
اقتصاد اعمال بسم هللا الرحمن الرحيم 

نتائج امتحانات المستوى الدراسى ااالول الفصل ااالول

2017/2016الدوراالول  للعام الجامعي

 

امعة عدنج

كلية االقتصاد

4.14ضض3.753.9اتتساَ عٍٟ ِذّذ ادّذ144/80

غائب4.954.24.754.6ادالَ ِذّذ صاٌخ اٌذى244/81ُ

ضضض3.73.6ضادّذ س١ٍّاْ ِثارن س١ٍّا344/82ْ

ض3.5ض3.43.6ضادّذ ِذسٓ عٍٟ صاٌخ444/83

ض2.8ض3.253.752.55ارساق ِٙذٞ عٍٟ عثذهللا544/84

غائب3.1ض3.63.05ضاص١ً د١ّذ عثذاٌّج١ذ ثاتت644/85

ض4ض3.6543.85اص١ً صاٌخ لاسُ دس744/86ٓ

ضضضغائبضضاوزَ عثذاٌّج١ذ ٘شاع ع844/87ٍٟ

ض2.95ض2.752.5ضاٌذسٓ عٍٛٞ صاٌخ عثذهللا944/88

ضضض3.853.25ضاِأٟ سع١ذ صاٌخ عش1044/89ً

غائبغائبغائبغائبغائبغائباِجذ عثذهللا دس١ٓ ٠سز 1144/90

غائبغائبغائبغائبغائبغائباِجذ ِذّذ عثذٖ ِذّذ س١ف1244/91

2.53.5ض3.753.82.5أٛار ِذّذ عثذٖ عٛض1344/92

ض3ض3.853.55ضا٠ٕاص ادّذ عثذهللا ش١خ1444/93

3.253.5ض3.23.84إجالي عادي عٍٟ عثذ1544/94ٖ

ض3.42.752.752.95ضأدّذ ساٌُ عٛض ِسذاد اٌسمطز1644/95ٞ

مبادئ االدارة1لغة انجليزية االســـمرقم القيدرقم
مبادئى 

االقتصاد 

الجزئي

نظم تشغيل 

الحاسوب
رياضيات لالقتصاديين اللغة العربية

يرالتسجيل          مد

عبدهللا  محمدسعيدمعروف 5 من 1صفحة 
       الراصدة      

       ابتسام عبدالرقيب قاسم



اقتصاد اعمال بسم هللا الرحمن الرحيم 

نتائج امتحانات المستوى الدراسى ااالول الفصل ااالول

2017/2016الدوراالول  للعام الجامعي

 

