
 اقتصاد دولي
بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع الفصل 

م2016 /2017االول  الدور االول العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

محروممحرومغائبغائبغائبمحروم إتراْٛى عهٙ عثٛذ ضانى141/191

محروممحروم3ضعيف3.6ضعيف ادًذ خانذ عثذانذًٛذ يذًذ241/192

محروم3.8ضعيف3.82.85غائب ادًذ صالح يذًذ عهٙ 341/193

محروممحرومغائبغائبمحروممحروم ادًذ عثذانردًٍ ادًذ441/195

3.63.83.054.353.9ضعيف ارزاق طالل يذًذ ادًذ541/196

3.253.152.8543.15ضعيف ارٖٔ دطٍ ادًذ اضًاعٛم641/197

محروم3.85ضعيفضعيف3.3ضعيف اضًاعٛم ضعٛذ يطعٕد لاضى 741/199

محروم3.05ضعيفضعيفمحروممحروم اشرف عبدهللا شرف عبده841/200

3.73.3ضعيف3.453.15ضعيف اصٛم خانذ ضانى صانخ941/201

محروم2.62.53.65ضعيفمحروم اكرو يذًٕد شًطاٌ عسٚس1041/203٘

34.13.74.24.754.1 انثذر٘ اضعذ يثُٗ عثٛذ1141/204

محروممحرومغائبغائبمحروم ايجذ عادل عثذهللا غانة1241/205

محرومضعيفغائب2.6ضعيفمحرومايجذعثذِ عثذهللا يذًذ1341/206

محروممحروم2.82.72.5غائب ايًّٛ دًٛذ عهٙ عثذهللا1441/207

4.54.653.94.94.3غائب ايُّٛ ضٛف ادًذ يذًذ 1541/208

محرومضعيفغائب3.052.75ضعيف إَار صذلٙ يذًذ عه1641/209ٙ

محروممحرومغائبغائبمحروممحروم اًٚاٌ عهٙ يذًذ ٚعمٕب عثذهللا1741/210

مالحظات
االعالن والعالقات 

العامة

العمليات 

المصرفية 

الخارجية

اقتصاديات 

الموانئ 

والمناطق الحرة

دراسة الجدوى 

االقتصادية وتقييم 

المشروعات

اقتصاديات النقل

التكامل 

االقتصادي 

العربي
االضـــىرقم القيدرقم

عبدهللا محمد سعيد معروف: مسجل الكلية 6 من 1صفحة  صفاء عبدهللا حسن :  الراصده 



 اقتصاد دولي
بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع الفصل 

م2016 /2017االول  الدور االول العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

3.254.64.7544.43.95 اًٍٚ ادًذ عثذهللا يذًذ انعهص1841/211

1941/213
 جالء يذًذ عثذانًجٛذ عثذهللا 

انجْٕر٘
4.154.854.554.654.7

محروممحرومغائبغائبمحروم جهٛهّ يذًذ دطٍٛ عه2041/214ٙ

محروممحرومغائبغائبمحروممحرومجًال عثذهللا  يذًذعه2141/215ٙ

محروممحرومغائبغائبمحروممحروم جًٛم عثذانٕادذ اضًاعٛم َعًا2241/216ٌ

3.63.25ضعيف3.73.45ضعيف دطٍٛ أضاية دطٍٛ عثذانرد2341/220ًٍ

3.152.953.35ضعيف3.4ضعيف دُٚا ادًذ عثذهللا ادًذ انطماف2441/224

غائب3.44.54.43.54.75 رٔاٌ دٛذرِ ضهٛى اياٌ 2541/225

3.153.93.353.954.652.5  رٔزا عثذانكرٚى يُصر ادًذ2641/226

ضعيف2.8غائبغائب3.05غائب زكرٚا خانذ اتٕتكر ضانى2741/227

3.63.85ضعيف43.15ضعيف ضارِ َاصر عهٙ اتٕتكر2841/229

44.353.83.554.654 ضانى عًر ضانى فرج يطٛعٕد2941/230

غائبمحرومغائبغائبمحروممحروم ضعٛذ ادًذ ضعٛذ انًفهذ3041/231ٙ

4.353.552.63.83.15ضعيف ضهطاٌ صانخ عهٙ َاج3141/232ٙ

غائبغائبغائبغائبغائبغائب ضٓاو يذطٍ ضانى يذطٍ يذًذ3241/234

2.6محرومضعيفضعيفضعيفضعيف صانخ يذًذ اتٕتكر يٓذ3341/235٘

3441/236
 صثاح عًر صانخ عهٙ 

تاْٛصًٙ

اقتصاديات 

الموانئ 

والمناطق الحرة

االعالن والعالقات 

العامة

التكامل 

االقتصادي 

العربي

العمليات 

المصرفية 

الخارجية
مالحظاتاقتصاديات النقلاالســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

