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االسم

تخصص

عنوان البحث

الدرجة العلمية

دكتوراه
لغويات شعر السجون في ليبيا من  1960ـ  ،2011دراسة في شعرية الفضاء المغلق
فاطمة الطيب الطاهر قزيمة
دكتوراه
الجملة الخبرية في ديوان األعشى
لغويات
حسن رمضان الخرزة
دكتوراه
دالالت آيات الحقائق العلمية بين التفسير التراثي والتفسير العلمي
لغويات
فرج عبد الجواد عيسى
دكتوراه
أدبيات لغة الخطاب في الرواية الليبية المعاصرة ،ثالثية أحمد إبراهيم الفقيه أنموذجا
عبد العزيز خليفة القماطي
ماجستير
استدراكات الفيروزآباذي على الجوهري
لغويات
علي حسن احمودة األحول
دكتوراه
التفكير النحوي عند الزمخشري في كتابه الكشاف
المبروك رحومة مفتاح الذويب لغويات
ماجستير
نبيل محمد أبو بكر المحجوب لغويات التوجيه النحوي للقراءات الشاذة في كتاب إعراب القراءات الشواذ للعكبري
دكتوراه
الفعل من حيث التعدي واللزوم
أبو بكر مسعود صالح العكاري لغويات
ماجستير
الصورة الفنية في شعر األمير تميم بن المعز لدين هللا الفاطمي
أدبيات
سعاد مصباح ميالد عكير
ماجستير
سيميائية الوصف في سرد الرحالت العربية واالنجليزية لليبيا
ادبيات
ليلى سليمان زيادة
العريني
دكتوراه
وبناء المعنى في الخطاب األدبي اإلسالمي الحديث من خالل روايات قصص األنبياء لعبد هللا
أدبيات
آمنة جبريل المسالتي بين المعنى
دكتوراه
االعتراضات النحوية للفاكهاني على ابن هشام
حسين الهادي محمد الشريف لغويات
دكتوراه
حسن السنوسي محمد الشريف لغويات اعتراضات يحيى بن حمزة العلوي على بعض المسائل البصرية والكوفية
دكتوراه
التأثر والتأثير في شعر أبي الطيب المتنبي
أدبيات
سهام علي محمد الحمري
ماجستير
النقد األدبي في كتاب أمالي المرتضى
أدبيات
نجاة الطاهر الميالدي
ماجستير
الحاتمي والنقد األدبي
أدبيات
أمل علي المبروك العجيل
ماجستير
قراءة أبي حيوة ،إحصاء ودراسة
لغويات
ناجي ميالد امحمد خليفة
ماجستير
االختالفات الصوتية في قراءات ابن كثير وأبي عمرو وحمزة
لغويات
علي صالح محمد القمودي
ماجستير
الجهود االصطالحية المعجمية في كتاب التعريفات للجرجاني
منصور علي منصور عبد العزيز لغويات
ماجستير
التناوب في اللغة العربية ،دراسة نحوية داللية
لغويات
فاطمة عمار منصور
دكتوراه
تداولية األفعال الكالمية في القرآن الكريم
لغويات
مارن ساسي سالم الحاج
دكتوراه
شعر أحمد شوقي المسرحي ،دراسة تحليلية نقدية
أدبيات
نجالء محسن الفاظري
دكتوراه
االحتمال في القرآن الكريم
محمد عبد هللا المختار قرواش أدبيات
دكتوراه
مسائل علم المعاني في تفسير اللباب البن عادل الدمشقي
أدبيات
وفاء أبو بكر خليفة الشويرف
دكتوراه
الشاهد النحوي عند ابن مالك
لغويات
مبروكة فرج محمد شعيب
دكتوراه
اختالف اللفظ في متشابه القصص القرآني ،دراسة لغوية
لغويات
العجيلي يحيى محمد يحيى
دكتوراه
التنوعات الداللية في القراءات في زاد المسير
عبد الرحيم صالح محمد ارزيم لغويات
دكتوراه
الجهود النحوية عند مكي بن أبي طالب القيسي
عائشة مسعود المبروك الرويشي لغويات
دكتوراه
المدابغي وجهوده النحوية
لغويات
الطاهر محمد علي غريبة
دكتوراه
أسلوب الطلب في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي
لغويات
زهرة احمد الطيف الفيتوري
دكتوراه
المسائل اللغوية في كتاب كشف المشكالت للباقولي
الشارف محمد ضو عبد العزيز لغويات
ماجستير
التركيب الموصولي في الحديث الشريف
لغويات
عطية علي العكروت
ماجستير
النص الموازي في الشعر الليبي
أدبيات
فرحات احمد عمر المرغني
دكتوراه
المعاني المتقابلة في سياق واحد في القرآن الكريم ،دراسة تحليلية بالغية
يوسف احمد عبد هللا عبد الجليل أدبيات
كلية اللغات-جامعة طرابلس

