



اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

4.454.3542.53.754.352.5نجاح قاسم احمد صالح40 / 197

2.5غائب3.53.83.552.53.45محمد طه سيف محمد حزام 40 / 298

54.554.84.14.554.9ناصر مثنى ناصر قاسم القملي40 / 399

2.52.553.952.5ضعيف3.13.15ليالي وهيب سعد عالن40 / 4100

3.62.94.152.53.252.53.4جميله محمد علي صالح40 / 5101

3.552.52.82.952.54.52.9محمد علي محمد الحيتر40 / 6102

4.7544.93.8544.254.25محمد حاتم شرف الدين هاشم40 / 7103

32.532.742.552.5جمال احمد محمد احمد40 / 8105

4.454.454.353.94.93.753.5سميره احمد عمر عامر بن حيد40 / 9106

3.23.752.53.152.953.92.85صفاء زكي سعد سعيد40 / 10107

2.532.5ضعيف ضعيف2.53.25مهجة جميل عبده حسن40 / 11108

3.8542.752.54.154.54.35أميمه ياسين محسن محمد طالب40 / 12110

4.84.954.24.154.654.65عبدالفتاح يحي احمد علي40 /13112

3.2543.8ضعيف ضعيف3.353.5سالي لطفي حمود سالم40 / 14113

3.052.82.53.4442.95منيه احمد محمد عبده شبوطي40 / 15115

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

12 من 1صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

2.52.54.22.5ضعيف2.52.85رنا عبدالسالم هزاع محسن40 / 16117

غائب2.52.72.52.52.53سميه زين عيدروس عبدالرحمن40 / 17119

2.63.452.52.9ضعيف3.53والء ناصر سعيد احمد40 / 18120

2.52.852.52.553.54.54.4فاطمه محمد علي عوض40 / 19121

2.53.353.63.453.252.52.5جناح علي محمد عوض40 / 20122

3.4532.552.543.62.5مرام هاني محمد منصر همام40 / 21123

2.553.742.6غائب2.52.5عمرو عادل أمين محمد40 / 22124

3.0533.42.652.83.53خيريه علي عبدالمجيد سالم المقطري40 / 23125

3.43.153.052.5432.75محمد فيصل عائض احمد40 / 24126

ضعيف2.52.52.5ضعيفضعيف2.5رانيا رشاد عبده عبدهللا40 / 25127

4.754.53.654.854.54.354.25نسيم محمد عبدالحافظ إسماعيل40 / 26128

ضعيف2.52.92.5ضعيفضعيفضعيفصابر عبدالملك نعمان مقبل 40 / 27129

3.63.43.32.744.254.5رؤى علي محمد سعيد حيدر 40 / 28130

غائب2.52.53.2غائب2.52.5محسن علي محمد جابر 40 / 29132

2.752.52.752.55ضعيف2.52.5احمد سليمان عبده علي 40 / 30133

12 من 2صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

2.852.53.252.9ضعيف2.5ضعيفحبيب غالب عبده علي 40 / 31134

3.252.52.5غائب3.552902.5بسمه عوض ناصر سعيد 40 / 32135

3.553.253.554.354.54.252.5نائل احمد عبده سالم 40 / 33136

ضعيف3.25ضعيفغائبغائبغائبغائبمحمد احمد علي احمد بن سلمان 40 / 34138

غائب2.5ضعيفغائبغائبغائبغائبرحمه صالح عبده حسن حداد 40 / 35139

ضعيف2.52.52.552.63.253محمد صالح مسعود دهيس 40 / 36140

2.53.52.93.12.92.52.5هيثم عبدالحكيم احمد حيدر 40 / 37141

2.53.42.52.7ضعيف2.52.5حماده سلطان احمد محسن 40 / 38142

2.843.33.53.252.752.5ابتهال عبدهللا احمد علوي 40 / 39143

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبصابرين محمد إبراهيم عبده 40 / 40144

