
 

 سابلجامعة طر

 كلية اللغات

 الدراسات العليا –قسم اللغة اإلنجليزية 

 .م2022قبول للدراسات العليا بقسم اللغة اإلنجليزية لسنة المتحان الذين تقدموا الطلبة القوائم 

 صباًحا 09:00عند الساعة  09/03/2022سيجرى االمتحان يوم األربعاء الموافق 

 بقسم اللغة اإلنجليزية 7قاعة رقم 

 ابوبكر البوعيشي عبدالسالم البصير 1
 اتار عبد الحكيم عامر ابوراس 2
 احمد فرج محمد الدبار 3
 احمد محمد احمد ابوطرف  4
 اروى عبد الحكيم بنور  5
 اسراء احمد أبوبكر المشرقى  6
 اسراء جمعه محمد سنون 7
 اسراء عبدالواحد محمد الزقوزي  8
 اسراء مبروك بشير مرحيل 9

 اسالم يوسف ابراهيم زوكة  10
 االء أحمد مصطفى الدكام 11
 االء محمد حسن الهمالي 12
 الحسن مصطفى مصباح عكير  13
 الزهراء احمد علي الشائبي 14
 الهادي صالح بلعيد إمشيري 15
 ام هاني بشير الرعوبي 16
 امجد ميالد بركة درديرة 17
 صالح عاشوراية محمد  18
 اية يوسف ابراهيم عبدهللا 19
 ايمن محمد بشير الككلي 20

 



 

 سابلجامعة طر

 كلية اللغات

 الدراسات العليا –قسم اللغة اإلنجليزية 

 .م2022قبول للدراسات العليا بقسم اللغة اإلنجليزية لسنة المتحان الذين تقدموا الطلبة القوائم 

 صباًحا 09:00عند الساعة  09/03/2022يوم األربعاء الموافق  سيجرى االمتحان

 بقسم اللغة اإلنجليزية 8قاعة رقم 

 إخالص علي البشير عقيل 1

 إسراء أحمد محمد بن زيد 2

 إسراء صالح الصادق عمر 3

  إسراء مبروك بشير مرحيل 4

 إسراء محمد رمضان باره 5

 إسراء محمد ميالد عريف 6

 محمد البشيرإسراء يونس  7

 إيمان المبروك حسن غومة 8

  أبوبكر إبراهيم محمد مبارك 9

 أحالم بشير أحمد أحمد 10

  أحالم سالم محمد الصغير 11

 أروة إبراهيم إبراهيم بن حميدة 12

 أسماء سليمان ميالد األبيض 13

 أسماء عبدالمجيد ميالد الطرشي 14

 أالء عبد المجيد شعبان لملوم 15

  أمال الفيتوري عبد الصادق عبد الصادق 16

 أماني عادل محمد والي 17

 أنوار الهدار فرج القطيوي 18

  أنور محمد مفتاح دراعى 19

 أية عبد الرحمن احمد مليطان 20

 آالء طارق سعيد بن قطنش 21
 



 سابلجامعة طر

 كلية اللغات

 العلياالدراسات  –قسم اللغة اإلنجليزية 

 .م2022قبول للدراسات العليا بقسم اللغة اإلنجليزية لسنة المتحان الذين تقدموا الطلبة القوائم 

 صباًحا 09:00عند الساعة  09/03/2022سيجرى االمتحان يوم األربعاء الموافق 

 بقسم اللغة اإلنجليزية 9قاعة رقم 

 بثينة محمود منصور بن عمران 1
 عبدهللا المغربيبراءة عبد السميع  2
 برنية عبدالحميد مفتاح الكالي  3
 بشرى محمد بركة الهادي 4
 بالل امود امغار عصمان 5
 بلقيس شعبان رجب بن زابية 6
 تهاني عبدهللا سليمان سليمان  7
 ثريا عقيل صالح الجمالي  8
 ثريا فرج محمد رمضان 9

 جالل مفتاح علي المرهاق  10
 جليله الشريف محمد عثمان  11
 حسام الدين فتحي محمد قدقود 12
 حسن عبدالناصر مفتاح سعدهللا  13
 حنان عمر العماري خلف هللا  14
 حنين فيصل محمد مكراز 15
 حواء سالم احمد الرزيزي  16
 حور عبد القادر حسين خميس 17
 خديجة حامد محمد سالم 18
 خلود عبدالهادي محمد عبدالهادي  19
 خلود محمد الصغير محمد 20
 خولة رمضان مفتاح ميالد المهدوي 21

 



 سابلجامعة طر

 كلية اللغات

 الدراسات العليا –قسم اللغة اإلنجليزية 

 .م2022لسنة قبول للدراسات العليا بقسم اللغة اإلنجليزية المتحان الذين تقدموا الطلبة القوائم 

 صباًحا 09:00عند الساعة  09/03/2022سيجرى االمتحان يوم األربعاء الموافق 

 بقسم اللغة اإلنجليزية 10قاعة رقم 

 خوله محمود عبدهللا المريمي 1
 دعاء عمار عياد بن زايد  2
 دعاء محمد احمد البرقاعي  3
 ربيعة عبداللطيف أشتيوي محمد 4
 رجعة محمد جمعة سالم 5
 رحاب علي مفتاح العماري 6
 رغدة محمد ابوعجيلة  7
 رنا علي بدري بيرمة 8
 رهام عبد المنعم ابراهيم السويحلى 9

 رويده سليم سعيد سليم 10
 ريما نوري عمر عبد القادر 11
 زبيدة عيسى محمد أبوزيد 12
 زهرة أحمد الشريف محمد 13
 زينب أسامة حامد الوشاحي  14
 ميالد عبدالمولىزينب صالح  15
 زينب عبدالرحمن محمد بوسنينة 16
 سارة الشارف محمد الفيتوري 17
 سارة سالم امحمد الزليتني  18
 سالمة علي سالم العلوي  19
 سجى نوري سالم النعاس  20
 سرور إبراهيم عمر الهمالي 21

