
االول :        المستوىجامعة عدن 

علوم ماليه ومصرفيه    : القسمB3 - 17القاعة رقم  كلية االقتصاد

لغة عربية: المادةإدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات الفصل الدراسي االول الدور الثاني للعام الجامعي 

2ابراهيم صالح عبدهللا البكري 41/1 1

4احمد عصام محسن علي 41/3 2

6احمد عيدروس احمد صالح 41/4 3

8احمد ياسين صالح سعيد الهراني 41/5 4

10امنيه لطفى عبده احمد محمد 41/11 5

12اياد صالح سالم احمد 41/14 6

14جمال جميل ناجي صالح 41/17 7

16حازم داخل عوده دافر41/19 8

18 حسين صالح محمد احمد 940/444

20حنان علي اسماعيل علي 41/21 10

22زينب ناصر حسين سالم 1141/31

24سمير سامي سعيد سالم 1241/35

26شهدي محمد سعيد احمد1341/36

28عبدالرحمن جمال عبدالرحمن علي راجح1441/42

30عبدالعزيز محسن حسين اسعد صالح 1541/44

32عمرو حسن احمد مكاوي 1641/50

34قاسم عبدالرقيب قاسم يحي1741/53

36لمياء خالد محمد قاسم 1841/54

38محمد عادل صالح عبدهللا البيضاني 1941/56

40محمد عبدالحكيم فضل علي 2041/58

42مروان عبدهللا ناصر محمد باصهيب 2141/62

44منى خالد محمد قاسم 2241/68

46نادر محمد غالب صالح 2341/75

48نياز شهرياز ياسين عبدالحميد خان 2441/82

50هاني سريب صالح فاضل 2541/84

52وفي احمد محمد سعيد سيف2641/87

54امنيه رائد أحمد قاسم41/2/م27

56حيدره صالح عبدهللا صالح41/5/م28

58خالد صالح عبدهللا علي المنتصر41/7/م29

60طارق قاسم صالح حسين41/13/م30

62عبدالرحمن احمد عثمان مكرد41/14/م31

64عمرو عوض حسن علي41/18/م32

66محمد نضال صالح باحويرث41/25/م33

68منى صالح محمد علي41/26/م34

70ناصر احمد محمد البكري41/28/م35

72نصر صالح ناصر ناصر عبدالحبيب41/31/م36

المالحظاترقم الجلوس توقيع االنصرافتوقيع الحضورالوقت االســـمرقم القيدرقم



جامعة عدن 

B3 - 17القاعة رقم  كلية االقتصاد

إدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات الفصل الدراسي االول الدور الثاني للعام الجامعي 

74اسمهان سالم صالح عبده احمد 141/94

76اكرم كارم عبدالكريم محمد241/96

78اياد محمد علي هاشم 341/98

80ايمن فضل عبدالرب تكرير 441/99

82ايمن فضل محمد قاسم 541/100

84ايمن محمد عبدالحفيظ شمسان 641/101

86بشير صادق محمد احمد الصفري 741/102

88 بلقيس عبدهللا حسين سيف   8110411101

90حسام نجيب علي شرف حميد941/103

92حلمي عادل هاشم محمد الشيباني1041/104

94حنان وليد غازي عبدهللا 1141/107

96خديجه حسن عبدهللا حسن باراس 1241/111

المالحظات رقم الجلوستوقيع االنصرافتوقيع الحضورالوقت االســـمرقم القيدرقم

االول :        المستوى

اقتصاد اعمال    : القسم

لغة عربية :  المادة



جامعة عدن 

كلية االقتصاد

إدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات الفصل الدراسي االول الدور الثاني للعام الجامعي 

