



اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2014/2013الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني  الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

2223343

4.84.554.754.854.94.954.65نيازي علي محمد مقبل40 / 1284

3.354.0544.354.854.554.5محمد مهيوب احمد محمد40 / 2286

ضعيف3.253.32.534.354.45سعيد علي ناجي قائد40 / 3287

3.73.63.42.53.54.53.2إبراهيم محمد عبده علي اإلبراهيمي40 / 4288

ضعيف2.52.53.25ضعيف2.52.6كريم قائد محمد احمد40 / 5290

3.43.43.42.53.34.153.7الهام عبده علي قائد40 / 6291

2.5غائب2.52.52.72.52.5احمد علي ناصر جابر40 / 7292

3.354.52.52.753.72.52.75سميه عادل ناشر عثمان السحاري40 / 8294

2.53.252.82.53.752.52.5سعيد فضل سعيد احمد40 / 9296

غائب3.253.252.52.52.83.25محمد علي عمر صالح اليماني40 / 10298

ضعيف2.52.52.52.52.5غائباشرف فارس عباد علي40 / 11300

ضعيف2.5غائب2.5غائب2.52.5منير شهاب عبدهللا سالم40 / 12301

3.253.32.52.53.83.552.9نبيله نبيل محفوظ عوض40 / 13305

ضعيف3.12.5ضعيف2.5غائب2.5احمد توفيق فارع عبدهللا40 / 14306

 المالحظات االسم رقم القيدرقم

 مهارات في

الحاسوب

 مبادئ

المالية العامة

 النظرية

االقتصادية الكلية

 تشريعات

اقتصادية

 مبادئ

 االقتصاد

االسالمي

 اقتصاد المعرفة

ونظم المعلومات

 اقتصاد

 الزراعة

واالسماك

12 من 1صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2014/2013الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني  الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 المالحظات االسم رقم القيدرقم

 مهارات في

الحاسوب

 مبادئ

المالية العامة

 النظرية

االقتصادية الكلية

 تشريعات

اقتصادية

 مبادئ

 االقتصاد

االسالمي

 اقتصاد المعرفة

ونظم المعلومات

 اقتصاد

 الزراعة

واالسماك

غائبغائب2.52.85غائب2.52.5احمد هشام ناصر صالح40 / 15309

2223343

3.73.952.5غائب3.452.753.55مرام عبدالقادر محمد قاسم العلوي40 / 16310

غائب2.52.5ضعيفضعيفغائب2.5علي عبده علي احمد40 / 17311

2.83.652.52.74.54.553.15وفاء ردفان محمد سالم40 / 18312

2.52.52.5غائبغائب2.62.55نبيل فضل إسماعيل احمد40 / 19313

2.532.752.6ضعيف2.553.7ابوبكر عبدالرحمن عمر صالح40 / 20314

غائب2.554.12.52.53.92.85اشرف محمد عوض باثعلب40 / 21315

3.13.252.52.53.652.62.5هال علي علي محسن عراقي40 / 22316

3.252.82.52.852.63.32.5عبدالرزاق حسين رحيم دادخان40 / 23317

ضعيف2.8532.52.73.652.55رنا خالد محسن احمد40 / 24318

3.63.23.1542.53.45غائبسالي حسين محمد حسين السقاف40 / 25319

2.852.62.852.52.62.92.8غالب حسين صالح باصم40 / 26321

3.452.852.54.22.852.5ماجد سعيد علي سالم40 / 27322

ضعيف3.254.52.82.54.43.15سميه خالد احمد منقاش40 / 28323

4.053.353.853.44.54.752.75أزهار محمد علي محمد40 / 29325

12 من 2صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2014/2013الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني  الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 المالحظات االسم رقم القيدرقم

 مهارات في

الحاسوب

 مبادئ

المالية العامة

 النظرية

االقتصادية الكلية

 تشريعات

اقتصادية

 مبادئ

 االقتصاد

االسالمي

 اقتصاد المعرفة

ونظم المعلومات

 اقتصاد

 الزراعة

واالسماك

3.42.72.64.354.153.53.25أمل حسن علي غالب40 / 30326

4.63.453.64.754.554.94سعيده حيدره صالح الدابيه40 / 31327

4.13.32.52.54.054.24.6أماني فضل علي ناصر40 / 32329

غائب3.253.152.54.14.253.25وعود علي جودات سعد40 / 33330

2.652.52.52.53.63.252.6مريم صالح احمد علي الداحمه40 / 34331

غائب2.53.62.5غائب2.952.5والء عثمان عمر علي40 / 35332

4.63.22.95غائبغائب3.252.85أميمه عبدهللا فضل محمد40 / 36333

3.252.853.32.83.253.253.45صالح محمد صالح عبدهللا الجرادي40 / 37337

2.52.53.552.52.5غائب2.65دعاء وحيد مقبل سعيد40 / 38338

3.33.93.752.63.052.952.5خالد ثابت محسن األسد40 / 39341

4.954.35غائب4.64.53.33.8نهاد عبدالرحيم ناشر علي40 / 40342

2.853.852.62.85433.75صفاء محمد علي احمد صالح40 / 41343

3.3532.533.23.452.5أسيا حسين علي صالح40 / 42346

غائب2.52.82.5ضعيف2.53مجد محمد صالح غرامه40 / 43347

غائب2.52.5غائبغائب2.72.5محمد احمد محمد عبدهللا الدماني40 / 44348

12 من 3صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2014/2013الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني  الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 المالحظات االسم رقم القيدرقم

