



اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثالث

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

2.63.5ضعٌف2.53.252.95خالد ولٌد محمد علً عالن1110431001

ضعٌف3ضعٌف2.53.44.45زٌن العبد علً ناصر2110431002

ضعٌفغائبغائب2.853.25محرومازهار علً بن علً محمد صالح3110431003

ضعٌفضعٌفغائب2.83.43.45مرام صالح احمد عبدهللا الخضري4110431004

3.554.154.83.64.93.5رامز وهٌب عبدالمجٌد ثابت5110431005

4.44.654.63.84.33.5عبدهللا محمد عبدهللا ناصر6110431006

ضعٌف3.35ضعٌف2.52.53امجد عادل سعٌد عبده7110431007

3.24.754.74.454.554ظنٌن مراد عبدهللا صالح8110431008

2.544.84.154.54عصمت عادل احمد عبدهللا9110431010

5غائب2.554.44.43.35سمر رمسٌس احمد عل10110431011ً

3.853ضعٌف2.54.3ضعٌفمحمد نادر سعٌد صالح11110431012

4.754.8554محمد جمال عبدهللا ثابت12110431016

ضعٌف3.84.552.83.3ضعٌفعبدالقوي فضل محمد عل13110431017ً

3.54ضعٌف2.54.54.65سحرعبده علً مانع14110431018

ضعٌفغائبمحروم4.1ضعٌفمحرومٌمنى خالد جنٌد عل15110431019ً

3.353.5ضعٌف2.53.45ضعٌفعالء محسن علً غالب16110431020

مالحظات االسم  رقم القيدرقم
تجارة خارجية 

دولية

 اسواق مالية

ونقدية

اقتصاديات الدول 

الصناعية

رسم السياسات 

واتخاذ القرار

 التمويل 

الدولي

محاسبة 

دولية

12 من 1صفحة 
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كلٌة االقتصاد
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تجارة خارجية 
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 اسواق مالية

ونقدية

اقتصاديات الدول 

الصناعية

رسم السياسات 

واتخاذ القرار

 التمويل 

الدولي

محاسبة 

دولية

3.754.854.94.554احمد عبدالحكٌم احمد عل17110431021ً

4.3554.85554.5سمٌه صالح سعٌد ٌح18110431022ًٌ

غائبغائبمحرومغائبمحروممحرومعمار عدنان محمد احمد19110431024

ضعٌفغائبضعٌف2.53.25محرومحسٌن سالم عوض عبدهللا20110431025

4.5554.63.55فاطمة عمر إبراهٌم بوبسٌط21110431027

3.754.853.654.63.5ملكه نبٌل عثمان عل22110431028ً

2.63.5ضعٌفضعٌفضعٌفغائبهشام عبده سعٌد مصلح23110431029

ضعٌف3.65ضعٌف2.654.33.8أمٌره علً سعٌد عبدهللا24110431031

ضعٌف3.9ضعٌف3.53.753.3محمد سالم عبدهللا25110431032

2.654.054.152.5534.5اروى احمد سالم محمد26110431033

3.94.753.853.44.73خلود محمد سعٌد فاضل27110431034

2.73.154.62.653.353مٌرفت امٌن محمد عبدهللا28110431035

4.52.5ضعٌف3.254.64.5عاصم ناصر محمد احمد29110431036

ضعٌفغائبضعٌف3.053.63.15حسٌن علً دروٌش عوض30110431037

4.85554.95صالح شاٌف حسٌن صالح31110431038

12 من 2صفحة 
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2.74.54.23.854.24مروان احمد سعٌد باشا32110431039

