



اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

3.55ضعيفضعيفضعيف3.252.5خالد وليد محمد علي عالن1110431001

3.75ضعيف2.95محروم32.5زين العبد علي ناصر2110431002

3.3ضعيف2.7ضعيفضعيف3ازهار علي بن علي محمد صالح3110431003

3.25ضعيفضعيفغائبضعيف3.55مرام صالح احمد عبدهللا الخضري4110431004

3.853.153.24.053.14.95رامز وهيب عبدالمجيد ثابت5110431005

3.454.95ضعيف3.13.13.15عبدهللا محمد عبدهللا ناصر6110431006

2.55ضعيفضعيفمحروم2.82.5امجد عادل سعيد عبده7110431007

4.45ضعيف4.93.353.74.15ظنين مراد عبدهللا صالح8110431008

4.433.13.352.754.6عصمت عادل احمد عبدهللا9110431010

3.6ضعيف2.5ضعيف3.752.5سمر رمسيس احمد علي10110431011

3.45ضعيف3.2ضعيفضعيف2.5محمد نادر سعيد صالح11110431012

غائب غائبغائبمحرومغائبمحروم احمد عبدالقادر عويس احمد12110431014

4.33.553.654.954.54.95محمد جمال عبدهللا ثابت13110431016

3.5ضعيفغائبضعيفضعيف3.6عبدالقوي فضل محمد علي14110431017

4.2ضعيفضعيف2.65ضعيف3.25سحرعبده علي مانع15110431018

مالحظات استيراد وتصديراالســـمرقم القيدرقم قانون تجاري

بنوك 

ومؤسسات 

مالية دولية

نظرية التجارة 

والنظام العالمي
االقتصاد الرياضي

التسويق 

العالمي

12 من 1صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات استيراد وتصديراالســـمرقم القيدرقم قانون تجاري

بنوك 

ومؤسسات 

مالية دولية

نظرية التجارة 

والنظام العالمي
االقتصاد الرياضي

التسويق 

العالمي

3.9ضعيف2.85ضعيفضعيف2.55يمنى خالد جنيد علي16110431019

2.53.75ضعيفمحروم2.93عالء محسن علي غالب17110431020

4.5ضعيف4.4443.7احمد عبدالحكيم احمد علي18110431021

543.754.255سميه صالح سعيد يحيي19110431022

غائب محرومغائبمحرومغائبمحروم أعياد جميل عبدالحبيب20110431023

غائب محرومغائبمحرومغائبمحروم عمار عدنان محمد احمد21110431024

4.35ضعيفضعيفمحرومضعيف2.95حسين سالم عوض عبدهللا22110431025

غائب محرومضعيفمحرومغائبمحروم مريم نيازي عبدالمجيد محمد23110431026

4.854.154.054.44.14.95فاطمة عمر إبراهيم بوبسيط24110431027

4.13.14.354.74.155ملكه نبيل عثمان علي25110431028

غائب ضعيفضعيفمحرومضعيف2.55هشام عبده سعيد مصلح26110431029

3.9ضعيفضعيفضعيف3.752.85أميره علي سعيد عبدهللا27110431031

4.05ضعيف3.45ضعيفضعيف4.15محمد سالم عبدهللا28110431032

غائب ضعيفغائبغائبغائبغائباروى احمد سالم محمد29110431033

4.053.653.554.63.454.9خلود محمد سعيد فاضل30110431034

12 من 2صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات استيراد وتصديراالســـمرقم القيدرقم قانون تجاري

بنوك 

ومؤسسات 

مالية دولية

نظرية التجارة 

والنظام العالمي
االقتصاد الرياضي

التسويق 

العالمي

4.5ضعيفضعيفضعيف3.23ميرفت امين محمد عبدهللا31110431035

4.6ضعيف3.65ضعيف43.1عاصم ناصر محمد احمد32110431036

3.05ضعيفضعيفضعيف2.953.1حسين علي درويش عوض33110431037

4.94.44.14.54.15صالح شايف حسين صالح34110431038

4.352.853.353.32.654.25مروان احمد سعيد باشا35110431039

432.853.153.654.8سامح اسماعيل علي اسماعيل36110431040

4.33.452.953.952.64.8رنا عبده محمد قائد37110431041

4.5ضعيفضعيف3.3ضعيف2.7مارينا رشاد محمد احمد38110431043

4ضعيفضعيف2.6ضعيف3.85فاطمه فتحي حسن جعفر39110431044

3.83.152.84.852.554.65اميره عباس محمد سعيد40110431046

4.053.445ضعيف4.65ايمان هود حسين حيدره41110431049

4.4ضعيفضعيف3.33.13.15 سحر محمد مقبل سعيد سوقي42110431050

4.9ضعيف4.0543.93.65محمد طربوش عبده قاسم43110431051

2.53.9ضعيف2.8533.25عبير فيصل علي عبدهللا44110431052

3.5ضعيف2.9محرومضعيف2.6خالد محمد علي ناجي45110431053

12 من 3صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات استيراد وتصديراالســـمرقم القيدرقم قانون تجاري

