



اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

ضعيفضعيفضعيفغشضعيف2.5ابراهيم علي عبيد سالم141/191

42.53.75ضعيف2.953.1احمد خالد عبدالحميد محمد241/192

ضعيف2.5غائب3.25محروم2.5احمد صالح محمد علي341/193

ضعيف2.5ضعيفضعيفضعيف2.5احمد عبدالحبيب سليمان طيب441/194

ضعيف2.52.5ضعيفضعيف3.5احمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن باصالح541/195

2.52.54ضعيفضعيفضعيفارزاق طالل محمد احمد مبجر641/196

3.053.75ضعيف2.83.32.8اروى حسن احمد اسماعيل741/197

3.252.852.53.653.253.25اسماء عبدهللا صالح سالم841/198

ضعيف2.52.5ضعيفضعيف2.5اسماعيل سعيد مسعود قاسم941/199

ضعيف2.5ضعيفضعيفمحرومضعيفاشرف عبدهللا شرف عبده1041/200

3.253.65ضعيف3.753.054اصيل خالد سالم صالح1141/201

ضعيفضعيفضعيفضعيفمحرومضعيفاكرم عصام عباس حسن 1241/202

ضعيفضعيفضعيفضعيف3.35ضعيفاكرم محمود شمسان عزعزي 1341/203

4.254.94.73.854.655البدري اسعد مثنى عبيد 1441/204

ضعيفضعيفضعيفضعيف3.552.95امجد عادل عبدهللا غالب 1541/205

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

20 من 1صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.5امجد عبده عبدهللا  محمد1641/206

3.4ضعيف2.54.92.52.7اميمه حميد علي عبدهللا1741/207

3.254.753.253.34.054.65امينه سيف احمد محمد1841/208

43.25ضعيفضعيف2.53.75انوار صدقي محمد علي1941/209

ضعيف2.5ضعيفضعيف2.653.5ايمان علي محمد يعقوب عبدهللا2041/210

42.93ضعيف3.53.85ايمن احمد عبدهللا محمد العلس2141/211

3.54.92.53.753.74.4بشرى احمد محمد عبدهللا2241/212

4.54.444.83.454.9جالء محمد عبدالمجيد عبدهللا الجوهري2341/213

3.63.7ضعيف3.53.62.5جليله محمد حسين علي2441/214

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.5جمال عبدهللا محمد علي2541/215

ضعيف2.53.5ضعيفمحروم2.5جميل عبدالواحد اسماعيل نعمان2641/216

3.35ضعيفضعيفضعيفضعيف3.4حازم احمد محسن محسن2741/217

3.63.552.652.52.74.5حسان سالم احمد عبدهللا2841/218

ضعيفضعيفضعيفضعيفمحرومضعيفحسين احمد حسين احمد2941/219

4.25ضعيف3.253.53.252.65حسين اسامه حسين عبدالرحمن3041/220

20 من 2صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.5حسين سمير حسين محمد3141/221

غائبغائبغائبغائبمحرومغائبخديجة علي العبد ناصر الوليدي3241/222

2.53.8ضعيف4.253.752.5دالل عبدالعزيز محمد احمد3341/223

3.252.92.52.73.754.6دينا احمد عبدهللا احمد السقاف3441/224

4.54.93.54.83.254.65روان حيدره سليم امان3541/225

3.53.12.53.53.64.75روزا عبدالكريم منصر احمد3641/226

غائبضعيف2.6ضعيفمحرومضعيفزكريا خالد ابوبكر سالم3741/227

غائب2.5ضعيفضعيفضعيف2.5ساره اصغر محمد حنيف عبدالحق3841/228

2.52.5ضعيف3.253.5ضعيفساره ناصر علي ابوبكر سعيد3941/229

44.94.952.653.254.5سالم عمر سالم فرج مسيعود4041/230

ضعيفضعيف2.52.952.52.6سعيد احمد سعيد المفلحي4141/231

ضعيف2.552.85432.75سلطان صالح علي ناجي4241/232

ضعيفضعيفضعيفضعيفمحرومضعيفسميه عادل رشاد محمد4341/233

2.75ضعيف3.25ضعيفضعيف3.25سهام محسن سالم محسن محمد4441/234

2.5ضعيفضعيفغائبمحرومغائبصالح محمد ابوبكر مهدي4541/235

20 من 3صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

3.254.4ضعيفضعيف2.53.7صباح عمر صالح علي باهيصمي4641/236

غائبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصديق محمد ناشر مقبل4741/237

44.6544.83.55صفاء خالد سعيد عبدالرحمن احمد4841/238

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.5عارف صالح احمد عبدهللا4941/239

