



اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

3222232

ضعٌف3.72.52.53.252.5غائب إبراهٌم علً عبٌد سالم141/191

34.13.52.54.52.93.3 احمد خالد عبدالحمٌد محمد241/192

2.54.52.952.5غش2.53.55 احمد صالح محمد علً 341/193

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب احمد عبدالحبٌب سلٌمان طٌب441/194

2.53.62.52.54.52.83.6 احمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن باصالح541/195

ضعٌف2.54.152.5ضعٌف3.53.6 ارزاق طالل محمد احمد641/196

34.252.72.54.953.253.05 اروى حسن احمد اسماعٌل741/197

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب اسماء عبدهللا صالح سالم841/198

غائب2.53.452.52.53.252.75 اسماعٌل سعٌد مسعود قاسم 941/199

2.52.52.52.52.52.52.5 اشرف عبدهللا شرف عبده1041/200

3.253.853.152.53.42.52.5 اصٌل خالد سالم صالح1141/201

2.5ضعٌف2.5غائبغائب2.53.2 اكرم عصام عباس حسن1241/202

2.52.5غائب2.53.252.52.5 اكرم محمود شمسان عزٌزي1341/203

544.953.354.954.854.8 البدري اسعد مثنى عبٌد1441/204

2.52.752.72.8ضعٌف33.35 امجد عادل عبدهللا غالب1541/205

اللغة العربية 

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

مبادئ االقتصاد 

الكلي

مبادئ 

القانون

اللغة االنجليزية 

(2)

نظم تشغيل 

الحاسوب

مبادئ 

المحاسبة

مبادئ 

التسويق

22 من 1صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

اللغة العربية 

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

مبادئ االقتصاد 

الكلي
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اللغة االنجليزية 

(2)
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الحاسوب

مبادئ 

المحاسبة

مبادئ 

التسويق

3222232

2.652.5غائب2.5غائب3.3ضعٌف امجد عبده عبدهللا  محمد1641/206

3.13.252.52.54.853.42.5 امٌمه حمٌد علً عبدهللا1741/207

4.54.454.252.553.24.2 امٌنه سٌف احمد محمد 1841/208

2.53.652.652.5ضعٌف3.252.5 انوار صدقً محمد عل1941/209ً

2.5غائب2.52.7ضعٌفغائب2.5 اٌمان علً محمد ٌعقوب عبدهللا2041/210

2.53.53.652.54.653.12.5 اٌمن احمد عبدهللا محمد العلس2141/211

53.732.54.93.253.3 بشرى احمد محمد عبدهللا2241/212

44.54.844.954.75 جالء محمد عبدالمجٌد عبدهللا الجوهري2341/213

33.72.52.54.533.1 جلٌله محمد حسٌن عل2441/214ً

ضعٌف2.5غائب2.5غائب2.53.4 جمال عبدهللا محمد عل2541/215ً

ضعٌف2.52.52.52.5ضعٌف2.5 جمٌل عبدالواحد اسماعٌل نعمان2641/216

غائبغائب2.52.5ضعٌف4.53.8 حازم احمد محسن محسن2741/217

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب حسان سالم احمد عبدهللا 2841/218

2.52.52.52.7غائب2.53.45 حسٌن احمد حسٌن احمد2941/219

2.93.32.52.53.253.12.5 حسٌن أسامة حسٌن عبدالرحمن3041/220

22 من 2صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 
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القانون
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(2)
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الحاسوب

