



اقتصاد تنمية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
تنمية المنشات

 الصغيرةالمشروعات

3.052.73.5غائب3ساره محمد احمد قاسم1100441001

3.53.75غائبضعيف3.5ساره منصور عبدالرقيب الشبياني2100441002

3.13.53.6ضعيف3ساره سعيد سليمان الجداوي3100441003

32.53.252.53.05أسامه احمد حسين الخضر4100441004

33.253.55ضعيف3.4نرمين قاسم إبراهيم يعقوب5100441005

4.3544.244.25سحر عثمان عبيد ناصر6100441006

3.7543.34.53.9وجدان صالح محسن مثنى7100441007

ضعيف3.13.5ضعيف2.95ليزا حامد قائد علي8100441008

3.253.853.5ضعيفضعيفحاتم صالح عبدالرحمن عسيري9100441012

4.3543.53.754.5أرزاق عثمان محمد حسين10100441013

ضعيفضعيفغائبضعيف2.5علي محمد السيد علي حسن11100441014

3.75ضعيف2.85ضعيفضعيفصالح ابوبكر عوض علي باهادي12100441016

3.153.52.5ضعيف2.95رامي احمد سالم بامهيد13100441017

4.752.754.254.52.65أميره عبدالهادي عبيد حسين14100441018

ضعيفغائبغائبغائبغائباحمد عبدهللا محمد هريب15100441019

تنمية محلية

مالحظات

االســـمرقم القيدرقم
اقتصاديات 

العمل
حسابات قومية

12 من 1صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
تنمية المنشات

 الصغيرةالمشروعات

تنمية محلية

مالحظات

االســـمرقم القيدرقم
اقتصاديات 

العمل
حسابات قومية

3.53.253.13.253.45محمد احمد محمد عبادي16100441020

4.84.664.54.65غاده احمد عبدهللا عبيد17100441021

2.652.553.153.754.35انهار عقيل محمد عبدالرحمن االسودي18100441023

3.72.83.24.54.4سلوى عادل محمد عثمان19100441024

4.052.53.23.254.1ابتسام يسلم صالح علي20100441025

3.153.753.45ضعيفضعيفسهير عبده حمود علي21100441026

4ضعيف2.552.85ضعيفأكرم حسن إسحاق عبدالكريم22100441028

3.12.52.833.1خالد عمر محمد علي23100441030

3.553.14.53.25ضعيفمحمد منير عثمان مكرد24100441033

2.53.854.55ضعيف3.05احمد زكي احمد علي مليكان25100441034

3.554.12.753854.1هديل محمود سيف سعيد26100441035

3.852.754.4غائب2.9إصالح عبد الودود عبد العزيز منصر27100441036

ضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفأروى خالد ناصر صالح الكازمي28100441037

ضعيف3.32.5ضعيفضعيفنسرين جعفر علي عبدهللا29100441038

2.93.254.25ضعيف4.15فاروق حيمد عبدرب النبي عوض30100441039

12 من 2صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
تنمية المنشات

 الصغيرةالمشروعات

تنمية محلية

مالحظات

االســـمرقم القيدرقم
اقتصاديات 

العمل
حسابات قومية

3.752.53.53.53.4نهله عوض صالح محمد عبدهللا31100441041

3.653.14.65ضعيف2.75نارمين عبده نعمان سعيد محمد32100441042

ضعيفضعيف2.6ضعيفغائبمعتز عمر رشيد عبدالمجيد33100441043

ضعيفضعيف2.7ضعيف2.65صبري عبدالقادر مثنى قاسم34100441044

2.853.654ضعيف3.25سحر سالم احمد عمر باقطيان35100441046

3.4544.1543.6حنين فؤاد احمد عبدهللا ملهي36100441048

4.553.253.73.54.6نسرين ناصر عبده سعيد37100441049

4.13.54.3ضعيف3.15أمنيه عارف عبدالمجيد علي38100441056

ضعيف3.12.75ضعيف3.45نهى طارق محمد مهدي39100441057

ضعيف3.92.53.253.4محمد صالح محمد علي الماس40100441058

ضعيفضعيف2.852.753احمد صالح سالم قرنح41100441059

3ضعيفغائبضعيفغائبماهر علي عبدربه صالح ابوبكر42100441060

2.7533.4ضعيف2.85محمد محفوظ عبدهللا احمد43100441061

3.63.754ضعيف2.9مها حزام عبدربه حسن44100441062

3.5ضعيف2.75ضعيف3.25فهمي اجمل سعيد عبدالحميد45100441064

12 من 3صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
تنمية المنشات

 الصغيرةالمشروعات

تنمية محلية

مالحظات

االســـمرقم القيدرقم
اقتصاديات 

العمل
حسابات قومية

3.34.13.3ضعيف3.3نهى إبراهيم احمد الصليلي46100441066

2.92.53.753.53أنسام عبدهللا سيف سعد غالب47100441067

ضعيف2.653.5ضعيفضعيفجهاد جالل نعمان عبدهللا48100441068

2.653.253.1ضعيفضعيفأمل محمد سالم علي فرج49100441072

ضعيفضعيف3.1ضعيف2.9محمد سليمان حسن عبدهللا50100441074

ضعيفغائبغائبضعيفغائباحمد صالح احمد باحزيم51100441075

3.153.253.8ضعيف2.55باسم عبدهللا عبده محمد52100441077

2.53.5غائبضعيف2.5ماجد سعيد غريب احمد53100441078

ضعيفغائبغائبغائبغائبايناس عبدهللا محفوظ سبيت54100441081

ضعيفضعيف2.65ضعيفضعيفاحمد حمود ثابت حسن55100441082

4.6ضعيف3.62.53جوليا مهدي عباد عوض56290411054

2.552.653.24.253.5عمار نجيب محمد سعيد ربان57100441040

58

59

60

12 من 4صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
تنمية المنشات

 الصغيرةالمشروعات

تنمية محلية

مالحظات

االســـمرقم القيدرقم
اقتصاديات 

العمل
حسابات قومية

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

12 من 5صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
تنمية المنشات

 الصغيرةالمشروعات

تنمية محلية

مالحظات

االســـمرقم القيدرقم
اقتصاديات 

العمل
حسابات قومية

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

12 من 6صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
تنمية المنشات

 الصغيرةالمشروعات

تنمية محلية

مالحظات

االســـمرقم القيدرقم
اقتصاديات 

العمل
حسابات قومية

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

12 من 7صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
تنمية المنشات

 الصغيرةالمشروعات

تنمية محلية

مالحظات

االســـمرقم القيدرقم
اقتصاديات 

العمل
حسابات قومية

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

12 من 8صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
تنمية المنشات

 الصغيرةالمشروعات

تنمية محلية

مالحظات

االســـمرقم القيدرقم
اقتصاديات 

العمل
حسابات قومية

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

12 من 9صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
تنمية المنشات

 الصغيرةالمشروعات

تنمية محلية

مالحظات

االســـمرقم القيدرقم
اقتصاديات 

العمل
حسابات قومية

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
تنمية المنشات

 الصغيرةالمشروعات

تنمية محلية

مالحظات

االســـمرقم القيدرقم
اقتصاديات 

العمل
حسابات قومية

12 من 11صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
تنمية المنشات

 الصغيرةالمشروعات

تنمية محلية

مالحظات

االســـمرقم القيدرقم
اقتصاديات 

العمل
حسابات قومية

12 من 12صفحة 


