



سياحة وفندقة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

3.55ضعيفضعيفضعيفضعيف2.5احمد جمال احمد حسن 141/388

2.753.55ضعيفضعيفضعيف2.65احمد خالد عبيد جابر241/389

33.35ضعيف3.25ضعيف2.5احمد صالح الخضر سفيان341/390

محرومغائبغائبغائبمحرومغائباحمد عمر عوض سعيد واكد 441/391

محرومغائبغائبغائبمحرومغائباحمد محمد احمد علي الحريري 541/392

2.53.3ضعيف4.152.652.5احمد نصر محمد حسين السقاف641/393

2.653.85ضعيفضعيفضعيف2.5ادهم جالل احمد صالح فضل 741/394

محروم2.5ضعيفضعيفضعيف2.5اسعد ثابت محمد سيف 841/395

2.95ضعيف2.9ضعيفضعيفضعيفاسعد هاني عبدهللا اسعد941/396

3.25ضعيفضعيفضعيف2.53.5اكرم عصام علي بير محمد1041/397

3.15ضعيفضعيفضعيفغائب2.5امجد سمير احمد علي عبدالكريم 1141/398

4.54.653.654.75غائب3.5امل انور سعيد سالم القبيلي1241/399

محروم3.25غائب42.84.5امل ناصر صالح الشقيري 1341/400

ضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفضعيفانس نبيل عبده محسن1441/401

محرومضعيفضعيفضعيفمحروم2.5ايمن علي مقبل سعيد الكازمي1541/402

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

10 من 1صفحة 






سياحة وفندقة: 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

3.85ضعيف3.754.13.554.65تسنيم خالد محمد يحي الشوكاني 1641/403

3ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسام اسامه عبدالكريم محمد 1741/404

2.754.25ضعيف2.52.92.5حسام عبدالحكيم احمد حيدر1841/405

2.52.53.5ضعيف2.953.05حسين محمد علي البعسي1941/406

4.154.253.43.644.5خلود ضياء الدين قاسم محمد 2041/407

غائبغائبغائبغائبغائب2.5رميسس أديب عبدهللا يوسف2141/408

3.35ضعيف2.5ضعيف2.53.3ريان عبدهللا عيسى محمد الحبشي2241/409

3.254.05ضعيفضعيف2.63.35ريهام رياض عبده سالم2341/410

4.254.854.54.93.54.7سهام محمود قائد علي عبدهللا العزالي 2441/411

2.554.754.053.93.254.6سيناء محمود قائد علي عبدهللا العزالي 2541/412

2.53.7ضعيفضعيفضعيف2.5صالح فريد صالح سالم 2641/413

3.54.853.253.452.54.25عبدالرحمن طارق عبدالمنان احمد2741/414

3.55ضعيف3.8ضعيفضعيف2.5عبدالرحمن عبدهللا ناجي محمد2841/415

3.4ضعيف3.25ضعيفضعيف2.5عبدالصمد سعيد سالم عبدالصمد 2941/416

3.4ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا صالح احمد عبدهللا 3041/417

10 من 2صفحة 






سياحة وفندقة: 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

ضعيف2.5غائبضعيفمحروم2.5عبدهللا علي قاسم عبدهللا محمد3141/418

ضعيفضعيفضعيف2.5محرومضعيفعبدهللا محمد عبدهللا احمد واقص3241/419

3.43.052.52.52.754.6عدنان عثمان عثمان منصر3341/420

4.22.652.52.952.54.3عقاب محمد سعيد بن سعيد3441/421

3.2ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعالء جالل يحي عبدالرحمن3541/422

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.5علي خيضر علي محمد3641/423

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي عارف علي عبيد مسعود3741/424

3.1ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي فاروق هادي ناصر 3841/425

2.53.25ضعيفضعيفضعيف2.5عماد سعيد احمد عبدهللا3941/426

ضعيف2.52.5ضعيفضعيف2.5عمار ياسر علي نور4041/427

3.2ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر سالم محمد هادي 4141/428

ضعيف3.82.5ضعيفضعيف2.5عمر مختار حسين قائد4241/429

2.52.9ضعيف2.5ضعيف2.5عمرو احمد صالح مندوق4341/430

3.15ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمرو خالد عبده محمد القباطي 4441/431

