المجموعة األولى  -لغة فرنسية
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االسم
اسراء عبدالرحمن مفتاح احميد
ايمان عون علي درهيب
أحمد محمد االسعد الهادي الغرياني
أحمد نوري شعبان وقاد
أسيل أنور علي ابوستة
أميرة جمعة الصغير اعمارة
آالء عبدالرزاق عبدالسالم حريز
آية جمعة محمد بن عمر
آية صالح الدين السنوسي أبوغاليه
آية عزالدين ميالد الجعيدى
تقوى محمد امحمد عقيلة
تقوى هشام محمد مامي
تيماء الصديق عبدالسالم سالم
حنين سعيد صالح محمد
حنين صالح الصادق أبوحميدة
حنين صالح ميالد اعمار
خولة محمد احمد مريحيل
دانية عبدالباسط الهادى أبوغرارة
رواسي عبدالباسط علي هويدي
ريمه خيري عريبي الشيباني
سجدة الهادي محمد جرانة
سناء ابراهيم سالم القريقني
شذى عادل محمد الجميل
شذى فرج ضو صالح
شهد سمير محمد بن طاهر
شيفاء سمير عياد الشريف
صابرين الفرجاني شنبو
عبدالباري نوري مسعود سعيد
عبدالمالك عامر على مقيدش
عدنان عادل البوعيشي السائح
علي ابراهيم علي الدابر
فرح جمعة علي الحسناوي

مالحظات
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جدول المجموعة األولى  -اللغة الفرنسية

لغة فرنسية فقط
لغة فرنسية فقط

االسم
فرح عامر محمد السعدي
لمياء عبدالمولى عبدالحميد اوهيبة
لميس جالل خليفة الجاللي
محمود عادل المرغني جريد
مرام جمال محمد المطردي
مرام هاني ميالد قريميدة
مريم خالد مسعود عيسى
مسرة سالم علي الفقيه
مسرة عبدالعظيم المهدي العزيبي
مياره منصور اغنيوه محمد
ميسم رضوان حمدو الفزاني
نادر لطفي البشير اليعقيلي
ندى عبدهللا الهادي ديره
هالة محمد فرج الجفين
هبة محمد علي حميد
هنادي علي الهادي الحاج
هيثم امعمر رجب الشوشان
وردة مفتاح سالم البشع
وسيم أحمد محمد الناقة
يقين محمد عياد حسن

اليوم
السبت
االثنين
األربعاء

8:30-10:30
لغة انجليزية/القاعة ( 41أ .أبوبكر الوجواج)
لغة عربية/القاعة ( 41أ .سهام الحجاجي)
لغة فرنسية/القاعة ( 41أ .توفيق أبولبيدة)

مالحظات

موعة األولى  -اللغة الفرنسية
10:30-12:30
لغة عربية/القاعة ( 41أ .سهام الحجاجي)
لغة فرنسية/القاعة ( 41أ .توفيق أبولبيدة)
لغة انجليزية/القاعة ( 41أ .أبوبكر الوجواج)

