قائمة بأسماء طلبة المجموعة ( ) 6
اللغة األجنبية الثانية :اللغة اإليطالية

ر .م

اسم الطالب  /ة

رقم القيد

1

االء ميلود عبدهللا الكاشدي

2211991425

2

امان محمود دمحم بن سلىم
ي

رقم القيد تحت اإلجراء

3

رياض رمضان عبدهللا الهالك

رقم القيد تحت اإلجراء

4

زينب مصطف الصادق المريول

2211901280

5

سعيد لطف سليمان شبيط

2211906220

6

عل سليمان
سلسبيل فتىح ي

2211901430

7

شلب
شهد السايح دمحم
ي

2211906134

8

شهد نجيب دمحم درمان

2211901306

9

صابرين فرج مسعود أبوسبيطة

2211901343

19

طه عمر مصطف بن غربية

2211949446

11

الحبيش
طه صالح الطاهر
ي

2211906161

12

عابد المختار عبدالرزاق شالن

2211901380

13

عبدالرحمن صالح دمحم بديوى

2211906203

14

عبدهللا رجب أحمد إدريس

2211901368

15

التونش
عبدالوارت عل صالح
ي

2211906231

16

عبدالوهاب صالح دمحم بركة

2211906225

17

عفراء صالح الدين خليفة القريوى

2211901435

18

الدغايىم
كميلة اسامة اسماعيل
ي

2211906160

19

لميا دمحم عبدالرزاق النجار

2211901351

29

ليل الصديق المبوك مازة

2211906131

21

دمحم ابوبكر دمحم البدوى

2211906182

22

دمحم السنوىس كمال الشيف

2211901440

23

دمحم ميالد حسي عبدالسالم رجب

2211906232

24

المرغب جريد
محمود عادل
ي

25

مختار يوسف مختار االمي

2211906243

26

مروة ادمحم جمعة فطبة

2211906224

27

ناج
مروة عبدالباسط جمعة ي

2211991284

28

مشه عبدالحكيم المبوك ادم

2211901342

مالحظات

رقم القيد تحت اإلجراء

قائمة بأسماء طلبة المجموعة ( ) 6
اللغة األجنبية الثانية :اللغة اإليطالية

ر .م

رقم القيد

إسم الطالب/ة

29

مالك محمود دمحم خميس

2211901307

39

مها حسي رمضان الحبيش

2211901402

31

مودة بهلول الصيد كاسكي

2211906238

32

ندى خالد الهادى التاجورى

2211901362

33

عل الب يك
نسيبة عياد ي

34

الرقيع
عل
ي
نصيب دمحم ي

2211906199

35

نىه جالل عبدهللا الشقشاق

2211906148

36

نهلة جمال الشاهد

37

نور عبدالرزاق دمحم ابوحامد

2211901403

38

المريىم
نورالهدى عمران عمر
ي

2211901421

39

وعد االمي جمعة ابوظهب

2211901337

49

وئام عل دمحم الحمودى

2211906197

41
42
43
44
45
46
47
48
49
59

مالحظات

رقم القيد تحت اإلجراء

رقم القيد تحت اإلجراء