االقتصادية وتقييم 

المشروعات

عبدهللا محمد سعيد معروف: مسجل الكلية 6 من 2صفحة  صفاء عبدهللا حسن :  الراصده 



 اقتصاد دولي
بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع الفصل 

م2016 /2017االول  الدور االول العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

3541/238
 صفاء خانذ ضعٛذ عثذانردًٍ 

ادًذ
44.74.553.454.25

محروممحرومغائبغائبغائبمحروم عارف صانخ ادًذ عثذهللا3641/239

محروممحرومغائبغائبغائبغائب عاصى عثذانجثار يذًذ ضعٛذ 3741/240

38

4.13.434.13.55ضعيف عثذانردًٍ فٓذ عهٙ غانة3941/243

4.43.353.24.252.75ضعيف عثذانكرٚى ضانى عٛذرٔش صانخ4041/245

3.43.63.45ضعيف3.15ضعيف عثذهللا يذًذ عهٙ طانة4141/246

34.854.05453.95 عسِ عهٙ جًاعٙ اتراْٛى4241/248

محروممحرومغائبمحروممحروم عًار عادل عثذِ يذًذ4341/249

2.653.53.353.34.22.85 عًار ٚاضر عثذانمٕٖ عٕض4441/250

2.92.5ضعيفضعيفضعيفضعيف عُٕد عثذانٓاد٘ َاصر ْاد4541/253٘

33.42.833.92.85 عٕض ضعذ َجاداٌ ضعذ انمًٛر4641/254٘

3.654.753.254.454.1 عُٛاء عٕض ادًذ ضعٛذ4741/255

2.954.253.234.53.3 غادِ يذًذ صانخ َاصر4841/256

محروم2.63.35ضعيف3.15ضعيف فارش فؤاد عهٙ ادًذ َاج4941/257ٙ

ضعيف3.253.23.253.05ضعيف فاطًّ عٕض َاصر ادًذ 5041/258

محروممحرومغائبغائبمحروممحروم فراش فتذٙ يذًذ عثاش5141/259

مالحظاترقم
االعالن والعالقات 

العامة

العمليات 

المصرفية 

الخارجية

اقتصاديات 

الموانئ 

والمناطق الحرة

اقتصاديات النقل

التكامل 

االقتصادي 

العربي

االســـمرقم القيد
دراسة الجدوى 

االقتصادية وتقييم 

المشروعات

عبدهللا محمد سعيد معروف: مسجل الكلية 6 من 3صفحة  صفاء عبدهللا حسن :  الراصده 



 اقتصاد دولي
بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع الفصل 

م2016 /2017االول  الدور االول العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

