
سنة التخرجالنسبةمكان  الحصول علي الماجستيرمكان  الحصول علي الشهادة الجامعيةصفة االلتحاقتاريخ الميالدالجنسيةاالســـــم رباعي

6829/12/2015الدراسات العليا غريانكلية التربية نالوتتفرغ للدراسة09/09/1984ليبيةابتسام علي أحمد أحمودة1

12/02/2018جيدجامعة الزاوية  كلية االداب الجامعة  المفتوحة تفرغ للدراسة17/12/1969ليبيابوالقاسم عبدالسالم محمد عموش 2

8811/11/2021كلية الدراسات العليا جامعة المرقبكلية الشريعة مسالتةتفرغ للدراسة14/07/1974ليبيامحمد المهدي امحمد ابوعجيلة3

01/01/2001جيدجامعة بنغازي جامعة بنغازي تفرغ للدراسة26/11/1978ليبي إبراهيم سيد أبو العيد عبدالكريم 4

21/03/2016جيد جدًا 82.83.كلية اآلداب_ جامعة طرابلس .طرابلس_ المعهد العالي إلعداد وتأهيل المعلمين مجد العرب تدرس على حسابك الخاص03/07/1984ليبية.إيمان الحمروني أحمد الونيس5

29/07/2007اجيزت بدون نسبة جامعة طرابلس الجامعة المفتوحة تدرس على حسابك الخاص01/11/1975ليبي أحمد محمد أبوالقاسم القادري 6

79.807/12/2019جامعة سبهاجامعة سبهاتدرس على حسابك الخاص07/04/1983ليبيةحنان الطاهر السنوسي عبدالرحمن7

13/12/2021ممتاز % 95كلية اآلداب األصابعة جامعة غريانجامعة ناصر سابقاتدرس على حسابك الخاص04/12/1969ليبيةخيرية مفتاح إبراهيم بودينة 8

21/10/2019جيد جداجامعة بنغازيجامعة بنغازيتدرس على حسابك الخاص04/02/1987ليبيةريما أبوبكر حسين الكبتي9

22/10/2016إجازة الرسالة بدون مالحظات  وبدون نسبة جامعة ناصر جامعة عمر المختار طبرقتدرس على حسابك الخاص07/07/1986ليبي سيف النصر عوض راقي اكريم 10

7711/12/2020جامعة غريان طرابلستدرس على حسابك الخاص08/12/1984ليبيصالح الدين الطاهر بشير 11

82.3823/10/2014جامعة الزاويةجامعة عمر المختار البيضاءتدرس على حسابك الخاص12/12/1986ليبيطارق فرج علي محمد12

13/07/2009جيدجامعة الزيتونةجامعة الزيتونةمنحة دراسية10/01/1966ليبيةعائشة الفرجاني احمد علي13

319/03/2014األكاديمية الليبية طرابلسجامعة الجبل الغربيتفرغ للدراسة23/07/1981ليبيعبدالفتاح محمد أحمد ربيده14

07/03/2019%75كلية اللغات جامعة طرابلسالجامعه األسمريه زليتنتفرغ للدراسة01/01/1966ليبيهعطيه علي مبارك العكروت15

9011/11/2021جامعة ناصر جامعة الزيتونة تدرس على حسابك الخاص05/09/1968ليبي عمر المهدي رمضان سالم 16

16/01/2016جيد  جداًجامعة طرابلسالمعهد العالي سوق الجمعه ترهونهتدرس على حسابك الخاص10/01/1983ليبيةفتحيه محمد عبد السالم النفاتي17

78.3325/12/2014قسم اللغة العربية- كلية االداب - جامعة سبها قسم اللغة العربية- كلية االداب - جامعة سبها تدرس على حسابك الخاص12/02/1978ليبيمحمد حامد عبدالسالم االسمر18

.زليتن/كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بالجامعة األسمرية اإلسالمية.زليتن/كلية اآلداب بالجامعة األسمرية اإلسالميةتدرس على حسابك الخاص26/11/1994.ليبيمختار محمد مختار بن عاشور19 90%06/11/2021

73.219/05/2010الجامعة االسمريةالجامعة األسمريةتدرس على حسابك الخاص01/01/1962ليبيمغتاح أبوزيد محمد العزامي20

28/04/2019جيد 72.76كلية االداب الخمسكلية االداب والعلوم مسالتهتدرس على حسابك الخاص12/01/1984ليبيةمهرة ونيس معتوق سعود 21

23/05/2021%73كلية اللغات- جامعة طرابلس كلية العلوم واالداب - جامعة المرقبتدرس على حسابك الخاص20/04/1968ليبيةنجاة فرج رمضان الشرقاوي22

أسماء المتقدمين للدراسات العليا قسم اللغة العربية 
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