جامعة الزاوية -كلية الطب البشري
طلبة إمتياز الدفعة الثالثة عشرة والمنسبين لقسم األطفال في الفترة من  2019/7/1حتى 2019/8/31

ر.م

إسم الطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

عبدالرؤوف امحمد علي عويدات

بداية التدريب

نهاية التدريب

التقييم

المالحظات

عبدالرؤوف فتحي ميمون الشريف

عبدالستار محمد محمد الشفح
عبدالسالم محمد علي شقني
عبدالمعز هارون السنوسي هارون

عبدالناصر عمر محمد القب
عبدالوهاب رجب صالح الفيتوري
عبله أحمد أخو وانتيني
عبير حسن صالح المريض
عبير سالم الحراري إبراهيم
عبدالحميد علي محمد األسطى
علي التوهامي سالم الحمروني
علي ضؤ علي علي
علي محمد علي ضؤ
عصام أبوبكر امبارك الويبة
عيسى محمد سليمان دابي
أالء أكرم الطاهر دراء
غدى الخليقة عبدالباسط الخليفة
غيداء عبدالرحمن الشريف شعيب
فاطمة الهادي محمد الشنوك

لم تجدد القيد

فاطمة إسماعيل مسعود بوشي

فاطمة الطاهر مصطفى القريض
فاطمة الالفي علي خليفة

فاطمة المبروك محمد الجدير
فاطمة خليفة امحمد الحاج
فاطمة رشيد الصادق العموري
منسق مكتب الخريجين واالمتياز

مسجل كلية الطب البشري

إسماعيل أبوالقاسم القاضي

هشام عبدهللا القاضي

جامعة الزاوية -كلية الطب البشري
طلبة إمتياز الدفعة الثانية عشرة والمنسبين لقسم األطفال في الفترة من  2019/7/1حتى 2019/8/31

ر.م

إسم الطالب

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

فاطمة سالم علي امجاهد
فاطمة محمد خليفة الشين
فردوس أحمد محمود هيبة
فريدة رمضان سالم الخبولي
فهد مصطفى أبوبكر الحصائري
فوزية محمد رمضان الصغير
قمر رمضان جمعة بسكال
قيس رمضان عيسى اإلدريسي
كمال عبدهللا صالح عبيد
لبنى العروسي علي الفيتوري
ليال توفيق مصطفى شعيب
مالك عبدالحكيم البشير الزويك
مبروكة علي عمر يوسف
مجدي عبدالقادر السني الحبيب
مجدي محمد أبوالقاسم حسن
محمد السائح على السويح
محمد الصادق الطيب الزروق
نصرهللا محمد موسى القادري
منى رشيد الصادق العموري
وصال عبدالناصر أحمد الشاوش

بداية التدريب

نهاية التدريب

التقييم

المالحظات

Lknva d] hgwh]r hg ul,vd

منسق مكتب الخريجين واالمتياز

مسجل كلية الطب البشري

إسماعيل أبوالقاسم القاضي

هشام عبدهللا القاضي

جامعة الزاوية -كلية الطب البشري
طلبة إمتياز الدفعة الثالثة عشرة و المنسبين لقسم الباطنة في الفترة من  2019/7/1حتى2019/9/30

ر.م

إسم الطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

إبتسام بركة رحومة البريشني
إبتهال فرج محمد بشير
إبراهيم أحمد مسعود فرج هللا
إبراهيم حسين فالح الحسيني

بداية التدريب

نهاية التدريب

التقييم

المالحظات
لم تجدد القيد

ابوذرالغفاري يوسف رحومة ابوزيد
أبوالقاسم يوسف أبوالقاسم الحميدي

أحمد ابراهيم سالم ابوغفه
أحمد اعويدات امبيه اوريث
أحمد المهدي المرزوقي مسعود
أحمد رشيد الطاهر الكرماجي
أحمد فتحي البشير عبدالرحمن
أحمد محمد حسن ابوعياش
أحمد محمد علي ضؤ
أحمد محمود خليل عبدالجواد
أحمد مسعود محمد األربش
أحمد مفتاح خليفة المحضي