جامعة طرابلس

المشرف

تاريخ المناقشة

احمد يوسف ابوحجر
البشتي الطيب بشنة
الصادق إبراهيم البصير
الطيب علي الشريف
المبروك احمد بالحاج
المبروك احمد بالحاج
المبروك احمد بالحاج
المبروك احمد بالحاج
الهادي امحمد الطبيب
إبراهيم أنيس الكاسح
إبراهيم أنيس الكاسح
إبراهيم عمر سليمان
إبراهيم عمر سليمان
أبو العيد سالم الحراري
أبو العيد سالم مسعود الحراري
أبو العيد سالم مسعود الحراري
أحمد الهادي رشراش
أحمد الهادي رشراش
أحمد الهادي رشراش
أحمد الهادي رشراش
أحمد الهادي رشراش
أحمد يوسف ابو حجر
أحمد يوسف ابو حجر
أحمد يوسف ابو حجر
بشير محمد زقالم
بشير محمد زقالم
بشير محمد زقالم
بشير محمد زقالم
بشير محمد زقالم
بشير محمد زقالم
بشير محمد زقالم
خالد محمد القماطي
رضا محمد جبران
رمضان سعد القماطي

3. 3. 2019
11. 7. 2017
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30. 6. 2019
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19.8.2020
16. 7. 2019
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دكتوراه
التناص في شعر أحمد رفيق
أدبيات
غالية المنتصر علي القمي
دكتوراه
سيميا التناغم الحركي في السرد القرآني
أدبيات
حليمة الصادق علي العائب
دكتوراه
مسائل الخالف في علمي العروض والقافية ،جمع ودراسة
سليمان رمضان علي األسطى أدبيات
دكتوراه
بنية الخطاب بين السيرة الذاتية والسير الغيرية
محمد محمد مختار بن عاشور أدبيات
دكتوراه
إسماعيل محمد علي الصابري أدبيات المفارقات السردية وأنماطها في روايات الكوني ،رباعية الخسوف أنموذجا
ماجستير
الحركة السنوسية وتأثيرها في الشعر الليبي
أدبيات
علي احمد محمد حديد
دكتوراه
مسائل الخالف بين ابن مالك والنحاة
لغويات
سعد عبد الرحمن عثمان
دكتوراه
آراء األستاذ أبي علي الشلوبين في كتاب أبي حيان تذكرة النحاة
لغويات
ابراهيم فرج علي الحويج
دكتوراه
أثر سيبويه في شرح التسهيل البن مالك
لغويات
علي محمد بن ناجي
دكتوراه
اعتراضات ابن خروف ومآخذه النحوية على ابن بابشاد
مصباح عبد السالم مفتاح رمضان لغويات
دكتوراه
الصيغ الصرفية ودالالتها في مسند السيدة عائشة
فوزي حسين عبد هللا الراشدي لغويات
ماجستير
أثر القراءات القرآنية في الخالف النحويبين مذهبي البصرة والكوفة
عبد العظيم الهادي محمد الحاتمي لغويات
ماجستير
األدلة النحوية في كتاب األشباه والنظائر للسيوطي
لغويات
مصطفى بشير جبريل
دكتوراه
الجملة الطلبية في السنن الكبرى ،دراسة نحوية داللية
لغويات
عائشة األمين محمد سليمان
دكتوراه
الشاهد الشعري بين سيبويه وابن منظور
لغويات
زينب رمضان عبد هللا
دكتوراه
الداللة السياقية للمتشابهات اللفظية في القرآن الكريم
فاطمة الشارف محمد ابونعجة لغويات
دكتوراه
حركات العربية ونظمها ،دراسة صوتية وظيفية داللية
طارق عبد الغني أحمد دعوب لغويات
دكتوراه
فكرة الترابط المعنوي بين تقاليب األصل الثالثي الواحد عند ابن جني
لغويات
سمر محمد تيسير النويالتي
ماجستير
المرأة البطل في الخطاب القصصي الليبي
أدبيات
مبروكة خليفة محمد هدريز
ماجستير
مراثي الخنساء ،دراسة أسلوبية
سناء محمد عبد السالم ساسي أدبيات
ماجستير
البنية السردية في رواية ناقة هللا إلبراهيم الكوني
أدبيات
نجية عامر الفيتوري الشنقال
ماجستير
فن المعارضات األدبية في النثر األندلسي
محظية محمد عبد الصمد الخويلدي أدبيات
ماجستير
اإلنشاء الطلبي في سورة النحل ،دراسة بالغية تطبيقية
أدبيات
عبد هللا علي عليلش
ماجستير
النزعة البالغية عند ابن القيم في تحليل النص القرآني
أدبيات
عبد السالم محمد عليلش
دكتوراه
أسلوب االحتباك في القرآن الكريم وتنوع دالالته البالغية
أدبيات
عبد هللا امهاجر خليفة اقريرة
دكتوراه
المفارقة في ثالثية علي الهوني ،دراسة تحليلية
سميرة عمار إبراهيم الرباعي أدبيات
نموذجا
دكتوراه
التاريخية ،روايتا أرض السواد لعبد الرحمن منيف واألرامل والولي األخير لخليفة حسين مصطفى
الرواية أدبيات
زينب الحراري عبد النبي جرجر
دكتوراه
أدبيات اآلفاق الوجدانية عند أتباع المدرسة الكالسيكية ،أحمد شوقي وأحمد رفيق نموذجا
هيام عوض سالم
ماجستير
التشخيص والتجسيم في شعر ابن الرومي
أدبيات
امنة عبد السالم ربوة
دكتوراه
االنزياح في شعر مظفر النواب
أدبيات
أبو زيد منصور الحداد
ماجستير
أثر النص القرآني في شعر محمد سامي البارودي
إمباركة علي عبد القادر أبو القاسم أدبيات
دكتوراه
معايير الداللة اإلفرادية في القرآن الكريم
لغويات
سميرة علي أحمد شهوب
ماجستير
الصورة الفنية عند عبيد الشعر في العصر األموي
أدبيات
أسماء محمد زيدان الفرجاني
دكتوراه
القيم اإلنسانية في الشعر األموي
أدبيات
مفيدة عبد الحميد عمار
ماجستير
منهج عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دالئل اإلعجاز)
منال محمد عبد الرحمن البوزيدي أدبيات
كلية اللغات-جامعة طرابلس

