



اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

اقتصاد وتنظيم

خدمات متخصصة

محروم ضعيفضعيفضعيف 2.53.25عيبان علي محمد علي الخفيف1110411001

3.1ضعيفضعيف2.5ضعيف2.6نهى محمد عبدالرب سروري2110411002

4.1ضعيفضعيفمحروم ضعيف3عائده ناصر علي محمد سعيد3110411003

محروم محرومضعيفمحروم محروممحرومجميله عبدهللا مسعد احمد4110411005

3.4ضعيفضعيف2.92.753.25رنين علي محمود صالح5110411006

2.52.52.853محروم3.5حسن احمد حسين سالم6110411008

3.25ضعيف4.0533.252.75دنيا صالح احمد علي7110411009

4ضعيفضعيف3.054.52.8رامي فهيم احمد صالح8110411010

44.22.73.2534.2نور أنور علي حسين القرين9110411011

4.854.34.84.54.64.9بدور مطهر سالم باحميد10110411012

ضعيفضعيفضعيف3.3ضعيف2.8تبسم احمد محمد سالم11110411013

3.25ضعيفضعيف2.952.54فردوس عمر محمد ثابت العولقي12110411014

2.52.953.252.52.83.25عرفات شائف عبدالرب عبدالحميد13110411015

3.72.953.253.453.253.85فارس يحيي مطهر القطامي14110411016

333.62.853.554.15هشام جمال عبيد علي باحشوان15110411017

مالحظات اقتصاد أعمال االســـمرقم القيدرقم
تقييم 

االستثمار

بحوث 

عمليات
اقتصاد رياضيتحليل مالي

12 من 1صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

اقتصاد وتنظيم

خدمات متخصصة

مالحظات اقتصاد أعمال االســـمرقم القيدرقم
تقييم 

االستثمار

بحوث 

عمليات
اقتصاد رياضيتحليل مالي

محروم ضعيفضعيفمحروم محرومضعيففاروق علي احمد عبدالقادر16110411018

4.74.74.44.53.755محمد نصر صالح علي المقفعي17110411019

4.34.73.754.53.754.65يزيد محضار عوض صالح18110411020

3.45ضعيف2.52.5ضعيفمحروم صابرين محمد حسن عبيد19110411021

3.753.83.54.14.054.6علي علي اسعد مثنى20110411023

3.8534.12.93.73.25اماني حسن محمد سعيد مسرج21110411024

غائبضعيفضعيفضعيف محروم2.5منى محمد سالم ناصر عبدهللا22110411026

3.052.753.352.53.53.9اميمه عوض ناصر احمد23110411027

43.14.0544.653.75منيه جمال سالم حموده24110411030

3.053.053.252.73.64.25ايات خالد مقبل ناجي الخامري25110411031

غائبضعيفغائبغائب غائبغائبسعاد احمد سالم محمد26110411032

3.83.52.83.43.82.75مريم محمد بن محمد ناشر27110411033

محروم محرومغائبمحروم محروممحروم علي عبده علي محمد سعيد28110411034

ضعيفضعيف4.5543.252.5فاتن هشام احمد عبدالعزيز29110411035

4.053.55ضعيف43.253.7ايمن محمد قاسم محسن30110411037

12 من 2صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

اقتصاد وتنظيم

خدمات متخصصة

مالحظات اقتصاد أعمال االســـمرقم القيدرقم
تقييم 

االستثمار

بحوث 

عمليات
اقتصاد رياضيتحليل مالي

33.25ضعيف42.753.5محمد نجيب عبدالعزيز مقبل31110411039

3.05ضعيف2.92.5ضعيف3.25اميمه محمد ناصر محمد مرزوقي32110411040

3.153.1533.82.953.25منال صالح سالم ناصر33110411042

3.853.453.553.334.2مراد صالح سالم الشدادي34110411043

3.5ضعيف2.54.352.92.75فضل محمد حسن صالح35110411044

3.3ضعيف3.554.33.33.5ياسر ثابت قاسم صالح36110411045

