المجموعة السادسة  -لغة إيطالية
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االسم
المعتصم باهللا مراد عبدالسالم شنيبة
أحمد نورى عمر جبودة
أمنية رمضان علي الهبهاب
بشرى جمعة محمد المدهون
بشرى حسين علي النويجي
تقوى صالح عمران أبو رزيزة
تميم عادل الزواوي
تهاني يوسف محمد عوض
حسناء ناجى مفتاح الجريبى
حنان عادل محمد النائلي
حنان مصطفى محمد الزروق
دانية حسن علي الواعر
دانية عياد عمر الدريبي
رحاب عبدالرزاق مفتاح الشائبي
ريان الهادي محمد الفورتي
سجا ابراهيم محمد بارود
سلماء ميلود عبدالسالم الهاشمي
سلمى حسن ميالد الورفلي
شفاء حسن الصادق البلعزى
عائشة فرج سالم ادريس
عبدالرحمن العربى مولود قبصون
عبدالمالك التهامى ابوعبدهللا احمد
عبدالهادي مختار مصباح
عمار رجب عمار الولوال
غالية مفتاح محمد زغدون
فاطمة رمضان جمعه العجيلي
فاطمة عثمان محمد دمورو
سالم عبداللطيف سعيد القزله
فصلت جمال علي الشاهد
قصي عماد مختار الدرناوي
قيس ابراهيم ابوبكر عبدالرزاق
لجين مصطفى فرج الترهوني

مالحظات
لغة عربية فقط

لغة عربية فقط
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االسم
محمد أبوبكر عثمان الطويل
محمد أحمد رجب عبدالسالم
محمد صالح علي عجاج
محمد عادل محمد دليلة
محمد فرج محمد درار
محمد علي محمد حمي
محمد ناجي حسين الوخي
مرام اسماعيل محمد بحيري
مرام سالم عبدهللا مزوغي
مريم توقيق زائد ابوصيع
مريم طارق بشير الشحومي
مالك مصباح الشتيوي أبوشهيوة
مهند عادل رجب الترهوني
مودة محمد مصطفى أبودينة
مودة مصباح الصادق مسعود
نسيبة عياد علي البركي
نهلة جمال علي الشاهد
نهى كمال ناجي الزرقاتي
نورالهدى عصام ابراهيم الفالح
هبة الرحمن محمد عبدالمجيد العاقل
هوازن الصديق احمد ابوسعيدة
وجود محمد عبدالرحمن لبيب

لغة عربية فقط

لغة عربية  +لغة انجليزية
اليوم
األحد
الثالثاء
الخميس
لغة عربية فقط

جدول المجموعة السادسة  -اللغة اإليطالية
8:30-10:30
لغة عربية/المدرج (أ .آية قدمور)
لغة إيطالية/القاعة ( 42أ .فتحي الطالبي)
لغة انجليزية/القاعة ( 11أ .محمد برقيق)

مالحظات
لغة عربية  +لغة إيطالية
لغة عربية فقط
لغة انجليزية فقط

ة السادسة  -اللغة اإليطالية
10:30-12:30
لغة انجليزية/القاعة ( 11أ .محمد برقيق)
لغة عربية/المدرج (أ .آية قدمور)
لغة إيطالية/القاعة ( 42أ .فتحي الطالبي)

