبي نجيب مفتاح الهاشمي المغيربي 3
  

  قسم المحاصيل          

 التقدير )(%النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 59.68 ليبي عبدالرحمن عبدالناصر نفيص 1

 مقبول 56.61 ليبية غادة شرف الدين نصر المريض 2

 مقبول 55.51 ليبي هيثم جمعة رمضان االحمر 3

 مقبول 55.49 ليبية منيرة جمعة عبدهللا الساعدي 4

 مقبول 55.47 ليبي محمود القمودي الالفي مفتاح 5

 مقبول 55.24 ليبية  باكيرنجوى نوري ادمحم 6

 مقبول 54.31 ليبية راضية على دمحم حجاجي 7

 مقبول 53.81 ليبية سارة عبدهللا احمد شبيلى 8
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  قسم وقاية النبات

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 61.17 ليبية فادية ابراهيم دمحم خليفة  1

 مقبول 56.14 ليبي عزالدين بشير عبدالهادي ابوشناف  2

 مقبول 55.25 ليبية نرجس على مختار الورفلي 3
  

  قسم االنتاج الحيواني         

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  73.29 ليبية نسرين عياد المهدي سعيد 1

 مقبول 59.89 ليبية هويده دمحم عمر الديب 2

 مقبول 58.02 ليبية منيرة صبري ابراهيم البوراوي 3
  

  قسم االقتصاد الزراعي

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 64.77 ليبية نسرين دمحم عبدالسالم الهوني 1

 مقبول 56.72 ليبية روان الصيد دمحم منصور شنشن 2

 مقبول 55.87 ليبي على بشير على المسالتي 3

 مقبول 55.42 ليبية امال مصطفى بلقاسم بلقاسم  4

 مقبول 55.41 ليبي الء حكيم علي المغبوبع 5

 مقبول 55.05 ليبية غادة ميالد الزروق عبدالرحمن  6

 مقبول 54.77 ليبي حامد دمحم عياد بن حامد 7

 مقبول 54.14 ليبية هويده سالم ميالد القرقوطي 8

 مقبول 53.85 ليبية عائشة ادمحم رحيل رحيل 9

 مقبول 52.90 ليبي احمد حسين على المرجيني 10



  م2016/2017: قسم الهندسة الزراعية
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  قسم الهندسة الزراعية

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 56.71 ليبي منال عمار دمحم مسعود 1

 مقبول 55.78 ليبي اسماء بشير دمحم ابوعبدهللا  2

 مقبول 54.50 ليبي دمحم شمس الدين دمحم ابوعمود 3

 مقبول 53.57 ليبي هيثم ميالد البشير السيليني 4
  

  قسم علوم وتقنية األغذية         

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جداً  82.76 ليبية ابتهال نوري الصادق الطروق 1

 جيد جداً  81.57 ليبية هاجر علي خليفة جمعة 2

 جيد جداً  80.75 ليبية وفاء عبدالقادر ابراهيم االحمر 3

 جيد جداً  76.08 ليبية اماني مرزه إبراهيم كيالني  4

 //جيد  74.25 ليبية مسرة دمحم عمرو الشيخ 5

 //جيد  72.58 ليبية هاجر عماد الدين ابوبكر الفيتوري 6

 //جيد  70.68 ليبية فرح دمحم حسن المجدوبي 7

 //جيد  69.44 ليبية اميرة مفتاح دمحم ابومنجل 8

 //جيد  65.20 ليبية اسماء جمعة حمزة ابوخشيم 9

 مقبول 63.36 ليبية على صالح اوهيبةكريمة  10

 مقبول 58.55 ليبية فاطمة شريف مفتاح بن عمران 11

 مقبول  58.30 ليبية حسنية دمحم الطاهر خلف هللا  12

 مقبول 58.13 ليبية اميرة صالح دمحم برباش 13

 مقبول  58.13 ليبية مرام عثمان دمحم علي بللعور 14

 مقبول 58.10 ةليبي ريحان دمحم احمد شلوف 15

 مقبول 57.28 ليبي دمحم الشعاب دمحم ابوالميدة 16

 مقبول  57.25 ليبية كريمة حسين مفتاح الدائرة  17

 مقبول  54.95 ليبية جميلة محمود مختار العماري 18

 مقبول 54.91 ليبية االء نورالدين دمحم بالخير قشوط 19

 ول مقب 54.57 ليبي باسم علي أبوالقاسم سويسي 20

 مقبول  54.06 ليبية سارة مسعود دمحم مسعود بركة 21
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  قسم المراعي والغابات          

