



اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

3.63.25ضعٌف3.9ساره محمد احمد قاسم1100441001

3.63.55ضعٌف3.9سارٍ هٌصْر عثذالرقٍة الشثٍا2100441002ًً

5غائبضعٌف3.55سارٍ سعٍذ سلٍواى الجذاّي3100441003

3.23.35ضعٌف3.05أساهَ احوذ حسٍي الخضر4100441004

4.43.8544.15ًرهٍي قاسن إتراٍُن ٌعقْب5100441005

4.43.553.73.3سحر عثواى عثٍذ ًاصر6100441006

4.753.64.24.05ّجذاى صالح هحسي هثٌى7100441007

3.25ضعٌفضعٌف2.85لٍسا حاهذ قائذ عل8100441008ً

3.63.353.653.25حاتن صالح عثذالرحوي عسٍري9100441012

3.73.254.24.3أرزاق عثواى هحوذ حسٍي10100441013

3.72.5ضعٌف3.05علً هحوذ السٍذ علً حسي11100441014

3.353.55ضعٌف3.15صالح اتْتكر عْض علً تاُادي12100441016

3.153.25ضعٌفمحرومرامً احمد سالم بامهٌد13100441017

3.553.254.52.7أمٌره عبدالهادي عبٌد حسٌن14100441018

4.12.853.53.25محمد احمد محمد عبادي15100441020

 التكامل االقتصادي

العربي
مالحظات االسمرقم القيدرقم

 اقتصاديات المؤاني 

والمناطق الحره

 تطبيق عملي 

في التخصص

 منظمات 

اقتصاديه دوليه

 تجارب تٌوٌَْ

هحاصرٍ

12 من 1صفحة 
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 التكامل االقتصادي

العربي
مالحظات االسمرقم القيدرقم

 اقتصاديات المؤاني 

والمناطق الحره

 تطبيق عملي 

في التخصص

 منظمات 

اقتصاديه دوليه

 تجارب تٌوٌَْ

هحاصرٍ

4.054.154.85غاده احمد عبدهللا عبٌد16100441021

3.553.23.73.5انهار عقٌل محمد عبدالرحمن االسودي17100441023

4.354.4543.55سلوى عادل محمد عثمان18100441024

3.853.254.63.25ابتسام ٌسلم صالح عل19100441025ً

42.55ضعٌف3.8سهٌر عبده حمود عل20100441026ً

3.653.453.93.25أكرم حسن إسحاق عبدالكرٌم21100441028

3.153.634خالد عمر محمد عل22100441030ً

3.23.33.752.6محمد منٌر عثمان مكرد23100441033

3.552.55ضعٌف3.55احمد زكً احمد علً ملٌكان24100441034

3.83.74.354.8هدٌل محمود سٌف سعٌد25100441035

3.853.5542.85إصالح عبد الودود عبد العزٌز منصر26100441036

غائبمحرومغائب3.75أروى خالد ناصر صالح الكازم27100441037ً

2.55ضعٌفضعٌفغائبنسرٌن جعفر علً عبدهللا28100441038

4.63.25ضعٌف4.3فاروق حٌمد عبدرب النبً عوض29100441039

3.35محروم2.5محرومًِلَ عْض صالح هحوذ عثذهللا30100441041

12 من 2صفحة 
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غائبغائبضعٌف4.1ًارهٍي عثذٍ ًعواى سعٍذ هحوذ31100441042

غائبمحرومغائبغائبهعتس عور رشٍذ عثذالوجٍذ32100441043

2.753.833صثري عثذالقادر هثٌى قاسن33100441044

4.453.63.92.55سحر سالن احوذ عور تاقطٍاى34100441046

4.353.64.654.6حٌٍي فؤاد احوذ عثذهللا هل35100441048ًِ

4.43.54.555ًسرٌي ًاصر عثذٍ سعٍذ36100441049

4.653.154.54.05أهٌٍَ عارف عثذالوجٍذ عل37100441056ً

4.2533.452.5ًِى طارق هحوذ هِذي38100441057

32.85ضعٌف3.9هحوذ صالح هحوذ علً الواش39100441058

2.82.9ضعٌف3.95احوذ صالح سالن قرًح40100441059

غائب2.85ضعٌف3.2هاُر علً عثذرتَ صالح اتْتكر41100441060

3.25ضعٌفضعٌفضعيفهحوذ هحفْظ عثذهللا احوذ42100441061

4.453.654.54.65هِا حسام عثذرتَ حسي43100441062

3.43.25ضعٌفضعيففِوً اجول سعٍذ عثذالحوٍذ44100441064

2.953.55ضعٌف3.95نهى إبراهٌم احمد الصلٌل45100441066ً

12 من 3صفحة 
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3.154ضعٌف4.35أنسام عبدهللا سٌف سعد غالب46100441067

4.23.453.23.25جهاد جالل نعمان عبدهللا47100441068

2.55محروم2.83.6أمل محمد سالم علً فرج48100441072

غائبمحرومغائب2.6محمد سلٌمان حسن عبدهللا49100441074

2.5محروم ضعٌف2.6احمد صالح احمد باحزٌم50100441075

2.953.23.354.3باسم عبدهللا عبده محمد51100441077

3.74.5 ضعٌف3.15ماجد سعٌد غرٌب احمد52100441078

2.55غائبغائب3.05 اٌناس عبدهللا محفوظ سبٌت53100441081

3.7محروم3.4محروماحمد حمود ثابت حسن54100441082

جولٌا مهدي عباد عوض55290411054

2.53.33.83.35عمار نجٌب محمد سعٌد ربان56100441040

57
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60

 قرار فصل

12 من 4صفحة 
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