



اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

3222232

2.52.54.752.752.5غائب3.25 ابراهٌم محمد علً قاسم141/89

53.954.352.854.83.73.6 احمد فائز احمد فضل241/90

4.154.53.552.54.73.83.45 اروى صالح محمد سالم341/91

3.253.954.2354.23.75 ازهار حسن عثمان حاجً  مرسل441/92

2.5غائبغائب2.5ضعٌفضعٌفضعيف اسعد ثابت محمد سٌف 541/395

4.652.52.53.254.52.52.5 اسماعٌل علً محمد احمد العفٌف641/93

2.54.23.852.75غائب2.852.5 اسمهان سالم صالح عبده احمد741/94

غائب2.53.453.252.54.952.8 اشتٌاق عادل القلع هوٌدي841/95

2.853.953.852.54.82.54.1 امل عبدالكرٌم حسٌن محفوظ البكري941/97

2.53.42.82.54.72.53.5 اٌاد محمد علً هاشم1041/98

3.63.853.752.54.752.93.5 اٌمن فضل عبدالرب تكرٌر1141/99

ضعٌف2.53.32.852.52.552.9 أٌمن فضل محمد قاسم1241/100

4.73.53.6غائب33.652.5 بشٌر صادق محمد احمد الصفري1341/102

2.53.452.93.2542.92.95   بلقٌس عبدهللا حسٌن سٌف14110411101

4.253.953.32.54.8544.5حسام عبدالحكٌم احمد حٌدر1541/405

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيد رقم

 مبادئ االقتصاد

الكلي

 مبادئ

القانون

 اللغة االنجليزية

(2)

 نظم تشغيل

الحاسوب

11 من 1صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيد رقم

 مبادئ االقتصاد

الكلي

 مبادئ

القانون

 اللغة االنجليزية

(2)

 نظم تشغيل

الحاسوب

3222232

2.75ضعٌف2.52.5ضعٌف3.153.45 حسام نجٌب علً شرف حمٌد1641/103

2.5ضعٌف2.53.652.52.54.5حلمً عادل هاشم محمد الشٌبان1741/104ً

54.54.753.1554.44 حمٌد محمد ناصر الجابري1841/105

3.253.853.52.553.93.6 حنان علً قاسم سٌف1941/106

2.5ضعٌف2.53.352.52.52.5 حنان ولٌد غازي عبدهللا2041/107

3.53.9543.354.64.553.45 خالد احمد محمد عبدهللا2141/108

3.754.052.52.54.754.14.2 خالد عبدالقادر احمد احمد2241/109

4.653.52.5غائبضعٌف34 خالد علً محمد دهٌس2341/110

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب خدٌجه حسن عبدهللا حسن باراس2441/111

4.054.952.553.454.1غائب خلود صالح الحاج سالم2541/112

2.53.452.52.53.33.62.9 رافت فضل احمد علً العاقل2641/113

2.53.253.052.5ضعٌف3.63.85 رامً محمد سٌف عثمان2741/114

3.753.753.82.754.953.44.25 رنا عبدهللا ابوبكر عبدهللا عمر باعمر2841/115

2.653.93.452.54.62.62.7 رٌام احمد عبده قاسم مهدي2941/116

2.52.52.52.542.82.5 زٌن العابدٌن صالح عقٌل3041/117

11 من 2صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيد رقم

 مبادئ االقتصاد

الكلي

 مبادئ

القانون

 اللغة االنجليزية

(2)

