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فاطمة حجاز علي عبدالسالم أحجاز12181907720

ابرار عبد الرزاق علي المحبس22201901661

ابرار محمد الجيالنى الككلى32201900609

احمد محمد على الطويل42191907517

إشراق عبدالسالم امحمد العيان52201901669

االء الصيد علي بن عامر62201901231

المعتصم باهلل عبدالسالم محمد بن آحميد72181907912

الهادية علي محمد الشاملي82201901671

امتنان خالد سالم شالبي92191901243

آية صالح السنوسي ابوغالية102201901674

آية عبدالباري عبدالباسط طريش112201901675

ايمان العيفة بن عبدالرحمن بن محمد122191907860

ايمان عون علي درهيب132201900875

ايه جمعه محمد بن عمر142201901576

بشرى حسين بشير التركي152201903853

بالل عبدالغنى محمد الصابرى162201900876

تقوى جالل األمين الجهيمي172201901684

تيماء الصديق عبدالسالم سالم182201901686

حنين سعيد صالح محمد192201903864

حنين محمد محمد السعداوى202201900607

حنين مصطفى الصادق الزروق212201903863

خولة محمد احمد مريحيل222201901228

خولة محمد خليفة المهيوب232201900638

دانية الوليد عبدالرزاق بك بنغازي242201901688

دانية عبدالباسط الهادي أبوغرارة252201906993

ربا عمران عمر االسطى262201901227

رتاج محمود صالح أبوسالمة272201901692

ريان فتحي ناصر دربي282201900189

ريمه خيري عريبي الشيباني292201900618

سارة عبدهللا علي ابومهارة302191905088

سجأ سليمان على الرفاعي312201901696

سجى صالح الدين الزروق الشريف322201901698

سميرة سامر عبدالحميد الشماع332181907912

سهى نوري مسعود الوافي342201900617

سيف االسالم علي الصادق الشنتال352201900626

شادية سالم محمد سويسى362201900884

شذى خالد بشير المغيربي372201901703

شهد خيري عبدالسالم المغزازي382201901604

شهد شعبان محمد احميدة392201901705

شهد نوري رمضان بن عاشور402201903871

شيماء أحمد الدوكالي العالم412201901709

جامعة طرابلس

كلية اللغات

وحدة المواد العامة

اسماء الطلبة المنسبين الى قسم الترجمة



شيماء عمر هدية ادريس422201907759

ضحى خميس ابوبكرالصابري432201904829

طه مصطفى إبراهيم زاوية442201906926

غفران محمود محمد صالح452201903877

فاطمة نزار صالح عبد السيد462201900603

فدوى إبراهيم إمحمد األسود472201909377

لمياء عبد المولي عبد الحميد اوهيبه482201900624

لمياء عبدالكريم عبدهللا ايوبى492201900622

مارن إبراهيم أحمد كعال502201907911

محمد احمد محمد سليمان512191904749

مرام ناصر فرج بن حامد522201901724

مريم شعبان قريرة532201903885

مسرة عدنان محمد الجعيدي542201901727

مودة عبدالحكيم عبدهللا إسماعيل552201901729

مودة محمد مصطفى أبودينة562201901730

مودة محمود على ابوعائشة572201900621

مياسة محمود عبد هللا الجاللى582201900628

نادر لطفي البشير اليعقيلي592201907858

ناصر امعمر صالح الراجحي602201901224

ندى طارق صبري النطاح612201901733

ندى عبدالهادي ديرة622201906927

نور الهدى خليفة مسعود عكروش632201901739

نور الهدي عصام ابراهيم الفالح642201901226

هبة عثمان محمد درويش652201903887

هبة علي حميد662201901742

هبة علي ميلود ابوخيط672201904908

هديل صالح الصادق العجيلي682201901745

هديل مبارك السنوسي الرعبوب692201901746

هديل مفتاح عمار افحيح702201900639

هوازن الصديق احمد أبو سعدة712201901747

وسيم أحمد محمد الناقة722201901575

يقين علي عبدالحميد جادهللا732201903888

وحدة المواد العامة بكلية اللغات


