



سٌاحة وفندقة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

3222232

ضعٌفضعٌف2.53.25ضعٌفغائب2.5  أحمد جمال أحمد حسن141/388

محروم3.73ضعٌف2.6542.5 احمد خالد عبٌد جابر241/389

3.253.32.55ضعٌفغش2.853.5 احمد صالح الخضر سفٌان341/390

2.853.52.5ضعٌف3.352.5غائب احمد نصر محمد حسٌن السقاف441/393

3.4غائب2.65غائبغائب3.35غائب ادهم جالل احمد صالح فضل 541/394

ضعٌف2.85ضعٌفضعٌف2.53.254.05 اسعد هانً عبدهللا اسعد641/396

4.53.352.5ضعٌف3.652.75غائب اكرم عصام علً بٌر محمد741/397

ضعٌف2.52.55ضعٌف2.53.62.85 امجد سمٌر احمد علً عبدالكرٌم841/398

4.64.24.95353.554 امل انور سعٌد سالم القبٌل941/399ً

محرومغائبغائبغائبغائبغائبغائب امل ناصر صالح الشقٌري 1041/400

ضعٌف2.52.9ضعٌف3.252.5غائب انس نبٌل عبده محسن1141/401

محروم2.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف اٌمن علً مقبل سعٌد الكازم1241/402ً

3.254.454.3344.153.55 تسنٌم خالد محمد ٌحً الشوكان1341/403ً

محرومضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف3.3غائب حسام اسامه عبدالكرٌم محمد 1441/404

2.62.5ضعٌفضعٌف2.5ضعٌفضعٌف حسٌن محمد علً البعس1541/406ً

مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم
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(2)
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المحاسبة
مبادئ التسويق

اللغة العربية 

(2)

نظم تشغيل 

الحاسوب

9 من 1صفحة 
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الحاسوب

3222232

3.154.243.654.953.353.8 خلود ضٌاء الدٌن قاسم محمد 1641/407

ضعٌف2.52.95ضعٌف2.5ضعٌفغائب رمٌسس أدٌب عبدهللا ٌوسف1741/408

2.93.62.852.543.753.55 رٌان عبدهللا عٌسى محمد الحبش1841/409ً

محروم43.1غائبضعٌف3.153.35 رٌهام رٌاض عبده سالم1941/410

54.554.953.7554.654.95سهام محمود قائد علً عبدهللا العزالً 2041/411

4.74.24.952.54.954.254.9سٌناء محمود قائد علً عبدهللا العزالً 2141/412

3.53.652.5ضعٌف3.253.752.75 صالح فرٌد صالح سالم 2241/413

محروم3.73.2غائب4.15غائبغائب عبدالرحمن طارق عبدالمنان احمد2341/414

ضعٌف4.1غائبضعٌف2.853.753.35 عبدالرحمن عبدهللا ناجً محمد2441/415

ضعٌف2.63.2ضعٌف2.73.252.75عبدالصمد سعٌد سالم عبدالصمد 2541/416

ضعٌف2.53ضعٌفضعٌف3.45ضعٌف عبدهللا صالح احمد عبدهللا 2641/417

ضعٌف2.9غائبغائبضعٌفغائب2.5 عبدهللا علً قاسم عبدهللا محمد2741/418

3.254.53.33.154.754.554 عدنان عثمان عثمان منصر2841/420

ضعٌف4.53.1ضعٌف2.5غائب3.25 عقاب محمد سعٌد بن سعٌد2941/421

ضعٌف2.52.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف عالء جالل ٌحً عبدالرحمن3041/422

9 من 2صفحة 
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3222232

شغبضعٌف2.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف علً خٌضر علً محمد3141/423

ضعٌف2.52.95ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف علً فاروق هادي ناصر 3241/425

2.5ضعٌف4.05ضعٌفضعٌف3.253.45 عماد سعٌد احمد عبدهللا3341/426

3.52.52.5ضعٌف2.53.33.05 عمار ٌاسر علً نور3441/427

2.5غائب4ضعٌف2.95ضعٌف2.5 عمر سالم محمد هادي 3541/428

محرومغائبضعٌفغائبغائبضعٌفغائب عمر مختار حسٌن قائد3641/429

43.853.2ضعٌف2.53.42.5 عمرو احمد صالح مندوق3741/430

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف عمرو خالد عبده محمد القباطً 3841/431