 نظم تشغيل

الحاسوب

3222232

3.254.452.52.54.53.63.15 سالم أحمد محمد عمر3141/119

2.53.652.62.54.24.12.85 سالم علً سالم باحكٌم3241/120

42.53.1غائب33.43.15 سامرٌن ناصر غازي نصٌب3341/121

2.853.82.52.54.13.42.9 سبا محمد عمر سعٌد الزبٌدي3441/122

33.42.52.54.0533.35 سعود مثنى فرج عوض3541/123

3.352.753غائب2.53.952.5 سماح ابراهٌم علً عوض3641/124

2.53.62.72.54.12.54 سماح عبدهللا قاسم البحري3741/125

4.84.7554.6554.855 سمر عبدالرحمن محمد عبده3841/126

4.253.354.053,254.24.74.6 سمٌر احمد سالم عبدهللا3941/127

3.53.63.12.54.5533.6 سمٌه نبٌل صالح عالن4041/128

3.754.654.73.553.94.3 سهى باسل احمد رمضان4141/129

2.82.52.752.54.23.42.7 سهى سعٌد عبدهللا عطا4241/130

54.354.952.94.64.44.7 طارق علً مقبل محمد4341/131

2.52.52.52.53.352.52.5 طاهر مصطفى عبدهللا صالح4441/132

2.52.52.92.53.252.82.5 طالل ناجً محمد حسن4541/133

11 من 3صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيد رقم

 مبادئ االقتصاد

الكلي

 مبادئ

القانون

 اللغة االنجليزية

(2)

 نظم تشغيل

الحاسوب

3222232

غائبغائب4.454.32.54.5غائبعاطف محمد قاسم ثابت 4641/134

ضعٌفغائب2.53.42.52.54.05عبدالرحمن سٌف عثمان مساعد 4741/135

4.854.54.23.55554.75عبدالكرٌم منصور صالح مثنى 4841/136

3.253.84.72.54.652.952.9عبدالمجٌد الخضر محسن الشرفً 4941/137

4.854.153.552.94.54.854.25عرفات ماجد احمد ثابت 5041/139

33.954.72.84.93.954.1عزه فٌصل علً عبدهللا 5141/140

4.83.7542.554.354علً محمد عبدهللا باصٌرٌن 5241/141

54.954.84554.06فاطمه محمد عٌسى ابوبكر 5341/142

4.54.34.053.44.73.54.75فاطمه مراد مقبل علً الضالعً 5441/143

33.652.52.54.953.252.7فلاير رٌاض محمد ناصر صالح 5541/144

3.23.84.752.54.7543.6لٌنا حٌدره محمد ٌوسف 5641/145

غائبغائب2.53.5ضعٌف2.53.55ماجد فٌصل عبد محمد 5741/146

2.82.53.552.54.7532.5ماجد قاسم عمر عبدهللا المسبحً 5841/147

2.853.852.552.54.53.654مبخوت حٌدرة قضل عٌاض 5941/148

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمبٌن محمد عثمان إبراهٌم 6041/149

11 من 4صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيد رقم

 مبادئ االقتصاد

الكلي

 مبادئ

القانون

 اللغة االنجليزية

(2)

 نظم تشغيل

الحاسوب

3222232

3.254.23.252.54.853.653 مجدلٌن علً شنب رمبو6141/150

32.52.52.53.63.752.5 محسن احمد محسن صبٌح6241/151

2.93.754.13.54.852.654.8 محمد إبراهٌم محمد عمر باشبٌل6341/152

2.52.52.5غائبغائب3.4غائب محمد احمد محمد عبدالكرٌم6441/153

3.93.352.52.53.42.752.5 محمد احمد علً غالب6541/357

2.52.53.252.5ضعٌف3.252.5  محمد صالح عبدهللا سالم6641/155

2.52.542.82.5ضعٌف2.5 محمد عبدالسالم احمد هادي6741/156

2.54.254.55غائب2.753.753.75 محمد عبدهللا محسن فرج6841/157

ضعٌف2.653.82.52.54.93.1 محمد علً ناصر سعٌد6941/158

غائبغائبغائبغائبغائبغائب2.5 محمد عٌدروس قحطان محمد7041/159

43.42.52.54.63.63.5 محمد منٌر صالح الهمام7141/160ً

2.54.13.452.5ضعٌف2.53.35 محمد منٌر عبده عبدهللا 7241/161

2.53.252.73.543.252.5 محمود احمد عوض احمد حبتور7341/162

2.853.752.52.543.54 مروه عبدالحكٌم حسن عبده الماس7441/163

2.853.853.352.53.253.12.65 مرٌم صالح سالم بن شعٌب7541/164

11 من 5صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيد رقم

 مبادئ االقتصاد

الكلي

 مبادئ

القانون

 اللغة االنجليزية

(2)