محروم محرومغائبمحروم محروممحروماصيل عبدالفتاح احمد عقالن37110411046

4.94.9554.855عاصم احمد قاسم مرشد38110411048

4.544.153.853.254.65 اماني جابرعلي نعمان39110411049

محروم ضعيفغائبمحروم ضعيف2.5 احمد عبدهللا علي مالك40110411050

محروم ضعيفضعيفضعيف 3.25غائب الخضر محمد ناصر عبدهللا عبادي41110411051

محروم محرومغائبمحروم محروممحرومعمد ربيع علي ربيع42110411052

محروم 3.35غائب43.952.8صفاء ناصر محمد سعيد43110411053

4.053.752.653.53.53.85هاله خالد حسين محمد44110411056

محروم 34.93.254.15غائبمحمد يحي احمد الحربي45110411057

12 من 3صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

اقتصاد وتنظيم

خدمات متخصصة

مالحظات اقتصاد أعمال االســـمرقم القيدرقم
تقييم 

االستثمار

بحوث 

عمليات
اقتصاد رياضيتحليل مالي

محروم ضعيفضعيف2.95ضعيف2.5شذى احمد ياقوت مبارك46110411061

ضعيف2.952.753.253.13.25سميه محمد صالح علي47110411062

3.75ضعيف2.5ضعيف 3.52.9حكمت محمد سالم احمد48110411063

3.5ضعيفضعيف2.753.13.25تهاني هائل سعيد عبده محمد49110411065

3.053.45ضعيف3.333.25ايات بدر محمد مندوق50110411066

34.33.52.53.253.5نصر خالد صالح سعيد51110411067

3.6ضعيفضعيفمحروم محروم3سميحه محمد علي محمد52110411070

3.252.84.052.853.854جمال عبدالناصر علي عبدهللا53110411071

4.052.83.253.453.353.7رحمه خالد صالح محمد الصريمي54110411072

3.25ضعيفضعيف2.532.5اكرم نبيل  احمد حمادي55110411073

3.8ضعيف2.82.65ضعيف3صفاء حسين عمر البيتي56110411074

3.25ضعيفضعيف3.252.5ضعيفهشام نبيل محمد عوض57110411075

3.252.942.53.54فاطمه علي غالب احمد58110411078

3.43.754.2ضعيف ضعيف2.95أيمن أنور ادم عبدا لقادر59110411079

4.7533.553.63.254.6رنا عبدالسالم سالم عبدهللا60110411081

12 من 4صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

اقتصاد وتنظيم

خدمات متخصصة

مالحظات اقتصاد أعمال االســـمرقم القيدرقم
تقييم 

االستثمار

بحوث 

عمليات
اقتصاد رياضيتحليل مالي

2.8ضعيفضعيف2.75ضعيف2.5احمد نجيب فضل احمد61110411082

3.252.532.95ضعيف3.25لقاء احمد علي محمد خان62110411083

محروم محرومضعيفضعيف ضعيف2.5حسام عبدالحكيم محسن محمد63110411084

محروم محرومضعيفمحروم محرومغائبطارق محمد صالح هادي64110411085

2.953.15ضعيف3.25ضعيف3.05تمنى جمال محمد حفيظ65110411086

محروم محرومضعيفضعيف محروممحروم أمل احمد بن احمد ناصر الشيباني66110411087

3.35ضعيف3.252.752.62.5ساره جمال احمد محمد ناصر67110411088

ضعيفضعيفضعيف2.62.953.3فيصل حسين محمد منصور باجابر68110411089

4.94.74.954.854.75عمار جمال محمد السيد علوي69110411090

3.752.8543.153.13.65صبري عبدا هلل عبدالرحمن ألسندي70110411091

ضعيف4.052.8542.54عهد شكري احمد سعيد عوضه71110411093

2.53.053ضعيف ضعيف2.5جمال منصور علي الحيدري72110411094

3.052.55ضعيف2.53.053.45حيدره علي حيدره صالح73110411095

3.254.1غائب3.73.054رجاء عثمان قائد مسعود74110411097

4.154.14.444.94.25رجاء عبدهللا محمد احمد75110411098

12 من 5صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