2رامي محمد سيف عثمان 141/114

4زين العابدين صالح عقيل القادري 241/117

6ساره سند محمد بن محمد 341/118

8سالم علي سالم باحكيم 441/120

10سماح عبدهللا قاسم محمد البحري 541/125

12سميه نبيل صالح عالن 641/128

14سهى سعيد عبدهللا عطا 741/130

16طاهر مصطفى عبدهللا صالح841/132

18طالل ناجي محمد حسن 941/133

20فلاير رياض محمد ناصر صالح 1041/144

22ماجد فيصل عبده محمد علي1141/146

24محمد احمد محمد عبدالكريم 1241/153

26محمود احمد عوض احمد حبتور 1341/162

28مروه عبدالحكيم حسن عبده الماس1441/163

30مزاحم حسين محمد محسن 1541/165

32مشير وهيب عبدالغني عبده علي 1641/166

34معتز عبدهللا علي صالح 1741/167

36منيه ارشاد محسن علي 1841/172

38مهند امين محمود عبده 1941/173

40خلود علي صغير محمد41/33/م20

42سامر محمود محمد عبيد41/34/م21

44كمال صالح عبدهللا الطيب41/41/م22

46همام محمد صالح احمد عبدهللا41/35/م23

رقم الجلوس

C3 - 14القاعة رقم  

توقيع الحضورالوقت االســـمرقم القيدرقم

االول :        المستوى

اقتصاد اعمال    : القسم

لغة عربية :  المادة

المالحظاتتوقيع االنصراف



االول :        المستوىجامعة عدن 

اقتصاد دولي   :  القسمكلية االقتصاد

لغة عربية : المادةإدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات الفصل الدراسي االول الدور الثاني للعام الجامعي 

48ابراهيم علي عبيد سالم141/191

50احمد خالد عبدالحميد محمد241/192

52احمد عبدالحبيب سليمان طيب341/194

احمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن 441/195

باصالح
54

56ارزاق طالل محمد احمد مبجر541/196

58اسماعيل سعيد مسعود قاسم641/199

60اشرف عبدهللا شرف عبده741/200

62اكرم عصام عباس حسن 841/202

64اكرم محمود شمسان عزعزي 941/203

66امجد عادل عبدهللا غالب 1041/205

68امجد عبده عبدهللا  محمد1141/206

70انوار صدقي محمد علي1241/209

72ايمان علي محمد يعقوب عبدهللا1341/210

74ايمن احمد عبدهللا محمد العلس1441/211

76جمال عبدهللا محمد علي1541/215

78جميل عبدالواحد اسماعيل نعمان1641/216

80حازم احمد محسن محسن1741/217

82حسين سمير حسين محمد1841/221

84زكريا خالد ابوبكر سالم1941/227

86ساره اصغر محمد حنيف عبدالحق2041/228

88سهام محسن سالم محسن محمد2141/234

90صالح محمد ابوبكر مهدي2241/235

92صباح عمر صالح علي باهيصمي2341/236

94عارف صالح احمد عبدهللا2441/239

96عاصم عبدالجبار محمد سعيد2541/240

C3 - 14القاعة رقم  

المالحظاترقم الجلوستوقيع االنصرافتوقيع الحضورالوقت االســـمرقم القيدرقم



االول :        المستوىجامعة عدن 

اقتصاد دولي   :  القسمكلية االقتصاد

لغة عربية : المادةإدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات الفصل الدراسي االول الدور الثاني للعام الجامعي 

2عاصم عصام احمد محمد141/241

4عبدالكريم سالم عيدروس صالح241/245

6عمرو سالل محمد سعيد341/251

8عنود عبدالهادي ناصر هادي441/253

10غاده محمد صالح ناصر541/256

12فارس فؤاد علي احمد ناجي641/257

14فاطمه عوض ناصر احمد741/258

16لينا عبدالرحمن عبده سعيد841/261

18ماجده احمد غالب عبدهللا941/263

20محمد احمد راشد عوض1041/264

22محمد احمد محسن صبيح1141/266

24محمد جالل احمد حسن الحدشي1241/267

26محمد عبدهللا مثنى عبدهللا1341/268

28محمد علي محمد صالح بامعالن1441/270

30محمد ياسين محمد سالم1541/273

32ناصر محمد علي مسعود1641/282

34ندى ماهر عبدهللا علي فراشه1741/283

36هادي احمد محمد ثابت العولقي1841/285

38ود انيس خميس زبير1941/289

االول :        المستوىجامعة عدن 

اقتصاد وتنمية    : القسمكلية االقتصاد

لغة عربية : المادةإدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات الفصل الدراسي االول الدور الثاني للعام الجامعي 

