



اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبعوض نبيل عوض سالم 40 / 1371

2.52.5ضعيفضعيفضعيفغائبضعيفمحمود فضل صالح نصر 40 / 2372

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبجمال وليد احمد علي 40 / 3373

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبمنصور احمد علي عبدهللا 40 / 4374

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبوعد إسماعيل ياسين عبدالرحيم 40 / 5375

3.152.852.753.3ضعيف2.52.5فاطمه محمد احمد عبدهللا 40 / 6376

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبسالي محمد حميد عقالن 40 / 7377

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبخالد محمد محمد فضيل 40 / 8378

2.52.852.53.22.53.252.5احمد جالل احمد ابوبكر 40 / 9379

غائب3غائب2.8غائبغائبغائبمنى محمد احمد عبدالرب 40 / 10380

غائبضعيف2.52.5غائب2.5ضعيفاحمد عصام محمد عمر 40 / 11381

ضعيف2.52.92.5ضعيف2.52.85وهيب محمد عبده علي 40 / 12382

ضعيفغائب2.52.52.5ضعيف2.5عدنان محمد يسلم جويل 40 / 13383

2.52.5ضعيف2.5ضعيف2.5ضعيفاحمد سامح حسين سالم 40 / 14384

2.72.52.952.52.752.5ضعيفأيمن عارف محمد جعفر 40 / 15385

 تاريخ

 الفكر

االقتصادي

نقود وبنوك
 الرياضة

المالية
االســـمرقم القيدرقم

 النظرية

 االقتصادية

الجزئية

 أسس

 البحث

العلمي

 التنمية

االقتصادية

 التامينات

االجتماعية

12 من 1صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تاريخ

 الفكر

االقتصادي

نقود وبنوك
 الرياضة

المالية
االســـمرقم القيدرقم

 النظرية

 االقتصادية

الجزئية

 أسس

 البحث

العلمي

 التنمية

االقتصادية

 التامينات

االجتماعية

غائبغائبغائب غائبمحرومغائبغائبنصر علي حسين عبدهللا 40 / 16386

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبخالد عمر عبدالرحمن سالم 40 / 17387

2.52.52.52.52.52.52.55عزت كمال محمد احمد الدهاري 40 / 18388

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبطيب جمال علي ناجي 40 / 19389

2.52.52.752.53.252.53.25محمد عفيف عبدالواحد محمد 40 / 20390

2.53.052.82.52.52.753.1محمد احمد صالح عبدهللا 40 / 21391

2.52.52.52.5ضعيفغائبضعيفعالء علي عبدهللا محمد 40 / 22393

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبهيثم ادهم جعفر علي 40 / 23394

غائبغائبضعيفضعيفغائب2.5ضعيفمحمد هاشم ثابت محمد 40 / 24395

3.23.4غائب2.5ضعيف2.52.7عبدهللا محمد عبدهللا اليامي 40 / 25396

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبمحمد عبدهللا احمد المحروق 40 / 26397

غائبغائبضعيفضعيفغائب2.5ضعيفعبدالرحمن وحيد سليمان صالح 40 / 27398

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبعلي طالب عبدهللا طالب 40 / 28399

ضعيف2.53.252.5ضعيف2.52.5عامر فاروق سعيد محمد 40 / 29400

ضعيف2.52.752.5غائب2.52.5عوض عبدربه محمد صالح 40 / 30401

12 من 2صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تاريخ

 الفكر

االقتصادي

نقود وبنوك
 الرياضة

المالية
االســـمرقم القيدرقم

 النظرية

 االقتصادية

الجزئية

 أسس

 البحث

العلمي

 التنمية

االقتصادية

 التامينات

االجتماعية

ضعيفغائبضعيف2.5غائبغائب2.5عمد عادل شائف عبداللطيف 40 / 31403

غائبغائبضعيف غائبغائبضعيفضعيفرمسيس احمد ناصر احمد عنبور 40 / 32404

ضعيف2.52.5ضعيفضعيف2.52.5إبراهيم ابوبكر علي سعيد باكحيل 40 / 33405

2.52.62.53.652.953.253.25محمد سعيد هاشم محمد 40 / 34407

ضعيفغائبضعيف2.5ضعيف2.5ضعيفمعاذ احمد الخضر عالن 40 / 35409

3.052.53.43.453.753.1ضعيفمريم احمد يوسف معلم نور 40 / 36410

غائب2.75غائب غائبغائبغائبغائبالحسن عبدهللا احمد مسعد المتوكل 40 / 37411

غائب2.5ضعيفضعيفغائبغائبغائبمحمد كاظم تايه كاظم 40 / 38412

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبمعين يحي احمد علي الجرادي 40 / 39413

