



اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

3222232

2.52.54.953.33.15غائب3.75  أحمد سامً أجمد عبدالعزٌز141/291

2.93.452.52.543.63.8 احمد صالح احمد عباد241/292

2.5ضعٌف2.52.5ضعٌفضعٌف2.5 احمد نجٌب عبده محمد341/293

ضعٌف 2.52.52.52.542.5 اسامه صالح محمد مهدي441/294

2.73.352.52.542.752.5 اشرف جمال محمد شرف541/295

33.92.52.54.653.254 اشرف عبد ناصر احمد باذٌب641/296

3.253.63.35غائب2.5ضعٌف3.25 الخضر عبدهللا الخضر إبراهٌم741/297

44.53.252.54.953.454 الهام عبدالغفار شمسان احمد841/298

2.654.83.352.6ضعٌف33.15 امنٌه عبدالغفار شمسان احمد941/299

2.5غائبغائبغائبغائبغائبغائب أنٌس ضٌف ناصر مساعد1041/476

2.54.93.33.6ضعٌف2.63.8 اٌات ضرار احمد فارع1141/300

2.83.352.52.54.83.252.5 اٌمان شمٌله سعٌد صالح1241/301

2.52.53.252.752.5غائب2.5 اٌمن صالح سالم مهدي1341/302

غائب2.5غائب2.52.5ضعٌف2.5 اٌمن فٌصل عبدهللا محمد احمد1441/303

غائب2.52.52.52.52.52.5 اٌمن نصر حامد محمد1541/304

نظم تشغيل 

الحاسوب

مبادئ 

المحاسبة

مبادئ 

التسويق

اللغة العربية 

(2) رقم القيد مالحظاترقم االســـم

مبادئ االقتصاد 

الكلي
مبادئ القانون

اللغة االنجليزية 

(2)

11 من 1صفحة 
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اللغة االنجليزية 

(2)

3222232

2.53.252.853ضعٌف2.852.5 توفٌق فٌصل محمد سعٌد1641/305

43.82.52.54.853.23.7 تٌمور ابوبكر احمد محمد1741/307

3.153.82.52.54.52.53 جمٌله عوض سعٌد ناصر1841/308

2.73.752.52.54.53.63.95 جهاد عبدالناصر سند ثابت 1941/309

2.93.42.52.54.652.753.35 خالد علً عبدالغنً سعٌد مكرد2041/311

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب دعاء علً ناصر علً البركانً 2141/312

3.25ضعٌف33.92.72.54.8 رنا حسٌن سعٌد سالم منصور2241/314

2.53.252.52.54.853.752.5 رٌم مهدي احمد عل2341/315ً

2.53.6غائب2.52.5غائب2.5 زكٌه عبدالسالم محمد صالح2441/316

3.54.132.553.73 ساره فضل عبدربه محمد2541/317

ضعٌف 2.52.552.5غائب2.53.25سالم علً عبدالنبً حسٌن2641/318

3.253.32.52.54.853.13.9 سالً جهاد محمد قاسم2741/319

2.83.33.652.54.63.654.5 سلوى سعٌد غالب احمد2841/322

2.53.52.52.9غائب2.63.8 سماح صالح عبدهللا محفوظ 2941/323

2.52.52.52.5غائب2.52.5 شرف الدٌن علً عبده غانم3041/324

11 من 2صفحة 
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3222232

2.94.94.72.54.753.95 شٌماء محمد احمد عبدهللا3141/325

2.52.54.52.953.6ضعٌف2.85 صالح جمٌل محمد شرٌف3241/326

3.253.352.52.53.252.53.5 صالح علً محمد سالم الخضر3341/327

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب صفاء عارف عبدهللا عبدالرب3441/328

