
دولً  : اقتصاد  بسم هللا الرحمن الرحٌم 

نتائج امتحانات المستوى الدراسى الثالث الفصل ا الول

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً

 

امعة عدنج

كلٌة االقتصاد

محــــــروممحــــــروممحــــــرومضعٌفمحــــــروممحــــــرومابٕبكر صذيك عبذانرزاق خا142/169ٌ

محــــــروممحــــــرومغائبغائب2.85ضعٌفادًذ َصر ادًذ دطٍ انطعيذي242/171

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروماشرف عصاو عباش دط342/172ٍ

محــــــرومضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحــــــروماصيم عهي عبذانكريى عهٕا442/173ٌ

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروماصيم يذًذ صانخ يصهخ542/174

4.855554.54.6اياث دطيٍ عبذهللا عبيذ انعصار642/175

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــرومبٓجج عبذهللا يذًذ عبادي742/176

ضعٌف2.752.752.5ضعٌفحركي يبارن يذًذ دطيٍ باكر842/177

ضعٌف3.1ضعٌف3.53.6ضعٌفحٕبت يذًذ عبذهللا داحى942/178

2.9ضعٌف2.84.22.852.5دًسة زكي ضانى عٕض1042/179

3.052.65ضعٌف33.55ضعٌفمنذوق محمد احمد دعاء1142/180

ضعٌفضعٌف3ضعٌفضعٌفضعٌفردًّ صالح فارٔق عبذانفادر1242/181

2.85ضعٌف3.752.53.1ضعٌفرليت ادطاٌ ضعيذ ادًذ عهي1342/182

ضعٌفضعٌف3.35ضعٌف3.25ضعٌفرَا باجًال دطٍ عبذهللا يذًذ1442/183

محــــــروم3.33.2غش3ضعٌفزكريا يذًذ عبيذ فرج يطعٕد1542/184

4.24.253.85غائبغائب3.8ضارة فضم يذًذ عهي انعبذني1642/185

  االســــــــــــــــــــــمرقم القيدرقم
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عبدهللا محمد سعيد معروف : مسجل الكلية  5 من 1صفحة  صفاء عبدهللا حسن: الراصده 



دولً  : اقتصاد  بسم هللا الرحمن الرحٌم 

نتائج امتحانات المستوى الدراسى الثالث الفصل ا الول

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً

 

امعة عدنج

كلٌة االقتصاد

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــرومضارة ياضر عفيف عبذانرد42ًٍ\17186

محــــــرومضعٌفضعٌفمحــــــرومضعٌفضعٌفضعيذ حٕفيك ضعيذ عبذهللا42\18187

2.7533.35ضعٌف3.2ضعٌفضًر يذًذ رشاد عهي42\19188

3.93.753.344غائبضًيت خانذ عبذهللا ضعيذ بارباع42\20189

غشمحــــــروم2.5ضعٌفضعٌفضعٌفضًيرة عصاو جعفر شيخ ابراْيى42\21190

ضعٌفضعٌف2.7ضعٌف3ضعٌففيمت جًال عبذانجبار يذًذ عثًاٌظ42\22191

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــرومرغيذ خانذ يذًذ عبذهللا42\23192

3.3محــــــروم3.92.752.85ضعٌفضُيٍ يذًذ يشعم يذًذ42\24194

محــــــروممحــــــروممحــــــرومغائبمحــــــروممحــــــرومعاير صانخ عًر عهي42\25196

محــــــروممحــــــرومضعٌفغائبغائبضعٌفعبذانرب دطٍ عهي عبذانرب42\26197

غشضعٌف3.42.52.65ضعٌفعبذانردًٍ عهي يذًذ عهي انخفيف42\27199

3.354.153.254.053.353.65عبذانردًٍ يذًذ عبذهللا انصع42ٕ\28200

محــــــرومضعٌفمحــــــروممحــــــرومغائبمحــــــرومعبذانعسيس عهي لاضى عرظ42\29201

محــــــروممحــــــروممحــــــرومغائبمحــــــروممحــــــرومعبذهللا ادًذ عبذِ عبذهللا42\30202

33.252.52.8533.1عبذهللا جًال عبذهللا عٕض42\31203

ضعٌفمحــــــرومضعٌفضعٌفضعٌفمحــــــرومعالء ٔجذي ضعيذ عبذهللا42\32204

اقتصادبات 

الدول 

الصناعية
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التجارة 

والنظام 

العالمي
مالحظات اقتصاد رياضيرقم   االســــــــــــــــــــــمرقم القيد

التسويق 

العالمي

البنوك 

والموسسات 

المالية الدولية

عبدهللا محمد سعيد معروف : مسجل الكلية  5 من 2صفحة  صفاء عبدهللا حسن: الراصده 



دولً  : اقتصاد  بسم هللا الرحمن الرحٌم 

نتائج امتحانات المستوى الدراسى الثالث الفصل ا الول

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً

 

امعة عدنج

كلٌة االقتصاد

محــــــروممحــــــرومغائبضعٌفغائبغائبعهي ضًير عهي يذًذ42\33205

غشضعٌفضعٌفضعٌف3.4شغبعهي عبذانكريى يمبم بٍ يمبم42\34206

3.154.153.83.6534عهي يذًذ عهي يذطٍ عفا42ٌ\35208

محــــــروممحــــــروممحــــــرومضعٌفمحــــــروممحــــــروم احمد مثنى احمد عمار42\36209

4.54.253.854.553.53.9عًارعهي فضم عبذانرضٕل42\37210

محــــــروممحــــــرومغائبمحــــــرومغائبمحــــــرومعٕاو خانذ عبذهللا يذًذ42\38211