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 58.04 ليبية هدى المهدي دمحم ابورخيص 1

 مقبول 54.60 ليبي دمحم ادمحم مصباح الفيرس 2
  

  قسم االقتصاد المنزلي          

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جداً  79.40 ليبية دعاء مختار دمحم ابوحميدة 1

 //جيد  67.71 ليبية ياسمين دمحم يوسف ابوظهير 2

 //جيد  66.89 ليبية نجاح أبو العيد على المالح 3

 مقبول 64.42 ليبية نورا سمير عامر دورده 4

 بولمق 58.95 ليبية بشرى عثمان مفتاح ابوغرارة 5

 مقبول 56.43 ليبية رشا حسن عثمان صيد 6
  

  قسم الزراعات المائية         

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 63.71 ةليبي سارة علي عبدهللا ماقوره 1

 مقبول 58.21 ةليبي هاجر احمد غيث مروان  2

 مقبول 57.90 ةليبي غزالة عبدالقادر سليمان ميالد 3

 مقبول 57.56 ةليبي نصر الدين مصطفى شيتة . دعاء 4

 مقبول 55.93 ليبي هيثم عبد الحكيم عمر عبدالسالم  5

 مقبول 54.50 ةليبي خولة فيصل سعيد الباروني 6

 مقبول 52.85 ةليبي خديجة رمضان دمحم التويرغي 7
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2017أحصائية بعدد الخريجين للعام الجامعي 

 إنات ذكور القسم 

 3 5 التربة والمياه

 2 0 البستنة

 3 1 المحاصيل

 3 2 وقاية النبات

 3 2 اإلنتاج الحيواني

 12 3 االقتصاد الزراعي

 5 1 الهندسة الزراعية

 26 12 علوم وتقنية األغذية

 1 1 المراعي والغابات

 28 / االقتصاد المنزلي

 5 2 ئيةالزراعات الما

  

Series

2018/2017عدد الخريجين للعام الجامعي 

التربة والمياه

البستنة

المحاصيل

وقاية النبات

اإلنتاج الحيواني

االقتصاد الزراعي

الهندسة الزراعية

علوم وتقنية األغذية

المراعي والغابات

االقتصاد المنزلي

الزراعات الما

Series1; 7
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  م2018- 2017كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي 

قسم التربة والمياه

 التقدير (%) النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 61.31 ليبية ابتهال دمحم عبدهللا خرم 1

 مقبول 59.32 ليبية ساره دمحم رمضان الشاملي 2

 مقبول 58.00 ليبي عبدالرحيم الشارف دمحم ابوزهوة  3

 مقبول 55.80 ليبي دمحم احمد بالعيد الريشى 4

 مقبول 55.79 ليبي عالء عزالدين الفيتوري التكبالي 5

 مقبول 55.13 ليبي ابراهيم مسعود سعد الجلد 6

 مقبول 54.54 ليبي اكرم السنوسي خير البوسيفي 7

 مقبول 53.68 ليبية نورا سليمان احمد التهامي 8

 

  قسم البستنة       

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 56.91 تشادية سعاد حسين نور البرمه  1

 مقبول 56.13 ليبية فاطمة عبدالسالم رمضان قريره 2

  

  قسم المحاصيل        

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول 61.43 ليبية غادة اسماعيل دمحم القعود 1

 مقبول 58.25 ليبية الشائبيعالء انور عبدالسالم  2

 مقبول 55.97 ليبية رنده عبدهللا ابوالقاسم الشيخ 3

 مقبول 54.92 ليبية نجالء سعيد الجيالني سعيد 4
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  قسم وقاية نبات          

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقبول %62.74 ليبية غيداء وليد مصطفى الزروق 1

 مقبول %62.36 ليبية هاجر دمحم خليفة الصبو 2

 مقبول %55.90 ليبي دمحم الصغير دمحم علي  3

 مقبول %55.85 ليبية ايناس بشير علي البلعزي 4

 مقبول %54.52 ليبي حمزة علي ميلود السائح 5
 

  قسم االنتاج الحيواني

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  مقبول  60.62  ليبية  وفاء الهادي الفيتوري القلهودي  1

