الفصل الدراسى الثانى  9191 – 9102م
اسماء الطالب الزاسثين فى المزحلة االولى تقسن اللغات الشزقية والذين لن تقثل اتحاثهن
الفزقة
األولً

الفزقة
األولً

الفزقة
الثاًيح –شعثح اللغح
العثريح

الفزقة
الثاًيح –شعثح اللغح
العثريح

اسن المقزر

ًصىص ذركيح وذعثير

اسن المقزر

اللغح األوروتيح الذذيثح

اسن الطالة
 -1ادوذ هصطفً دمحم هصطفً عاهر
 -2ادوذ دمحم عثذ الوجيذ عيطً
 -3ادوذ ًايل عثذ الطرار ًايل
 -4ادهن ضعيذ دطي كراًه
 -5تاًطيح داذن دطي دمحم
 -6خالذ طلعد شعثاى هذوىد
 -7عثذ الردوي هذطي عثذ الوٌعن
 -8هعرس هذوىد قرقاص دمحم
 -9دًيا طارق فرذً رشاد
 -11علً دمحم علً هذطي

اسن الطالة
 -1ادهن ضعيذ دطي كراًه
 -2اهيرج عاطف ضوير هٌذي
 -3ذطثيخ هصطفً اتراهين علً
 -4جهاد صثري ادوذ دمحم
 -5ضلوً دطام الذيي عادل هذوىد
 -6عثير عادل دمحم عثذ العسيس
 -7علً اضواعيل علً اضواعيل
 -8عور رافد جوال دمحم عالم
 -9هذوىد عثذ الذويذ اتراهين عثذ الذويذ
 -11هذير دمحم الطيذ اتىالذطي

اسن المقزر

اللغح العثريح

اسن المقزر

اللغح األوروتيح الذذيثح

-1
-2
-3
-4

اسن الطالة
اشرف ضعذ زكً الطيذ الشافعً
ليلً هصطفً عثذ الطالم الطيذ
ضلوً اتراهين دمحم تذري
هعرس اتراهين هذوىد دمحم

اسن الطالة
 -1دمحم عادل عىض دمحم

الفزقة
الثاًيح –شعثح اللغح
العثريح

الفزقة
الثالثح –شعثح اللغح
العثريح

الفزقة
الثاًيح –شعثح اللغح
الفارضيح

الفزقة
الثاًيح –شعثح اللغح
الفارضيح

اسن المقزر

علن األصىاخ

-1
-2
-3
-4
-5

اسن الطالة
شيواء ادوذ هذروش اضواعيل
هٌاء جوال هرزوق علً
دطي رجة دمحم دمحم ضيذ
ًاًطً شعثاى هذوىد ادوذ
علياء دطىًه دمحم عطيح

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اسن الطالة
فاطوح علً دطي دمحم قاضن
عثذ الواجذ ديذر صثاح ادوذ
فرح عاطف زكريا دمحم
هؤهي دمحم فاروق اتراهين
ًاديح دمحم دطي عىض
ًيرج ادوذ دمحم يىضف
هٌح هللا الطيذ دطي

اسن المقزر

الذركح الصهيىًيح

اسن المقزر

اللغح األوروتيح الذذيثح

اسن المقزر

هذادثح وذعثير

اسن الطالة
 -1اضراء ادوذ عثذ الذويذ ضالواى

اسن الطالة
 -1اهيرج خالذ عثذ الرشيذ هذطة
 -2جهاد هرىلً عثاش عثذ الردوي
 -3رواى اشرف هذوىد فرج
 -4رواى يطري دطي عثذ العسيس
 -5ريهام صثري هذوىد عثذ الردوي
 -6شيواء ضعيذ دمحم ادوذ
 -7فاطوح دمحم خليل ضليواى
 -8كرين دطي اتراهين دمحم
 -9هروج ادوذ ضعيذ دويذار
 -11هٌح هللا دمحم ركً ادوذ
 -11هيرًا هصطفً ًثيل هصطفً
 -12هرين رهضاى زيذاى عثذ الوجيذ
 -13يوًٌ دمحم ادوذ ركً
 -14عور عادل هذايح يىًص

الفزقة
الثاًيح –شعثح اللغح
الفارضيح

الفزقة
الثالثح –شعثح اللغح
الفارضيح

الفزقة
الثاًيح–شعثح اللغح
الرركيح

الفزقة
الثاًيح

اسن المقزر

هادج االًرطاب

اسن المقزر

اللغح الشرقيح الثاًيح –
ذركً-اردو

اسن المقزر
الررجوح هي الرركيح للعرتيح

اسن المقزر
أضالية ذركيح دذيثح

-1
-2
-3
-4
-5

اسن الطالة
اضواء تهاء الذيي صافً صادق
هرين رهضاى زيذاى عثذ الوجيذ
يوًٌ دمحم ادوذ ركً
عور عادل هذايح يىًص
يارا هشام يذيً دطي القليىتً

اسن الطالة
 -1ضلوً دطي الطيذ دمحم ضالن

اسن الطالة
 -1هعار اتراهين دمحم ًعين

اسن الطالة
 .1اضراء هذوىد عثذ الوٌعن
هخرار اضواعيل
 .2هصطفً دمحم دوذٌ هذوىد

الفزقة
الثاًيح–شعثح اللغح
الرركيح

اسن المقزر
الثالغح العرتيح

اسن الطالة
 -1اهيرج اشرف دطًٌ رشاد

الفزقة
الثاًيح–شعثح اللغح
الرركيح

اسن المقزر
الٌثر العثواًً درً الرٌظيواخ

الفزقة
الثالثح–شعثح اللغح
الرركيح

اسن المقزر
الٌثر العثواًً هي الرٌظيواخ

-1
-2
-3
-4

اسن الطالة
ادوذ فىزي دمحم هرضً
هيار يىضف اتراهين يىضف
ادوذ دمحم علً العىجً
هصطفً دمحم دوذي هذوىد

اسن الطالة
 -1اًجً دمحم عثذ الوٌعن دمحم الطواى
 -2عور ادوذ دمحم ادوذ الذارش
 -3فاطوح دمحم زكً هاضً اتراهين