أريج خالد سالم هويدي
استبرق خليفة علي بالعو
إسراء المبروك عامر لعوج
إسراء صالح علي القط
إسراء محمد العربي المرابط
أسماء العارف البشت عمران
أسماء زياد عزام عزام
أسماء عبدالمجيد الصغير ابوصبع

إسماعيل محمد علي عبدالسالم
أسمهان علي خليفة الخليفي
إعتدال السنوسي عبدالنور زايد
أكرم ابوحميرة رجب صوان
أالء الكيالني مسعود الكيالني
الشفاء محمد المبروك الشيباني
الطاهر ميالد الطاهر بشير
العامرية فرج عبدهللا الالفي
إلهام أحمد مفتاح الفيتوري

لم تجدد القيد
ج

جامعة الزاوية -كلية الطب البشري
طلبة إمتياز الدفعة الثاني عشرة و المنسبين لقسم الباطنة في الفترة من  2019/7/1حتى 2019/9/30

ر.م

إسم الطالب

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

إلهام البشير مسعود عبدالسالم
إلهام الشيباني عمر الخرباش

بداية التدريب

نهاية التدريب

التقييم

المالحظات

إلهام عبدالسالم مصطفى عاشور

إلهام عمر عمار الوقاع
إلهام محمد ابراهيم القانقا

لم تجدد القيد

أمال صالح محمد ابوزناد

أماني عمار المبروك قاجه
أمل المبروك ساسي النقاز
أمل المختار محمد حباس
أمل رمضان احمد الشعالية
أمل محمد جمعة هرهور
أميره عيسى علي عسكر
أميره مختار بشير السائح
أمينة سعيد حبيب النكاع
أمينة الطاهر المقطوف الكرغلي
انتصار محمد ارحومة عون
أنس علي محمد امحمد

لم تجدد القيد

لم يجدد القيد

أوسيمة عبدالحميد المختار ابوترابة

إيمان امحمد ابوالعيد الشتيوي
إيمان محمد الطاهر الشيخ
أيمن أحمد فرج الصداعي
إيناس بلعيد امبارك شلدون
إيناس عبدالسالم المقطوف قلعوز
آيه نورالدين محمد حمادي
أيوب يوسف محمد أبواالسعاد
بسمه عبدالسالم مصباح حسين
تسنيم محمد عبدالسالم العقبي
ثريا موسى العابد المريض
جنان عبدهللا خليفة الشعيبي
رواد محمد عبدهللا الطوير

لم تجدد القيد

لم تجدد القيد

سراج الدين حسين العموري األحرش
حاتم حسين علي بن كورة
محمد أبوالقاسم الكيالني الجربي
منسق مكتب الخريجين واإلمتياز

مسجل كلية الطب البشري

إسماعيل أبوالقاسم القاضي

هشام عبدهللا القاضي

1

جامعة الزاوية -كلية الطب البشري
طلبة إمتياز الدفعة الثالثة عشرة و المنسبين لقسم الجراحة في الفترة من  2019/7/1حتى 2019/9/30

ر.م

إسم الطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

جهاد سعود محمد فرحات
حسام الدين محمد علي فرج
حمزة جمعة علي الحمروني
حمزة محمد محمد الشيباني
حنان امحمد سالم ابوحبيل
حنان صالح الهادي عبدالسالم
حنين أحمد خليفة حركات

حنين خالد مولود المالطي
حنين عامر عبدالسالم جويده
حنين عبيده محمد الدوبالي
خالد عبدالناصر الطيب بشنة
خالد محمد سالم أبوحربة
خديجة ابوالقاسم محمد أبوالطويرات