جامعة طرابلس
رمضان سعد القماطي
رمضان سعد القماطي
ساسي سعيد رمضان
ساسي سعيد رمضان
ساسي سعيد رمضان
ساسي سعيد رمضان
سالم علي شليبك
سالم علي شليبك
سالم علي شليبك
سالم علي شليبك
شعبان عمارة ضو
شعبان عمارة ضو
شعبان عمارة ضو
شعبان عمارة ضو
شعبان عمارة ضو
صالح سليم الفاخري
صالح سليم الفاخري
صالح سليم الفاخري
صبيحة عودة زعرب
عبد الحكيم شعبان الغرياني
عبد الحكيم شعبان الغرياني
عبد السالم احمد البوعيشي
عبد السالم الهمالي سعود
عبد السالم الهمالي سعود
عبد السالم الهمالي سعود
عبد السالم الهمالي سعود
عبد السالم الهمالي سعود
عبد السالم الهمالي سعود
عبد السالم الهمالي سعود
عبد السالم الهمالي سعود
عبد السالم أحمد البوعيشي
عبد هللا عبد الحميد سويد
عبد هللا علي الصويعي
عبد هللا علي الصويعي
عبد هللا علي الصويعي

18. 5. 2017
29. 7. 2015
16. 5. 2017
21.6.2021
23. 6. 2021
16. 12. 2015
21. 2. 2019
12. 2. 2019
28. 10. 2014
27.1.2021
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17. 6. 2015
20. 4. 2015
21. 1. 2021
28. 3. 2022
13. 2. 2019
4. 7. 2017
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17. 10. 2016
28. 5. 2016
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26. 10. 2014
31. 7. 2017
16. 5. 2016
25. 3. 2016
27. 9. 2015
30. 5. 2015
21. 6. 2014
21. 4. 2014
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25. 4. 2022
23.12.2020
20. 6. 2019
28. 12. 2016
29. 4. 2015
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ماجستير
توظيف األسطورة في الشعر الليبي المعاصر
أدبيات
محمود احمد نابي
ماجستير
أساليب التوكيد وأغراضه البالغية في تفسير الكشاف للزمخشري
الصادق عيسى أحمد الرجباني أدبيات
ماجستير
هداية العرفان في شرح مصلحة اللسان ،دراسة وتحقيق
لغويات
زنيب سالم خليل عمر
ماجستير
التنغيم وأثره في توضيح اإلعراب وبيان المعنى
لغويات
منال امحمد علي الحافي
ماجستير
المسائل الصوتية في قراءتي ابن كثير ونافع
لغويات
سهيل إبراهيم ابو غالية
ماجستير
الدرس الصوتي عند الفارابي في كتابه الموسيقا الكبير
لغويات
سليمان رجب العقاب
ماجستير
الدراسات الصوتية عند أبي الحسن النوري الصفاقسي
لغويات
سيف النصر عوض راقي
ماجستير
الدرس الصوتي في كتاب اللباب في علل البناء واإلعراب للعكبري
لغويات
نور الدين امحمد محمد سهل
ماجستير
األسماء العاملة في صحيح مسلم
لغويات
سليمان محمد العربي
دكتوراه
الفنون البيانية في الشعر العربي قبل اإلسالم
إبراهيم امحمد محمد السلوقي أدبيات
دكتوراه
المقطعات الشعرية األندلسية في عهد المرابطين والموحدين
أدبيات
فوزية مولود علي خفافة
ماجستير
التجربة الشعرية عند أبي العالء المعري
أدبيات
نعيمة سعيد أبو عجيلة
ماجستير
البناء الفني لقصص محمد المسالتي
أدبيات
محمد فرج محمد بدر
ماجستير
المشتقات العاملة في ديوان حسان بن ثابت
لغويات
محمد سعيد مسعود المشرتع
ماجستير
ابن هشام األنصاري وكتابه شرح شذور الذهب
لغويات
فرج علي عطية عبد السالم
محمد مسعود امحمد عرقوب لغوياتالتوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية في تفسير التحرير والتنوير البن عاشور دكتوراه
ماجستير
األسماء العاملة عمل األفعال بين االسمية والفعلية
نجاة فرج رمضان الشرقاوي لغويات
ماجستير
ألفية ابن معطي بين ابن الخباز والنيلي ،دراسة نحوية موازنة
لغويات
محمد رمضان أحمد الثابتي
دكتوراه
منهج المرادي في شرحه لكتاب التسهيل البن مالك
عبد السالم محمد ميالد المشبك لغويات
ماجستير
توجيه القراءات في تفسير النسفي
لغويات
خليفة صالح محمد الشلخة
دكتوراه
الشاهد النحوي عند مكي بن أبي طالب القيسي
لغويات
خميس محمد رمضان عامر
دكتوراه
االستدالل النحوي عند ابن الحاجب
لغويات
ناجية صالح محمد المعلول
دكتوراه
تعليقات محمد محيي الدين عبد الحميد على شراح األلفية
لغويات
فؤاد الطاهر العالم
ماجستير
أدبيات النص الروائي الليبي "رواية أحمد إبراهيم الفقيه"
أدبيات
مريم محمد إبراهيم أوحيدة
ماجستير
تحقيق جزء من مخطوط تفسير البحر المحيط ألبي حيان
إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم الصغير لغويات
دكتوراه
الزمن في صحيح مسلم  ،دراسة في التركيب والداللة
فوزي محمد المبروك هذلول لغويات
ماجستير
البنية اإليقاعية في شعر علي الهوني المطبوع من  2005إلى 2012
لغويات
صفاء علي الهادي شونة
ماجستير
بناء الجملة الفعلية في مسند السيدة عائشة
لغويات
نعيمة مفتاح بنور حجاج
ماجستير
ابن النحاس الحلبي نحويا
لغويات
زينب رمضان عبد هللا
ماجستير
األوجه اإلعرابية للقراءات
لغويات
عفاف محمد علي بن خلف
موازنة بين الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي واألزهية في علم الحروف للهروي ماجستير
لطفية عبد السالم موسى الجنش لغويات
دكتوراه
شرح األلفية البن عقيل بين حاشيتي السجاعي والخضري
لغويات
نجاة السنوسي األشهب
ماجستير
األساليب الطلبية في ديوان ابن زيدون ،دراسة نحوية بالغية
عبد الحميد حسن مسعود عبد السيد لغويات
ماجستير
القصيدة السيرالذاتية في األدب الليبي  1950ـ 2000
أدبيات
اية الطاهر غريبي قدمور
ماجستير
التناص في ديوان ابن نباتة المصري
أدبيات
حمزة شعبان علي االحول
كلية اللغات-جامعة طرابلس