 مهارات في

الحاسوب

 مبادئ

المالية العامة

 النظرية

االقتصادية الكلية

 تشريعات

اقتصادية

 مبادئ

 االقتصاد

االسالمي

 اقتصاد المعرفة

ونظم المعلومات

 اقتصاد

 الزراعة

واالسماك

ضعيف2.52.552.53.353.93.25أماني سعيد علي صالح40 / 45349

غائب2.52.5ضعيف2.52.52.5محمد مصطفي زين عبده40 / 46351

2.52.54.52.952.5غائب3.25سناء محسن صالح علي40 / 47352

44.153.94.554.53.84.4محمد زيد احمد الهاملي40 / 48359

2.733.72.52.752.52.5عبدالرحمن عثمان محسن محضار40 / 49360

غائب2.5غائبغائبضعيف2.52.5ماجد عبدهللا عبده صالح40 / 50361

ضعيف3.352.652.754.052.75ضعيففاطمه شوقي عبدالقادر احمد40 / 51366

ضعيف2.653.052.52.53.152.6ابتسام  ناصر قائد محمد40 / 52367

ضعيف2.82.82.52.52.72.5منيف قاسم مقبل حسين40 / 53370

42.62.5غائب2.72.652.5وهيب محمد عبده علي40 / 54382

ضعيفغائب2.5ضعيف2.5غائبغائبعلي عطاء علي راحج40 / 55302

2.653.352.52.53.93.152.5مروى عوض احمد صالح باقطيان40 / 56303

2.53.253.052.52.53.252.5عبدالملك علي سالم عوض40 / 57320

12 من 4صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2014/2013الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني  الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 المالحظات االسم رقم القيدرقم

 مهارات في

الحاسوب

 مبادئ

المالية العامة

 النظرية

االقتصادية الكلية

 تشريعات

اقتصادية

 مبادئ

 االقتصاد

االسالمي

 اقتصاد المعرفة

ونظم المعلومات

 اقتصاد

 الزراعة

واالسماك

12 من 5صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2014/2013الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني  الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 المالحظات االسم رقم القيدرقم

 مهارات في

الحاسوب

 مبادئ

المالية العامة

 النظرية

االقتصادية الكلية

 تشريعات

اقتصادية

 مبادئ

 االقتصاد

االسالمي

 اقتصاد المعرفة

ونظم المعلومات

 اقتصاد

 الزراعة

واالسماك

81

82

83

84

85

86

87

12 من 6صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2014/2013الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني  الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 المالحظات االسم رقم القيدرقم

 مهارات في

الحاسوب

 مبادئ

المالية العامة

 النظرية

االقتصادية الكلية

 تشريعات

اقتصادية

 مبادئ

 االقتصاد

االسالمي

 اقتصاد المعرفة

ونظم المعلومات

 اقتصاد

 الزراعة

واالسماك

88

89

90

2223343

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

12 من 7صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2014/2013الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني  الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 المالحظات االسم رقم القيدرقم

 مهارات في

الحاسوب

 مبادئ

المالية العامة

 النظرية

االقتصادية الكلية

 تشريعات

اقتصادية

 مبادئ

 االقتصاد

االسالمي

 اقتصاد المعرفة

ونظم المعلومات

 اقتصاد

 الزراعة

واالسماك

103

104

105

12 من 8صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2014/2013الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني  الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 المالحظات االسم رقم القيدرقم

 مهارات في

الحاسوب

 مبادئ

المالية العامة

 النظرية

االقتصادية الكلية

 تشريعات

اقتصادية

 مبادئ

 االقتصاد

االسالمي

 اقتصاد المعرفة

ونظم المعلومات

 اقتصاد

 الزراعة

واالسماك

12 من 9صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2014/2013الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني  الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 المالحظات االسم رقم القيدرقم

 مهارات في

الحاسوب

 مبادئ

المالية العامة

 النظرية

االقتصادية الكلية

 تشريعات

اقتصادية

 مبادئ

 االقتصاد

االسالمي

 اقتصاد المعرفة

ونظم المعلومات

 اقتصاد

 الزراعة

واالسماك

12 من 10صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2014/2013الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني  الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 المالحظات االسم رقم القيدرقم

 مهارات في

الحاسوب

 مبادئ

المالية العامة

 النظرية

االقتصادية الكلية

 تشريعات

اقتصادية

 مبادئ

 االقتصاد

االسالمي

 اقتصاد المعرفة

ونظم المعلومات

 اقتصاد

 الزراعة

واالسماك

12 من 11صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2014/2013الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني  الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 المالحظات االسم رقم القيدرقم

 مهارات في

الحاسوب

 مبادئ

المالية العامة

 النظرية

االقتصادية الكلية

 تشريعات

اقتصادية

 مبادئ

 االقتصاد

االسالمي

 اقتصاد المعرفة

ونظم المعلومات

 اقتصاد

 الزراعة

واالسماك

12 من 12صفحة 