2.52.5ضعيف2.5ضعيفضعيفضعيفصفاء صالح عوض صالح 40 / 41145

3.92.53.442.52.5غائبفاطمه نبيل علي ثابت 40 / 42146

2.6542.52.5غائب2.52.5رؤوف راشد مسعد قاسم 40 / 43147

3.853.22.94.53.553.753.25فضل سعيد عفيف ابوبكر 40 / 44148

2.552.53.32.63.252.752.5أنور خالد محمود صالح 40 / 45149

12 من 3صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

ضعيف32.754ضعيف2.5ضعيفعبدالرحمن علي احمد باحميش 40 / 46150

2.52.82.52.52.53.252.5هند عمر حسن احمد 40 / 47151

3.352.752.5ضعيف 2.53.33.8فاطمه عبدالجبار صالح شاهر قحطان 40 / 48152

2.52.52.5ضعيف 2.5ضعيف2.5محمد نبيل صالح عوض 40 / 49153

3.33.562.53.254.54.154.2ريهام سعيد محمود جبريل 40 / 50154

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعبدالسالم محمود حمود علي 40 / 51155

2.54.453.853.753.953.25محمد احمد زيد نصيب 40 / 52156

43.753.13.42.94.22.5هيفاء احمد محمد نصر 40 / 53158

2.52.52.52.52.52.52.5معتز ياسين عبدالجليل محمد 40 / 54159

2.62.532.8غائبغائبغائبابوبكر احمد محمود صالح 40 / 55160

2.5غائبغائبضعيف غائبضعيفغائبرامي سعيد محمد عبدالرب 40 / 56161

3.22.53.252.52.532.5احمد وحيد علي ناصر 40 / 57162

2.52.62.53.43.553.25غائبإبراهيم فائد سعيد عبدالمجيد 40 / 58163

3.253.752.5ضعيف 2.52.52.5فتحيه علي عبدهللا عامر 40 / 59164

2.752.92.753.6ضعيف2.52.5هبه بهيج حافظ محمد عبدهللا 40 / 60166

12 من 4صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

4.22.52.72.542.953.7سميه علي علوي الشاطري 40 / 61167

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعمر أمين عمر فرج 40 / 62168

2.52.52.52.72.52.752.5مهدي محسن احمد سالم بن سميدع 40 / 63169

غائب2.5ضعيفغائبغائبغائبغائبمحمد عبده سليمان عبده 40 / 64170

2.53.354.052.53.254.252.5صابرين صالح فارع طالب 40 / 65171

4.62.52.63.13.2544دنيا علي محمد سعيد 40 / 66172

2.52.52.52.53.252.52.5اشرف طالل محمد انعم 40 / 67173

2.52.753.93.2ضعيف2.52.85عائده مختار حسين مكرد 40 / 68174

3.052.53.32.542.752.5سعد ثابت ناصر مبروك 40 / 69175

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبالمي يوسف علي احمد 40 / 70177

2.953.22.82.53.443.25صابرين أكرم محمد قمر الدين 40 / 71178

غائب2.5غائبغائبغائبغائبغائباحمد رمزي حسين عبدهللا 40 / 72179

2.52.53.12.52.52.5ضعيفوليد صالح علوي محمد 40 / 73180

ضعيف2.53غائبضعيفضعيفضعيفسهى عبده حيدر ناجي 40 / 74181

2.552.53.62.552.52.752.5جليله علي شائف قاسم 40 / 75182

12 من 5صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

ضعيف2.542.5غائب2.5ضعيفاحمد قاسم احمد علي 40 / 76183

غائبضعيف2.52.55ضعيف2.5ماجد هاني سالم ربيع 40 / 77184

4.534.33.254.53.654مها محمد عوض الدابيه40 / 78469

32.52.7543.253.65ضعيفاحمد صالح احمد الحاج40 / 79484

3.72.53.42.7432.75شفاء عبدالقادر علوي بن شهاب40 / 80491

4.54.54.2غائب3.54.354فارس عبدالقوي مثنى محمد8140/492

4.34.74.054.54.54.654.6أرزاق جمال ناصر محمد 40 / 82193

2.72.553.2532.85غائب2.5عدي عبدالحميد عبدهللا علي8340/253

غائب2.752.52.5غائبغائبغائبامجد فكري عبدهللا عبدالرحمن84100411004

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائببسام علي احمد سالم85210

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحروموائل حسين عبدهللا عمر40 / 3/ م86

2.52.52.5غائب2.5غائب2.5نبيل جمال عبدالكريم العمراوي40 /4/ م87

ضعيف2.52.52.652.552.52.5طارق عبدالحكيم علي عبدربه 40 / 88345

89

90

12 من 6صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

12 من 7صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

12 من 8صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

12 من 9صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

12 من 11صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

12 من 12صفحة 


