



اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثالث

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

ضعٌف2.62.52.52.82.85عٌبان علً محمد علً الخفٌف1110411001

غائب3.05غائبغائب2.752.55نهى محمد عبدالرب سروري2110411002

ضعٌف3.9مضعٌف3.653.35عائده ناصر علً محمد سعٌد3110411003

344.23.354.554رنٌن علً محمود صالح4110411006

غائبغائبمحروممحرومهحرّمغائبحسن احمد حسٌن سالم5110411008

3.952.6غائب2.53.35غائبدنٌا صالح احمد عل6110411009ً

3.753.53.33.642.85رامً فهٌم احمد صالح7110411010

3.653.65ضعٌف4.13.54نور أنور علً حسٌن القرٌن8110411011

4.554.8454.53.65بدور مطهر سالم باحمٌد9110411012

2.554.052.5ضعٌف2.752.5تبسم احمد محمد سالم10110411013

2.62.83.052.953.253.5فردوس عمر محمد ثابت العولق11110411014ً

2.752.753.252.63.953عرفات شائف عبدالرب عبدالحمٌد12110411015

4.552.753.74.14.53.75فارس ٌحًٌ مطهر القطام13110411016ً

2.853.253.252.754.53.25هشام جمال عبٌد علً باحشوان14110411017

غائب3.25محروممحرومغائب2.6فاروق علً احمد عبدالقادر15110411018

مالحظات االسم  رقم  القيدرقم
تمويل 

االستثمار

 بحوث

تسويق

نظريه اتخاذ 

القرار

محاسبه 

اداريه

عمليات 

تجاريه
اسْاق هاليَ

12 من 1صفحة 
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اداريه

عمليات 

تجاريه
اسْاق هاليَ

4.754.54.44.354.6محمد نصر صالح علً المقفع16110411019ً

4.843.854.14.854.15ٌزٌد محضار عوض صالح17110411020

3.72.65محروم2.752.752.95صابرٌن محمد حسن عبٌد18110411021

4.74.33.7554.54.5علً علً اسعد مثنى19110411023

3.7543.83.254.44امانً حسن محمد سعٌد مسرج20110411024

2.853.42.65ضعٌف2.6ضعٌفمنى محمد سالم ناصر عبدهللا21110411026

3.254.1غائب2.752.73.25امٌمه عوض ناصر احمد22110411027

3.453.83.754.154.454منٌه جمال سالم حموده23110411030

3.854غائب4.54.053.8اٌات خالد مقبل ناجً الخامري24110411031

3.253.15غائبضعٌف3.83.35مرٌم محمد بن محمد ناشر25110411033

3.753ضعٌف3.3533.05فاتن هشام احمد عبدالعزٌز26110411035

33.33.253.254.652.6اٌمن محمد قاسم محسن27110411037

4.252.55ضعٌف2.53.6ضعٌفمحمد نجٌب عبدالعزٌز مقبل28110411039

2.7543.6543.52.9امٌمه محمد ناصر محمد مرزوق29110411040ً

3.72.75محروم3.253.253.25منال صالح سالم ناصر30110411042

12 من 2صفحة 
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3.23.253.64.33.252.7مراد صالح سالم الشدادي31110411043

4.33.252.93.254.152.5فضل محمد حسن صالح32110411044

4.352.553.052.83.92.75ٌاسر ثابت قاسم صالح33110411045

54.954.8554.854.4عاصم احمد قاسم مرشد34110411048

4.053.644.34.74.2 امانً جابرعلً نعمان35110411049

ضعٌف3.5ضعٌف2.52.65ضعٌف احمد عبدهللا علً مالك36110411050

3.53.5محرومضعٌفضعٌفضعٌف الخضر محمد ناصر عبدهللا عبادي37110411051

غائب2.752.753.452.54.5صفاء ناصر محمد سعٌد38110411053

4.253.53.14.654.553هاله خالد حسٌن محمد39110411056

4.12.63.63.254.32.5محمد ٌحً احمد الحرب40110411057ً

3.752.5محروممحروم32.5شذى احمد ٌاقوت مبارك41110411061

ضعٌف2.752.83.62.53سمٌه محمد صالح عل42110411062ً

4.72.6محرومضعٌف3.252.8حكمت محمد سالم احمد43110411063

2.52.83ضعٌف2.653.3تهانً هائل سعٌد عبده محمد44110411065

2.53.153.53.152.5ضعٌفاٌات بدر محمد مندوق45110411066

12 من 3صفحة 
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4.8534.53.83.854نصر خالد صالح سعٌد46110411067

