



اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

44.654.053.74.754.53.25نيازي علي محمد مقبل 40 / 1284

3.34.12.63.253.2544.15محمد مهيوب احمد محمد 40 / 2286

2.52.52.52.52.52.52.5سعيد علي ناجي قائد 40 / 3287

2.53.34.252.5ضعيف2.52.5إبراهيم محمد عبده علي اإلبراهيمي 40 / 4288

32.533.42.52.6ضعيفعبدالرحمن سعيد بن سعيد علي 40 / 5289

2.5غائب2.5ضعيف2.52.52.5كريم قائد محمد احمد 40 / 6290

3.753.93.452.52.852.52.5الهام عبده علي قائد 40 / 7291

2.752.52.52.5ضعيفغائبضعيفاحمد علي ناصر جابر 40 / 8292

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب حنان علي محمد شريف يحي 40 / 9293

2.52.752.832.5ضعيفضعيفسميه عادل ناشر عثمان السحاري 40 / 10294

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب محمد فضل عبدهللا دهمس 40 / 11295

ضعيفغائب2.52.85ضعيف2.53.15سعيد فضل سعيد احمد 40 / 12296

ضعيفغائبضعيف2.75غائبضعيف2.5أيمن عارف محمد علي 40 / 13297

ضعيف2.5ضعيف2.5ضعيف2.5ضعيفمحمد علي عمر صالح اليماني 40 / 14298

2.532.75ضعيفضعيف2.5غائب اشرف فارس عباد علي 40 / 15300

الرياضة المالية نقود وبنوك 
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

12 من 1صفحة 






اقتصاد تنمية: 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

2.532.9ضعيف2.52.5ضعيفمنير شهاب عبدهللا سالم 40 / 16301

ضعيف2.5ضعيفضعيفغائب2.5ضعيفعلي عطاء علي راحج 40 / 17302

غائب2.52.75غائبغائبغائبغائب مروى عوض احمد صالح باقطيان 40 / 18303

2.6532.5ضعيفضعيفضعيفضعيفنبيله نبيل محفوظ عوض 40 / 19305

ضعيف2.5ضعيفضعيفغائب2.52.5احمد توفيق فارع عبدهللا 40 / 20306

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب أسامه محمد محمود هيثم 40 / 21307

غائب2.5غائبضعيفضعيفضعيفضعيفسهيل جمال رشاد احمد 40 / 22308

2.52.52.5ضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد هشام ناصر صالح 40 / 23309

2.54.253.45غائب2.52.52.5مرام عبدالقادر محمد قاسم العلوي 40 / 24310

ضعيفغائب2.5ضعيفضعيف2.5ضعيفعلي عبده علي احمد 40 / 25311

2.52.653.0532.52.752.5وفاء ردفان محمد سالم 40 / 26312

ضعيف2.5ضعيفغائب2.52.9غائب نبيل فضل إسماعيل احمد 40 / 27313

ضعيف32.53.4ضعيف2.5ضعيفابوبكر عبدالرحمن عمر صالح 40 / 28314

2.52.53.252.55ضعيف2.5ضعيفاشرف محمد عوض باثعلب 40 / 29315

2.52.53.252.5ضعيفضعيفضعيفهال علي علي محسن عراقي 40 / 30316

12 من 2صفحة 






اقتصاد تنمية: 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

2.52.52.5ضعيفضعيف2.5غائب عبدالرزاق حسين رحيم دادخان 40 / 31317

3.52.5ضعيف2.5ضعيف2.5ضعيفرنا خالد محسن احمد 40 / 32318

2.52.652.52.5غائب2.54.3سالي حسين محمد حسين السقاف 40 / 33319

ضعيفغائب2.5ضعيفضعيف2.5ضعيفعبدالملك علي سالم عوض 40 / 34320

2.52.52.52.5ضعيفغائبضعيفغالب حسين صالح باصم 40 / 35321

2.52.52.52.653.452.5غائب ماجد سعيد علي سالم 40 / 36322

ضعيف2.52.5ضعيف2.52.752.5سميه خالد احمد منقاش 40 / 37323

2.53.152.52.752.752.65غائب صابرين احمد علي باعامر 40 / 38324

3.53.352.54ضعيف2.52.9أزهار محمد علي محمد 40 / 39325

2.952.52.53.252.8ضعيف2.5أمل حسن علي غالب 40 / 40326

3.454.154.42.5433.5سعيده حيدره صالح الدابيه 40 / 41327

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبهناء محمد ناجي محمد 40 / 42328

