



اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

2.52.52.52.52.52.5احمد سامي احمد عبدالعزيز141/291

3.252.53.42.63.63.5احمد صالح احمد عباد241/292

ضعيف2.52.52.52.65ضعيفاحمد نجيب عبده محمد341/293

3.252.52.52.52.753اسامه صالح محمد مهدي441/294

2.52.75غائب غائب3.52.5اشرف جمال محمد شرف541/295

2.53.252.52.52.95غشاشرف عبد ناصر احمد باذيب641/296

3.52.52.52.53.752.5الخضر عبدهللا الخضر ابراهيم741/297

43.43.252.954.254.5الهام عبدالغفار شمسان احمد841/298

3.53.12.52.72.53.7امنيه عبدالغفار شمسان احمد941/299

2.54.15غائب 3.52.52.75انيس ضيف ناشر مساعد1041/476

2.54.1غائب 2.53.152.5ايات ضرار احمد فارع1141/300

2.53.552.52.72.53ايمان شميله سعيد صالح1241/301

2.52.52.52.52.5ضعيفايمن صالح سالم مهدي1341/302

2.52.52.5غائب3.52.5ايمن فيصل عبدهللا محمد احمد1441/303

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)
مالحظات االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة 

(1)االنجليزية 
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

12 من 1صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)
مالحظات االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة 

(1)االنجليزية 
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

2.52.52.85غائب2.52.5ايمن نصر حامد محمد1541/304

2.53.82.52.752.52.9توفيق فيصل محمد سعيد1641/305

غائبغائب غائب غائبغائبغائبتيسير فهمي يوسف احمد1741/306

3.253.852.53.452.54.35تيمور ابوبكر احمد محمد1841/307

3.253.42.52.52.53.7جميله عوض سعيد ناصر1941/308

2.52.52.53.82.52.5جهاد عبدالناصر سند ثابت2041/309

غائبغائب غائب غائبغائبغائبجهاد عبده محمد علي الناصري2141/310

3.53.252.52.533.85خالد علي عبدالغني سعيد مكرد2241/311

4.1غائب غائب 3.253.352.55دعاء علي ناصر علي البركاني2341/312

غائبغائب غائب غائبغائبغائبراجي رياض احمد محمد2441/313

3.253.153.253.12.54.25رنا حسين سعيد سالم منصور2541/314

2.52.52.52.52.53.45ريم مهدي احمد علي2641/315

غائبغائب 2.52.5غائب2.5زكيه عبدالسالم محمد صالح2741/316

43.62.53.153.454.4ساره فضل عبدربه محمد2841/317

12 من 2صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)
مالحظات االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة 

(1)االنجليزية 
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

ضعيف2.5ضعيفغائبضعيفضعيفسالم علي عبدالنبي حسين2941/318

2.52.753.63.65غائب3.25سالي جهاد محمد قاسم3041/319

غائبغائب غائب غائبغائب2.5سالي نصر عبدهللا محمد3141/320

غائبغائب غائب غائبغائبغائبسعيد سمير سعيد عبدهللا3241/321

3.253.1544.352.54سلوى سعيد غالب احمد3341/322

2.53.4غائب غائب3.55ضعيفسماح صالح عبدهللا محفوظ3441/323

ضعيف2.52.5غائبغائب2.5شرف الدين علي عبده غانم3541/324

433.74.33.754.05شيماء محمد احمد عبدهللا3641/325

2.52.52.52.52.52.5صالح جميل محمد شريف3741/326

2.53.25غائب 2.752.52.5صالح علي محمد سالم لخضر3841/327

2.52.52.52.52.53.2صفاء عارف عبدهللا عبدالرب3941/328

2.53.42.52.52.52.85صفاء محمد سليمان عبدهللا4041/329

2.52.52.52.552.52.5عبدالرحمن احمد سيف ابراهيم4141/330

2.5غائب 2.53.42.52.5عبدالكريم عارف عبدالكريم عبدالمجيد4241/331

12 من 3صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)
مالحظات االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة 

(1)االنجليزية 
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

غائبغائب غائب غائبغائبغائبعبدهللا احمد عبدهللا عبدالغني الجنيد4341/332

3غائب 3.252.5غائب2.5عبدهللا احمد ناجي صالح4441/333

2.52.52.52.52.5ضعيفعبدهللا علي عبدهللا المسعدي4541/334

43.344.52.54.65عبدهللا كرامه صالح احمد باحماله4641/335

3.252.52.52.82.53.5عبدهللا مجد عبدهللا حسن4741/336

2.52.542.52.53عدنان ناصر علي صالح باحكر4841/337

2.752.52.52.52.52.5عدى علي نعمان مقبل صالح4941/338

2.52.52.52.52.53.5عقيل ياسر عقيل صالح5041/339

2.52.53.32.752.753.75عالء خالد ناصر عبدهللا5141/340

3.352.52.52.52.753.75عمار حسن عبدهللا عمر5241/341

غائبغائب غائب غائبغائبغائبعنتر عبدهللا مقبل زايد5341/342

غائبغائب غائب غائبغائبغائبعيسى عمر مبارك سعد5441/343

3.25غائب غائب 2.52.52.5عيشه فتيني عبدهللا عمر5541/344

3.54.53.254.83.54.05فاطمه احمد قاسم احمد الشرماني5641/345

12 من 4صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)
مالحظات االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة 

