



اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

54.54.34.15كلثوم كامل توفٌق عبد الملك 1100431002

2.833.13.15محمد طالل عبد الكرٌم عمر 2100431004

4.84.254.64حسن سالم حسن عمر بن ماضً 3100431006

4.554.253.954.05منى سالم حسن عمر بن ماضً 4100431007

2.5ضعٌف2.5ضعٌفعلً محمد علً عبد هللا 5100431009

3.64.64.13.25احمد ٌاسٌن ٌوسف سلٌم 6100431010

4.94.954.754.75هٌفاء رٌاض حٌدره ماطر 7100431011

4.94.554.7علوي سٌف ناصر سالم 8100431013

2.952.83.22.75منى عبدالعزٌز سعٌد عمر 9100431014

4.454.14.153.5مروى علً محمود عالن 10100431017

4.354.354.154.5صفاء علً محمود عالن 11100431018

3.833.552.9رٌهان نجٌب علً مالك 12100431019

4.23.154.32.65حسٌن فرٌد حسٌن عبدالخالق 13100431023

4.052.853.353خلود ٌوسف محمد محمد حمود  14100431024

4.84.54.34عالء جمٌل أحمد عثمان سعٌد 15100431025

 تطبيقات 

الحاسوب

 اتفاقيات  وتكتالت

اقتصاديه
مالحظات االسم رقم القيد رقم

 اقتصاديات

 المواني والمناطق

الحره

 تامين النقل

البحري

 تطبيق عولي 

في التخصص

12 من 1صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 اتفاقيات  وتكتالت

اقتصاديه
مالحظات االسم رقم القيد رقم

 اقتصاديات

 المواني والمناطق

الحره

 تامين النقل

البحري

 تطبيق عولي 

في التخصص

3.15 غائب43.75مجدي محمد عبدهللا عمر 16100431026

3.552.92.52.8هدى حبٌب عبدهللا ٌوسف 17100431027

4.754.954.554.15حنان عبدالصمد احمد نعمان 18100431028

2.75 غائبغائب2.75منٌه ماهر عبدهللا علً 19100431030

3.452.953.552.8سناء محمد عبدهللا علً محسن20100431033

3.33.053.52.6هشام  حسٌن صالح احمد21100431034

4.353.454.23ماجد هائل عبده نصر الحمودي22100431035

44.253.22.75نجاه مهدي محمد عل23100431037ً

3.22.62.52.5امجد عبدالرب محمد السقاف24100431041

4.154.654.54فاطمه فهمً عبدهللا مقبل عزعزي25100431043

3.352.952.953.1غزوان ردمان عبده سعٌد26100431045

4.52.93.52.75منى محمد شرٌف عبده سعٌد27100431046

2.944.12.85احمد سعٌد رضوان احمد28100431048

4.553.64.252.5 صدام صالح علً مقبل 29100431051

3.352.93.43علً جعفر عبده محمد30100431052

12 من 2صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 اتفاقيات  وتكتالت

اقتصاديه
مالحظات االسم رقم القيد رقم

 اقتصاديات

 المواني والمناطق

الحره

 تامين النقل

البحري

 تطبيق عولي 

في التخصص

3.952.954.44.3نهال علً عبدالكرٌم ثابت31100431054

4.753.12.52.8فواز جمال عبده احمد32100431055

4.153.053.852.7منصور احمد محمد طاهش33100431056

3.52.852.92.5 مروى علً قاسم صالح المرٌس34100431058ً

2.52.5غائب2.7وائل سعٌد عوض بن جوهر 35100431062

4.954.654.954.5عهد علً ثابت عبٌد 36100431063

3.253.453.252.85رنا ابوبكر احمد محمد الصوفً 37100431064

43.84.954.5ابتسام فضل احمد علً 38100431066

2.953.152.5ضعٌفمنٌف صالح سالم ناصر 39100431067

3.054.3543.4مدٌحه قائد علً حسن40100431068

3.94.54.53.35محمد عبد الحكٌم سعد قائد 41100431070

554.94.85نائل ناصر عبدهللا الهامل 42100431073

2.93.252.852.5وائل سلطان محمد شمسان 43100431074

 غائب غائبغائبغائبساره هانً ابوبكر عبدالرحمن 44100431075

3.553.54.052.5أمجد محمد سٌف علً الهمدان45100431077ً

12 من 3صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 اتفاقيات  وتكتالت

اقتصاديه
مالحظات االسم رقم القيد رقم

 اقتصاديات

 المواني والمناطق

الحره

 تامين النقل

البحري

 تطبيق عولي 

في التخصص

3.253.753.42.9أمل السالل هادي عبدهللا 46100431078

3.353.253.93.3خالد فٌصل قاسم ٌح47100431079ً

 غائب غائب3.15ضعٌفٌاسر سمٌر صالح علً 48100431081

2.52.83.252.5سند سالم صالح الكولً 49100431082

3.653.853.653.55عدنان محمد عبدهللا عل50100421084ً

ضعٌف غائبضعٌف2.5خلود علً عثمان محمد51100431085

 غائب غائبغائبغائبسالن عبدهللا عزيز احود52290431013

2.5ضعٌفضعٌف3.75ليالي احود فضل عوض53290431014

3.553.352.52.5هعتز هحفوظ عبدالعزيز هقبل54290431025

 غائب غائبغائبغائبهحود جوال عبدالغفور 55290431080

54.74.954.7راهز حسين صالح بن صالح 100431001/ م56

57

58

59

60

12 من 4صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 اتفاقيات  وتكتالت

اقتصاديه
مالحظات االسم رقم القيد رقم

 اقتصاديات

 المواني والمناطق

الحره

 تامين النقل

البحري

 تطبيق عولي 

في التخصص

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

12 من 5صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 اتفاقيات  وتكتالت

اقتصاديه
مالحظات االسم رقم القيد رقم

 اقتصاديات

 المواني والمناطق

الحره

 تامين النقل

البحري

 تطبيق عولي 

في التخصص

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

12 من 6صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 اتفاقيات  وتكتالت

اقتصاديه
مالحظات االسم رقم القيد رقم

 اقتصاديات

 المواني والمناطق

الحره

 تامين النقل

البحري

 تطبيق عولي 

في التخصص

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

12 من 7صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 اتفاقيات  وتكتالت

اقتصاديه
مالحظات االسم رقم القيد رقم

 اقتصاديات

 المواني والمناطق

الحره

 تامين النقل

البحري

 تطبيق عولي 

في التخصص

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

12 من 8صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 اتفاقيات  وتكتالت

اقتصاديه
مالحظات االسم رقم القيد رقم

 اقتصاديات

 المواني والمناطق

الحره

 تامين النقل

البحري

 تطبيق عولي 

في التخصص

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

12 من 9صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 اتفاقيات  وتكتالت

اقتصاديه
مالحظات االسم رقم القيد رقم

 اقتصاديات

 المواني والمناطق

الحره

 تامين النقل

البحري

 تطبيق عولي 

في التخصص

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 اتفاقيات  وتكتالت

اقتصاديه
مالحظات االسم رقم القيد رقم

 اقتصاديات

 المواني والمناطق

الحره

 تامين النقل

البحري

 تطبيق عولي 

في التخصص

12 من 11صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

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




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 اتفاقيات  وتكتالت

اقتصاديه
مالحظات االسم رقم القيد رقم

 اقتصاديات

 المواني والمناطق

الحره

 تامين النقل

البحري

 تطبيق عولي 

في التخصص

12 من 12صفحة 