خديجة المهدي سالم اعبودة
خلود عبدالرزاق ساسي كردمين
خولة المبروك محمد العزومي
خولة امحمد صالح القراضي
خولة عيسى قاسم أحمد
خيرية مصباح أحمد الهمالي
دانيه عبدالحفيظ علي الكالمي
دنيا ضؤ محمد المشري
ذكرى مختار مسعود بركة
رانيه أحمد الهادي شنبي
رائف رمضان خليفة كعيم
رباب خليفة علي سمهود
رباب محمد محمد العناقي
ربيع سالم الفيتوري األحرش
رجب محمد فرج األجهر
رويده امحمد أحمد المقدمي
رويده حمادي محمد فطوح
رويده عمر سالم الورفلي
ريما سليمان عبدالحميد شكوكاني

ريمه امحمد عبدالحميد ابونقاب

بداية التدريب

نهاية التدريب

التقييم

المالحظات
لم يجدد القيد

جامعة الزاوية -كلية الطب البشري
طلبة إمتياز الدفعة الثالثة عشرة و المنسبين لقسم الجراحة في الفترة من  2019/7/1حتى 2019/9/30

ر.م

إسم الطالب

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ريمه علي حسن خليفة

زنوبيا خليفة الصيد كليص
زينب عبدالرحمن محمد هويسه

بداية التدريب

نهاية التدريب

التقييم

لمالحظات
لم تجدد القيد

ساره خالد نصر الحامي

ساره مصطفى مولود هذلول
سجود مصطفى مولود العوزي
سفيان رمضان الفيتوري نوير
سلمى صديق هجانا المساعد
سلوى عبدالرزاق احمد ريحان
سناء المبروك عبدهللا الصيد
سناء أحمد الصويعي الصويعي
سهيلة محمد محمود الودادي
سوسن امحمد مصباح المبروك

لم تجدد القيد

سوسن عبدالكريم عبدهللا عدوس

صابرين علي البشير خماج
صباح مفتاح الهادي إبراهيم
صفاء محمد الفيتوري الزنين
صفاء محمد يوسف المقوز
ضياء صالح الدين جبريل عبده
مهى علي عمر عمر
طيبه أحمد عبدالجبار سعيد
ظافر عبدالحكيم سالم زريق
عائشة إبراهيم الطيب الزاوي

لم يجدد القيد

عائشة صالح الدين احمد الحميدي
عبدالحميد مصطفى امحمد عبدالرحيم

عبدالرحمن عمر بشير الطويبي
عبدالرزاق عبدالسالم رمضان قلعوز

عبدالرزاق محمد علي أبوقرين
عبدالرؤوف البهلول سالم سالمة
مودة بشير احمد سعيد
ج

منسق مكتب الخريجين واإلمتياز
إسماعيل أبوالقاسم القاضي

مسجل كلية الطب البشري
هشام عبدهللا القاضي

جامعة الزاوية -كلية الطب البشري
طلبة إمتياز الدفعة الثالثة عشرة و المنسبين لقسم النساء و الوالدة في الفترة من  2019/7/1حتى 2019/8/31

ر.م

إسم الطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

محمد العيادي محمد الهميسي
محمد صالح ميلود خالط
محمد صبري ساسي الشاوش
محمد عبدالسالم عثمان علي
محمد مصباح الهادي الجمل

بداية التدريب

نهاية التدريب

التقييم

المالحظات

محمد مصباح مصطفى مصباح

محمود سالم علي الرتيمي
محمود علي سالم الحمري
مرام محمد بلعيد الهلبي
مرام منصور سالم رحومة
مروه العربي محمد المرابط
مروه سالم محمد شادي
مروه علي فرج ابوالخير
مروه فتحي محمد المفجر
مروه محمود سالم الدوبالي
مروه مصطفى سالم إبراهيم
مروه نصرالدين احمد الحامي
مريم علي حسن علي احمد
مريم علي محمد جدير
مصطفى ساسي حسين قرينات
معتزباهلل محمد رمضان ابودريعة

مفتاح محمد مفتاح قاجوم
مفيدة محمد بلعيد األحرش
مالك محمد الطاهر شعيب
مريم عبدالوهاب أحمد
منسق مكتب الخريجين واإلمتياز
إسماعيل أبوالقاسم القاضي