40احمد سامي احمد عبدالعزيز141/291

42احمد نجيب عبده محمد241/293

44اسامه صالح محمد مهدي341/294

46اشرف جمال محمد شرف441/295

48ايات ضرار احمد فارع541/300

50ايمن صالح سالم مهدي641/302

52ايمن فيصل عبدهللا محمد احمد741/303

54ايمن نصر حامد محمد841/304

56توفيق فيصل محمد سعيد941/305

رقم الجلوسالوقت االســـمرقم القيدرقم

توقيع الحضورالوقت االســـمرقم القيدرقم

C3 - 8القاعة رقم  

C3 - 8القاعة رقم  

المالحظات توقيع االنصرافتوقيع الحضور

المالحظاترقم الجلوستوقيع االنصراف



االول :        المستوىجامعة عدن 

اقتصاد وتنمية    : القسمكلية االقتصاد

لغة عربية : المادةإدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات الفصل الدراسي االول الدور الثاني للعام الجامعي 

2تيمور ابوبكر احمد محمد141/307

4جميله عوض سعيد ناصر241/308

6جهاد عبدالناصر سند ثابت341/309

8خالد علي عبدالغني سعيد مكرد441/311

10ريم مهدي احمد علي541/315

12زكيه عبدالسالم محمد صالح641/316

14سالي جهاد محمد قاسم741/319

16سالي نصر عبدهللا محمد841/320

18سماح صالح عبدهللا محفوظ941/323

20شرف الدين علي عبده غانم1041/324

22صالح جميل محمد شريف1141/326

24صالح علي محمد سالم لخضر1241/327

26صفاء عارف عبدهللا عبدالرب1341/328

28صفاء محمد سليمان عبدهللا1441/329

30عبدالرحمن احمد سيف ابراهيم1541/330

32عبدالكريم عارف عبدالكريم عبدالمجيد1641/331

34عبدهللا مجد عبدهللا حسن1741/336

36عقيل ياسر عقيل صالح1841/339

38عيشه فتيني عبدهللا عمر1941/344

40فاطمه عوض سالم قرين2041/346

42فدوى توفيق سعيد محمد الشرجبي2141/350

44فهد محمد احمدعبدهللا العديني2241/351

46كامل حسن فيصل حسن2341/355

48مالك محمد عوض السعدي2441/356

50محمد احمد علي غالب2541/357

المالحظاترقم الجلوستوقيع االنصرافتوقيع الحضور الوقت 

C3 - 9القاعة رقم  

االســـمرقم القيدرقم



االول :        المستوىجامعة عدن 

اقتصاد وتنمية    : القسمكلية االقتصاد

لغة عربية : المادةإدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات الفصل الدراسي االول الدور الثاني للعام الجامعي 