3.253.32.52.54.852.52.95 صفاء محمد سلٌمان عبدهللا 3541/329

ضعٌف 2.52.52.52.543.6 عبدالرحمن احمد سٌف ابراهٌم3641/330

2.52.52.52.54.153.53.5 عبدالكرٌم عارف عبدالكرٌم عبدالمجٌد 3741/331

ضعٌف ضعٌف2.53.25ضعٌفضعٌفغائب عبدهللا احمد ناجً صالح3841/333

غائب2.52.52.52.53.32.5 عبدهللا علً عبدهللا المسعدي3941/334

33.43.052.54.94.54.05 عبدهللا كرامه صالح احمد باحماله4041/335

3.253.42.52.54.753.53.75 عبدهللا مجد عبدهللا حسن4141/336

3ضعٌف34.42.52.53.25 عدنان ناصر علً صالح باحكر4241/337

غائب2.53.252.62.543.8 عدي علً نعمان مقبل صالح4341/338

2.53.32.52.53.253.752.85 عقٌل ٌاسر عقٌل صالح 4441/339

2.54.653.152.65ضعٌف2.853.3 عالء خالد ناصر عبدهللا 4541/340

11 من 3صفحة 
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3222232

3.13.52.52.54.233.65 عمار حسن عبدهللا عمر4641/341

33.152.52.52.83.52.5 عٌشه فتٌنً عبدهللا عمر4741/344

4.354.24.952.754.9544.6 فاطمه احمد قاسم الشرمان4841/345ً

3.25ضعٌف4.753.232.54 فاطمه عوض سالم قرٌن4941/346

2.53.252.52.54.92.52.95 فاطمه محمد احمد عل5041/347ً

غائبغائب3.12.82.52.5غائب فتحى علً ٌحً النود5141/349

2.5ضعٌف2.53.32.52.53.4 فدوى توفٌق سعٌد محمد الشرجب5241/350ً

ضعٌف 2.52.52.52.52.652.75 فهد احمد محمد عبدهللا5341/351

2.63.153.12.54.54.52.5 فهمان صالح عبدالرب محمد الحنٌش5441/352ً

4.854.23.72.954.954.654.8 قاسم مؤمن سعٌد مؤمن بامؤمن5541/353

2.5ضعٌف2.52.52.72.52.5 قحطان مسعد محمد قاسم5641/354

غائبغائب2.5غائبغائبغائبغائب كامل حسن فٌصل حسن5741/355

2.52.52.52.52.553.552.5 مالك محمد عوض السعدي5841/356

3.752.52.52.54.23.352.5 محسن رمزي عبدهللا أمبادي5941/475

ضعٌف 3.4غائب2.52.53.32.5 محمد احمد محمد عبدهللا المشدل6041/358ً

11 من 4صفحة 
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غائبغائب4.1غائب2.5غائبغائب محمد عادل محمد الصغٌر6141/359

2.63.22.52.53.43.752.5 محمد عبدالحكٌم محمد مهٌوب6241/360

3.54.62.63.2543.254.1 محمد عبدهللا محمد مرشد6341/361

2.5غائبغائبغائب2.5غائب3 محمد فؤاد احمد غانم6441/362

54.153.73.74.9554.9 محمد قاسم مثنى غالب6541/363

2.652.54.23.52.5ضعٌف2.5 محمد كامل عمر محمد6641/364

2.6543.352.54.83.253.65 محمد محمود محمد سعٌد6741/365

غائب43.2غائبغائب3.3غائب محمد نجٌب عبده محمد6841/366

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب محمد ولٌد احمد محمد السبرات6941/367ً

3.1543.72.553.954 محمد ٌحًٌ طاهر سلٌم 7041/368

2.73.3542.54.53.72.65 مختار صالح سالم باغرٌب7141/370

2.52.52.52.54.52.552.5 مرسال عبدهللا ناجً حسن فرحان7241/371

3.253.63.252.54.83.23.4 مروان محمد هادي سعٌد7341/372

53.42.52.54.92.93.35 مروان مهدي محمد صالح7441/373

2.54.24.652.552.94.4 مرٌم احمد ناصر ابوبكر العامري7541/374

11 من 5صفحة 
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2.93.354.12.54.8542.95 مرٌم علً حسن قاسم7641/375

2.854.12.52.54.93.83.35 معاذ نبٌل محمد عل7741/376ً

2.853.62.53.54.93.153.45 مهند محمد عقالن سعٌد7841/377

2.53.652.52.54.52.52.95 موده خالد محمد سعٌد قدار7941/378

3.12.52.542.63غائبندٌم علً نصر عبٌد8041/379

2.53.32.52.54.552.753.1 نذٌر احمد محمد بشٌر8141/380

2.53.52.52.54.953.553.35 نهى فضل علً حسٌن8241/381

2.65ضعٌف2.53.152.52.54.5 هانً اسامه عوض احمد 8341/382

2.53.42.52.53.252.52.9هشام احمد حسن الظب8441/383ً

غائب3.153.23.452.542.95 وجدان فؤاد عثمان مكرد8541/384

2.53.652.52.754.83.52.5 ٌسار مهدي علً محمد8641/385

2.653.12.52.543.352.5 ٌسرى عبدالرب علً سٌف8741/386

2.5غائب3.25غائبضعٌف2.53.3 ٌوسف زكً محمد عوض باصالح8841/387

3.13.254.954.554غائب3.75 اسٌا صالح علً سالم 41/39/م89

33.452.52.53.252.753.3 مها محفوظ محمد أحمد41/40/م90

11 من 6صفحة 
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