



اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

4.64.54.554.64ضعيفمريم حسين عبدهللا عوض1110441001

2.6محرومضعيف3.92.5محروم معاذ سند محمود ناصر2110441002

ضعيفضعيف2.95غائبضعيفضعيفمحمد عبدهللا محمد سفيان3110441003

ضعيف3.152.6ضعيف2.7ضعيفحافظ عزت عبده ابراهيم4110441005

غائبمحرومغائبغائبغائبمحروم هيثم هشام احمد ناجي5110441006

ضعيفضعيف2.52.95ضعيفضعيفمحمد اكرم سالم محمد6110441008

3.55محروم3.34.53.25محروم مجد محمد علي صالح7110441010

3.05ضعيف2.52.9ضعيفضعيفمعاذ خالد حسين احمد8110441011

ضعيفمحرومضعيفضعيف3محروم مصطفى عمر صالح االسد9110441012

2.55ضعيفغش3.12.952.5هاشم محمد هاشم محمد شريف10110441013

2.52.85ضعيف32.5ضعيفمحمد يحيي عبدالرحمن احمد بابقي11110441014

3.05محرومضعيف2.82.5محروم محمد وحيد سليمان صالح12110441017

3.12.53.73.43.4ضعيفوهاد عبد الحكيم  جعفر فضل13110441019

3.444غائب3.53.88علي صالح محمد الشحيري14110441021

4.5محروم3.63.83.754.2عالء سعيد سالم قاسم15110441022

مالحظات اقتصاد الصناعةاقتصاد البيئةاقتصاد رياضياالســـمرقم القيدرقم
اقتصاد اساليب 

التخطيط االقتصادي
اقتصاد تعاوناقتصاد سياحي

12 من 1صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات اقتصاد الصناعةاقتصاد البيئةاقتصاد رياضياالســـمرقم القيدرقم
اقتصاد اساليب 

التخطيط االقتصادي
اقتصاد تعاوناقتصاد سياحي

3.054.252.54.44.353.55خديجه حفيظ السيد احمد16110441023

ضعيف2.5ضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حسين حزام شرف17110441025

ضعيفمحروم3.15محرومغائبمحروم مهند عبدالباقي احمد عقالن18110441026

3.43.93.753.142.85بحير سعيد هاشم سالم19110441027

3.053.052.53.72.753.85دينا علي عبدهللا قاسم20110441028

2.93.32.95ضعيف3.253.4نور علوي ابوبكر علي21110441029

3.053.252.53.453.252.85محمد سعيد يسلم سعيد22110441031

3.353.552.53.343.55اعتزاز وحيد حامد حسن23110441033

3.64.43.253.84.054.1اسوان علي محمد صالح24110441036

3.752.752.85ضعيفضعيفضعيفتامر علي  عثمان قحطان25110441037

ضعيفضعيف2.53.05ضعيف3.1نسمه احسان علي بير محمد26110441038

ضعيفضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفصابر زين محمدعباد27110441039

2.75محرومضعيف2.5ضعيفمحروم محمد سالم عبدهللا سالم28110441040

ضعيفضعيفضعيفغائبغائب3.1منى عارف محمود احمد29110441041

3.13.152.53.33.253.15لول علي محمد صالح30110441042

12 من 2صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات اقتصاد الصناعةاقتصاد البيئةاقتصاد رياضياالســـمرقم القيدرقم
اقتصاد اساليب 

التخطيط االقتصادي
اقتصاد تعاوناقتصاد سياحي

ضعيفمحروم2.95ضعيف2.85محروم طه نبيل حسين عقيل31110441046

2.95محروم3.352.52.75محروم عبدهللا احمد فضل سنان32110441047

3.652.754.152.754.25ضعيفوالء عبدالرحمن علي مقبل33110441048

2.753.253.253.2533.75صقر حيدر علي محمد34110441050

غش3.252.53.352.75ضعيفمرتضى صالح محمد صالح35110441051

2.53.6532.6ضعيفضعيفادريس علي عبدالواسع عبدهللا36110441052

3.3محروم3.13.252.85ضعيفعالء سلطان محمد سعيد37110441054

3.7533.254.352.654احمد عبدالرحيم عبده مكرد العزعزي38110441055

2.752.52.75ضعيف2.93.05هاني جمال  عبيد علي باحشوان39110441056

3.13.33.65غائبضعيف3.05عوض سالم عوض سالم بن هيازع40110441059

3.052.53.1غائبغائبضعيفصدام الهيثمي سعيد عبدهللا41110441060

2.65محروم2.752.52.9ضعيفعاصم عصام عبدالعظيم عبدهللا42110441061

54.754.74.154.8سحر ناصر شائف مسعود قحطان43110441063

3.82.544.14.05غائبافراح محسن ناصر علي44110441064

42.53.254.753.35ضعيفقبول عبدالقادر محمد سالم45110441065

12 من 3صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات اقتصاد الصناعةاقتصاد البيئةاقتصاد رياضياالســـمرقم القيدرقم
اقتصاد اساليب 

التخطيط االقتصادي
اقتصاد تعاوناقتصاد سياحي

ضعيفغائبضعيفضعيفغائبمحروممحمد سعيد محمد مهيوب46100441051

2.53.55ضعيف2.5غائب3ايمان محمد مزاحم احمد47110441068

48

49
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12 من 4صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات اقتصاد الصناعةاقتصاد البيئةاقتصاد رياضياالســـمرقم القيدرقم
اقتصاد اساليب 

التخطيط االقتصادي
اقتصاد تعاوناقتصاد سياحي

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 الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات اقتصاد الصناعةاقتصاد البيئةاقتصاد رياضياالســـمرقم القيدرقم
اقتصاد اساليب 

التخطيط االقتصادي
اقتصاد تعاوناقتصاد سياحي

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 الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات اقتصاد الصناعةاقتصاد البيئةاقتصاد رياضياالســـمرقم القيدرقم
اقتصاد اساليب 

التخطيط االقتصادي
اقتصاد تعاوناقتصاد سياحي

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 الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات اقتصاد الصناعةاقتصاد البيئةاقتصاد رياضياالســـمرقم القيدرقم
اقتصاد اساليب 

التخطيط االقتصادي
اقتصاد تعاوناقتصاد سياحي

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 الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات اقتصاد الصناعةاقتصاد البيئةاقتصاد رياضياالســـمرقم القيدرقم
اقتصاد اساليب 

التخطيط االقتصادي
اقتصاد تعاوناقتصاد سياحي

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 الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات اقتصاد الصناعةاقتصاد البيئةاقتصاد رياضياالســـمرقم القيدرقم
اقتصاد اساليب 

التخطيط االقتصادي
اقتصاد تعاوناقتصاد سياحي

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات اقتصاد الصناعةاقتصاد البيئةاقتصاد رياضياالســـمرقم القيدرقم
اقتصاد اساليب 

التخطيط االقتصادي
اقتصاد تعاوناقتصاد سياحي

12 من 11صفحة 






اقتصاد تنمية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات اقتصاد الصناعةاقتصاد البيئةاقتصاد رياضياالســـمرقم القيدرقم
اقتصاد اساليب 

التخطيط االقتصادي
اقتصاد تعاوناقتصاد سياحي

12 من 12صفحة 