2.54.55ضعيفضعيفضعيف2.5عمرو عبدهللا مهيوب سيف اسماعيل 4541/432

10 من 3صفحة 






سياحة وفندقة: 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

3.65ضعيفضعيفضعيفضعيف2.5عواطف عبدالرحمن عوض سعيد4641/433

3.152.53.1ضعيف2.5ضعيففؤاد محمد قاسم مرشد الجعشني4741/434

3.754.14.554.54.54.75فائز عوض محفوظ عوض باضاوي4841/435

2.53.53.252.93.254.1الرا رشاد احمد محمد4941/436

محرومغائبغائبغائبمحرومغائبمحمد ابراهيم هادي احمد 5041/437

2.52.754.4ضعيف43.15محمد احمد محمد شيخ5141/438

2.63.4غائبضعيفمحروم2.5محمد احمد منصور حيدره5241/439

غائبضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفمحمد امعبد محمد امعبد 5341/440

2.54.25ضعيف2.752.754محمد جمال صالح سالم عبيد 5441/441

محرومضعيفضعيفضعيفمحرومضعيفمحمد جمال محمد حسن5541/442

ضعيفضعيفضعيفضعيفمحرومضعيفمحمد سعيد محمد عثمان5641/443

محرومضعيفغشضعيفضعيفضعيفمحمد سمير احمد عبدهللا5741/444

محرومغائبغائبغائبمحرومغائبمحمد صالح ناصر سرور5841/445

محرومغائبغائبضعيفمحرومضعيفمحمد صالح سالم احمد5941/446

ضعيفضعيفضعيفغشضعيفضعيفمحمد عبدالحكيم علي حيدره6041/447

10 من 4صفحة 






سياحة وفندقة: 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

2.853.6غشغش2.52.7محمد عبدالسالم محمد عبده6141/448

3.4ضعيفضعيفضعيف2.52.85محمد عبدالوكيل عبدالحميد محمد6241/449

2.53.75ضعيف3.252.952.5محمد علي عبدهللا علي6341/450

2.53.3ضعيفغائبمحرومضعيفمحمد علي عيسى صالح6441/451

محرومضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد فتحي عبدهللا صالح 6541/452

ضعيف2.5ضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد فيصل صالح حيدان6641/453

3.05ضعيفضعيفضعيفضعيف2.5محمد محمود عبدالسالم مهدي6741/454

ضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفضعيفمحمد نبيه ابراهيم عطاء6841/455

محرومضعيفضعيفضعيفمحروم2.5محمد هشام فضل علي6941/474

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد هشام محمد عبدهللا الفرح7041/456

2.53.7ضعيفضعيفضعيفضعيفمختار عياش حسن مكرم7141/457

2.53.35ضعيف3.252.52.5مصطفى خالد علي محمد7241/458

2.53.05ضعيفضعيفضعيف2.5معاذ جمال محمد بن محمد7341/459

ضعيفضعيف2.5غائبمحرومضعيفمنذر مختار صالح علي الوصابي7441/460

2.53.34.13.653.254منيف شائف محمد سعيد7541/461

10 من 5صفحة 






سياحة وفندقة: 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

2.53.32.52.92.753.9نادر ناصر محسن القاضي 7641/462

3.754.754.94.754.54.55ناديه عبدهللا محمد عبدالقوى مثنى 7741/463

ضعيفضعيف3.05ضعيفضعيفضعيفناصر عمر ناصر عوض 7841/464

ضعيفضعيفضعيفضعيفمحرومضعيفناصر عوض ناصر بريك7941/465

2.53.35ضعيفغشضعيفضعيفناصر قاسم عبدهللا ناصر الواقدي8041/466

2.53.3ضعيف2.65ضعيف2.5نجاة ياسر محمد عثمان8141/467

3.853.25ضعيفضعيفضعيفضعيفنديم علي عبده علي 8241/468

3.34.2غش3.65ضعيف3.25نهلين علي حسن عبدهللا8341/469

2.53.5غائبضعيفضعيف2.5نهى محمد عمر صالح عبدهللا الجبيلي8441/470

3.1ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهداش احمد عبد صالح8541/471

2.53.25غائبضعيفغائبضعيفهشام سميح عيدروس الحامد8641/472

3.25ضعيفضعيفغشضعيف2.5يحيى محسن عبدالحفيظ صالح الصالحي 8741/473

88

89

90

10 من 6صفحة 






سياحة وفندقة: 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

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

10 من 7صفحة 






سياحة وفندقة: 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

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

10 من 8صفحة 






سياحة وفندقة: 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

10 من 9صفحة 






سياحة وفندقة: 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

10 من 10صفحة 


