
قائمة بالطلبة المنقطعین عن الدراسة من الفصل التمھیدي خریف 2020

 القسم رقم القید اسم الطالب ر.م
 العام2191907826  ابراھیم نجم الدین سالم بالحاج1 
 العام2191907841  احمد النورى سالم الحاج احمد2 
 العام2191909961  احمد جبریل نصر محمد3 
 العام2191907683  احمد محمد فرج الرطیب4 
 العام2191907745  اسراء على احمد الحمادى5 
 العام2191909441  اسعد عبدالرزاق امحمد الزرقانى6 
 العام2191908609  اسماء نصرالدین ابوبكر ابوجناح7 
 العام2191907800  اسیل خالد عمر السحوبي8 
 العام2191907765  اكرام امین فرج ھویدى9 
 العام2191907696  اآلء جمعة الصید الخبولي10 
 العام2191909359  االء ابوالقاسم یوسف محمد11 
 العام2191908608  الحسن على رمضان الفرجانى12 
 العام2191908444  المھتدى رمضان محمد كازوز13 
 العام2191909828  انتصار رجب علي مصباح14 
 العام2191904914  ایة عیاد محمد العلوى15 
 العام2191910346  ایة فرج رجب محمود16 
 العام2191907842  ایوب خلیفة قاسم سالم17 
 العام2191907845  بثینة مصباح المبروك كشاد18 
 العام2191909844  بدرالدین سالم الھادي الشریف19 
 العام2191908014  بشرى عادل عاشور الشبو20 
 العام2191907802  بشري ارحومة بشیر العروي21 
 العام2191908438  جیھان سالم امحمد كرعان22 
 العام2191908162  حسام محمد عمر سوف الجین23 
 العام2191909778  حمزة عبدهللا على بلعید24 
 العام2191907685  حنین احمد على البوعیشى25 
 العام2191907780  خولة عبدالسالم على الشھوبي26 
 العام2191907718  دنیا مصطفى عبد هللا سوف27 
 العام2191908443  دیمھ صالح العربي غریب28 



 العام2191907869  رتاج یونس عبدالرحیم الالفي29 
 العام2191907702  رنا خلیفة محمد بن االشھر30 
 العام2191909664  ریاض رمضان عبدهللا الھالك31 
 العام2191907709  ریھام عبد المجید سعید على32 
 العام2191907771  سارة خیرى رمضان قاسم اغا33 
 العام2191908249  سجي صالح القنفود اشكرني34 
 العام2191907785  سفیان مصطفى علي الحراري35 
 العام2191907711  سلسبیل رجب ابوعائشة الغزیوي36 
 العام2191907772  سلمي رجب خضیر عثمان37 
 العام2191908491  سندس الشارف محمد عمران38 
 العام2191901415  سندس علي اوحیدة عبدالسالم39 
 العام2191907738  شدى فرج ضو صالح40 
 العام2191908512  صفاء عبدالقادر صالح المشاى41 
 العام2191907859  صفاء كمال سلطان الوھج42 
 العام2191907813  صھیب محمد محمد التواتى43 
 العام2191907862  ضحى عمر الفرجانى ابوصبیع44 
 العام2191910090  طھ عبدالباسط محمد الشویرف45 
 العام2191908441  عائشة ابراھیم محمد الجائر46 
 العام2191907851  عائشة ابراھیم میلود العسكرى47 
 العام2191907811  عاصم عبدالرحمن امحمد غویلھ48 
 العام2191909779  عبد الحكیم عامر نافع علي49 
 العام2191908170  عبد الحكیم نورى سالم الصغیر50 

 عبد الرحمن ابوعائشة عبد هللا بن51 
 العام2191907871 نجمة

 العام2191907687  عبدهللا عبدالفتاح خلیفة حزویر52 
 العام2191907864  عبدالمھیمن اسماعیل المبروك زائد53 
 العام2191907712  عزیزة عبدالحكیم احمیدة ابراھیم54 
 العام2191907723  فاطمة مفتاح سعد الورفلي55 
 العام2191907778  فاطمھ مختار ابراھیم دوزان56 
 العام2191907784  فراس عمار منصور بحر57 
 العام2191907682  مؤید فوزى محمد العلوص58 
 العام2191909849  محمد الطاھر احمد حالول59 
 العام2191907686  محمد المزوغى ابراھیم امسیلخ60 
 العام2191907688  محمد خیري نصر شعیب61 



 العام2191908544  محمد سالم رجب عرعارة62 
 العام2191907843  محمد سالم عیسى محمد63 
 العام2191907684  محمد علي میالد الغزیوي64 
 العام2191908181  مرح عمر عمر شعبان65 
 العام2191907858  مسرة عمران الھاشمى المجدوب66 
 العام2191908248  مطیع فتحى الجیالنى المنقوش67 
 العام2191907782  مالك عبد الھادى عثمان الزلیطنى68 
 العام2191909845  منال مفتاح محمد مفتاح69 
 العام2191907833  منیر عبدالرحمن رمضان قجم70 
 العام2191907701  نوارة صالح حمید الشوشان71 
 العام2191908316  ھاجر مصطفى رجب الشامي72 
 العام2191907805  ھالة فؤاد یوسف ابو عمرة73 
 العام2191910217  ھیثم سامي المصري ابوقربة74 
 العام2191909388  وعد لطفي علي الضاوي75 

 الدراسة واالمتحانات بكلیة اللغات






