



اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

2.52.62.54محروم ضعيفمحروم محمد عبده محمد علي 40 / 1185

2.52.92.52.5ضعيفضعيفمحروم علياء احمد عبدهللا عوض 40 / 2186

ضعيفغائب2.5عائبمحروم محروممحروم فرسان محمد حميد إبراهيم 40 / 3187

ضعيف2.53.34.25ضعيفضعيفضعيفعهود عدنان حسن صالح 40 / 4188

ضعيف2.83.25ضعيفضعيفضعيفمحروم رضوان جالل عبده محمد 40 / 5189

3.84.653.14.254.754.252.5عاصم سعيد سالم عوض 40 / 6190

4.954.754.954.2554.554مروى نوشاد إسماعيل طيب 40 / 7191

غائبغائبغائبغائبمحروم محروممحروم رأفت عبده صالح محمد 40 / 8192

2.5ضعيف2.5ضعيفضعيف2.5غائبهبه هللا نيازي محمد عبدالرحيم 40 / 9194

2.52.53.053ضعيف3.35محروم غاده فضل محمد محمد عقالن 40 / 10195

ضعيف2.52.5ضعيفمحروم ضعيفضعيفعاصم عادل عبدالرشيد عبدالصمد40 / 11196

غائبغائبغائبغائبغائبمحروممحروم محمد فضل محمد صالح 40 / 12197

ضعيف2.552.54.5محروم 3محروم حسين صالح محمد عوض الجريري 40 / 13198

2.52.62.52.63.252.62.5مرام عبداللطيف احمد علوان 40 / 14199

ضعيف2.52.5ضعيف2.552.5ضعيفكفاح بدر عبدهللا عبده 40 / 15200

الرياضة الماليةنقود وبنوك
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي
التنمية االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

12 من 1صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة الماليةنقود وبنوك
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي
التنمية االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

3.42.52.842.52.5غشعبدالرحمن شهاب عبده سعيد 40 / 16201

3.252.543.752.75غائب4.65إيمان مشتاق عبدالحبيب نزير 40 / 17202

ضعيفحاله غش2.52.5محروم ضعيفمحروم محمد حسين صالح باصم 40 / 18203

3.854.13.53.75ضعيف3.53.9منيه محمد احمد يوسف 40 / 19204

غائبغائبغائبغائبمحروم محروممحروم شادي محمود احمد سالم 40 / 20205

ضعيف3غائبضعيفمحروم ضعيفغائبمحمد خالد عبده حميد 40 / 21206

ضعيفضعيف2.5ضعيف2.952.52.5رامي محمد علي إبراهيم 40 / 22207

2.954.52.52.6محروم محروممحروم رمزي قائد علي مقبل الزهيري 40 / 23208

ضعيف2.52.75ضعيفضعيف2.9ضعيفسهام محسن صالح محمد 40 / 24209

ضعيف2.552.52.5محروم ضعيفغائبمحمد عوض عبدهللا عبدربه 40 / 25210

ضعيف2.52.52.75ضعيفضعيفمحروم وداد عماد عبده عبدهللا 40 / 26211

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغائبعمرو محمد عبدهللا فريد 40 / 27214

2.82.73.12.52.53.53.45احمد غالب احمد عباس 40 / 28215

ضعيفضعيفضعيفضعيفمحروم محروممحروم خلود قاسم ناجي قاسم 40 / 29217

ضعيف2.52.52.5محروم ضعيفضعيفوعد سالم ناجي سالم 40 / 30218

12 من 2صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة الماليةنقود وبنوك
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي
التنمية االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

2.5ضعيف2.5ضعيفمحروم محروممحروم آثار مفيد محمد سعيد الخامري 40 / 31219

غائبغائبغائبغائبمحروم محرومغائبسيناء فضل علي منصور 40 / 32220

ضعيف2.52.53ضعيف3.25محروم اريحا علي سالم علي 40 / 33221

2.52.5ضعيفغائبضعيفضعيفمحروم وهران وهيب عبدهللا محمد 40 / 34222

32.53.33.2532.5ضعيفمحمد عبده جابر صالح 40 / 35223

ضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفضعيفمحروم محمد علي عبده قاسم 40 / 36224

