قائمة بأسماء طلبة إلمجموعة ( ) 5
إللغة إألجنبية إلثانية :إللغة إإليطالية

ر.م

ؤسم إلطالب /ة

رقم إلقيد

1

ى
ى
إلتمون
إلفرجان
إبتهال عىل

2211906198

2

إحمد مفتاح إحمد سويد

2211906184

3

آدم دمحم عىل إلطالب

2211906218

4

ى
إلشيبان إلخطرى
إرسإء دمحم

2211906169

5

أسيل عصام عبد إللطيف إلعجيىل

2211901312

6

ى
مصطف ربيإم
أسيل دمحم

2211901294

7

إكرإم دمحم سعيد شتل

2211906170

8

إالء إحمد عىل ر
إليىك

2211906157

9

إالء أحمد عىل ى
إلالف

2211901438

11

ى
مصطف بن رحومة
إالء عبدإلرحمن

11

إميه مفتاح إحمد إلسويحىل
ر

2211906144

12

إلبصي
إيمن إبرإهيم دمحم
ر

2211906155

13

إيناس رمضان إلهادي إحمد

2211901323

14

تسنيم نجىم مسعود بركة

2211901418

15

تقوى سعد خليفه صالح

2211901427

16

جمانه عبدإلسالم إبوإلقاسم غالم

2211901407

17

رى
حني إلطاهر عبد إللطيف مسعود

2211901374

18

رى
حني مرإد عبدهللا إلغزإوى

2211906132

19

ى
إلمرجين
حياه عبدإلنارص دمحم

2211901353

21

رإنيه سالم إلهادى إلعماىم

2211901324

21

رإوية عبد هللا دمحم أبو طرطور

2211906173

22

رتاج عبدإلحكيم أحمد دمحم

2211906240

23

رتاج فتح دمحم طريش

2211901279

24

رزإن فتح إحمد إلنجار

2211901282

25

رغد إلمختار دمحم مرإدى

2211901409

26

ى
إلمزوغ
رغد دمحم عزإلدين إبوبكر

2211906207

مالحظات

رقم إلقيد تحت إإلجرإء

قائمة بأسماء طلبة إلمجموعة ( ) 5
إللغة إألجنبية إلثانية :إللغة إإليطالية

ر.م

ؤسم إلطالب /ة

رقم إلقيد

27

رهام توفيق عمر بن إالشهر

2211906138

28

روإخ فؤإد جالوتة

29

رؤيا دمحم عمر إلسائح

2211906146

31

ريان جمال دمحم بودربالة

2211906212

31

ريما دمحم كامل إلجقندى

2211901297

32

ري هام عمر بركه سالم

2211901429

33

ر
رسإج إلدين رإئد عمر ى
إلنفان حبين
لطف

34

فادية عامر رحيل زنان

2211917785

35

هاجر صالح غيث إلكوربو

2211901309

43

هديل فضيل محتار إلغناي

2211916141

44

همام عبدإلنن ناج أبوخشيم

2211916211

45
46
47
48
49
51

مالحظات

رقم إلقيد تحت إإلجرإء

رقم إلقيد تحت إإلجرإء

