



اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
اقتصاديات المشاريع

 الصغيرة المشروعات

2.92.853.133.9مصطفى ياسين محمد علي1100411001

2.852.852.52.554.1نبراس محمد علي محمد باشعيب2100411002

4.34.254.9554.8منال فؤاد عمر محمد باحشوان3100411003

3.653.654.754.24.65مريم علي محمد عقيل4100411005

غائبغائب2.55محروم محرومبشير احمد عبده نعمان5100411006

3.74.054.43.64.75تمنى علي بن علي السيد6100411007

2.752.853.83.553.15سامح وحيد علي ناصر7100411008

2.5غائب4.23.64.5إيهاب عبدهللا شاكر فرحان8100411009

3.2532.53.754.4ريدان نصر هيثم ناصر9100411010

34.6ضعيفغائبضعيفرنا عبدالسالم سعيد قاسم10100411011

2.953.552.84.53.4وفاء علي محمد غالب11100411012

2.53.253.5ضعيف2.85داليا حسن محمد حيدره12100411013

43.153.53.34.7هناء علي صالح ناصر13100411014

2.553.652.75ضعيف2.95هبه عبدالرحمن عبدالقادر عبدهللا14100411015

4.3ضعيفضعيفضعيف2.5فارس محفوظ علي حسن15100411016

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
تخطيط وتنمية 

الموارد البشرية

ادارة مخاطر 

مالية

م

ه

ا

ر

العمليات 

المصرفيه

12 من 1صفحة 
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2.72.754ضعيف2.8أقدار خالد احمد حسين16100411017

ضعيف2.52.9محرومغائبإبراهيم محمد محسن المحمدي17100411018

2.64.55ضعيف2.55ضعيفمحمد عمر سعيد علي18100411019

غائب43.153.853.4صالح حسين عبدالقوي محمد19100411020

4.5ضعيف3.25ضعيفضعيفوجيه محسن محسن عبدهللا20100411021

غائب4.354.14.34.2فؤاد علي قاسم جبر21100411022

3.52.92.72.853.5حسين حسين علي شيخ22100411023

4ضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالكريم سالم محمد هادي23100411024

3.33.54ضعيف2.85الفت احمد عبدهللا بكران24100411025

2.952.5ضعيفضعيفضعيفأماني عبدالكريم عبدهللا محمد الشعبي25100411026

3.253.252.92.63.9لمياء ثابت صالح محمد الرشيدي26100411027

2.954.3ضعيفضعيف2.95أثير محمد علي سليم27100411028

3.53.3543.34.25بشرى محمد احمد محسن فدعق28100411029

3.9ضعيف2.8532.5اسماعيل محمد علوي احمد29100411032

2.53.052.65محرومضعيفعمار عبدهللا عبدالمنان احمد30100411034

12 من 2صفحة 
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3.35ضعيف2.5ضعيفضعيفاشراق قاسم قائد سالم31100411036

3.753.43.754.344.35ساره يحي علي سالم32100411037

2.853.754.25ضعيف2.85امل عبدهللا جامع نور الحرسي33100411038

3.553.73.8ضعيف3.25بثينه خالد مسعود علي34100411040

3.5ضعيفضعيفمحروممحرومايمن علي صالح سعيد سالم35100411041

2.653.25ضعيف3.253.1تمنى محمد علي عوض36100411042

4.254.14.7544.8خلود خالد صالح قاسم سيف37100411043

2.652.92.634.5فاطمه نجيب علي سعيد38100411044

44.053.52.94.3حسن احمد علي الداحمه39100411045

2.52.753.4محروممحرومعالءعثمان محمد علي40100411046

2.552.52.94ضعيفمامون انصار عبدالرحمن عمر41100411048

3.354.553.44.652.8شيماء حسن احمد محمد42100411049

3.253.153.553.54منال محمود محمد صالح43100411050

3.353.3543.054.65فارس عبد الرحيم مسلم سعيد44100411052

2.93.6ضعيفضعيف2.9عادل ابوبكر صالح عمر45100411054

12 من 3صفحة 
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ضعيفغائبضعيفمحروممحرومزكريا محفوظ علي حسن الحكمي46100411055