3.752.954.54ضعيف2.53.55أماني فضل علي ناصر 40 / 43329

2.52.953.52.65ضعيف3.1غائبوعود علي جودات سعد 40 / 44330

2.652.52.5ضعيف2.52.52.8مريم صالح احمد علي الداحمه 40 / 45331

12 من 3صفحة 






اقتصاد تنمية: 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 
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أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

غائبغائب2.652.5ضعيفضعيفغائبوالء عثمان عمر علي 40 / 46332

2.652.5غائب4ضعيف2.52.5أميمه عبدهللا فضل محمد 40 / 47333

ضعيف2.5ضعيفضعيفغائب2.5ضعيفمحمد فاروق احمد عبدهللا 40 / 48334

ضعيفغائب2.5ضعيفضعيف2.52.9صالح محمد صالح عبدهللا الجرادي 40 / 49337

غائب2.52.5ضعيف2.52.52.5دعاء وحيد مقبل سعيد 40 / 50338

ضعيف2.5غائبضعيفضعيفضعيفضعيفصدام سالم مبارك احمد 40 / 51339

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب أنور علي صالح سالم 40 / 52340

2.92.5ضعيفضعيفضعيف2.52.9خالد ثابت محسن األسد 40 / 53341

3.453.854.542.53.44نهاد عبدالرحيم ناشر علي 40 / 54342

3.63.253.052.752.53.653.55صفاء محمد علي احمد صالح 40 / 55343

2.52.62.52.753.353.653.25أسيا حسين علي صالح 40 / 56346

2.52.52.52.52.52.5ضعيفمجد محمد صالح غرامه 40 / 57347

2.52.52.52.75غائبغائبغائب محمد احمد محمد عبدهللا الدماني 40 / 58348

3.252.752.52.5ضعيفغائب2.5أماني سعيد علي صالح 40 / 59349

2.5غائبغائبغائبغائبغائبغائب احمد فؤاد محمد فارع 40 / 60350

12 من 4صفحة 






اقتصاد تنمية: 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

غائبضعيف2.5غائبغائبغائب2.5محمد مصطفي زين عبده 40 / 61351

2.52.52.5ضعيفضعيف2.52.5سناء محسن صالح علي 40 / 62352

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب سمر خالد عمر يحي 40 / 63353

3.33.253.854.5ضعيف3.33.65محسن قاسم صالح حسن 40 / 64354

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب وديع منصور صالح حوبح 40 / 65355

غائب2.5ضعيفضعيفغائبغائبضعيفمحمد جمال السيد محمد 40 / 66356

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب ليزا محمد سعيد هيثم 40 / 67357

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب محمد علي محمد ثابت 40 / 68358

2.752.5غائب3.62.53.352.9محمد زيد احمد الهاملي 40 / 69359

غائب2.52.5ضعيفضعيف2.52.5عبدالرحمن عثمان محسن محضار 40 / 70360

2.5ضعيف2.5غائبضعيفضعيف2.9ماجد عبدهللا عبده صالح 40 / 71361

ضعيف2.52.5ضعيفضعيفغائبضعيفعمر فارس عمر محمد الوزان 40 / 72362

ضعيف2.5غائب2.5ضعيفضعيفغائب أيمن ناصر سعيد علي 40 / 73364

غائبغائبغائب2.5غائبغائبغائب أكرم احمد سعيد علي 40 / 74365

32.6غائب2.52.52.52.5فاطمه شوقي عبدالقادر احمد 40 / 75366

12 من 5صفحة 






اقتصاد تنمية: 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

2.73.3532.5ضعيفضعيفضعيفابتسام  ناصر قائد محمد 40 / 76367

غائبغائبغائب2.35غائبغائبغائب محمد عبدالاله محمد ابوبكر 40 / 77368

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب احمد خالد احمد نعمان 40 / 78369

ضعيف2.52.5ضعيفضعيف2.5ضعيفمنيف قاسم مقبل حسين 40 / 79370

غائبغائبغائب2.5غائبضعيفضعيفحمدون ناصر محمد مشحلي40 / 80468

3.052.53.752.52.53.754.3رانيا محمد مهيوب سيف40 / 81494

82

83

84

85

86

87

88

89

90

12 من 6صفحة 






اقتصاد تنمية: 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 تنمية: 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 تنمية: 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 تنمية: 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 تنمية: 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 تنمية: 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 