2محمد احمد محمد عبدهللا المشدلي141/358

4محمد فؤاد احمد غانم241/362

6محمد وليد احمد محمد السبراتي341/367

8مرسال عبدهللا ناجي حسن فرحان441/371

10هاني اسامه عوض احمد541/382

12هشام احمد حسن الظبي641/383

14وجدان فؤاد عثمان مكرد741/384

16يسرى عبدالرب علي سيف841/386

18يوسف زكي محمد عوض باصالح941/387

20مها محفوظ محمد احمد42 / 40/ م10

االول :        المستوىجامعة عدن 

االقتصاد سياحه وفندقه: القسمكلية االقتصاد

لغة عربية: المادةإدارة القبول والتسجيل 

المالحظات رقم الجلوس توقيع االنصرافتوقيع الحضورالوقتاالســـمرقم القيدرقم

22احمد جمال احمد حسن 141/388

24احمد خالد عبيد جابر241/389

26ادهم جالل احمد صالح فضل 341/394

28اسعد ثابت محمد سيف 441/395

30اسعد هاني عبدهللا اسعد541/396

32اكرم عصام علي بير محمد641/397

34امجد سمير احمد علي عبدالكريم 741/398

36انس نبيل عبده محسن841/401

38ايمن علي مقبل سعيد الكازمي941/402

40حسام اسامه عبدالكريم محمد 1041/404

42حسين محمد علي البعسي1141/406

44رميسس أديب عبدهللا يوسف1241/408

46ريان عبدهللا عيسى محمد الحبشي1341/409

48ريهام رياض عبده سالم1441/410

50صالح فريد صالح سالم 1541/413

توقيع االنصراف رقم القيدرقم

C3 - 13القاعة رقم  

C3 - 13القاعة رقم  

المالحظاترقم الجلوستوقيع الحضورالوقت االســـم

م 2014/2013نتيجة امتحانات الفصل الدراسي االول الدور الثاني للعام الجامعي 



االول :        المستوىجامعة عدن 

االقتصاد سياحه وفندقه: القسمكلية االقتصاد

لغة عربية: المادةإدارة القبول والتسجيل 

المالحظات رقم الجلوس توقيع االنصرافتوقيع الحضورالوقتاالســـمرقم القيدرقم

2عبدالرحمن عبدهللا ناجي محمد141/415

4عبدالصمد سعيد سالم عبدالصمد 241/416

6عبدهللا صالح احمد عبدهللا 341/417

8عبدهللا علي قاسم عبدهللا محمد441/418

10عالء جالل يحي عبدالرحمن541/422

12علي خيضر علي محمد641/423

14علي فاروق هادي ناصر 741/425

16عماد سعيد احمد عبدهللا841/426

18عمار ياسر علي نور941/427

20عمر سالم محمد هادي 1041/428

22عمر مختار حسين قائد1141/429

24عمرو خالد عبده محمد القباطي 1241/431

26عمرو عبدهللا مهيوب سيف اسماعيل 1341/432

28عواطف عبدالرحمن عوض سعيد1441/433

30فؤاد محمد قاسم مرشد الجعشني1541/434

32محمد احمد محمد شيخ1641/438

34محمد احمد منصور حيدره1741/439

36محمد عبدالسالم محمد عبده1841/448

38محمد عبدالوكيل عبدالحميد محمد1941/449

40محمد علي عيسى صالح2041/451

42محمد فيصل صالح حيدان2141/453

44محمد محمود عبدالسالم مهدي2241/454

46محمد نبيه ابراهيم عطاء2341/455

48محمد هشام فضل علي2441/474

50مختار عياش حسن مكرم2541/457

52معاذ جمال محمد بن محمد2641/459

54منذر مختار صالح علي الوصابي2741/460

56ناصر عمر ناصر عوض 2841/464

B3 - 6القاعة رقم  

م 2014/2013نتيجة امتحانات الفصل الدراسي االول الدور الثاني للعام الجامعي 



االول :        المستوىجامعة عدن 

االقتصاد سياحه وفندقه: القسمكلية االقتصاد

لغة عربية: المادةإدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات الفصل الدراسي االول الدور الثاني للعام الجامعي 

المالحظات رقم الجلوس توقيع االنصرافتوقيع الحضورالوقتاالســـمرقم القيدرقم

2احمد عمر عوض سعيد واكد 141/391

4علي عارف علي عبيد 241/424

6محمد ابراهيم هادي احمد 341/437

8محمد جمال محمد حسن 441/442

10محمد سغيد محمد عثمان 541/443

12محمد سمير احمد عبدهللا 641/444

14محمد صالح ناصر سرور 741/445

16محمد صالح سالم احمد 841/446

18محمد عبد الحكيم علي حيدره 941/447

20محمد فتحي عبدهللا صالح 1041/448

22محمد هشام محمد عبدهللا الفرح 1141/449

24ناصر عوض ناصر بريك 1241/450

26ناصر قاسم عبدهللا ناصر الواقدي1341/451

28نديم علي عبده علي 1441/452

30نهى محمد عمر صالح عبدهللا الجبيلي1541/453

32هداش احمد عبد صالح1641/454

34هشام سميح عيدروس الحامد1741/455

36يحيى محسن عبدالحفيظ صالح الصالحي 1841/456

االول :        المستوىجامعة عدن 

اقتصاد دولي   :  القسمكلية االقتصاد

لغة عربية : المادةإدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات الفصل الدراسي االول الدور الثاني للعام الجامعي 

2اكرم عصام عباس حسن141/202

4حسين احمد حسين احمد 241/219

6سمية عادل رشاد محمد 341/233

8صديق محمد ناشر مقبل 441/237

المالحظاترقم الجلوس

B3 - 13القاعة رقم  

توقيع االنصرافتوقيع الحضورالوقت االســـمرقم القيدرقم

B3 - 10القاعة رقم  



الرابع:         المستوىجامعة عدن 

اقتصاد علوم ماليه ومصرفيه : القسمكلية االقتصاد

إدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات للفصل الدراسي الثاني الدور الثاني للعام الجامعي 