(1)االنجليزية 
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

2.53.252.52.52.72.95فاطمه عوض سالم قرين5741/346

3.252.52.53.65غائب2.5فاطمه محمد احمد علي5841/347

غائبغائب غائب غائبغائبغائبفاطمه محمد عبدهللا محمد االكحلي5941/348

2.52.52.52.53.35ضعيففتحى علي يحي النود6041/349

2.52.52.52.52.52.85فدوى توفيق سعيد محمد الشرجبي6141/350

2.52.52.52.52.53.1فهد محمد احمدعبدهللا العديني6241/351

2.52.53.252.52.52.75فهمان صالح عبدالرب محمد الحنيشي6341/352

3.73.853.453.14.44.5قاسم مؤمن سعيد مؤمن بامؤمن6441/353

غائب2.5ضعيفغائبغائبضعيفقحطان مسعد محمد قاسم6541/354

3.2غائب غائب غائبغائب2.5كامل حسن فيصل حسن6641/355

3.252.52.52.52.53.85مالك محمد عوض السعدي6741/356

2.53غائب 2.52.53.25محسن رمزي عبدهللا امبادي6841/475

2.52.52.52.52.52.5محمد احمد علي غالب6941/357

2.52.52.52.52.52.95محمد احمد محمد عبدهللا المشدلي7041/358

12 من 5صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)
مالحظات االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة 

(1)االنجليزية 
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

3.25غائب 4.52.5غائب2.5محمد عادل محمد الصغير7141/359

2.53253.252.852.53.6محمد عبدالحكيم محمد مهيوب7241/360

3.252.53.72.52.53.9محمد عبدهللا محمد مرشد7341/361

2.952.52.533.8غائبمحمد فؤاد احمد غانم7441/362

4.254.64.64.53.84.6محمد قاسم مثنى غالب7541/363

43.23.2532.52.5محمد كامل عمر محمد7641/364

3.753.152.52.53.33.55محمد محمود محمد سعيد7741/365

2.52.54.252.52.754.05محمد نجيب عبده محمد7841/366

غائب3.25ضعيف2.652.5ضعيفمحمد وليد احمد محمد السبراتي7941/367

4.253.442.54.154محمد يحيي طاهر سليم8041/368

3.72.6ضعيف2.553.65ضعيفمحمود علي حسين علمي نور8141/369

3.253.92.752.93.43.8مختار صالح سالم باغريب8241/370

2.52.53.2غائب2.52.5مرسال عبدهللا ناجي حسن فرحان8341/371

3.252.953.252.93.454.2مروان محمد هادي سعيد8441/372

3.253.7542.52.54مروان مهدي محمد صالح8541/373

12 من 6صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)
مالحظات االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة 

(1)االنجليزية 
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

2.52.753.254.654.23.95مريم احمد ناصر ابوبكر العامري8641/374

44.253.253.752.853.75مريم علي حسن قاسم8741/375

3.253.2542.52.854.05معاذ نبيل محمد علي8841/376

2.52.542.52.53.3مهند محمد عقالن سعيد8941/377

3.253.152.62.52.53.8موده خالد محمد سعيد قدار9041/378

3.252.52.753.8532.5نديم علي نصر عبيد9141/379

3.1غائب 2.52.52.52.5نذير احمد محمد بشير9241/380

2.53.1ضعيف3.252.854نهى فضل علي حسين9341/381

2.52.52.53.12.52.5هاني اسامه عوض احمد9441/382

2.52.52.52.52.53.35هشام احمد حسن الظبي9541/383

4غائب غائب غائبغائب2.5وجدان فؤاد عثمان مكرد9641/384

2.52.52.53.253.15ضعيفيسار مهدي علي محمد9741/385

2.53.052.52.52.53.4يسرى عبدالرب علي سيف9841/386

2.52.95ضعيفغائبضعيف 2.5يوسف زكي محمد عوض باصالح9941/387

2.532.73.252.53.25اسيا صالح علي سالم 40/39/م100

12 من 7صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)
مالحظات االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة 

(1)االنجليزية 
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

2.52.52.52.52.53.25مها محفوظ محمد احمد42 / 40/ م101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

12 من 8صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)
مالحظات االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة 

(1)االنجليزية 
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

12 من 9صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)
مالحظات االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة 

(1)االنجليزية 
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)
مالحظات االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة 

(1)االنجليزية 
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

12 من 11صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)
مالحظات االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة 

(1)االنجليزية 
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

12 من 12صفحة 