مسجل كلية الطب البشري
هشام عبدهللا القاضي

جامعة الزاوية -كلية الطب البشري
طلبة إمتياز الدفعة الثانية عشرة و المنسبين لقسم النساء و الوالدة في الفترة من  2019/7/1حتى 2019/8/31

ر.م

إسم الطالب

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

منى خالد العربي الفرجاني
منى عبدهللا عيسى التلوع
مريم عبدالوهاب أحمد
موده عابد ابوزيد الطاهر
ميره محمد مسعود عبدالقادر
ميسم مسعود مولود القاضي
لطيفة عامر علي الناكوع
ناهد المبروك سعد الداللي
ناهد رمضان محمد عبيد
ناهد فوزي مسعود النامي
نبيلة ابراهيم سالم أبونقاب
نجاح فتحي الصغير أبوقبصة
نجالء علي خليفة شاقان
نزار عمر علي الحراري
نزيهه عياد ارحومة اوخيات
نصيب خيري العربي القصبي
نوال عامر محمد المغموم
نوال محمد المبروك ضؤ
محمد الطاهر ابوبكر ديكو
محمد ابوبكر بن سيدي ديكو
منسق مكتب الخريجين واإلمتياز
إسماعيل أبوالقاسم القاضي

بداية التدريب

نهاية التدريب

التقييم

المالحظات

لم تجدد القيد

لم يجدد القيد
لم يجدد القيد
مسجل كلية الطب البشري
هشام عبدهللا القاضي

جامعة الزاوية -كلية الطب البشري
طلبة إمتياز الدفعة الثالثة عشرة و المنسبين لقسم طب األسرة والمجتمع في الفترة من  2019/7/1حتى 2019/7/31

ر.م

إسم الطالب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

موال مفتاح محمد أبوالقاسم

بداية التدريب

نهاية التدريب

التقييم

المالحظات
لم تجدد القيد

نورا البدري البشير رمضان

نوري خليفة عماد ابوزيد
نيروز المهدي سالم الفالح
نيروز زاكي محمد خضر
هاجر احمد محمد المحمودي
هاجر األمين محمد العكرمي
هاجر الصغير يوسف حمزة
هاجر رمضان الصغير الفقي
هاجر عبدالنبي محمد اوشاح
هاجر علي مسعود المغيربي
هبه عبد الهادي خليفة التريكي
هبه مصطفى علي الفرد

لم تجدد القيد

هدى عبدالصادق علي عبدالصادق

هديل مفتاح سعد الزويك
همام بالل علي الفقي
هناء إسماعيل عمر العكش
هناء صالح محمد رجب
هنادي مسعود حسين التائب
هويدا ضؤ القمودي الغمادي
وجدان جمعة بشير خفافة
وصال ابراهيم خليفة الحجاجي
وصال السيد الهاشمي البشير
سالم نصر سالم الوقاع

منسق مكتب الخريجين واإلمتياز

مسجل كلية الطب البشري

إسماعيل أبوالقاسم القاضي

خيري أبوعجيلة المقرحي

جامعة الزاوية -كلية الطب البشري
طلبة إمتياز الدفعة الثانية عشرة و المنسبين لقسم طب األسرة والمجتمع في الفترة من

ر.م

إسم الطالب

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

وعد علي محمد بشنة

بداية التدريب

نهاية التدريب

التقييم

المالحظات

وفاء عبدالسالم الهوش مناصير

وفاء فتحي علي المبروك
وفاء مصباح عمر دوه
ياسمين يوسف عبدالنبي األطرش

ياقين طالل ابراهيم األطرش
أسيا سعيد علي أبوالقاسم
سناء أحمد الصويعي عبود
عصام ابوبكر امبارك الويبه
عالء عبدالعزيز منصور غريبة
نصرالدين علي حركات المبوش

هنيه عبدالسالم محمد الفزاني
ساره رجب القاضي محمد
نسرين نورالدين إشكندالي
ريما عامر امحمد شقالبو
منسق مكتب الخريجين واإلمتياز
إسماعيل أبوالقاسم القاضي

مسجل كلية الطب البشري
خيري أبوعجيلة المقرحي