3.93.43.253.852.65ضعيف فطٕو عادل جعفر عه5241/260ٙ

3.253.22.8ضعيف3.8ضعيف نُٛا عثذانردًٍ عثذِ ضعٛذ5341/261

4.32.6ضعيف2.953.653.1 ياجذِ ادًذ غانة عثذهللا5441/263

محروممحروم2.7غائبمحروممحروم يذًذ ادًذ راشذ عٕض عه5541/264ٙ

3.932.53.653.4ضعيف يذًذ ادًذ يذطٍ صثٛخ5641/266

محروم3.15غائبغشغائبمحروم  يذًذ جالل ادًذ دطٍ انخذش5741/267ٙ

3.44.33.83.54.64.1 يذًذ عهٙ عهٙ تانهٛم5841/269

غائبمحرومغائبمحروممحروم يذًذ عهٙ يذًذ صانخ تايعال5941/270ٌ

4.154.44.554.454.64.25 يذًذ يذًٕد ضعٛذ تاكر 6041/271

محروممحرومغائبضعيفمحروممحروم يذًذ َثٛم يذًذ ٕٚضف يذًذ6141/272

محروممحرومغائبمحروم يذًٕد عهٙ دطٍٛ عهًٙ َٕر6241/369

3.92.95ضعيفضعيفضعيفضعيف يذًذ ٚاضٍٛ يذًذ ضانى6341/273

4.754.94.94.7554.65 يراد عثذانعسٚس اتراْٛى عثذهللا6441/274

4.453.55ضعيف3.73.95ضعيف يرٖٔ جٕاد ضعذ صانخ6541/276

44.84.754.254.83.65 يُار عادل عهٙ دٛذر6641/278ِ

3.14.653.43.454.353.4 يُّٛ شرف ضٛف ضعذ6741/279

ايقاف قيدايقاف قيدايقاف قيدايقاف قيدايقاف قيدايقاف قيد يٓٛة غانة ادًذ لاضى6841/280

مالحظاتاقتصاديات النقلاالســـمرقم القيدرقم
دراسة الجدوى 

االقتصادية وتقييم 

المشروعات

االعالن والعالقات 

العامة

التكامل 

االقتصادي 

العربي

العمليات 

المصرفية 

الخارجية

اقتصاديات 

الموانئ 

والمناطق الحرة

عبدهللا محمد سعيد معروف: مسجل الكلية 6 من 4صفحة  صفاء عبدهللا حسن :  الراصده 



 اقتصاد دولي
بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع الفصل 

م2016 /2017االول  الدور االول العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

محروممحرومغائبمحروممحروم َاصر يذًذ عهٙ يطعٕد6941/282

محروممحرومغائبمحروممحروم ْاد٘ ادًذ يذًذ ثاتت انعٕنم7041/285ٙ

محروممحرومغائبمحروممحروم ًْذاٌ ادًذ ادًذ راشذ انعاير7141/287٘

7241/288
 ْٛثى عثذانجهٛم ثاتت يذطٍ 

انٛافعٙ
محروممحرومغائبمحروممحروم

3.252.95343.4ضعيف ٔد اَٛص خًٛص زتٛر7341/289

44.654.33.94.94.1 ْٔة طاْر فرداٌ ضٛف7441/290

4.253.653.654.353.75ضعيف دطٍٛ عهٕ٘ دطٍٛ شٛخ41/36/م75

محروممحرومغائب3محروم خانذ زْٛر خايذ جعفر41/6/م76

ضعيف3.13.52.95ضعيفضعيف عارف عثذانمادر َاجٙ دط41/37ٍٛ/م77

محرومضعيفضعيفضعيفمحرومعثذانردًٍ يذًذ لائذ7841/242

محروممحرومغائبغائبمحرومعًرٔضالل يذًذضعٛذ7941/251

3.352.532.6ضعيفمحمد خالد عبده حميد 40 / 80206

محروممحروم33.13.65ضعيفعصام مرادهاشم8140/240

ضعيف3.05ضعيف3.753ضعيفأياد جمال شائف سبيت 40 / 82271

محروممحرومضعيف2.75ضعيفضعيفصذٚك يذًذَاشر8340/270

محروممحروم2.52.5ضعيفمحرومَاصرادًذعهٙ َاصر8441/281

4.253.12.53.552.5ضعيفصانخ فرٚذصانخ8540/281

التكامل 

االقتصادي 

العربي

العمليات 

المصرفية 

الخارجية

اقتصاديات 

الموانئ 

والمناطق الحرة

مالحظاتاقتصاديات النقل
االعالن والعالقات 

العامة
االســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

االقتصادية وتقييم 

المشروعات

عبدهللا محمد سعيد معروف: مسجل الكلية 6 من 5صفحة  صفاء عبدهللا حسن :  الراصده 



 اقتصاد دولي
بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع الفصل 

م2016 /2017االول  الدور االول العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

محروممحرومغائبغائبمحروممحرومسميه عادل رشاد8641/233

محروممحرومغائبغائبمحروممروى ناصر سعيدصالح8741/277

غائبمحرومغائبغائبمحروممحرومندى ماهرعبدهللا علي فراشه8841/283

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
التكامل 

االقتصادي 

العربي

العمليات 

المصرفية 

الخارجية

االعالن والعالقات 

العامة

دراسة الجدوى 

االقتصادية وتقييم 

المشروعات

اقتصاديات 

الموانئ 

والمناطق الحرة

اقتصاديات النقل

عبدهللا محمد سعيد معروف: مسجل الكلية 6 من 6صفحة  صفاء عبدهللا حسن :  الراصده 