3.12.5محرومغائبغائبضعٌفسمٌحه محمد علً محمد47110411070

3.62.75محروم3.22.53.25جمال عبدالناصر علً عبدهللا48110411071

3.553.353.33.73.33.45رحمه خالد صالح محمد الصرٌم49110411072ً

ضعٌف2.92.552.92.53اكرم نبٌل  احمد حمادي50110411073

4.153.5ضعٌف3.553.452.9صفاء حسٌن عمر البٌت51110411074ً

ضعٌف3.15ضعٌف2.62.53هشام نبٌل محمد عوض52110411075

4.53.35محروم2.83.43.15فاطمه علً غالب احمد53110411078

3.953.253.13.63.53.3أٌمن أنور ادم عبدا لقادر54110411079

3.853.83.754.74.153.45رنا عبدالسالم سالم عبدهللا55110411081

3.52.5ضعٌفضعٌف2.52.55احمد نجٌب فضل احمد56110411082

3.93.55غائبمحروم2.752.75لقاء احمد علً محمد خان57110411083

2.83.15غائبضعٌف2.6ضعٌفحسام عبدالحكٌم محسن محمد58110411084

ضعٌفغائبمحرومضعٌف2.5ضعٌفطارق محمد صالح هادي59110411085

2.7543.8ضعٌف43.25تمنى جمال محمد حفٌظ60110411086

12 من 4صفحة 
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2.63.53.4ضعٌف42.55ساره جمال احمدمحمد ناصر61110411088

4.352.5ضعٌفضعٌف2.62.5فٌصل حسٌن محمد منصور باجابر62110411089

54.954.954.954.5عمار جمال محمد السٌد علوي63110411090

ضعٌف3.453.33.453.254.35صبري عبدا هلل عبدالرحمن ألسندي64110411091

غائب2.62.73.353.253.85عهد شكري احمد سعٌد عوضه65110411093

2.52.52.92.53.552.5جمال منصور علً الحٌدري66110411094

43.92.5ضعٌف3.12.6حٌدره علً حٌدره صالح67110411095

42.93.753.254.63.05رجاء عثمان قائد مسعود68110411097

4.54.253.853.754.753.95رجاء عبدهللا محمد احمد69110411098

3.452.5ضعٌفضعٌف2.6ضعٌفمعتز احمد سعٌد علً المحضار70110411102

غائبغائبمحروممحرومضعٌفغائبعلً حمود علً ثابت71110411103

3.753.43.32.754.552.8مازن فضل علً درٌب72110411104

3.72.85محروم2.72.5ضعٌفعفراء ًاصرعلي هحود73110411107

ضعٌف3.5محرومضعٌفضعٌف2.5هعيي جويل سالن احود74110411108

3.444.054.54.353.5حٌاى ّليد عبدٍ سعيد75110411109

12 من 5صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص
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ضعٌف433.44.154.6لوياء احود حسي احودالويسري76110411110

3.052.83.454.054.63.35ًْرا احود سالن هحسي77110411111

2.53.83.14.64.253.9ًدٓ عبدالحويد سالن صقراى78110411112

3.752.93.74.254.553.75فاتي فِد جواعي ابراُين79110411068

42.75ضعٌف2.52.73.4عالء جويل عثواى سالن80110411069

3.32.5محروممحروم3ضعٌفرهام غازي صالح سالم81110411113

3.73.253.25443.35ًاديَ علي جارهللا سكراى11041002/م82

3.2532.52.632.95ُوام عائد هحود حيدر110421003/م83

ضعٌف3.5محروم3.05ضعٌفضعٌفساهي ًجيب عبدالرحين غالم110421005/م84

3.32.82.6544.32.85تغريد سعيد سالن عْض220401095/ م85

32.7محروممحرومضعٌفضعٌفاحمد احمد عبدالغفور ابراهٌم86110411113

ضعٌف3.25غائبمحروم2.5ضعٌفرامً محمد محسن سالم الحداد87110411114

3.63.6ضعٌف3غائب3جمٌله عبدهللا مسعد احمد88110411005

غائبغائبغائبمحروم ضعٌفغائبعأل عوض أحمد8910041185

90

12 من 6صفحة 
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91
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122
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