جامعة طرابلس
عبد هللا علي الصويعي
عبد هللا محمد الزيات
عبد الناصر رمضان شيتاو
عبد الناصر رمضان شيتاو
عبد الناصر رمضان شيتاو
عبد الناصر رمضان شيتاو
عبد الناصر رمضان شيتاو
عبد الناصر رمضان شيتاو
عبد الناصر رمضان شيتاو
عبد النبي سالم اقدير
عبد النبي سالم اقدير
عبد النبي سالم قدير
عبد النبي سالم قدير
علي الطاهر الفاسي
علي الطاهر الفاسي
علي الطاهر الفاسي
علي الطاهر الفاسي
علي الطاهر الفاسي
علي الطاهر الفاسي
علي الطاهر الفاسي
علي أبو القاسم عون
علي أبو القاسم عون
علي أبو القاسم عون
علي أحمد عبد الحميد
علي عبد السالم سالمة
علي عبد السالم سالمة
عمر محمد العالم
فاطمة محمد األزهري
فاطمة محمد األزهري
فاطمة محمد األزهري
فاطمة محمد األزهري
فاطمة محمد األزهري
فتحي حسن علي خطاب
فريدة االمن المصري
فريدة االمين المصري

2. 3. 2015
14. 10. 2014
10. 10. 2018
11. 5. 2017
27. 11. 2016
24. 10. 2016
22. 10. 2016
17. 9. 2016
16 . 12 . 2021
13. 7. 2016
24. 2.2021
16. 4. 2015
2 . 9 . 2020
18. 7. 2019
10. 5. 2016
25. 2. 2016
21. 2.2021
25.11.2021
8.12.2021
12 . 1 . 2021
13. 12. 2016
24. 4. 2016
14 . 3 . 2021
18. 2. 2020
22. 10. 2015
22.12.2021
10.11.2021
17.11.2019
15. 5. 2014
21. 2. 2021
11.7.2021
9.1.2022
22. 12. 2015
15.9.2020
12. 7. 2016

كلية اللغات

قائمة بأسماء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه بقسم اللغة العربية 2022-2014