مبادئ 

المحاسبة

مبادئ 

التسويق

3222232

3.94.152.52.754.952.53.1 دالل عبدالعزٌز محمد احمد3141/223

3.753.853.252.54.54.33.9 دٌنا احمد عبدهللا احمد السقاف3241/224

4.954.054.52.654.93.63.75 روان حٌدره سلٌم امان 3341/225

2.853.54.252.554.954.24.45  روزا عبدالكرٌم منصر احمد3441/226

33.152.72.52.52.652.95 زكرٌا خالد ابوبكر سالم3541/227

2.54.12.52.54.22.852.95 ساره اصغر محمد حنٌف عبدالحق3641/228

غائب33.352.752.54.52.5 ساره ناصر علً ابوبكر3741/229

53.853.93.84.94.054.2 سالم عمر سالم فرج مسٌعود3841/230

غائب2.53.42.52.52.52.5 سعٌد احمد سعٌد المفلح3941/231ً

43.932.854.954.154 سلطان صالح علً ناج4041/232ً

ضعٌف2.52.5غائبضعٌف2.53.25 سمٌه عادل رشاد محمد4141/233

33.954.12.54.82.83.3 سهام محسن سالم محسن محمد4241/234

2.52.52.653ضعٌف2.53.4 صالح محمد ابوبكر مهدي4341/235

4.44.052.52.553.253.65 صباح عمر صالح علً باصٌصم4441/236ً

2.5ضعٌف2.5غائب2.5ضعٌف2.5 صدٌق محمد ناشر مقبل4541/237

22 من 3صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد
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المحاسبة

مبادئ 

التسويق

3222232

44.1552.54.934.6 صفاء خالد سعٌد عبدالرحمن احمد4641/238

2.52.52.52.52.52.52.5 عارف صالح احمد عبدهللا4741/239

غائب2.52.92.65ضعٌف2.53.55 عاصم عبدالجبار محمد سعٌد 4841/240

3.153.42.52.53.252.52.5 عاصم عصام احمد محمد4941/241

3.754.254.93.354.754.854.45 عبدالجلٌل محمد احمد مقبل5041/242

33.353.352.54.53.153.1 عبدالرحمن فهد علً غالب5141/243

3.2542.52.53.352.952.5 عبدالكرٌم سالم عٌدروس صالح5241/245

33.552.52.542.752.6 عبدهللا محمد علً طالب5341/246

4.753.654.752.94.954.44.65 عدنان عبدالرحٌم عبٌد قاسم5441/247

34.72.52.754.954.14.15 عزه علً جماعً ابراهٌم5541/248

33.74.32.54.52.653.65 عمار عادل عبده محمد5641/249

4.43.73.252.854.83.954.35 عمار ٌاسر عبدالقوى عوض5741/250

غائبضعٌف2.53.7غائب3.5ضعٌف عمرو عبدهللا عوض محمد جعفر5841/252

2.52.72.5غائب2.53.62.6 عنود عبدالهادي ناصر هادي5941/253

2.54.53.553.85غائب3.93.85 عوض سعد نجادان سعد القمٌري6041/254

22 من 4صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن
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المحاسبة

مبادئ 

التسويق

4.853.254.753.754.9554.7 عٌناء عوض احمد سعٌد6141/255

2.952.54.73.53.5غائب4 غاده محمد صالح ناصر6241/256

غائبضعٌف2.54ضعٌف2.93.15 فارس فؤاد علً احمد ناج6341/257ً

2.73.82.52.542.52.85 فاطمه عوض ناصر احمد 6441/258

3.353.82.53.354.24.3 فراس فتحً محمد عباس6541/259

33.652.952.54.93.24.7 فطوم عادل جعفر عل6641/260ً

غائب4.52.9غائب3.1غائب3 لٌنا عبدالرحمن عبده سعٌد6741/261

ضعٌف2.52.52.5غائب2.52.5 ماجد محمد عبدهللا سعٌد 6841/262

غائب2.853.753.252.54.23.45 ماجده احمد غالب عبدهللا6941/263

2.54.652.52.54.52.753.1 محمد احمد راشد عوض عل7041/264ً

3.153.652.52.542.652.5 محمد احمد محسن صبٌح7141/266

غائب2.5غائب3.22.52.5ضعٌف  محمد جالل احمد حسن الحدش7241/267ً

3.153.552.52.54.53.33.55 محمد علً علً باللٌل7341/269

ضعٌف2.5غائب2.52.5ضعٌف2.5 محمد علً محمد صالح بامعالن7441/270

4.44.33.33.64.84.254.4 محمد محمود سعٌد باكر باعٌسى 7541/271

22 من 5صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

اللغة العربية 

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

مبادئ االقتصاد 

الكلي

مبادئ 

القانون

اللغة االنجليزية 

(2)