1ساره منصور عبدالرحمن محمد1100421004

3عبدهللا فضل علي جابر2100421012

5فيصل عبدالقادر محمد العزب3100421013

7صدام محمد عمر علي هرهره4100421014

9ياسين الخضر حسين علي  قنان5100421022

11منار ايهاب ابوبكر صالح6100421034

13سعيده ابوبكر أمين الغادر7100421037

15 مريم محمد علي محمد عوض8100421038

17محمد حسين صالح الطيار9100421039

19محمد الطاف احمد محمد شيخ10100421044

21أمينه عادل حامد حسين11100421045

23صالحه محمد علي سالم كراد12100421047

25فهد كارم محمود الحاج13100421052

27احمد ابوبكر عبدهللا محمدالسيد14100421055

29ادهم احمد محمد عباد15100421067

31محمد احمد حسن ناصر العولقي16100421083

33احمد محمد احمد هادي17100421084
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دراسة الجدوى االقتصادية :  المادة

المالحظاترقم الجلوستوقيع االنصرافتوقيع الحضورالوقت االســـمرقم القيدرقم



الرابع:         المستوىجامعة عدن 

اقتصاد علوم ماليه ومصرفيه : القسمكلية االقتصاد

إدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات للفصل الدراسي الثاني الدور الثاني للعام الجامعي 

1فيصل فيصل علي احمد1100421089

3شذى عبده محمد سعيد الخديري2100421095

5هاله إبراهيم عبده محمد3100421096

7خديجه احمد مهدي سيف4100421106

9ماجد عبدهللا قايد احمد5100421116

11محمد مصطفى جعفر مسعد6100421121

13مصطفى محمد سالم عوض100421007/ م7

15وعد اسكندر محمد منور100421010/ م8

17ناصر عبدالقادر احمد محمد جبران100421016/ م9

19عبدالجبار نواز عبدالجبار نور10100421077

21صالح علي عوض عبود11290421015

دراسة الجدوى االقتصادية :  المادة

المالحظاتالوقت االســـمرقم القيدرقم

C3 - 8القاعة رقم  

رقم الجلوستوقيع االنصرافتوقيع الحضور



الرابع:         المستوىجامعة عدن 

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى وتقييم المشروعات :  المادةإدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات للفصل الدراسي الثاني الدور الثاني للعام الجامعي 

1محمد طالل عبد الكريم عمر1100431004

3محمد عبد هللا محمد عبد هللا2100431005

5إبراهيم محمد عبد الرحمن قطن3100431008

7حسين فريد حسين عبدالخالق4100431023

9هدى حبيب عبدهللا يوسف5100431027

11نجاه مهدي محمد علي6100431037

13امجد عبدالرب محمد السقاف7100431041

15منى محمد شريف عبده سعيد8100431046

17احمد سعيد رضوان احمد9100431048

19علي جعفر عبده محمد10100431052

21منصور احمد محمد طاهش11100431056

23 مروى علي قاسم صالح المريسي12100431058

25وائل سعيد عوض بن جوهر13100431062

27رنا ابوبكر احمد محمد الصوفي14100431064

29وائل سلطان محمد شمسان15100431074

31أمجد محمد سيف علي الهمداني16100431077

33خالد فيصل قاسم يحي17100431079

35محمد جمال عبدالغفور إبراهيم18100431080

37ياسر سمير صالح علي19100431081

39سند سالم صالح الكولي20100431082

41خلود علي عثمان محمد21100431085

43ليالي احمد فضل عوض22290431014

45معتز محفوظ عبدالعزيز مقبل23290431025

المالحظات رقم الجلوستوقيع االنصرافتوقيع الحضورالوقت االســـم
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رقم القيدرقم

اقتصاد دولي : القسم



الرابع:         المستوىجامعة عدن 

اقتصاد وتنمية : القسمكلية االقتصاد

دراسة الجدوى وتقييم المشروعات :  المادةإدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات للفصل الدراسي الثاني الدور الثاني للعام الجامعي 