ماجستير
شعر الزهد عند أبي إسحاق األلبيري
أدبيات
جاد هللا صالح جاد هللا محمد
105
دكتوراه
المدارس العبثية وأثرها على األعمال السردية الليبية الحديثة
 106عبد الرزاق محمد عبد هللا الماعزي أدبيات
ماجستير
القصة القصيرة عند األديب الليبي جمعة بوكليب ،دراسة نقدية
أدبيات
أسامة محمد النائض
107
ماجستير
ظاهرة التشخيص والتجسيد في شعر ميخائيل نعيمة
أدبيات
ابتسام ميالد فنير
108
دكتوراه
بالغة التوكيد في صحيح مسلم
 109ربيع عبد العاطي عبدهللا ابو جريدة أدبيات
ماجستير
لغويات تعقبات ابن عصفور للكوفيين من خالل كتابه (الشرح الكبير لجمل الزجاجي)
فؤاد الطاهر العالم
110
ماجستير
أثر سيبويه في تفسير القرطبي  ،دراسة صوتية ،صرفية ،نحوية
لغويات
أم الخير عمر فرج الشريف
111
دكتوراه
مسائل الخالف النحوي في التصريح بمضمون التوضيح
لغويات
خالد عبد هللا محمد الطاهر
112
دكتوراه
التفكير اللساني عند أبي حامد الغزالي
لغويات
وردة ابراهيم عمر سليمان
113
دكتوراه
الفصيح المتداول في لهجة شرق طرابلس
لغويات
مفتاح محمد السائح
114
دكتوراه
الخالف النحوي والصرفي في معجم تهذيب اللغة لألزهري
لغويات
حسن ابراهيم امحمد اشتيوي
115
دكتوراه
التراكيب النحوية ودالالتها في حاشية الطيبي
 116رمضان علي محمد علس خليفة لغويات
ماجستير
لغوياتابن التمجيد على تفسير البيضاوي من أول سورة هود إلى آخر سورة النحل ،دراسة وتحقيق
حاشية
عمر المهدي رمضان سالم
117
دكتوراه
لغويات اعتراضات أبي علي الفارسي الصرفية والنحوية وأثرها في تعليل وجوه القراءات
احمد عبدهللا سويسي
118
ماجستير
التشكيالت البيانية في مقامات بديع الزمان الهمذاني
أدبيات
إيمان محمد حامد العجيلي
119
دكتوراه
فن المقالة في آثار عبد اللطيف الشويرف
 120علي البهلول الحاج علي حسين أدبيات
دكتوراه
مشتمالت المكان في قصص أحمد يوسف عقيلة
أدبيات
رجب عبد هللا خليفة مفتاح
121
ماجستير
اإلدغام في القراءات العشرة في ضوء علم األصوات الحديث
لغويات
حنان محمد ميالد احميد
122
ماجستير
ظاهرة السوابق واللواحق وأثرها في دراسة المقطع الصوتي
لغويات
ابتسام علي ساسي
123
ماجستير
الدرس الصوتي عند عبد الوهاب القرطبي
لغويات
احمد صالح فرج الالفي
124
ماجستير
الدرس الصرفي في القاموس المحيط
 125خديجة الصويعي احمد أبو سريويل لغويات
ماجستير
أثر البيئات الصوتية على خصائص األصوات اللغوية
لغويات
هاجر سالم الهاشمي رخاء
126
ماجستير
ظاهرة االنسجام الصوتي وأثرها في المبنى والمعنى