  مقبول  58.10  ليبية  سناء عبدهللا عياد روبخ  2

  مقبول  57.79  ليبي  عبدالعظيم عمر مسعود منصور  3

  مقبول  55.72  ليبي  عماد ادمحم عمارة الورفلي  4

  مقبول  55.26  ليبية  سلمى سالم علي الحجاجي  5
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  قسم االقتصاد الزراعي
  

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   65.59  ليبي  عبدالرحيم احمد دمحم الخالقي  1

  مقبول  64.58  ةليبي  خديجة حسين علي جمهور  2

  مقبول  59.57  ةليبي  إكرام عبدالناصر رمضان حزام  3

  مقبول  59.37  ةليبي  ابتهال ابراهيم عمر عبادالقادر  4

  مقبول  59.33  ةليبي  محاسن القوني جبور دقيق  5

  مقبول  58.92  ليبي  باسيوليد دمحم دمحم الع  6

  مقبول  58.22  ةليبي  ايمان علي حسين التاجوري  7

  مقبول  57.75  ةليبي  هناء دمحم حسين السيليني  8

  مقبول  57.61  ةليبي  نيروز علي دمحم سالم    9

  مقبول  57.45  ةليبي  مروة الطاهر عريبي طالب  10

  مقبول  56.64  ةليبي  مروة محمود علي ميروان  11

  مقبول  55.96  ليبي  م دمحم القمبريدمحم سال  12

  مقبول  55.37  ةليبي  مروة سالم علي بيت المال  13

  مقبول  54.82  ةليبي  نجاة العريفي دمحم العباسي  14

  مقبول  52.65  ةليبي  ابتسام دمحم شعبان دحيم   15
 
  

  قسم الهندسة الزراعية          

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   66.18  ليبية  ميالد الحبيشي وفاء شعبان  1

  مقبول  60.63  ليبي  احمد سالم خليفة كنازه  2

  مقبول  59.63  ليبية  نادين عمر رمضان علي  3

  مقبول  57.68  ليبية  مهرة عبدهللا سالم العبيدي  4

  مقبول  56.92  ليبية  مروة عبدالحميد دمحم الهويجي  5

  ولمقب  56.89  ليبية  سارة احمد السنوسي العجيل  6
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 قسم علوم وتقنية األغذية

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  جيد جداً   76.35  ليبية  اماني الهادي صالح اوحيدة  1

  جيد جداً   76.32  ليبي  نسيم يوسف دمحم العوفي  2

  جيد جداً   76.01  ليبية  عائشة عبدالناصر المبروك نفيص  3

  //جيد   73.66  ليبي  صبري دمحم صبري النطاح  4

  //جيد   71.51  ليبية  منتهى البدري راسم الصيد  5

  //جيد   71.32  ليبية  سرور عبدالسالم العريفي الفلوس  6

  //جيد   71.01  ليبية  نور الهدى دمحم دمحم الجفائري  7

  //جيد   69.57  ليبية  رحاب مصطفى علي الخويلدي  8

  //جيد   69.39  ليبي  ايهاب عبدالحميد دمحم ابراهيم  9

  //جيد   69.13  ليبية  رالدين عبداللطيف اندبهاوصال نو  10

  //جيد   67.21  ليبية  وئام محمود علي سويدان  11

  مقبول  64.88  ليبية  هناء الهادي رجب بنعمة  12

  مقبول  64.58  ليبية  تسنيم طارق محمود ابوحجر  13

  مقبول  63.94  ليبية  فاطمة ابوبكر الطاهر العجيلي  14

  مقبول  63.14  ليبية  سىشدى صالح الدين الالفي عي  15

  مقبول  63.13  ليبية  نورهان طارق عبدهللا غبار  16

  مقبول  62.99  ليبية  وعد نبيل مصطفى بلعيد  17

  مقبول  62.87  ليبي  عبدالباسط دمحم عبدالقادر الكيالني  18

  مقبول  62.68  ليبي  عالء مختار خليل فرارة  19

  مقبول  62.60  ليبية  فاطمة فرج دمحم المة   20

  مقبول  62.21  ليبية  اسماء الصغير سالم عثمان  21

  مقبول  62.00  ليبية  مالك جمعة يوسف فرحات  22

  مقبول  61.20  ليبي  مؤيد عمر دمحم الجبو  23

  مقبول  59.57  ليبية  زهو عبدالسالم احميد االطرش  24

  مقبول  59.43  ليبية  نسرين البشير المبروك التائب  25

  مقبول  59.39  ليبية  يطنيفرح صالح الدين عبدالسالم زل  26

  مقبول  58.59  ليبي  حمزة ساكن حسن رجب  72

  مقبول  58.44  ليبي  احمد ونيس علي القموني   28

  مقبول  58.39  ليبية  نسرين دمحم دمحم زريق  29
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  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  مقبول  57.87  ليبي  اسالم عبدالناصر ابراهيم الخيتوني  30