غائب2.5ضعيف2.5ضعيف2.5ضعيفأصيل احمد محمد مندوق 40 / 40414

غائبغائبضعيف غائبغائبضعيفضعيفمعاذ صالح سالم احمد 40 / 41415

2.52.52.52.5ضعيف2.5ضعيفسليم محمد موسى احمد لحدب 40 / 42416

2.52.752.52.83.252.52.5غسان عثمان حسن علي 40 / 43419

2.753ضعيف2.95ضعيف2.5ضعيفمحمد سيف سعيد عبده 40 / 44421

3.22.52.52.5ضعيف2.5ضعيفمروان جابر عبدهللا وادي 40 / 45422

12 من 3صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تاريخ

 الفكر

االقتصادي

نقود وبنوك
 الرياضة

المالية
االســـمرقم القيدرقم

 النظرية

 االقتصادية

الجزئية

 أسس

 البحث

العلمي

 التنمية

االقتصادية

 التامينات

االجتماعية

ضعيف2.5ضعيف2.5غائبغائبغائبعبدهللا عبدالكريم قائد حسن الشرعبي 40 / 46423

غائبغائب2.5ضعيف2.5ضعيفغائبمحمد لطفي علي سعيد 40 / 47424

ضعيف2.52.52.52.92.52.5جهاد احمد عبده احمد 40 / 48425

2.52.53.33.253.53.12.5صديق محمد سالم عمر بافضل 40 / 49426

2.52.552.52.752.63.52.7امجد ياسين عمر عبدالعزيز 40 / 50427

غائبغائب2.5ضعيفضعيفضعيفضعيفمجد علي علي صالح 40 / 51429

غائب2.5غائب2.5غائب2.6غائبعيدروس فيصل صالح سالم 40 / 52430

غائب3.452.52.75غائب2.9غائبأزر محمد علي محمد المحجري 40 / 53431

2.52.52.5ضعيفضعيف2.52.5هشام عبدالحكيم احمد حيدر 40 / 54432

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبعبدهللا سالم محمد عبدالنبي 40 / 55433

غائب2.752.85ضعيفضعيف2.52.5حسام احمد حسين الخضر 40 / 56434

2.542.92.753.252.752.5هاني حيدره منصور هيثم 40 / 57435

غائبغائب2.52.5غائبغائبغائبنوار نجيب سعيد ابكر 40 / 58436

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبحسن صالح عمر العماري 40 / 59437