هند الشارف محمد عبد العزيز لغويات
127
ماجستير
منهج أبي عمر الداني في الوقف واالبتداء من خالل كتابه المكتفى
لغويات
منير علي أبو القاسم المرابط
128
دكتوراه
عدول النظم القرآني من خالل تفسير الكشاف للزمخشري
أدبيات
ابراهيم مفتاح سالم ابحور
129
دكتوراه
األساليب اإلنشائية في ديوان المتنبي
 130عبد السالم المبروك سعيد عبد الرحمنلغويات
ماجستير
ضوابط المفاضلة والترجيح عند مكي بن أبي طالب
لغويات
سالم علي سالم جمعة
131
ماجستير
األبنية الصرفية ودالالتها في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
لغويات
ابراهيم علي عيسي االحيمر
132
دكتوراه
الرتبة في الفكر النحوي العربي والدرس اللساني
لغويات
نجاة محمد صالح اليسير
133
دكتوراه
لغويات الشاهد النحوي عند أبي علي الفارسي ،في كتابه التعليقة على كتاب سيبويه
اسماء حسن علي المقطوف
134
ماجستير
الشعر الصوفي في عصر المماليك
ادبيات
ونيس هدية علي
135
ماجستير
االنزياح في شعر حسن أحمد محمد السوسي
لغويات
ريمة علي محمد النفاتي
136
ماجستير
التناص في شعر حسن السوسي
أدبيات
عمر حسين عمر ابوغرارة
137
الدراسات العليا بكلية اللغات
كلية اللغات-جامعة طرابلس

جامعة طرابلس
فريدة االمين المصري
فريدة األمين المصري
فريدة األمين المصري
قريرة زرقون نصر
كوالن علي الشريف
محمد امحمد الكيش
محمد امحمد الكيش
محمد امحمد الكيش
محمد خليفة االسود
محمد خليفة األسود
محمد عبد السالم ابشيش
محمد عبد السالم بشيش
محمد عبد الواحد محمد
محمد عبدالسالم ابشيش
محمد علي البحباح
محمد مسعود جبران
محمد مصطفى بن الحاج
محمد منصف القماطي
محمد منصف القماطي
محمد منصف القماطي
محمود فتح هللا الصغير
محمود فتح هللا الصغير
محمود فتح هللا أحمد
محمود فتح هللا أحمد
مصطفى محمد ابوشعالة
موسى محمد زنين
ميلود ميالد الصغير
ميلود ميالد الصغير
ميلود ميالد الصغير
ميلود ميالد الصغير
نوري احمد عبيريد
نوري أحمد عبيريد
نوري أحمد عبيريد

8. 5. 2016
2. 6.2021
23. 6. 2021
22. 2. 2020
8. 12. 2018
14. 10. 2014
14. 8. 2021
12.12.2021
16.2.2020
12. 11. 2017
1. 8. 2016
21. 6. 2018
11.11.2021
22.12. 2018
22. 6. 2021
4. 3. 2014
7. 2. 2021
10. 11. 2016
10. 8. 2016
30. 10. 2014
6. 5. 2018
26. 4. 2018
28. 8. 2017
24. 8. 2017
21. 11.2018
14. 5. 2015
28. 5. 2015
3. 1. 2019
19. 4. 2015
16. 6. 2019
29. 11. 2014
1. 8. 2019
25.8.2020

