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

 م3/7/8102التاريخ                اللغة العربية  التمادة السنة التحضيرية :البرناتمج

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

   تمحروم = = 1871359 صالح اسعد عبدالكرٌم موسى

   20 60 64 1871361 مٌساء احمد عبده احمد 2

   02 36 80 1871362 مٌسون مأمون محمد احمد عالب 3

4 
 1871364 مٌمونه احمد عوض عبٌد

68 60 23   

   42 37 38 1871365 عصام قاسم سالم مٌهاف 5

   02 80 36 1871366 نادٌة حسٌن صالح عبده 6

   22 62 01 1871368 نصر قاسم صالح سعٌد 7

8 
 1871369 نظٌرة حٌدر سعٌد شمسان

68 61 28   

   72 37 68 1871370 نعمه هٌثم فاروق محمد سعٌد 9

   20 60 01 1871371 نهله محمد صالح جابر 10

   74 64 31 1871374 نور احمد عبدالحمٌد محمد الحاج 11

   تمحروم = = 1871394 هناء صالح محمد صالح الهجري 12

   01 80 80 1871378 نورا خوشدٌل شمشٌر خان 13

   تمحروم = = 1871380 نورا فاروق محمد حسن 14

   22 68 64 1871381 نورة علً احمد ناصر 15

   24 62 62 1871382 محمد باصمنوف احمد عبدهللا  16

   20 63 62 1871444 هبة محمد علً محمد المنصب 17

   40 30 84 1871041 اصالة رٌاض عبدالعزٌز علوان السقاف 18

   40 37 82 1871056 انس محمد احمد امانً 19

   21 61 61 1871074 اٌمان علً عبدالسالم مهدي 20

   42 60 82 1871075 باسمة جمال محمد عبدهللا 21

   70 82 64 1871396 هٌفاء احمد سعٌد ناصر بن حرٌز 22

 جامعة عدن
 اللغات كلية

 

 
 

 رقم الغرفة

 

 دراسات عليا



   20 60 64 1871250 فاطمة أنور عبدالرحٌم عبدالغنً 23

24 
 1871276 لٌوذا نوفل محمد احمد

80 32 43   

   03 82 80 1871287 محمد اٌمن محمد سعٌد 25

   41 36 84 1871312 محمد مصطفى ناجً علً 26

   22 68 64 1871336 مرٌم ابوبكر عبدهللا احمد 27

 

 

 خاص بتمدرس التمادة استماء التمراقبي  خاص بالتمراقبي 

86 عدد التملفات :  -0 العدد الكلي:  )                (  -0  

د خالد الوحيش تمدرس التمساق:  -3 الحاضرو  :  )                ( -8  

 التوقيع:  -8 الغائبــــو  :  )                ( -6


