



اقتصاد سٌاحه وفندفه  : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2017/2016الثانً العام الجامعً +  الفصل االول للدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

 اقتصاديات 

نقود وبنوك

 الرياضة 

المالية

 أسس البحث 

العلمي

 التنمية 

االقتصادية

 التأمينات 

االجتماعية

 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

محروممحرومغائب غائبمحرومغائب محروماحمد حامد عمر الشاطري143/400

محروممحرومغائب غائبغائبغائب محروماحمد خالد ناصر عبدهللا243/401

محرومغائبغائب غائبمحرومغائب محروماحمدفتح احمد محمد343/402

ضعيفضعيف2.5ضعٌفمحرومضعيفضعٌفاخٌل بشٌر شمسان غالب عثمان443/403

محروممحرومغائب ضعٌفمحرومغائب محروماسعد مسعد محمد قاسم543/406

4.253.753.752.75ضعٌف4.53.8اسماعٌل عبدالحكٌم شائف محمد643/407

ضعيف2.753.352.52.52.52.75اشجان محمد علً بن عل743/408ً

محروممحرومغائب غائبمحرومغائب محروماصٌل علً احمد محمد843/411

محروممحرومغائب غائبمحرومغائب محروماصٌل قائد عاطف صالح ٌحٌى943/412

2.52.93.052.7ضعٌف2.752.9اكرم خالد صالح عبدربه1043/413

ضعيفضعيف2.5ضعٌفضعٌف2.552.5المعتصم عبدالرحمن محمد محمد 1143/414

محروممحرومغائب غائبمحرومغائب محرومامٌن محمد محمد احمد حسٌن1243/415

محروممحرومغائب غائبمحرومغائب محرومباسم امٌن احمد محمد عقالن1343/417

43.452.752.52.53.42.6حاتم عبدالفتاح عبدالغنً درهم1443/420

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

12 من 1صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندفه  : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2017/2016الثانً العام الجامعً +  الفصل االول للدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

 اقتصاديات 

نقود وبنوك

 الرياضة 

المالية

 أسس البحث 

العلمي

 التنمية 

االقتصادية

 التأمينات 

االجتماعية

 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

محروممحرومغائب غائبغائبغائب محرومخالد ولٌد محفوظ ناجً عقالن1543/423

ضعيفضعيفغائب ضعٌفغائب2.5ضعٌفخالد ولٌد مهدي  علً 1643/424

محروممحرومغائب غائبمحرومغائب محرومرٌاض احمد عبدالملك محمد نجاد1743/427

44.653.6553.754.94رٌاض علً صالح كرامة علوان1843/428

54.94.554.554.25سارة عبدهللا محسن سرٌع1943/430

محروممحرومغائب غائب محرومغائب محرومسامح عبدالغنً مجلً صالح2043/431

محروممحرومغائب غائبمحرومغائبمحرومسعٌد عبدهللا سعٌد عبده2143/432

ضعيفمحرومغائب غائبمحرومغائبحاله شغب سلٌمان محمد سعٌد عبدهللا2243/433

محروممحرومغائب غائبمحرومغائبمحرومشكري حنش عبدهللا علً 2343/435

ضعيفضعٌفضعٌفضعٌفمحرومضعٌف ضعٌفصدام اسعد مثنى مقبل2443/437

غائب2.53.05ضعٌفضعٌف2.83.45صفوان عدنان سالم عمر2543/438

محروممحرومغائب غائبمحرومغائبمحرومصالح احمد الخضر سفٌان2643/439

2.85ضعٌف2.5ضعٌفمحرومضعٌف محرومعبدالرحمن سالم مجمل داحن2743/440

12 من 2صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندفه  : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2017/2016الثانً العام الجامعً +  الفصل االول للدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

 اقتصاديات 

نقود وبنوك

 الرياضة 

المالية

 أسس البحث 

العلمي

 التنمية 

االقتصادية

 التأمينات 

االجتماعية

 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

محروممحرومغائب غائبمحرومغائب محرومعبدالرحمن عبدهللا قاسم عبدهللا2843/441

ضعيفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.73.4عبدهللا فضل علً ناج2943/442ً

محروممحرومغائب غائبمحرومغائب محرومعبدهللا محمد صالح علً عبدهللا 3043/443

غائبغائبغائب غائبمحرومغائب محرومعبدالناصر نصر عبٌد ناصر3143/444

محروممحرومغائب غائبمحرومغائب محرومعبٌد فضل عبٌد محمد3243/445

محرومحاله غش2.5ضعٌفضعٌفضعٌف حاله غشعدنان حسٌن علً صالح3343/446

ضعيفضعٌفغائب ضعٌفمحرومغائب ضعٌفعلً فجر علً احمد سعٌد3443/447

2.532.953.45ضعٌف2.93.2علً ٌحٌى عبٌد حسٌن3543/448

غائبهغائبغائب غائبغائبهغائبهغائبهفاطمه سعٌد ابوبكر محمد3643/449

ضعٌف 2.8غائب ضعٌفضعٌفضعٌفحاله غشفٌصل فهد محمد هزاع عراس3743/450ً

محروممحرومغائب غائبمحرومغائبمحرومماجد نصر احمد عباس3843/452

ضعٌف ضعٌف2.5ضعٌفضعٌف2.5محروممازن مختار احمدصالح3943/453

2.852.52.5ضعٌف ضعٌفضعٌف ضعٌفمجمل سالم مجمل داح4043/454ً

12 من 3صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندفه  : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2017/2016الثانً العام الجامعً +  الفصل االول للدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