ضعيفغشضعيفضعيفضعيف2.5عاصم عبدالجبار محمد سعيد5041/240

ضعيفضعيفضعيفضعيف2.52.75عاصم عصام احمد محمد5141/241

4.254.94.54.54.24.4عبدالجليل محمد احمد مقبل5241/242

3.53.14434.5عبدالرحمن فهد علي غالب5341/243

ضعيفضعيفضعيفضعيفمحروم ضعيفعبدالرحمن محمد قائد مسعود5441/244

2.52.6ضعيفضعيفضعيف2.75عبدالكريم سالم عيدروس صالح5541/245

ضعيفضعيف2.52.85محروم 2.5عبدهللا محمد علي طالب5641/246

4.54.85443.654.55عدنان عبدالرحيم عبيد قاسم5741/247

4.14.85ضعيف4.253.54.95عزه علي جماعي ابراهيم5841/248

44.52.54.15ضعيف2.5عمار عادل عبده محمد5941/249

42.952.54.23.34.4عمار ياسر عبدالقوى عوض6041/250

20 من 4صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

غائبضعيفضعيفضعيفمحروم 2.5عمرو سالل محمد سعيد6141/251

ضعيفغائبضعيفضعيفمحروم ضعيفعمرو عبدهللا عوض محمد جعفر6241/252

2.52.5ضعيفضعيف2.85ضعيفعنود عبدالهادي ناصر هادي6341/253

2.753ضعيف2.754.252.75عوض سعد نجادان سعد القميري6441/254

4.654.854.84.7534.65عيناء عوض احمد سعيد6541/255

4.6ضعيفضعيفضعيف3.44.25غاده محمد صالح ناصر6641/256

ضعيفضعيفضعيفضعيف2.52.85فارس فؤاد علي احمد ناجي6741/257

2.93.4ضعيفضعيفضعيف2.5فاطمه عوض ناصر احمد6841/258

3.754.32.53.42.755فراس فتحي محمد عباس6941/259

2.53.352.92.72.54.4فطوم عادل جعفر علي7041/260

2.52.52.5ضعيفضعيف2.55لينا عبدالرحمن عبده سعيد7141/261

غائبغشضعيفضعيفمحروم ضعيفماجد محمد عبدهللا سعيد7241/262

4.52.53.65ضعيف3.353.5ماجده احمد غالب عبدهللا7341/263

3.753ضعيفضعيف2.753.25محمد احمد راشد عوض7441/264

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد احمد سالم عبدهللا7541/265

20 من 5صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد احمد محسن صبيح7641/266

2.52.5ضعيفضعيفضعيف2.5محمد جالل احمد حسن الحدشي7741/267

غائب2.5ضعيفضعيفمحروم غائبمحمد عبدهللا مثنى عبدهللا7841/268

2.52.75ضعيف3.32.92.65محمد علي علي بالليل7941/269

2.5غشضعيفضعيفضعيف2.5محمد علي محمد صالح بامعالن8041/270

3.64.94.74.544.65محمد محمود سعيد باكر باعيسى8141/271

غائب3.252.552.5محروم ضعيفمحمد نبيل محمد يوسف محمد8241/272

4.4ضعيف4.3ضعيف2.53.75محمد ياسين محمد سالم8341/273

4.754.7554.854.95مراد عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا8441/274

3.552.52.92.54.35ضعيفمرام عصام عمر حميد الوصابي8541/275

3.253.92.52.75ضعيف2.5مروى جواد سعد صالح8641/276

ضعيف2.5ضعيف3.62.852.5مروى ناصر سعيد صالح احمد8741/277

3.553.3543.13.554.15منار عادل علي حيدره8841/278

3.5444.33.254.7منيه شرف سيف سعد8941/279

4ضعيفضعيف3.25ضعيف2.5مهيب غالب احمد قاسم9041/280

20 من 6صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفناصر احمد علي ناصر9141/281

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.5ناصر محمد علي مسعود9241/282

غائبضعيفضعيفضعيفمحروم 2.5ندى ماهر عبدهللا علي فراشه9341/283

3.354.44.53.654.754.5نسرين ياسين علي راشد9441/79

3.5ضعيف3.253.73.254.6نور حسين احمد علي باصهي9541/284

2.5ضعيفضعيفضعيفمحروم 3.25هادي احمد محمد ثابت العولقي9641/285

غائبغائبغائبغائبمحروم غائبهبه هاني هائل عبدالمولى9741/286

ضعيفضعيفضعيف2.5ضعيف2.5همدان احمد احمد راشد العامري9841/287

4.15ضعيف2.753.144.1هيثم عبدالجليل ثابت محسن اليافعي9941/288

ضعيفضعيف2.5ضعيف2.953ود انيس خميس زبير10041/289

3.754.84.84.352.55وهب طاهر فرحان سيف10141/290

3.354ضعيف3.5ضعيف3.4حسين علوي حسين شيخ41 / 36/ م102

غائبضعيف3.25ضعيفضعيف2.5خالد زهير حامد جعفر41/6/م103

2.852.5ضعيف3.254.052.5عارف عبدالقادر ناجي حسين41 / 37/م104

غائبضعيفضعيفضعيفمحروم ضعيفمحمد علي عبدهللا محمد المحلوي41/ 38/م105

20 من 7صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

ضعيفضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفعبدهللا محمد عبدهللا احمد41/ 42/م106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

20 من 8صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

20 من 9صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

136

137

138

139

140

141

20 من 10صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

20 من 11صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

20 من 12صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

20 من 13صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

20 من 14صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

20 من 15صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

20 من 16صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

20 من 17صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

6720

3.35

20 من 18صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 
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