امعة عدنج

كلية االقتصاد

4.13.32.72.554.654.5تشزٜ عٍٟ ِذسٓ عٍٟ عثذاٌٍط١ف1744/96

3.62.75ضض2.53.5ثز٠ا عّز عٍٛٞ عثذهللا اٌجفز1844/97ٞ

ض2.9ض3.42.5ضدذ٠فٗ عٍٟ عثذاٌمادر عثذاٌزد1944/98ّٓ

غائبغائبغائبغائبغائبغائبدس١ٓ ٘ادٞ عٛض ِذّذ تاس١ف2044/99

ضضضضحالة غشضدس١ٓ ٚساَ عثذاٌعش٠ش ِذّذ 2144/100

ض2.75ض3.252.7ضد١ٕٓ ٔاصز سالَ ع2244/101ٍٟ

ضضضضضضخذ٠جٗ عٍٟ لائذ ِسعٛد2344/102

3.052.853.052.63.74ر٠ٙاْ ر٠اض ِذّذ ٔاصز2444/103

ض3.52.72.54.15ضساٌُ ٔاصز ادّذ ساٌُ سٕا2544/104ْ

ض2.95ض2.63.32.95سذز عثذهللا ِذّذ صاٌخ اٌذاج2644/105

3.13.354ض3.953.55س١ّٗ رش١ذ ِذّذ ع2744/106ٍٟ

3.254ض43.652.6ش١ّاء ِذّذ ع١سٝ اتٛتىز2844/107

غائبغائبغائبغائبغائبغائبش١ّاء شٛلٟ عٍٟ ِذّذ 2944/108

ض3.35غائب3.62.5ضصاتز٠ٓ ساٌُ ادّذ سع١ذ3044/109

4.053.652.352.53.63.5صاتز٠ٓ عثذهللا ساٌُ صاٌخ3144/110

3.453953.053.054.23صفاء عثذٖ عثذهللا صاٌخ اٌعاِز3244/111ٞ

رياضيات لالقتصاديينمبادئ االدارة1لغة انجليزية االســـمرقم القيد
مبادئى 

االقتصاد 

الجزئي

نظم تشغيل 

الحاسوب
اللغة العربية رقم

يرالتسجيل          مد

عبدهللا  محمدسعيدمعروف 5 من 2صفحة 
       الراصدة      

       ابتسام عبدالرقيب قاسم



اقتصاد اعمال بسم هللا الرحمن الرحيم 

نتائج امتحانات المستوى الدراسى ااالول الفصل ااالول

2017/2016الدوراالول  للعام الجامعي

 

امعة عدنج

كلية االقتصاد

3.252.75ض2.753.75ضعارف عثذاٌسالَ لائذ عثذهللا3344/112

4.53.25ض3.44.42.8عائشح أدّذ عثذهللا ٔعّاْ تٓ ٔعّا3444/113ْ

3.852.6ض3.23.553.25عثذاٌزدّٓ فائش غاٌة ٠ذٟ ع3544/114ٍٟ

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعثذهللا سع١ذ ساٌُ اٌضث3644/115ٟ

4.453.653.354.253.5غائبعثذهللا فز٠ذ عثذهللا س١ف3744/116

ض3.1ض3.12.65ضعشاٌذ٠ٓ اتٛتىز سع١ذ تٍع١ذ3844/117

ضضضغائبضضعشاٌذ٠ٓ ِذّذ ٔصز سا3944/118ٌُ

ض3.7ض3.32.6ضعٍٟ ِذّٛد صاٌخ فض4044/119ً

ض3.3ضض3.4ضعٍٟ ِعزٚف عٍٟ عٛض4144/120

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعٍٟ ِفتاح عٍٟ ادّذ4244/121

ض3.15ضض3.6ضعّار عارف ِثارن وزا4344/122ِٗ

4.43.93.353.254.554عّز عثذاٌعش٠ش سع١ذ تاشا4444/123

ض3.25ض2.53.152.65عّز ِذّذ عّز اٌشا4544/124ِٟ

ض3.1ض2.82.92.6عّز ِختار ادّذ عثذهللا4644/125

غش2.5ضض3.25ضعّزٚ عثذاٌزل١ة فزداْ ادّذ4744/126

غائبغائبضغائبضغائبع١سٝ عٍٟ عثذٖ صاٌخ اٌذث١ش4844/127ٟ

مبادئ االدارة1لغة انجليزيةاللغة العربية
نظم تشغيل 

الحاسوب
رياضيات لالقتصاديين االســـمرقم القيدرقم

مبادئى 

االقتصاد 

الجزئي

يرالتسجيل          مد

عبدهللا  محمدسعيدمعروف 5 من 3صفحة 
       الراصدة      

       ابتسام عبدالرقيب قاسم



اقتصاد اعمال بسم هللا الرحمن الرحيم 

نتائج امتحانات المستوى الدراسى ااالول الفصل ااالول

2017/2016الدوراالول  للعام الجامعي

 