 

 



 سابلجامعة طر

 كلية اللغات

 الدراسات العليا – قسم اللغة اإلنجليزية

 .م2022قبول للدراسات العليا بقسم اللغة اإلنجليزية لسنة المتحان الذين تقدموا الطلبة القوائم 

 صباًحا 09:00عند الساعة  09/03/2022سيجرى االمتحان يوم األربعاء الموافق 

 بقسم اللغة اإلنجليزية 11قاعة رقم 

 سرور عبدالحكيم محمد عبدهللا  1
 أحمد محمد السويحسعاد  2
 سعاد محمد مصطفى زقالم 3
 سمية سعد الغويل الساكت 4
 سميرة إبراهيم ضؤ مركوب  5
 سوسن عمر حسين كشالف 6
 إبراهيم خليفة المرغني صفاء  7

 صفاء محمد على الرطب 8
 ضحى فتحي عبدالسالم شوبار 9

 عائشة إبراهيم عمر الهمالي  10
 عائشة بشير علي موالي 11
 عبد الرحمن الطاهر المخزوم المخزوم 12
 عبدالحكيم ابراهيم سالم الظبع 13
 عبدالرحمن عبدهللا محمد مسعود  14
 عبدالرؤوف علي محمد الفزاني  15
 عبدالعزيز محمد المختار امبارك 16
 عليا علي امحمد اقريرة 17
 عمر عبد الحكيم محمد التركي  18
 عمران احمد علي الفائدي  19
 فاطمة الزهراء ابراهيم سالم ابوراوي 20
 فيروز الزرقاني ابراهيم الورفلي 21

 

 



 سابلجامعة طر

 كلية اللغات

 الدراسات العليا –قسم اللغة اإلنجليزية 

 .م2022قبول للدراسات العليا بقسم اللغة اإلنجليزية لسنة المتحان الذين تقدموا الطلبة القوائم 

 صباًحا 09:00عند الساعة  09/03/2022االمتحان يوم األربعاء الموافق  سيجرى

 بقسم اللغة اإلنجليزية 12قاعة رقم 

 كوثر عادل عياد الشقروني 1
 الرا الضاري محمد ابراهيم  2
 لجين عزالدين مفتاح المغيربي 3
 لجين علي نورالدين الدويك  4
 ليلى الشارف محمد الفيتوري 5
 مالك أبوالقاسم محمد يوسف  6
 محمد عبد الحفيظ عبد هللا عبد الجليل  7
 محمد عمر محمد ساسي 8
 محمد ميالد علي العقاب  9

 محمود بلقاسم علي خبريش 10
 مختار يوسف مختار الهوني 11
 مرام جالل محمود الصيد  12
 مرام مصطفى عمر الفقهي 13
 مرعية محجوب حمد عبدالرحيم 14
 مروة أحمد عمر الرويمي 15
 مروة أحمد محمد الدويبي 16
 مروه السنوسي مفتاح العبيدي 17
 مروه عبدالحميدعلي لمين كريمه 18
 مريم عبدالهادي علي فرحات 19
 مريم محمد صالح شلومي 20
 مسرة علي عبد السالم بن عمران  21

 

 



 سابلجامعة طر

 كلية اللغات

 الدراسات العليا –اإلنجليزية  قسم اللغة

 .م2022قبول للدراسات العليا بقسم اللغة اإلنجليزية لسنة المتحان الذين تقدموا الطلبة القوائم 

 صباًحا 09:00عند الساعة  09/03/2022سيجرى االمتحان يوم األربعاء الموافق 

 بقسم اللغة اإلنجليزية 14قاعة رقم 

 معاذ فرج محمد أبوراوي 1
 مالك رمضان خليفة زويط  2
 مالك علي محمد الغيالني 3
 منال صبحى راجح عليان  4
 منال ميالد جبريل مقاجي 5
 منى محمد محمد الخمسي  6
 منير سالم احمد امعتيق  7
 مها عبد الحميد محمد توفيق حموده 8
 ميسم رمضان بالقاسم دغمان 9

 ميالد مفتاح أحمد التونسي  10
 محمد بن نجي ندى أحمد 11
 ندى محمد المختار علي سعيد 12
 نعيميه محمد ميالد ساسي 13
 نفيسة علي العابر 14
 نوال سعد حامد الطيف 15
 نورا عمر الشريف بن حامد  16
 نيروز عبد الحميد  بن عثمان 17
 هاجر مسعود إمحمد مسعود 18
 هالة مسعود عبد السالم النوري 19
 الفيتوري قموهاله يوسف  20
 هبة احمد الهادي النحايسي 21

 

 



 سابلجامعة طر

 كلية اللغات

 الدراسات العليا –قسم اللغة اإلنجليزية 

 .م2022قبول للدراسات العليا بقسم اللغة اإلنجليزية لسنة المتحان الذين تقدموا الطلبة القوائم 

 صباًحا 09:00عند الساعة  09/03/2022سيجرى االمتحان يوم األربعاء الموافق 

 بقسم اللغة اإلنجليزية 15قاعة رقم 

 هبه مسعود ابوبكر بن دله 1
 هدى حسن محمد الصغير 2
 هديل الطاهر عبدالسالم الزناتي  3
 هديل مصباح حافظ عريبي  4
 هناء علي محمد الالفي 5
 هند إبراهيم محمد نشنوش  6
 هند محمد سويسي ولي  7
 هيام إبراهيم محمد نشنوش 8
 

 

 

 

 