2.53.052.5غائب2.5منار سالمين صالح عبدهللا47100411056

2.753.33.253.64عبدالسالم محمود عبدالسالم مهدي48100411057

3.253.553.854.54ماريا احمد سالم صالح49100411059

4.654.74.954.74.75ايوب صالح كرامه حميد سويلم50100411060

4.154.153.8ضعيف3.25أثمار نصر علي صالح البيضاني51100411061

3.253.853.6غائب3.25فاطمة عبدهللا حسن عبدهللا52100411062

3.53.353.253.63.75محمد جعفر محمد سعد53100411063

3.4ضعيفضعيفضعيفضعيفريهام باسل محمود نعمان54100411065

2.72.53.5ضعيف2.7وسام احمد علي سعيد صدقه55100411066

غائبغائبغائبمحروممحروممروان محمد مرجح سالم56100411068

3.253.24.1محروم2.95عوض ابوبكر عوض عبيد57100411069

2.72.74.13.653.5لمياء ياسر رياض صالح شمسان58100411071

3.7534.43.43.6عهد صالح صالح احمد59100411072

12 من 4صفحة 
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ضعيف3.2ضعيفضعيف2.7هشام سليم محمد احمد مقبل61100411073

43.43.253.13.4أعياد عدنان علي مرشد62100411075

3.453.143.14.6صالح مزاحم احمد العطل63100411076

3.25ضعيفغائبمحروممحروممشير سالم عبدالرزاق سعيد64100411079

3.353.353.53.753.9زهراء عمر حسين محسن العطاس65100411080

4.254.754.24.254نجوى عبدهللا محمد مسعد66100411082

3.752.853.75غائب3.3حنان علي محمد ناصر67100411083

2.53.652.5محروم2.5مجد سالم صالح السعدي68100411084

3.453.343.44.6حسين عبدهللا مساعد محمد باغريب69100411086

3.72.5ضعيفغائب2.85فائزة احمد محسن احمد70100411087

ضعيف2.62.52.52.9مهيب ناجي صالح مرشد71100411091

4.34.254.7554.8هيام محمد صالح يونس72100411092

غائبغائبغائبمحروممحروماقليم ابوبكر احمد73100411093

3.52.93.42.854.5رشا إبراهيم محمد ايمانو74100411094

4.854.854.74.94.1بدر ابراهيم علي اسماعيل75100411095

12 من 5صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص
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بسم هللا الرحمن الرحيم
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2.954ضعيفمحرومضعيفسحر عدنان محمود عبده الشيباني76100411096

2.753.34.14.54.5رنا نبيل علي محمد77100411097

ضعيفغائب2.5محروم2.5ساره انور حسن الصوفي78100411098

غائبغائبضعيفغائبغائبزينب  انور حسن الصوفي79100411099

333.5ضعيف2.75مريم منير حسين صالح80100411100

3.53.33.854.14.15اكرم علي احمد ديان8110041101

4.153.254.05ضعيف4رندا احمد محسن فضل8210041102

ضعيفغائب2.5ضعيف3.25احمد احمد عبدهللا احمد السعدي83290411031

2.53.43ضعيف2.65عالء عادل محمود عبد هللا84250401246

4.75غائب2.5ضعيف2.75علي سالم الداحمه85260401083

غائبضعيفضعيفضعيفمحروموليد سعيد عبده عبدهللا100411005/ م86

4.1544.8ضعيف2.85عثمان سالم محيسن حبله بلحاف100411004/ م87

2.93.554.0544.8حسان سيدون سعد صالح100411001/ م88

غائبغائبغائبمحروممحرومعمار محمد صالح اليحوي100411003/ م89

3.25اثمار احمد محفوظ شمسان90280421064

12 من 6صفحة 
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