  مقبول  57.81  ليبية  زينب علي دمحم فكيني  31

  مقبول  56.97  ليبي  ق علي البسيونيعلي مصد  32

  مقبول  56.55  ليبي  دمحم رجب عاشور عبدالونيس  33

  مقبول  56.18  ليبي  عثمان عزالدين رمضان الشعباني  34

  مقبول  55.77  ليبي  دمحم رمضان علي غيث الزغداني  35

  مقبول  55.25  ليبي  عماد احمد التائب التونسي  36

  مقبول  55.02  ليبية  سارة دمحم جمعة مسعود  37

  مقبول  54.97  ليبية  اسرار سالم عبدالعزيز بن عاشور  38
  

  قسم المراعي والغابات          

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  مقبول  %57.02  ليبية  بسمة ابراهيم عبدالسالم الحاتمي  1

  مقبول  %55.42  ليبي  نادر مفتاح عبدالسالم سالم  2
    

  ت المائيةقسم الزراعا          

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  مقبول  60.91  ةليبي  مودة دمحم سالم الغندوري  1

  مقبول  58.74  ةليبي  العائشة الهادي دمحم حسين  2

  مقبول  57.42  ةليبي  رنده دمحم سالم فريوان  3

  مقبول  56.77  ليبي  نور الدين عبدهللا الصغير عريبي  4

  مقبول  56.44  ةليبي  ويإسراء ناجي دمحم الغزي  5

  مقبول  56.37  ليبي  اسامة عبدهللا علي علي  6

  مقبول  54.58  ةليبي  فاطمة عبدهللا ادمحم ابراهيم   7
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  قسم االقتصاد المنزلي

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  ممتـــاز  89.87  ليبية  حنين شكري سعيد القطوس  1

  ممتـــاز  89.03  ليبية  هبه ابراهيم سعيد العزابي  2

  ممتـــاز  85.31  ليبية  ابتهال خليفة دمحم التير  3

  جيد جدا  84.81  ليبية  اماني عبدالسالم دمحم الرقيعي  4

  جيد جدا  81.06  ليبية  شريفة دمحم حمزه التركي  5

  جيد جدا  78.34  ليبية  منى احمد زكريا دمحم باباي  6

  //جيد  70.87  ليبية  مبروكة دمحمد سعد بوشكيوة  7

  //جيد  68.70  ليبية  ميسم عبدالمجيد دمحم زيتون  8

  //جيد  67.16  ليبية  هالة دمحم ابراهيم احمد  9

  //جيد  66.77  ليبية  هبه عمر يحي العزابي  10

  مقبول  64.44  ليبية  نادرة دمحم علي البصير  11

  مقبول  63.73  ليبية  وصال فوزي االبغدادي االمسالتي  12

  مقبول  63.18  ليبية  مملوكسهيلة ابوبكر عبدهللا ال  13

  مقبول  63.15  ليبية  احالم عبدالفتاح بشير فخري معتوق  14

  مقبول  63.03  ليبية  ايمان خالد علي بالحاج  15

  مقبول  61.76  ليبية  مالك علي دمحم جمهور  16

  مقبول  61.30  ليبية  دنيا على حماد مفتاح  17

  مقبول  61.10  ليبية  مرام المهدي صالح الزيتوني   18

  مقبول  60.59  ليبية  لوجين شرف الدين علي دندي  19

  مقبول  60.08  ليبية  ابتهال علي عطية المرابط  20

  مقبول  60.07  ليبية  خلود جالل الحسين الكبلو  21

  مقبول  58.48  ليبية  اماني ابوراوي عمر الكويل  22

  مقبول  58.31  ليبية  بهيجة علي رمضان ابوشرنته  23

  مقبول  57.77  ليبية  رسلسبيل عادل علي التي  24

  مقبول  57.68  ليبية  زينب خليفة الفيتوري المرجيني  25

  مقبول  56.67  ليبية  عبير عبدهللا مختار الجواب  26

  مقبول  56.40  ليبية  سمية ابراهيم الهمالي الجهيمى   27

  مقبول  55.98  ليبية  رقية فتحي عبدهللا كريم  28
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2018أحصائية بعدد الخريجين للعام الجامعي 