 نظم تشغيل

الحاسوب

3222232

ضعٌفضعٌف2.53.32.52.54 مزاحم حسٌن محمد محسن7641/165

2.72.52.852.53.33.053.5 مشٌر وهٌب عبدالغنً عبده عل7741/166ً

3.83.82.52.543.83.25 معتز عبدهللا علً صالح7841/167

33.632.54.753.553.95 معتز محمد صالح ٌح7941/168ً

2.54.64.34.05غائب3.853.5 معٌن هادي مساعد احمد8041/169

غائبغائب2.5غائبغائبغائبغائب مقبل قاسم مقبل قاسم8141/170

4.754.354.954.054.954.554.6 منى عبدهللا سعٌد النوب8241/171ً

غائبغائبغائبغائبغائب3.3غائب منٌه ارشاد محسن عل8341/172ً

2.53.852.52.53.252.953 مهند امٌن محمود عبده8441/173

4.94.14.53.84.94.653.65 مٌاده عوض مرشد عبدهللا8541/174

3.94.252.52.54.53.653.05 نادر صالح همشلً ناصر8641/175

4.53.852.52.54.954.152.8 نبٌل علً مثنى قاسم8741/176

2.52.52.52.52.72.52.5 ندى ناصر عبدالقوى احمد8841/177

4.953.43.6غائب2.53.854.9 نزٌة أحمد سعٌد باحشوان8941/178

3.253.42.52.54.053.052.65 نسرٌن علً ٌحً عل9041/179ً

11 من 6صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيد رقم

 مبادئ االقتصاد

الكلي

 مبادئ

القانون

 اللغة االنجليزية

(2)

 نظم تشغيل

الحاسوب

3222232

3.754.153.62.54.854.554.25 نعمه مراد محمد علً بن عل9141/180ً

2.52.54.52.83.5ضعٌف2.5 نعٌم محمد حسٌن صالح9241/181

3.652.8552.854.5غائب4.5 نوال مجٌب محمد عبدالعلٌم9341/182

2.54.92.92.5ضعٌف2.52.5 وضاح محمد سعٌد عل9441/183ً

2.853.62.52.54.52.53.5 وفاء ابوبكر احمد بانافع9541/184

2.93.52.52.52.52.653 وئام عمر بن عمر سعٌد9641/185

3.43.752.952.54.93.254.25 وئام كارم محمود الحاج9741/186

3.5غائب2.52.5غائب2.52.5 ٌاسٌن شهرٌاز ٌاسٌن عبدالحمٌد خان9841/187

4.852.52.5غائب2.53.53.25 ٌسلم سالم ٌسلم صالح عبدهللا بن مخاشن9941/189

2.54.953.152.95غائب2.53.4 ٌوسف عبدالفتاح علً قاسم10041/190

43.152.533.252.52.85 اثار عبدالحكٌم محمد حسٌن 41/32/م101

غائب3.653.42.753.53.253.05 خلود علً صغٌر محمد41/33/م102

2.53.62.52.8543.453.15 سامر محمود محمد عبٌد41/34/م103

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب كمال صالح عبدهللا الطٌب41/41/م104

11 من 7صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيد رقم

 مبادئ االقتصاد

الكلي

 مبادئ

القانون

 اللغة االنجليزية

(2)

 نظم تشغيل

الحاسوب

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

11 من 8صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيد رقم

 مبادئ االقتصاد

الكلي

 مبادئ

القانون

 اللغة االنجليزية

(2)

 نظم تشغيل

الحاسوب

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

11 من 9صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيد رقم

 مبادئ االقتصاد

الكلي

 مبادئ

القانون

 اللغة االنجليزية

(2)

 نظم تشغيل

الحاسوب

11 من 10صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2) مالحظاتاالســـمرقم القيد رقم

 مبادئ االقتصاد

الكلي

 مبادئ

القانون

 اللغة االنجليزية

(2)

 نظم تشغيل

الحاسوب

11 من 11صفحة 