بنوك 

ومؤسسات 

مالية دولية

نظرية التجارة 

والنظام العالمي
االقتصاد الرياضي

التسويق 

العالمي

4.5غائبضعيفضعيف2.852.85محمد جبران سالم الهظام46110431054

2.55محرومضعيفضعيفضعيفضعيفرامي عدنان محمد حسين47110431055

3.83.353.053.134.4ترتيل عبده احمد محمد الشيباني48110431056

3.852.953.53.33.254.6 لطيفه مصبح كرامه العجيلي49110431057

3.5محرومضعيفمحرومضعيفمحروم صابرين عوض عبدالخالق50110431058

3.65ضعيفضعيفمحروم3.352.6جالل محمد سالم حاجب51110431059

4.2ضعيفضعيفضعيف3.553.3سوسن عثمان علي حسن52110431060

4.73.352.63.62.74.45مارينا باجمال حسن عبدهللا53110431061

3.13.9ضعيفضعيف3.452.95ملكي حسين علي بن علي54110431062

4.75ضعيفضعيفضعيف3.73شريفه صالح عبدهللا عبدربه55110431063

3.82.64.35ضعيفضعيف3.4اميمه محمد عائض احمد56110431065

4.9ضعيف2.952.52.9غشمحمد علي محسن صالح57110431066

2.73.32.754.5ضعيف4.5اماني محمد عائض احمد58110431067

4.353.644.753.755 وليد محمد حسن علي59110431068

2.55ضعيفضعيفمحرومغائبضعيفعبدهللا سالل احمد بن احمد60110431069

12 من 4صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات استيراد وتصديراالســـمرقم القيدرقم قانون تجاري

بنوك 

ومؤسسات 

مالية دولية

نظرية التجارة 

والنظام العالمي
االقتصاد الرياضي

التسويق 

العالمي

4.65ضعيف2.752.53.853.2عبدالمجيد عبدهللا محمد صالح61110431070

3.42.64.2ضعيفضعيف3.7سمر وحيد عبدالغني جعفر62110431071

4.85ضعيف3.95ضعيفضعيف2.7محمود عبدالكريم الحاج ناجي63110431073

3.73.33.93.752.64.85ارزاق محمد سعيد عبدالرحمن64110431075

3.65ضعيف3.25محروم3.12.55علي صالح عبدهللا محمد65110431076

3.75ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاديب احمد محمد عباد66110431078

3.85ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر عارف محمد فارع67110431080

2.63.75ضعيفضعيف3.953.15رانيا خالدمحمد نعمان68110431081

4.74.13.94.43.64.95عمار محمد يحيي عبدهللا69110431082

3.15ضعيفضعيفضعيفضعيف2.9حامد احمد راشد عوض70110431083

2.55غائبضعيفمحرومضعيفضعيفأمان احمد عبد ربه أمان71110431084

3.25ضعيفضعيفمحرومضعيف2.5أيمن هاشم عبد ربه أمان72110431085

4.954.653.54.853.254.7اوسان عدنان محسن علي73110431086

2.94.1535ضعيف4.45اسماء علي شمت علي74110431087

4.7544.053.54.25علي سالم حسن باعباد75110431090

12 من 5صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات استيراد وتصديراالســـمرقم القيدرقم قانون تجاري

بنوك 

ومؤسسات 

مالية دولية

نظرية التجارة 

والنظام العالمي
االقتصاد الرياضي

التسويق 

العالمي

3.853.253.354.354.55تهاني خالد صالح فضل76110431091

3.55ضعيف2.63ضعيف3.05عبير عمر عبده حسين77110431092

3.52.54.8ضعيفضعيف3.15حنان وجدي حسن علي78110431093

3.5ضعيفضعيفضعيفضعيف3.05احمد وليد محمد نعمان79110431095

3.2ضعيفضعيفضعيفضعيف2.6لقاء محمد عبدالكريم علي80110431096

5ضعيف3.45محروم4.052.5صامد محمد مقبل81110431097

4.8غائبضعيفغائبضعيف2.85سعيد محمد سعيد هاشم82110431099

غائب ضعيفغائبضعيفضعيفمحروم أيمن احمد محمد سالم83110431100

4.95غائب4.3532.553.8هشام جمال سعيد صالح84110431101

4.854.253.053.452.94.9عزمي عادل صالح حسين85110431102

4.85ضعيف4.353.32.893.25ابراهيم محمد ناصر محمد الكازمي86110431103

4.6533.24.453.35محمد بشير عبدالواحد87110431104

3.652.654.95محروم3.952.6أحمد عمر علي الزبيدي88100431022

غائب غائبغائبغائبغائبغائبعمرو عبدهللا حسين سالم89100431049

غائب غائبغائبغائبغائبغائبمحمد محضار محمد علوي90100431076

12 من 6صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات استيراد وتصديراالســـمرقم القيدرقم قانون تجاري

بنوك 

ومؤسسات 

مالية دولية

نظرية التجارة 

والنظام العالمي
االقتصاد الرياضي

التسويق 

العالمي

91

92

93

94

95

96

97

98

9930

1000

1018

1020

10338

104

105

12 من 7صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات استيراد وتصديراالســـمرقم القيدرقم قانون تجاري

بنوك 

ومؤسسات 

مالية دولية

نظرية التجارة 

والنظام العالمي
االقتصاد الرياضي

التسويق 

العالمي

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

12 من 8صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات استيراد وتصديراالســـمرقم القيدرقم قانون تجاري

بنوك 

ومؤسسات 

مالية دولية

نظرية التجارة 

والنظام العالمي
االقتصاد الرياضي

التسويق 

العالمي

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

12 من 9صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات استيراد وتصديراالســـمرقم القيدرقم قانون تجاري

بنوك 

ومؤسسات 

مالية دولية

نظرية التجارة 

والنظام العالمي
االقتصاد الرياضي

التسويق 

العالمي

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات استيراد وتصديراالســـمرقم القيدرقم قانون تجاري

بنوك 

ومؤسسات 

مالية دولية

نظرية التجارة 

والنظام العالمي
االقتصاد الرياضي

التسويق 

العالمي

12 من 11صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات استيراد وتصديراالســـمرقم القيدرقم قانون تجاري

بنوك 

ومؤسسات 

مالية دولية

نظرية التجارة 

والنظام العالمي
االقتصاد الرياضي

التسويق 

العالمي

12 من 12صفحة 


