المجموعة الخامسة  -لغة إيطالية
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االسم
اسحاق رمضان الشارف العزابي
المعتصم باهلل عبدالسالم محمد بن احميد
الهادية علي محمد الشاملى
امتنان خالد سالم شالبي
ايمان حسين محمد الزياني
أبرار صالح برينى البعوي
أبرار عبدالرزاق علي المحبس
أبرار محمد الجيالني الككلي
أحمد محمد علي الطويل
أسماء رياض الهاشمي الصغير
أنس عبدالعزيز على ادم
آالء عبدالمجيد يوسف ليطة
آالء فوزي سعيد جمام
بشرى حسين بشير التركي
بغداد شيبان حارث احمد
خدوجة حافظ سعيد الدوس
رتاج محمود صالح أبوسالمة
زهرة موالي أحمد موالي علي الشريف
سالم السيد عبد المقصود فقير
سجاء سليمان علي الرفاعى
سهى نوري مسعود الوافي
شادية سالم محمد سويسى
شهد سامي مصطفى فضل
شهد يوسف مفتاح الخباط
شيماء أحمد الدوكالى العالم
شيماء عمر هديه ادريس
ضحى خميس أبوبكر الصابري
عاطف عبدالحفيظ مهدب السوودى
عبدالعزيز رجب أحمد العكاري
عبدالمهين أحمد محمد راشد
عبدالهادي مختار مصباح
عدنان أحمد الصيد الرحيبات

مالحظات

لغة انجليزية فقط
لغة عربية فقط
لغة عربية  +لغة إيطالية

االسم
ر.ت
 33عالء أحمد الصيد الرحيبات
 34فاطمة نزار صالح عبدالسيد
 35فدوى إبراهيم امحمد األسود
 36مجاهد عصام الدين أزهر حميد
 37محمد سالم محمد التونسي
 38محمد عبدالسالم حمد الكويل
 39محمد عبدالغني سالم قنفوذ
 40محمد عبدالقادر جمعة مراد
 41محمد عبدالكريم صالح عبدالونيس
 42مريم بشير سعد الزياني
 43مريم محمد شعبان قريرة
 44مسرة عدنان محمد الجعيدى
 45منتهى محمد عمر المالطي
 46ندى خالد محمد ساسي
 47نورالهدى سالم امحمد الترهوني
 48هبة عثمان محمد دويش
 49هبة علي ميلود أبوخيط
 50هداية الصيد علي بلقاسم
 51هديل صالح الصادق العجيلى
 52هديل مبارك السنوسى الرعبوب
 53هديل مفتاح عمار افحيح
 54يقين علي عبدالحميد جادهللا

جدول المجموعة الخامسة  -اللغة اإليطالية
8:30-10:30
اليوم
األحد لغة انجليزية/القاعة ( 41أ .أبوبكر الوجواج)
لغة عربية/المدرج (أ .آية قدمور)
الثالثاء
لغة إيطالية/القاعة ( 41أ .فتحي الطالبي)
الخميس

مالحظات
لغة عربية  +لغة إيطالية

لغة عربية فقط

مجموعة الخامسة  -اللغة اإليطالية
10:30-12:30
لغة عربية/المدرج (أ .آية قدمور)
لغة إيطالية/القاعة ( 41أ .فتحي الطالبي)
لغة انجليزية/القاعة ( 41أ .أبوبكر الوجواج)