امعة عدنج

كلية االقتصاد

ض3.153.52.92.84.35غساْ ِذّذ ٔاصز سع١ذ 4944/128

ض3.3ض2.84.153.25فاطّٗ صاٌخ ِٙذٞ د١ّذ 5044/129

ض3.453.8543.354.45فخز س١ف ادّذ ِذّذ5144/130

3.13.553.62.53.753.5فز٠اي عثذهللا تٓ عثذهللا ادّذ5244/131

غائبغائبغائبغائبغائبغائبِارد عثذاٌخاٌك فاضً صائ5344/132ً

ض2.95ضض3.3ضِاسْ ٔاصز صاٌخ ٘شّٛش5444/133

4.94.24.54.54.74.85ِذّذ فتذٝ ِثٕٝ ِمث5544/134ً

غائبغائبغائبغائبغائبغائبِذّذ وّاي عٍٟ ١ِٙٛب5644/135

ض4.15ض3.92.9ضِذّذ ٔاصز ٘ٛاش ِمث5744/136ً

ض3.2صض3.5ضِذّذ ٔج١ة عثذهللا ادّذ5844/137

ضضضض3.25ضِذّذ ١ٌٚذ ِذّذ ِذفٛظ5944/138

4.654.553.73.354.44.6ِزٚاْ ادّذ عٍٟ صاٌخ6044/139

ضضض42.9ضِزٚاْ أِت١اس أدّذ وز6144/140َ

ض4.25ض3.24.352.9ِصطفٝ عثذاٌزدّٓ ِذّذ اٌصاف6244/141ٟ

3.93.853.82.554.24.5ِط١ع عثذهللا ِذّذ لاس6344/142ُ

ضضضضضضِعتش عارف ِذّذ ع6444/143ٍٟ

3.754.42.82.94.653.65ِعتش عثذ ساٌُ ١٘ث6544/144ُ

ضغائبض3.152.6ضِع١ٓ دسٓ سع١ذ ِذّذ6644/145

مبادئ االدارة1لغة انجليزيةاللغة العربية
نظم تشغيل 

الحاسوب
رياضيات لالقتصاديين رقم القيد

مبادئى 

االقتصاد 

الجزئي
االســـمرقم

يرالتسجيل          مد

عبدهللا  محمدسعيدمعروف 5 من 4صفحة 
       الراصدة      

       ابتسام عبدالرقيب قاسم



اقتصاد اعمال بسم هللا الرحمن الرحيم 

نتائج امتحانات المستوى الدراسى ااالول الفصل ااالول

2017/2016الدوراالول  للعام الجامعي

 

امعة عدنج

كلية االقتصاد

ض2.9ضض3.15ضِع١ٓ ٔاصز ٔادرٞ ادّذ6744/146

ض2.8ضضضضِٕار عشزٞ ِتٌٛٝ دس6844/147ٓ١ٕ

4.554.14.53.253.253.2ِٙا ِذّذ أدّذ عٛض إٌجار6944/148

غائبغائبغائبغائبغائبغِؤِٓ ادّذ ِذّذ لاس7044/149ُ

33ض3.153.7ضٔث١ً ِذّٛد شائف ِث7144/150ٕٝ

غائبغائبغائبغائبغائبغائبٔس١ُ عٍٟ أدّذ صاٌخ7244/151

غائبغائبغائبغائبغائبغائبٔٛاص ِصطفٝ عٍٛٞ عثذهللا7344/152

ضغائبض2.7ضضٚائً ادّذ ١٘ثُ ع7444/153ٍٟ

ضضضضضضٚس١ً ٚساَ عثذاٌعش٠ش ِذّذ7544/154

4.93ض3.5543.7ٚئاَ ادّذ عثذٖ عثذاٌٍّه اٌز7644/155ّٟ٠

ضضض3.352.85ض٠ٛسف ادّذ ٠ٛسف اٌجا7744/156ٞٚ

ضضضغائبضضفائشج وّاي دس١ٓ أدّذ7843/295

ض2.55ض2.5ضضادّذ ِذّذ ض١ف هللا اٌمادر79َ/44/10ٞ

ض3.35ضض3.65ضاٚساْ ١ِٕز صاٌخ ع80َ/44/11ٍٟ

ض4.05ض3.14.353.15ِذّذ عثذٖ لاسُ غاٌة81َ/44/12

ض2.5ض2.53.52.5جّاي ٔث١ً عثذاٌىز٠ُ ِذّذ82َ/44/13

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعثذاٌىز٠ُ سع١ذ ساٌُ عٛض83َ/44/20

نظم تشغيل 

الحاسوب
رياضيات لالقتصاديين االســـمرقم القيد

مبادئى 

االقتصاد 

الجزئي
مبادئ االدارة1لغة انجليزيةاللغة العربيةرقم

يرالتسجيل          مد

عبدهللا  محمدسعيدمعروف 5 من 5صفحة 
       الراصدة      

       ابتسام عبدالرقيب قاسم