غائب42.5ضعيفغائبمحرومغائبمعتز محمد علي صالح3740/226

4.254.753.654.454.754.3ميرام أمين عبدالرب عبدالغني 40 / 38229

ضعيف2.52.652.5ضعيفضعيفضعيفشيماء محسن علوي محمد السعدي 40 / 39230

ضعيفضعيف2.52.5ضعيف2.9غائباحمد عادل احمد قاسم 40 / 40231

2.653.252.52.75ضعيف3.15غائبمحمد نوشاد ياسين عبدالعزيز 40 / 41232

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحرومرائد جالل غانم علي 40 / 42233

ضعيف2.52.52.7ضعيف2.7ضعيفماجد زيد محمد حيمد 40 / 43234

44.252.5ضعيفمحروم ضعيفضعيفحامد جرجار محمد احمد ادم 40 / 44235

ضعيف2.853.25ضعيفضعيفضعيف3.4همسه عبدالكريم فضل سيف السالمي 40 / 45236

12 من 3صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة الماليةنقود وبنوك
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي
التنمية االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

ضعيف3.12.52.62.52.5محروماوسان عيدروس علي بخيت 40 / 46237

غائبغائبغائبغائبمحروم محروممحروم عمرو عبدهللا عبده محمد 40 / 47238

ضعيفضعيف2.5ضعيفمحرومم ضعيفضعيفعاصم مراد هاشم إسماعيل 40 / 48239

غائبغائبغائبغائبمحروم محروممحروم عصام مراد هاشم إسماعيل 40 / 49240

ضعيف3ضعيف2.5ضعيف2.5ضعيفامتنان حمود علي محمد 40 / 50241

ضعيف2.5ضعيف2.5ضعيفضعيفضعيفمروى محمد ثابت فارع 40 / 51242

ضعيفضعيف2.52.5محروم محروممحروم أسامه عبدالحكيم احمد عبدالكريم 40 / 52243

4.43.62.852.53.653.753.25نجاة عبدهللا حسن الشعبي 40 / 53244

غائب2.5ضعيفضعيفمحروم ضعيفمحروم برهان عبدالرحمن علي راحج 40 / 54245

ضعيف3.25ضعيف3محروم 2.65ضعيفدعاء عبدالباسط احمد حسن 40 / 55246

ضعيف2.5ضعيف2.5محروم ضعيفمحروم جمال نجيب صالح بن صالح 40 / 56247

ضعيفضعيف2.5ضعيفمحروم ضعيفمحروم صادق سهيل ابوبكر باوزير 40 / 57248

ضعيف2.853.25ضعيفضعيفضعيفضعيفناجي احمد سالم عوض 40 / 58249

ضعيف3.92.95334.54.5لينا عوض عوض  الظنبري 40 / 59250

ضعيف2.553.8542.74.53.5عمر عبدالعزيز عبده علي الضبياني 40 / 60251

12 من 4صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة الماليةنقود وبنوك
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي
التنمية االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

غائب2.5ضعيفضعيفمحروم محروممحروم محمود عبدالقوى احمد قائد 40 / 61252

ضعيف2.52.5ضعيفضعيفضعيفضعيفمقداد صالح عبدهللا سالم 40 / 62254

ضعيفضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفمحروم عادل محمد ناصر عمير 40 / 63255

غائبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنصر صالح فضل عبدهللا 40 / 64256

ضعيف2.52.5ضعيفمحروم ضعيفضعيفصالح احمد عبدالرحمن باشافعي 40 / 65258

غائبغائبغائبغائبمحروم محروممحروم محمد عبدهللا سالم محمد 40 / 66259

2.62.842.5ضعيف3.153.8وافي حسين عبدالحافظ حسين الوردي 40 / 67260

4.64.3533.74.554.52.5صفيه منصور حيدره صالح 40 / 68262

غائبضعيف2.5غائبمحروم محروممحروم حسين خالد محمد ناصر 40 / 69263

4.053.454.134.052.753نسمه سعيد محمد صالح 40 / 70264

غائبغائبغائبغائبمحروم محروممحروم أنور محمد مسعد خالد 40 / 71265

ضعيف2.5ضعيفغائبمحروم ضعيفضعيففاطمه محمد سعيد عاطف 40 / 72266

ضعيف2.52.75غائبمحروم ضعيفمحروم امجد علي سالم عبدهللا 40 / 73268

ضعيف3.75ضعيفضعيفمحروم محروممحروم صالح احمد يحي علي علوان 40 / 74270

ضعيفضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفضعيفأياد جمال شائف سبيت 40 / 75271