ضعٌفضعٌف2.83.43.053.9فاطًت فٓذ فيصم يذًذ ضرار42ٔ\39212

4.954.94.554.54.9فاطًت َصر ضعيذ لاضى42\40213

محــــــرومضعٌف3.052.8غائبضعٌففذٖٔ عبذانخانك يذًذ َاصر42\41214

غائبمحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروملاضى ضهيًاٌ لاضى يُصر42\42215

غائب3.5غائب3.253.954كفاح صالح ضانى يذًذ42\43216

محــــــروممحــــــروم2.5غش3.3ضعٌفنًيص اَيص يذمٕظ عًر بادشٕا42ٌ\44217

ضعٌفضعٌف3.52.85غائبضعٌفنيُذا يذًٕد عبذانذائى شًطا42ٌ\45218

3.55محــــــروم3.6543.2غائباحمد صالح ناصر طه ماوٌة42\46219

4.24.84.254.84.254.5عبدالغفور عبدالمجٌد زكرٌا محمد42\47220

محــــــروم2.83.953.252.52.6قفٌش علً صالح محمد42\48222

القانون التجاري

اقتصادبات 

الدول 

الصناعية

التجارة 

والنظام 

العالمي

البنوك 

والموسسات 

المالية الدولية
مالحظات   االســــــــــــــــــــــمرقم القيدرقم

التسويق 

العالمي
اقتصاد رياضي

عبدهللا محمد سعيد معروف : مسجل الكلية  5 من 3صفحة  صفاء عبدهللا حسن: الراصده 



دولً  : اقتصاد  بسم هللا الرحمن الرحٌم 

نتائج امتحانات المستوى الدراسى الثالث الفصل ا الول

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً

 

امعة عدنج

كلٌة االقتصاد

غائب3.55غش43.53.75محمد عبٌد علً امبارك42\49223

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.75ضعٌفمحمد علً احمد ناصر42\50224

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف3.45ضعٌفمحمد منصور صالح ناصر42\51225

محــــــروممحــــــروممحــــــرومضعٌفغائبضعٌفمختار محمد عبدهللا عمٌري42\52226

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحمد ٌاسٌن صادق احمد42\53227

3.5ضعٌف3.35ضعٌف2.653.75محمد ٌحٌى محمد شائف42\54228

غائبضعٌفغائبضعٌفضعٌفضعٌفمحمود خالد احمد محمد ٌابل42ً\55230

3.3ضعٌف3.05ضعٌف3.253.3محمود محمد سعٌد العٌاض42ً\56231

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممختار ناجً مثنى راشد42\57232

3.252.75ضعٌف4.15غائب3.25مروى محمد مقبل صالح42\58233

2.5ضعٌف2.5ضعٌف3.3ضعٌفمنٌف ولٌد محمد ناصر42\59235

4.253.94.13.95غائب2.95نجٌبة فارس عبده احمد42\60236

3.152.8غائب2.853.753.35نرمٌن وجدان محمد حسن42\61237

2.5ضعٌف2.752.52.55ضعٌفنصر محمد علً سعٌد42\62238

33غائبضعٌف3.25ضعٌفنهى محمد احمد حسٌن االصبح42ً\63239

3.153غائب3.353.6غائبنور توفٌق سعٌد عبدهللا42\65240

2.95ضعٌف2.9ضعٌف3.3ضعٌفنوراة احمد بن احمد ثابت42\66241

ضعٌفمحــــــروم2.95ضعٌف3ضعٌفهبة هللا بدر محمد عبدالرحمن42\67243

3.753.72.82.65غائب2.85هبة هشام سعٌد هٌثم42\68244

التسويق 

مالحظاتالعالمي القانون التجاري رقم القيد  االســــــــــــــــــــــمرقم
البنوك 

والموسسات 

المالية الدولية

اقتصاد رياضي

التجارة 

والنظام 

العالمي

اقتصادبات 

الدول 

الصناعية

عبدهللا محمد سعيد معروف : مسجل الكلية  5 من 4صفحة  صفاء عبدهللا حسن: الراصده 



دولً  : اقتصاد  بسم هللا الرحمن الرحٌم 

نتائج امتحانات المستوى الدراسى الثالث الفصل ا الول

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً

 

امعة عدنج

كلٌة االقتصاد

غائبضعٌف3.433.8ضعٌفوئام نجٌب عبدالعزٌز مقبل42\69246

3.253.73.93.63.13.35ٌونس صالح سعد عبدالرب42\70248

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــرومانٌس اٌهاب خمٌس الزبٌر42\71406

3.254.253.53.352.752.7والء انٌس احمد بن احمد42\72407

2.95ضعٌف2.6ضعٌف3.3ضعٌفهبة هللا فٌصل ضبٌان عل42ً\73414

محــــــروممحــــــروم2.752.5غشضعٌفاٌهاب قٌس علً سالم42\74415

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــروممحــــــرومسالً طارق احمدم42\7526

2.6532.5ضعٌفغائب2.65عاصم عصام احمد محمد41\76241

مالحظات
اقتصادبات 

الدول 

الصناعية

البنوك 

والموسسات 

المالية الدولية

اقتصاد رياضي

التجارة 

والنظام 

العالمي

القانون التجاري   االســــــــــــــــــــــمرقم القيدرقم
التسويق 

العالمي

عبدهللا محمد سعيد معروف : مسجل الكلية  5 من 5صفحة  صفاء عبدهللا حسن: الراصده 