اقتصاد وتنظيم

خدمات متخصصة

مالحظات اقتصاد أعمال االســـمرقم القيدرقم
تقييم 

االستثمار

بحوث 

عمليات
اقتصاد رياضيتحليل مالي

محروم ضعيفضعيف2.5محروم2.65معتز احمد سعيد علي المحضار76110411102

3.85ضعيف2.73.53.52.75علي حمود علي ثابت77110411103

3.6ضعيف3.852.754.43.75مازن فضل علي دريب78110411104

محروم 3.3ضعيفضعيف ضعيف2.5عفراء ناصرعلي محمد79110411107

ضعيفمحرومضعيفضعيف محرومضعيفمعين جميل سالم احمد80110411108

3.73.054.8533.254.1حنان وليد عبده سعيد81110411109

3.153.353.752.753.253لمياء احمد حسن احمدالميسري82110411110

3.93.054.752.53.83.45نورا احمد سالم محسن83110411111

4.75ضعيف2.83.3غائب3.5ندى عبدالحميد سالم صقران84110411112

ضعيف4.35ضعيف3.753.154.15فاتن فهد جماعي ابراهيم85110411068

33.7ضعيف3.933.25عالء جميل عثمان سالم86110411069

محروم ضعيفضعيفغائب محرومغائبعلي احمد علي سالم87110411076

محروم ضعيفضعيفمحروم محرومغائبفادي فجر علي امان88100411053

ضعيفضعيفضعيفمحروم ضعيف2.5احمد احمد عبدالغفور ابراهيم89110411113

ضعيفضعيفضعيف3.5ضعيف2.5رامي محمد محسن سالم الحداد90110411114

12 من 6صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

اقتصاد وتنظيم

خدمات متخصصة

مالحظات اقتصاد أعمال االســـمرقم القيدرقم
تقييم 

االستثمار

بحوث 

عمليات
اقتصاد رياضيتحليل مالي

ضعيف2.92.73ضعيف2.5ريهام غازي صالح سالم91110411115

3.25ضعيفضعيفمحروم ضعيف2.5همام عائد محمد حيدر110421003/م92

2.5محرومضعيفضعيف ضعيف2.5سامي نجيب عبدالرحيم غالم110421005/م93

3.72.954.33.43.753.6تغريد سعيد سالم عوض220421095/م94

3.6ضعيف3.63.053.253.05ناديه علي جارهللا سكران110421002/م95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

106

12 من 7صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

اقتصاد وتنظيم

خدمات متخصصة

مالحظات اقتصاد أعمال االســـمرقم القيدرقم
تقييم 

االستثمار

بحوث 

عمليات
اقتصاد رياضيتحليل مالي

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

12 من 8صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

اقتصاد وتنظيم

خدمات متخصصة

مالحظات اقتصاد أعمال االســـمرقم القيدرقم
تقييم 

االستثمار

بحوث 

عمليات
اقتصاد رياضيتحليل مالي

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

12 من 9صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

اقتصاد وتنظيم

خدمات متخصصة

مالحظات اقتصاد أعمال االســـمرقم القيدرقم
تقييم 

االستثمار

بحوث 

عمليات
اقتصاد رياضيتحليل مالي

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

اقتصاد وتنظيم

خدمات متخصصة

مالحظات اقتصاد أعمال االســـمرقم القيدرقم
تقييم 

االستثمار

بحوث 

عمليات
اقتصاد رياضيتحليل مالي

12 من 11صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

اقتصاد وتنظيم

خدمات متخصصة

مالحظات اقتصاد أعمال االســـمرقم القيدرقم
تقييم 

االستثمار

بحوث 

عمليات
اقتصاد رياضيتحليل مالي

12 من 12صفحة 