 اقتصاديات 

نقود وبنوك

 الرياضة 

المالية

 أسس البحث 

العلمي

 التنمية 

االقتصادية

 التأمينات 

االجتماعية

 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

محروممحرومغائبغائب محرومغائب محروممحمد احمد محمود عبدهللا4143/456

محروممحرومغائبغائب محرومغائب محروممحمد امٌن محمود عبده4243/457

محروممحرومغائبغائب محرومغائب محروممحمد حٌدر سعٌد حٌدر4343/458

غائبغائبغائبغائب محرومغائب غائبمحمد خالد عبدهللا4443/459

محروممحرومغائبغائب محرومغائب محروممحمد سنان حسن عبدهللا المترب4543/460

غائبغائبغائبغائب غائبغائب محروممحمد عبدهللا صالح عبدالكرٌم4643/461

محروممحرومغائبغائب محرومغائب محروممحمد مهدي محمد صالح 4743/463

2.5ضعٌفضعٌفضعٌفمحرومضعٌف ضعٌفمحمدعبدالفتاح سلطان احمد4843/464

ضعٌف ضعٌف2.95ضعٌفضعٌف3.4ضعٌفمحمود محمد عبدالمجٌد احمد السلف4943/465ً

محرومضعٌف2.5غائبمحروم2.55ضعٌفمحمود نسار حسٌن عبدالرحمن5043/466

3544.23.8غائب 4.9مسعد ناجً مسعد محمد السنان5143/468ً

محروممحرومغائبغائبمحرومغائب غائبمعتز عصام ثابت بن ثابت 5243/469

محروممحرومغائبغائبمحرومغائب محرومنادر ناصر صالح محمد5343/472

12 من 4صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندفه  : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2017/2016الثانً العام الجامعً +  الفصل االول للدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

 اقتصاديات 

نقود وبنوك

 الرياضة 

المالية

 أسس البحث 

العلمي

 التنمية 

االقتصادية

 التأمينات 

االجتماعية

 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

4.53.752.533.252.753ناٌف عبدالحكٌم شائف محمد5443/473

2.53.93.25ضعٌفضعٌفه غائبه 3.4نجوٌن هاشم محمد سلمان5543/474

2.52.53.25ضعٌف2.5ضعٌفه 4.2نوف محمود عبدهللا حسن5643/475

محرومغائبغائبغائبمحرومغائب محرومهشام احسان عبدالملك عبدالغفور5743/477

غشحاله غشغائبه غائبغائبهغائبه ضعٌفهوفاء انور عبدهللا احمد5843/478

2.5حاله غش غائبغائبضعٌفغائب محروماحمد نجٌب سعٌد ثابت5943/520

2.8ضعٌف42.5محروم2.5ضعٌفرؤى رمزي سعٌد ٌسراحمد6043/521

محروممحرومغائبغائبمحرومغائبمحروممازن فضل سعٌد داوود6143/523

غائبضعٌفغائبغائبمحرومغائبمحروممحمد وهٌب عبدهللا محمد الهمٌش6243/525

محروممحرومغائبه غائبمحرومغائبمحرومهاله جالل سلٌمان ٌحٌى6343/526

محروممحرومغائبغائبمحرومغائبمحروممحمد عبدالرحمن احمد صالح6443/530

65

67

12 من 5صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندفه  : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً
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جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

 اقتصاديات 

نقود وبنوك

 الرياضة 

المالية

 أسس البحث 

العلمي

 التنمية 

االقتصادية

 التأمينات 

االجتماعية

 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

12 من 6صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندفه  : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2017/2016الثانً العام الجامعً +  الفصل االول للدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

 اقتصاديات 

نقود وبنوك

 الرياضة 

المالية

 أسس البحث 

العلمي

 التنمية 

االقتصادية

 التأمينات 

االجتماعية

 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

12 من 7صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندفه  : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً
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جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

 اقتصاديات 

نقود وبنوك

 الرياضة 

المالية

 أسس البحث 

العلمي

 التنمية 

االقتصادية

 التأمينات 

االجتماعية

 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

12 من 8صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندفه  : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2017/2016الثانً العام الجامعً +  الفصل االول للدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد
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الجزئية

 اقتصاديات 

نقود وبنوك
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المالية

 أسس البحث 
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 التنمية 

االقتصادية
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االجتماعية

 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

12 من 9صفحة 
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.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2017/2016الثانً العام الجامعً +  الفصل االول للدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد
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الجزئية
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نقود وبنوك
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 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

121

122

123

124
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126
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138

139

140

141

12 من 10صفحة 
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جامعة عدن

كلٌة االقتصاد
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 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

12 من 11صفحة 
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.        
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جامعة عدن
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3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

12 من 12صفحة 