12 من 5صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة الماليةنقود وبنوك
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي
التنمية االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

ضعيف32.52.5ضعيف2.5ضعيفمحمد احمد سعيد احمد 40 / 76272

غائب33.254.5ضعيف4.53.3معاذ محمد حمصي علي 40 / 77273

ضعيف2.52.52.75ضعيف2.5ضعيفمارسيل كرف حسين سعيد 40 / 78274

غائب2.5ضعيفغائبمحروم ضعيفمحروم زكريا سالم محمد عبدهللا 40 / 79275

غائب4.054.14.32.7543.25أميمه سمير نعمان عبده 40 / 80276

ضعيف2.652.752.75ضعيف3ضعيفمحمد عادل فضل احمد 40 / 81277

ضعيفضعيف2.55ضعيفمحروم ضعيفمحروم محمد مفيد محمد سعيد 40 / 82278

غائبضعيفغائب2.55محروم محروممحروم عبدهللا محمد ابوبكر عباد 40 / 83280

غائب2.5ضعيف2.75محروم محروممحروم أيمن احمد علي اسماعيل 40 / 84281

ضعيف2.652.53.75محروم ضعيفمحروم احمد عبدالنبي عبدربه عبدهللا 40 / 85282

2.53.253.752.5محروم عائبضعيفمعين احمد العبد مهدي 40 / 86283

ضعيفضعيفضعيفضعيفمحروم ضعيفمحروم مبارك علي ثابت راجح40 / 87474

غائبغائبغائبغائبمحروم محروممحروم خالد احمد بن احمد البارق40/ 88475

ضعيفضعيفغائبضعيفمحروم ضعيفمحروم علي عبدهللا صالح قشور40/ 89476

ضعيف2.5ضعيف2.65محروم محروممحروممحمد فتحى محمد علي40/ 90477

12 من 6صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة الماليةنقود وبنوك
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي
التنمية االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

2.653.63.252.5محروم 3.9محروممجاهد محمد علي علي النهمي9140/488

ضعيف2.83.72.752.52.5ضعيفقاسم عبدهللا سالم قاسم الصيدهي9240/492

4ضعيف2.5ضعيفضعيفضعيف2.5جالل علي الخضر احمد40 / 93495

2.62.54.752.5محروم محروممحرومفارس عبده حمود احمد قائد9440/493

ضعيف2.52.52.5ضعيف2.5ضعيفساره عوض عمر يحي معجم9540/176

ضعيفضعيفضعيفضعيفمحروم ضعيفمحروماحمد محمد احمد ابوبكر فدعق9640/480

5554.9554.75تيسير عبدالعزيز محمد سالم9740/3

غائب2.5ضعيفغائبمحروم غائبغائبصابرين ايهاب سعيد عوض40 / 1/ م98

3.13.253.53ضعيف3.054.1وفاء صالح احمد مسعد العاصمي40 / 2/ م99

غائب2.5ضعيفضعيفمحروم محروممحروم المنتصر حسين قاسم احمد40 /4/ م100

غائب2.652.82.5ضعيف2.55احمد ابراهيم عبدالصمد عبدالغني 10140/216

102

103

104

105

12 من 7صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة الماليةنقود وبنوك
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي
التنمية االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

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 الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة الماليةنقود وبنوك
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي
التنمية االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

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 الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة الماليةنقود وبنوك
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي
التنمية االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة الماليةنقود وبنوك
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي
التنمية االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

12 من 11صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

الرياضة الماليةنقود وبنوك
تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي
التنمية االقتصادية

التامينات 

االجتماعية

12 من 12صفحة 