 إنات ذكور القسم 

 2 5 التربة والمياه

 2 1 البستنة

 / / المحاصيل

 2 1 وقاية النبات

 / / اإلنتاج الحيواني

 9 2 االقتصاد الزراعي

 2 1 الهندسة الزراعية

 18 2 علوم وتقنية األغذية

 / / المراعي والغابات

 26 / لمنزلياالقتصاد ا

 4 / الزراعات المائية

 

2019/2018عدد الخريجين للعام الجامعي 

التربة والمياه

البستنة

المحاصيل

وقاية النبات

اإلنتاج الحيواني

االقتصاد الزراعي

الهندسة الزراعية

علوم وتقنية األغذية

المراعي والغابات

االقتصاد ا

الزراعات المائية
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  م2019- 2018كشف بأسماء الخريجين للعام الجامعي 

قسم التربة والمياه

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   72.34  ليبية  مرام سالم علي عبدالنبي  1

  //جيد   65.46  ليبي  دمحم  مفتاح بشير العبيدي  2

  مقبول  59.85  ليبي  ير منير مفتاح حسن بش  3

  مقبول  59.8  ليبي  أحمد ميالد الشارف الشماح  4

  مقبول  57.21  ليبي  أبوبكر ميالد عبدالسالم فرحات  5

  مقبول  55.83  ليبية  رحاب خالد مصطفى القدراب  6

  مقبول  55.62  ليبي  طه سامي ادمحم مانة  7
  

  قسم البستنة          

  يرالتقد  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   74.60  ليبي  باسم الطاهر عياد أبوسن  1

  مقبول  56.02  ليبية  نرمال البهلول دمحم الخبولي  2

  مقبول  53.70  ليبية  عفاف علي حميد الرطيل  3
  

  قسم وقاية النبات        

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   67.7  ليبية  عائشة أبوبكر الصادق البلعزي  1

  مقبول  59.9  ليبية  ى ميلود أدمحم عبدالرحماننجو  2

  مقبول  52.41  ليبي  معاذ عبدالرحمان أحمد القندي  3
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  قسم االقتصاد الزراعي

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  جيد جداً   77.93  ليبية  مروة ميلود سالم الغويل  1

  مقبول  62.87  ليبية  رتاج عبدالمنعم حسين الرملي  2

  مقبول  62.73  ليبية  طفى رمضان األحمرأسماء مص  3

  مقبول  58.4  ليبي  أحمد دمحم عبدالصمد تنتوش  4

  مقبول  58.02  ليبية  مبروكة فرج الزروق األصوغ  5

  مقبول  57.85  ليبية  لطفية عبدالباسط أحمد الفزاني  6

  مقبول  57.84  ليبية  لمياء مبروك ابراهيم نويجي  7

  مقبول  56.76  ليبية  سهام نصر اكريم العائب  8

  مقبول  56.68  ليبي  مصطفى سليمان عبدالقادر موسى  9

  مقبول  54.59  ليبية  سامية الهادي علي رحومة  10

  مقبول  52.56  ليبية  ابتهال عامر دمحم المخزوم  11
  

  قسم الهندسة الزراعية          

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  ولمقب  56.62  ليبي  فؤاد ناجم أحمد دمحم  1

  مقبول  54.32  تشادية  فاطمة زكريا صالح بقشة  2

  مقبول  53.34  ليبية  هند المنتصر ابوالقاسم األزعر  3
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  قسم علوم وتقنية األغذية          

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  جيد جداً   80.94  ليبية  درصاف علي دمحم التركي  1