3.654.44.54.53سامح اسماعٌل علً اسماعٌل33110431040

43ضعٌف2.53.74.35رنا عبده محمد قائد34110431041

2.54.154.42.753.152.5مارٌنا رشاد محمد احمد35110431043

ضعٌف2.9غائب3.352.75محرومفاطمه فتحً حسن جعفر36110431044

3.854.552.853.83.25ضعٌفامٌره عباس محمد سعٌد37110431046

4.05554.454.64اٌمان هود حسٌن حٌدره38110431049

44ضعٌف3.14.054.6 سحر محمد مقبل سعٌد سوق39110431050ً

3.454.754.754.655محمد طربوش عبده قاسم40110431051

ضعٌف3.553.73.352.55محرومعبٌر فٌصل علً عبدهللا41110431052

غائب2.65ضعٌف2.553.73.7خالد محمد علً ناج42110431053ً

3.63.153.33.253محروممحمد جبران سالم الهظام43110431054

ضعٌفغائبمحرومضعٌف3.15محرومرامً عدنان محمد حسٌن44110431055

2.64.54.44.354.154ترتٌل عبده احمد محمد الشٌبان45110431056ً

2.64.154.43.53.35 لطٌفه مصبح كرامه العجٌل46110431057ً

12 من 3صفحة 
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3.153محروم3.64.13.85جالل محمد سالم حاجب47110431059

ضعٌف3.5ضعٌف3.753.75غائبسوسن عثمان علً حسن48110431060

34.54.354.24.33مارٌنا باجمال حسن عبدهللا49110431061

4.54.75ضعٌف3.554.253.7ملكً حسٌن علً بن عل50110431062ً

2.754.753.753.054.73.75شرٌفه صالح عبدهللا عبدربه51110431063

غائبغائبمحرومغائبمحروممحرومرهام غازي صالح52110431064

3.453.353.153.82.75ضعٌفامٌمه محمد عائض احمد53110431065

2.53.254.74.53.32.75محمد علً محسن صالح54110431066

2.74.354.353.43.855اياَي يحًد عائض احًد55110431067

54.954.35555 ٔنيد يحًد حسٍ عهي56110431068

3.13.5ضعٌف2.53.752.85عبدانًجيد عبدهللا يحًد صانح57110431070

3.13.73.653.1533.25سًز ٔحيد عبدانغُي جعفز58110431071

33.853.554.54.43.25يحًٕد عبدانكزيى انحاج َاجي59110431073

4.83.34.254.14.5غائبارساق يحًد سعيد عبدانزح60110431075ًٍ

ضعٌفضعٌفغائب2.53.1غائبعهي صانح عبدهللا يحًد61110431076

12 من 4صفحة 
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ضعٌف2.55ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاديب احًد يحًد عباد62110431078

2.552.75ضعٌف3.15ضعٌفضعٌفعًز عارف يحًد فارع63110431080

3.654.253.5ضعٌف2.553.45راَيا خاند يحًد َعًا64110431081ٌ

4.2554.854.955عًار يحًد يحيي عبدهللا65110431082

ضعٌفغائبضعٌفضعٌف2.9ضعٌفحايد احًد راشد عٕض66110431083

4.25غائبمحرومغائبمحرومغائبأيًٍ ْاشى عبد ربّ أيا67110431085ٌ

3.3554.854.44.25أساٌ عدَاٌ يحسٍ عهي68110431086

3.34.54.744.154اسًاء عهي شًت عهي69110431087

4.0554.7554.654عهي سانى حسٍ باعباد70110431090

34.854.254.53.14.5تٓاَي خاند صانح فضم71110431091

ضعٌفضعٌفضعٌف2.753.65محرومعبيز عًز عبدِ حسي72110431092ٍ

2.53.454.63.653.352.5حُاٌ ٔجدي حسٍ عهي73110431093

2.5غائبغائب3.85ضعٌف2.5احًد ٔنيد يحًد َعًا74110431095ٌ

ضعٌف3ضعٌف2.532.9نقاء يحًد عبدانكزيى عهي75110431096

4.655ضعٌف2.64.54صايد يحًد يقبم76110431097

12 من 5صفحة 
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3.52.5ضعٌف2.93.05ضعٌفسعيد يحًد سعيد ْاشى77110431099

4.154.94.854.24.93.5ْشاو جًال سعيد صانح78110431101

4.93ضعٌف4.254.754.75عشيي عادل صانح حسي79110431102ٍ

4.652.5ضعٌف2.53.63.75ابزاْيى يحًد َاصز يحًد انكاسيي80110431103

3.154.354.554.53.64يحًد بشيز عبدانٕاحد81110431104

غائبغائبمحرومغائبمحرومغائبيُذر عهي عبدهللا بٍ عبدهللا82110431105

3.254.63.94.753.63.5احًد عًز عهي انشبيزي83100431022

12 من 6صفحة 
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