نظم تشغيل 

الحاسوب

مبادئ 

المحاسبة

مبادئ 

التسويق

2.53.32.72.52.852.63.3 محمد نبٌل محمد ٌوسف محمد7641/272

ضعٌف2.52.54.552.5ضعٌف2.5محمود علً حسٌن علمً نور7741/369

3.254.052.52.53.43.94 محمد ٌاسٌن محمد سالم7841/273

4.54.44.9544.954.854.8 مراد عبدالعزٌز ابراهٌم عبدهللا7941/274

2.73.352.52.53.72.72.75 مرام عصام عمر حمٌد الوصاب8041/275ً

2.82.52.652.53.252.52.5 مروى جواد سعد صالح8141/276

غائبغائبغائبغائبغائبغائب2.5 مروى ناصر سعٌد صالح احمد8241/277

43.94.252.94.854.253.65 منار عادل علً حٌدره8341/278

3.93.754.052.54.84.354.25 منٌه شرف سٌف سعد8441/279

3.23.82.52.543.353.1 مهٌب غالب احمد قاسم8541/280

ضعٌف2.53.72.52.52.52.65 ناصر احمد علً ناصر8641/281

2.52.5غائب2.5غائبضعٌف2.5 ناصر محمد علً مسعود8741/282

4.753.84.43.1554.552.75 نسرٌن ٌاسٌن علً راشد8841/79

4.53.84.752.94.254.5 نور حسٌن احمد علً باصهٌب8941/284

33.352.52.54.82.952.5 هادي احمد محمد ثابت العولق9041/285ً

22 من 6صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

اللغة العربية 

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

مبادئ االقتصاد 

الكلي

مبادئ 

القانون

اللغة االنجليزية 

(2)

نظم تشغيل 

الحاسوب

مبادئ 

المحاسبة

مبادئ 

التسويق

2.53.552.552.53.43.752.5 همدان احمد احمد راشد العامري9141/287

54.13.752.54.83.43.3 هٌثم عبدالجلٌل ثابت محسن الٌافع9241/288ً

غائب42.5غائب2.83.32.5 ود انٌس خمٌس زبٌر9341/289

3.853.553.92.554.64.2 وهب طاهر فرحان سٌف9441/290

3.753.72.52.94.73.83.45 حسٌن علوي حسٌن شٌخ41/36/م95

2.53.42.52.52.852.52.5 خالد زهٌر خامد جعفر41/6/م96

3.253.252.53.154.73.252.5 عارف عبدالقادر ناجً حسٌن41/37/م97

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب عبدهللا محمد عبدهللا أحمد41/42/م98

100

101

102

103

104

111

22 من 7صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

اللغة العربية 

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

مبادئ االقتصاد 

الكلي

مبادئ 

القانون

اللغة االنجليزية 
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الحاسوب

مبادئ 

المحاسبة

مبادئ 

التسويق

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

22 من 8صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 
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127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

22 من 9صفحة 
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نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول
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جامعة عدن
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22 من 10صفحة 
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22 من 11صفحة 
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جامعة عدن
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22 من 12صفحة 
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.        
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جامعة عدن

كلٌة االقتصاد
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.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

22 من 14صفحة 
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.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

22 من 15صفحة 
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جامعة عدن
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جامعة عدن
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22 من 17صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

22 من 18صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

6720

3.35

22 من 19صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

22 من 20صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

22 من 21صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

22 من 22صفحة 