  // جيد  72.87  ليبية  علي انور رجب الهجرسي  2

  //جيد   70.97  ليبية  مودة عبدهللا دمحم الزقوزي  3

  //جيد   68.95  ليبية  أسماء علي عبدالحميد احمودة  4

  //جيد   68.61  ليبية  فاطمة خيري سالم خير  5

  //جيد   68.33  ليبية  هبة عبدالسالم دمحم السيد  6

  //جيد   67.85  ليبية  سلسبيل رمضان شعبان ابوزيد  7

  مقبول  63.81  ليبية  د المجرشحنان الطاهر احم  8

  مقبول  63.33  ليبية  ندى دمحم عيسى المقدمي  9

  مقبول  62.61  ليبية  حورية مسعود  سالم  معمر  10

  مقبول  62.44  ليبي  معاذ عبدالرؤوف دمحم لوخاي  11

  مقبول  61.79  ليبية  علياء عبدالحميد العجيلي احميدة  12

  ولمقب  60.6  ليبية  هنية دمحم عامر ابشينه  13

  مقبول  59.39  ليبية  صفاء فوزى يونس العبانى  14

  مقبول  59.11  ليبية  منال كامل الشطي عبد العزيز   15

  مقبول  57.67  ليبية  حنين دمحم صالح القراري  16

  مقبول  57.54  ليبية  نسيم دمحم الطاهر ماطوس  17

  مقبول  57.14  ليبية  ليلى مسعود دمحم التائب  18

  مقبول  56.98  ليبية  يتوريسوسن علي الطاهر الف  19

  مقبول  54.7  ليبية  ايمان شعبان دمحم المقعمز  20
  

  قسم الزراعات المائية          

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  //جيد   67.97  ليبية  هيام دمحم علي باكير  1

  مقبول  63.66  ليبية  لبنى عثمان دمحم سالم  2

  مقبول  60.22  ةليبي  سارة السائح عياد أدم  3

  مقبول  54.33  ةليبي  مسرة خالد عمر المقصبي  4
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  قسم االقتصاد المنزلي

  التقدير  (%)النسبة   الجنسية  االسم م.ر

  ممتاز  88.66  ليبية  رنا معز فتحي الخوجه  1

  جيد جداً   80.69  ليبية  حنين عبد الغني عبدهللا  التركى  2

  //جيد   71.58  ليبية  سليمة عبدالرؤوف الصادق بن حميدة  3

  //جيد   70.6  ليبية  سلسبيل أحمد سعيد اليعقوبي  4

  //جيد   69.93  ليبية  افنان خالد عيسى الخمائسي  5

  //جيد   68.63  ليبية  ريحان صالح الدين علي عزاقة  6

  //جيد   68.29  ليبية  هناء رمضان رمضان الميالدي  7

  //جيد   67.68  ليبية  مرام أحمد شوقي دمحم النفاتي  8

  //جيد   65.92  ليبية  علي عمر الفرجانيليلي   9

  //جيد   65.66  ليبية  نرجس مفتاح  علي بن سعيد  10

  مقبول  63.38  ليبية  ريما محمود دمحم النمري  11

  مقبول  62.68  ليبية  مرام دمحم عبدالسالم الحسناوي  12

  مقبول  62.66  ليبية  مودة ميلود بشير كرود  13

  مقبول  62.4  يةليب  أسماء حسني الجالي الجنزوري  14

  مقبول  62.29  ليبية  فاطمة ميالد عمر العباني  15

  مقبول  62.2  ليبية  فائزة رجب عبدهللا تامر  16

  مقبول  61.56  ليبية  نورية سالم دمحم األبيض  17

  مقبول  61.49  ليبية  نسرين دمحم دمحم المزوغي  18

  مقبول  61.43  ليبية  هبة فتحي أحمد الكوشلي  19

  مقبول  59.37  ليبية  بن رابحة مودة أحمد علي  20

  مقبول  59.35  ليبية  حميدة شوقي أحمد جعودة  21

  مقبول  58.94  ليبية  حنان علي شعبان العاقل  22

  مقبول  58.74  ليبية  مرام دمحم احمد الهمالي  23

  مقبول  58.22  ليبية  فطومة الشعاب حسين الباعور  24

  مقبول  58.01  ليبية  فدوه خليفه علي عبدالوافي  25

  مقبول  57.61  ليبية  أمال عاشور عامر أبوتوينة  26
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2019أحصائية بعدد الخريجين للعام الجامعي 

  إنات  ذكور القسم 

  1  2  التربة والمياه

  /  /  البستنة

  /  /  المحاصيل

  3  1  وقاية النبات

  /  /  اإلنتاج الحيواني

  3  /  االقتصاد الزراعي

  5  1  لهندسة الزراعية

  7  3  علوم وتقنية األغذية

  /  /  المراعي والغابات

  10  /  االقتصاد المنزلي

  4  /  الزراعات المائية

  

