
  م8102-8102للعام  الثانيللفصل  االولالدور تمتحا  و نتائج الطالب القيد حضور 

 م3/7/8102التاريخ      ةـــ: اللغـــــــــــــــة العربيالتمادة السنة التحضيرية :البرناتمج

 مالحظات توقيع الطالب %011 %01 %01 رقم القيد اسم الطالب م
1 

   03 87 82 1871310 محمد مصطفى حسٌن علً

   28 32 82 1871311 محمد مصطفى علً الحاج 2

   تمحروم   1871314 محمد ناصر سٌف عبده 3

4 
 1871316 محمد نجٌب غالب احمد محمود

   تمحروم  

   78 32 33 1871317 محمد نعمان علً سٌف 5

   تمحروم   1871318 محمد وجٌه سعٌد محمد الٌافعً 6

   21 30 80 1871319 محمد وهٌب سعٌد محمد الجرادي 7

8 
 1871320 محمد ٌاسر محمد احمد

   تمحروم  

   22 33 33 1871321 محمد ٌحٌى محمد صالح 9

   23 38 38 1871322 محمد ٌوسف امٌن حاشدي 10

   تمحروم   1871323 محمود احمد محمود احمد 11

   73 32 32 1871324 محمود عوض صالح الخضر 12

   تمحروم   1871326 عارف محمد بن محمد عبدهمرام  13

   23 33 31 1871327 مرام محمد احمد عبده 14

   70 30 31 1871328 مرام مراد اسعد قاسم 15

   27 30 32 1871329 مرتضى بدر سالم باعلوي 16

   تمحروم   1871330 مرشد عبدهللا عبده بشر 17

   20 32 32 1871331 مروا رمزي سٌف سعٌد 18

   28 33 32 1871340 مرٌم فوزي احمد حرسً 19

   78 31 38 1871476 موده علً عبدالرحمن عبده محسن 20

   08 82 82 1871363 مٌعاد محمد بن محمد عبدهللا 21

   20 37 82 1871383 هارون رشٌد قاسم عسكر 22

 جامعة عدن
 اللغات كلية

 

 
 

 رقم الغرفة

 

3 



   تمحروم   1871255 هبة فؤاد حسٌن عبدالخالق 23

24 
 1511781  أحمد جمال عبدالعلٌم بانافع

32 32 72   

   20 30 32 1871027 احمد وسٌم عبدالمنان 25

   70 30 31 1871164 اسماعٌل صابر محمد حسٌن الخضر 26

   22 33 33 1871085 جالء جمال عبدهللا ثابت النقٌب 27

 

 

 خاص بتمدرس التمادة استماء التمراقبي  خاص بالتمراقبي 

 عدد التملفات : انجي أحتمد -0 (        87العدد الكلي:  )          -0

د. تمختار القشبري تمدرس التمساق:  -3 (        81الحاضرو  :  )         -8  

 التوقيع:  -8 (        7     الغائبــــو  :  )    -3