47ساره محمد احمد قاسم1100441001

49ساره منصور عبدالرقيب الشبياني2100441002

51ساره سعيد سليمان الجداوي3100441003

53نرمين قاسم إبراهيم يعقوب4100441005

55ليزا حامد قائد علي5100441008

57حاتم صالح عبدالرحمن عسيري6100441012

59علي محمد السيد علي حسن7100441014

61صالح ابوبكر عوض علي باهادي8100441016

63رامي احمد سالم بامهيد9100441017

65سهير عبده حمود علي10100441026

67احمد زكي احمد علي مليكان11100441034

69إصالح عبد الودود عبد العزيز منصر12100441036

71أروى خالد ناصر صالح الكازمي13100441037

73نسرين جعفر علي عبدهللا14100441038

75فاروق حيمد عبدرب النبي عوض15100441039

77نارمين عبده نعمان سعيد محمد16100441042

79معتز عمر رشيد عبدالمجيد17100441043

81صبري عبدالقادر مثنى قاسم18100441044

83سحر سالم احمد عمر باقطيان19100441046

85أمنيه عارف عبدالمجيد علي20100441056

87نهى طارق محمد مهدي21100441057

الرابع:         المستوىجامعة عدن 

اقتصاد سياحي وفندقي: القسمكلية االقتصاد

1ادارة منشات سياحية وفندقية :  المادةإدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات للفصل الدراسي الثاني الدور الثاني للعام الجامعي 

89عمرو علوي محمد علوي 1100451016

91عفاف نجيب عبدهللا غانم 2100451030

93محمد خالد محمد سعيد قدار 3100451072

95مأمون محمد مهيوب قائد4290451057
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المالحظات االســـمرقم رقم القيد

المالحظات

توقيع االنصرافتوقيع الحضورالوقت 

توقيع االنصرافالوقت االســـمرقم القيدرقم رقم الجلوستوقيع الحضور

رقم الجلوس



الرابع:         المستوىجامعة عدن 

اقتصاد اعمال: القسمكلية االقتصاد

دراسة الجدوى االقتصادية :  المادةإدارة القبول والتسجيل 

35بشير احمد عبده نعمان1100411006

37رنا عبدالسالم سعيد قاسم2100411011

39إبراهيم محمد محسن المحمدي3100411018

41محمد عمر سعيد علي4100411019

43وجيه محسن محسن عبدهللا5100411021

45عبدالكريم سالم محمد هادي6100411024

47أماني عبدالكريم عبدهللا محمد الشعبي7100411026

49عمار عبدهللا عبدالمنان احمد8100411034

51اشراق قاسم قائد سالم9100411036

53ايمن علي صالح سعيد سالم10100411041

55عالءعثمان محمد علي11100411046

57مامون انصار عبدالرحمن عمر12100411048

59ريهام باسل محمود نعمان13100411065

61مشير سالم عبدالرزاق سعيد14100411079

63اقليم ابوبكر احمد15100411093

65سحر عدنان محمود عبده الشيباني16100411096

67زينب  انور حسن الصوفي17100411099

69وليد سعيد عبده عبدهللا100411005/ م18

71عمار محمد صالح اليحوي100411003/ م19

الرابع:         المستوىجامعة عدن 

اقتصاد وتنمية : القسمكلية االقتصاد

دراسة الجدوى وتقييم المشروعات :  المادةإدارة القبول والتسجيل 

م 2014/2013نتيجة امتحانات للفصل الدراسي الثاني الدور الثاني للعام الجامعي 

73ماهر علي عبدربه صالح ابوبكر1100441060

75محمد محفوظ عبدهللا احمد2100441061

77مها حزام عبدربه حسن3100441062

79فهمي اجمل سعيد عبدالحميد4100441064

81نهى إبراهيم احمد الصليلي5100441066

83جهاد جالل نعمان عبدهللا6100441068

85أمل محمد سالم علي فرج7100441072

87محمد سليمان حسن عبدهللا8100441074

89احمد صالح احمد باحزيم9100441075

91باسم عبدهللا عبده محمد10100441077

93ماجد سعيد غريب احمد11100441078

95احمد حمود ثابت حسن12100441082

المالحظات
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رقم الجلوستوقيع االنصرافتوقيع الحضورالوقت االســـمرقم القيدرقم

توقيع االنصرافتوقيع الحضوراالســـمرقم القيدرقم رقم الجلوسالوقت 
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م 2014/2013نتيجة امتحانات للفصل الدراسي الثاني الدور الثاني للعام الجامعي 

المالحظات






