2020/2019عدد الخريجين للعام الجامعي 

التربة والمياه

البستنة

المحاصيل

وقاية النبات

اإلنتاج الحيواني

االقتصاد الزراعي

لهندسة الزراعيةا

علوم وتقنية األغذية

المراعي والغابات

االقتصاد المنزلي

الزراعات المائية
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  م2020- 2019لعام الجامعي للفصل الدراسي الخريف منا كشف بأسماء الخريجين

  قسم التربة والمياه

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقـــبول 56.66 ليبي أيمن فوزي سالم الفزاني 1

 مقـــبول 55.44 ليبية ريما عمر دمحم سالم 2

 مقـــبول 54.31 ليبي عبد المنعم جمعة الهادي أبوبكر 3
  

  قسم وقاية النبات

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  70.42 ليبي اسامة دمحم عبد اللطيف القحف 1

 //جيد  68.18 ليبية ح دمحم الصغيرمالك صال 2

 مقـبول 55.82 ليبية وجدان موسى سالم بن موسى 3

 مقـبول 54.65 ليبية فائزة عاشور مفتاح الجبيو 4
  

  قسم االقتصاد الزراعي          

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جداً  75.64 ليبية صباح يونس امبارك عمر 1

 //جيد  65.21 ليبية الم التريكيتسنيم احمد س 2

 ـولمقبـ 55.58 ليبية مودة عبدهللا دمحم ماطوس 3
  

  قسم الهندسة الزراعية          

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 //جيد  66.88 ليبية مرام المبروك دمحم كريشيان 1

 مقـــبول 64.73 ليبي ابوبكر الكوني بلقاسم المروم 2

 مقـــبول 63.13 ليبية بد الوهاب رحومة ابورخيصثناء ع 3

 مقـــبول 58.42 ليبية خديجة فرج ابراهيم الكامبا 4

 مقـــبول 58.03  ةليبي مودة مصباح بشير الحضيري 5

 مقـــبول 57.68 ليبية وعد ادمحم احمد الرميلي 6
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  قسم علوم وتقنية األغذية

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جداً  84.61 ليبية الك ابراهيم امجاهد قريشم 1

 جيد جدا 79.02 ليبية منال مصطفى ابراهيم الخضراوي 2

 مقـــبول 63.75 ليبي بالل عبد السالم مبروك بن فاضل 3

 مقـــبول 62.32 ليبي دمحم أبو الحسن يوسف عمر ارميص 4

 مقـــبول 62.00 ليبية بلقيس علي سالم الصول 5

 مقـــبول 61.60 ليبي رؤوف عبد المنعم دمحم هنكةعبد ال 6

 مقـــبول 59.02 ةليبي سارة نوري أبوزريبة طرنيش 7

 مقـــبول 58.41 ليبية صفاء عمار ادمحم الجنيف 8

 مقـــبول 57.81 ليبية دعاء جمعة صالح بلقاسم 9

 مقـــبول 57.46 ليبية زهور دمحم االمين زغوان 10
  

  تصاد المنزليقسم االق          

 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 جيد جداً  83.77 ليبية مالك دمحم عمار عبد السالم 1

 //جيد  70.63 ليبية اسراء نوري جمعة األطيوش 2

 //جيد  69.93 ليبية تسنيم عبد البارئ دمحم حسين 3

 //جيد  69.72 ليبية بشرى خليفة ميالد المنتصر 4

 //جيد  67.44 ليبية لي عقيلةسهيلة علي ع 5

 //جيد  66.52 ليبية هبة ابراهيم فرج هللا شرادة 6

 //جيد  65.29 ليبية سارة عبد المجيد الحاج سليمان الشويهدي 7

 مقـــبول 62.55 ليبية اَية دمحم علي أبوقبة الحمادي 8

 مقـــبول 60.14 ليبية امينة مصطفى دمحم اسويطي 9

 مقـــبول 59.48 ليبية بن عثمان فاتن حسين مجمد 10
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 التقدير (%)النسبة  الجنسية االسم م.ر

 مقـــبول 62.37 ليبية مروة أحمد دمحم مادي 1

 مقـــبول 62.54 ليبية أريج منصور سليمان دمحم 2

 مقـــبول 62.20 ليبية كريمة علي الجيالني القذافي 3

 مقـــبول 60.23 ليبية قيلةوصال خيري الصادق ع 4
  




