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

 م3/7/8102التاريخ              ةــــــة العربيـــــــاللغ التمادة السنة التحضيرية :البرناتمج

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

   تمحروم = = 1871113 مثنى سعٌد قاسم خالد

   تمحروم = = 1871502 روان لؤي طه مجاهد 2

   75 82 50 1871456 صفٌة فهمً ٌاسٌن محمد 3

4 
 1871220 عبٌر فضل عبدهللا ٌحٌى الربٌعً

30 30 28   

   27 87 51 1871496 علً عادل قاسم احمد 5

   25 52 52 1871478 فاطمة احمد علوي محمد الحداد 6

   22 35 38 1871443 ماوٌه عبدالقوي مهدي عثمان 7

8 
 1871315 محمد نجٌب سعٌد قاسم

35 35 22   

   70 33 32 1871333 مروة زكرٌا عبدالمجٌد عبدالغفور باركر 9

   22 53 52 1871334 مروة وجدي ابوبكر عوض بامطرف 10

   27 57 01 1871335 مروى جالل صالح عبدهللا 11

   غائب = 52 1871338 مرٌم عبدهللا ناجً مثنى 12

   راسب 02 32 1871339 مرٌم عدنان احمد علً 13

   71 32 35 1871341 مزن عصام قاسم سالم قائد 14

   20 53 52 1871342  مشٌرة عبدهللا سلٌمان حسن 15

   03 82 80 1871343 معاذ كمال الدٌن حسٌن علً 16

   تمحروم = = 1871344 معتز محً الدٌن محمود الشاذلً 17

   تمحروم = = 1871345 السعدي قاسم  مفتاح محمد محسن 18

   تمحروم = = 1871347 مالك مازن عبدالودود علً 19

   75 51 35 1871348 منال شداد عمر احمد 20

   تمحروم = = 1871485 منال عادل احمد صالح العراسً 21

   25 55 51 1871349 منال محمد عبدالاله محمد 22

 جامعة عدن
 اللغات كلية

 

 
 

 رقم الغرفة

 

0 



   78 32 32 1871350 منذر ماجد عبداللطٌف عبدالغنً كابتن 23

24 
 1871353 منى نبٌل عبده احمد الصوفً

38 51 78   

   20 30 35 1871354 منى واصف محمد سعٌد الصنوي 25

   تمحروم = = 1871355 منى ولٌد محمد قاسم 26

   78 51 38 1871358 مها محمد احمد عبدهللا باعلوي 27
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