4.453.42.52.53.252.652.9منذر علي عبدهللا بن عبدهللا 40 / 60438

12 من 4صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تاريخ

 الفكر

االقتصادي

نقود وبنوك
 الرياضة

المالية
االســـمرقم القيدرقم

 النظرية

 االقتصادية

الجزئية

 أسس

 البحث

العلمي

 التنمية

االقتصادية

 التامينات

االجتماعية

2.53.53.25ضعيفغائبغائبضعيفأقدار هزاع عبده محمد 40 / 61439

ضعيف2.5ضعيفضعيفضعيف2.5ضعيفمحمد صالح سالم المشجري6240/440

2.52.5غائب2.5غائبغائبغائبأحالم منور محمد عبدهللا الرفاعي 40 / 63442

غائبغائب2.72.5غائبغائبغائبسعيد رصاص سعيد علي 40 / 64445

ضعيف2.5غائب2.5ضعيف2.5ضعيفمجاهد حسين علي  راجح 40 / 65446

ضعيف2.52.52.5ضعيفضعيفضعيفهاله طارق سعيد علي سعيد 40 / 66447

غائبغائبضعيفضعيفغائبضعيفضعيفعلي قائد علي احمد 40 / 67448

ضعيف2.52.92.5ضعيف2.52.5مالك وليد محمد عبدهللا الحمادي 40 / 68449

2.52.52.52.52.52.5ضعيفعرفات احمد عبدهللا محمد البطاح 40 / 69450

غائبغائب2.52.7533.25ضعيفحسام علي خميس سالم 40 / 70451

ضعيف2.5ضعيف2.652.52.95ضعيفآيات خليل عبدالناصر احمد 40 / 71452

غائبغائب2.52.65غائب2.5غائببسام محمد فرحان ناجي 40 / 72453

غائبغائب2.5 غائبغائبغائبغائبحسام إحسان عبدالملك عبدالغفور 40 / 73454

3.53.253.63.52.753.752.75رانيا شوقي علي عوض البكيلي 40 / 74455

ضعيف3.252.63.42.53.353.25دنيث شوقي علي عوض  البكيلي 40 / 75456

12 من 5صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تاريخ

 الفكر

االقتصادي

نقود وبنوك
 الرياضة

المالية
االســـمرقم القيدرقم

 النظرية

 االقتصادية

الجزئية

 أسس

 البحث

العلمي

 التنمية

االقتصادية

 التامينات

االجتماعية

2.52.5ضعيفضعيف2.52.5ضعيفرأفت فضل علي غالب40 / 76459

ضعيف2.52.5 غائبضعيفغائبضعيفعلي سالل كرامه مبارك40 / 77460

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبتيمور عبدالناصر احمد ذوالفقار40 / 78461

2.52.52.5ضعيف2.52.5ضعيفأيمن ياسين احمد سعيد40 / 79462

ضعيف2.52.5ضعيفضعيف2.5ضعيفعبدهللا أمين محمد ناجي40 / 80463

غائب2.75غائب غائبغائبغائبغائبصفوه احمد احمد ناجي40 / 81464

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائبصالح احمد احمد سعيد40 / 82465

غائبغائب2.5غائبغائبضعيفغائبصالح احمد صالح احمد40/ 83479

غائب3.25ضعيفغائبضعيف2.5غائبمحمد احمد ناصر محمد الضيف40/ 84481

غائبغائبغائب غائبغائبغائبغائباسماعيل علي احمد غانم85486/40

2.653.052.852.53.52.75غائبساريه جعبل هادي عبدهللا86487/40

ضعيفضعيف2.5ضعيف2.52.52.5عبدالحميد علوي ناصر حسين87490/40

ضعيف2.52.52.65ضعيف3.05ضعيفمحمد وطس مصطفى محمد88110451041

غائبغائبضعيف غائبغائبغائب2.5صادق ثابت عبدهللا عبده89290451016

90

12 من 6صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تاريخ

 الفكر

االقتصادي

نقود وبنوك
 الرياضة

المالية
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 سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تاريخ

 الفكر

االقتصادي

نقود وبنوك
 الرياضة

المالية
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 سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تاريخ

 الفكر

االقتصادي

نقود وبنوك
 الرياضة

المالية
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 
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.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تاريخ

 الفكر

االقتصادي

نقود وبنوك
 الرياضة

المالية
االســـمرقم القيدرقم

 النظرية

 االقتصادية

الجزئية

 أسس

 البحث

العلمي

 التنمية

االقتصادية

 التامينات

االجتماعية

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تاريخ

 الفكر

االقتصادي

نقود وبنوك
 الرياضة

المالية
االســـمرقم القيدرقم

 النظرية

 االقتصادية

الجزئية

 أسس

 البحث

العلمي

 التنمية

االقتصادية

 التامينات

االجتماعية

12 من 11صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تاريخ

 الفكر

االقتصادي

نقود وبنوك
 الرياضة

المالية
االســـمرقم القيدرقم

 النظرية

 االقتصادية

الجزئية

 أسس

 البحث

العلمي

 التنمية

االقتصادية

 التامينات

االجتماعية

12 من 12صفحة 