ضعٌفغائب2.5غائبغائبضعٌفغائب عمرو عبدهللا مهٌوب سٌف إسماعٌل 3941/432

2.53.252.5ضعٌف2.53.352.5 عواطف عبدالرحمن عوض سعٌد4041/433

محرومغائبغائبغائبغائبغائبغائب فؤاد محمد قاسم مرشد الجعشن4141/434ً

3.253.654.253.254.954.054.05 فائز عوض محفوظ عوض باضاوي4241/435

34.754.43.34.953.73.05 الرا رشاد احمد محمد4341/436

3.753.93.252.54.853.32.6 محمد احمد محمد شٌخ4441/438

42.753.2ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف محمد احمد منصور حٌدره4541/439

9 من 3صفحة 
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3222232

ضعٌف43.25ضعٌفضعٌف3.3ضعٌف محمد امعبد محمد امعبد 4641/440

53.53.9ضعٌف4.753.5 محمد جمال صالح سالم عبٌد 4741/441

محرومضعٌف2.5ضعٌف2.85ضعٌفضعٌف محمد سعٌد محمد عثمان4841/443

ضعٌف2.52.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف محمد سمٌر احمد عبدهللا4941/444

محرومغائبغائبغائبغائبغائبغائب محمد عبدالحكٌم علً حٌدره5041/447

محروم4.82.5ضعٌف33.92.75 محمد عبدالسالم محمد عبده5141/448

43.452.5ضعٌف2.65ضعٌف محمد عبدالوكٌل عبدالحمٌد محمد5241/449

4.533.25ضعٌف2.53.752.65  محمد علً عبدهللا عل5341/450ً

محرومغائبضعٌفضعٌف3.25ضعٌفضعٌف محمد علً عٌسى صالح5441/451

محرومغائب2.5غائبغائبضعٌفغائب محمد فتحً عبدهللا صالح 5541/452

ضعٌف43.05ضعٌفضعٌفضعٌف3.25 محمد فٌصل صالح حٌدان5641/453

2.54.53.32.75ضعٌف2.853.75 محمد محمود عبدالسالم مهدي5741/454

3.252.652.85ضعٌف2.5غائب2.65  محمد نبٌه ابراهٌم عطاء5841/455

4.553.252.5ضعٌف2.753.72.5 محمد هشام فضل عل5941/474ً

محروم4.53.25ضعٌفضعٌف3.35ضعٌف محمد هشام محمد عبدهللا الفرح6041/456

9 من 4صفحة 
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3222232

محرومغائبغائبغائبغائبغائبغائب مختار عٌاش حسن مكرم6141/457

ضعٌف4.83.1ضعٌف2.853.552.5 مصطفى خالد علً محمد6241/458

ضعٌفضعٌف2.5ضعٌفضعٌف3.35ضعٌف معاذ جمال محمد بن محمد6341/459

محرومغائبضعٌفغائبضعٌفغائبغائب منذر مختار صالح علً الوصاب6441/460ً

2.854.452.52.54.84.053.95 منٌف شائف محمد سعٌد6541/461

3.253.72.853.34.93.63.9 نادر ناصر محسن القاضً 6641/462

3.254.6554.3554.74.9 نادٌه عبدهللا محمد عبدالقوى مثنى6741/463

محرومضعٌف2.5ضعٌفضعٌف3.25ضعٌف ناصر عمر ناصر عوض 6841/464

ضعٌف3.652.85ضعٌف4.2ضعٌف2.8 ناصر قاسم عبدهللا ناصر الواقدي6941/466

ضعٌف3.253.752.652.54.953.25 نجاة ٌاسر محمد عثمان7041/467

3.53.153.3ضعٌفضعٌف2.73.8 ندٌم علً عبده علً 7141/468

2.84.253.52.54.953.253.45 نهلٌن علً حسن عبدهللا7241/469

3.52.53.25غائبغائب3.5غائب نهى محمد عمر صالح عبدهللا الجبٌل7341/470ً

ضعٌف4.52.65ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف هداش احمد عبد صالح7441/471

42.82.5ضعٌفضعٌفضعٌف2.5 هشام سمٌح عٌدروس الحامد7541/472

ضعٌف2.83.65ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌحٌى محسن عبدالحفٌظ صالح الصالحً 7641/473

9 من 5صفحة 
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