



اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة 

(2)العــربية 

مبادئ 

االحصاء

3232222

ضعيفضعيفضعيفضعيف3محرومضعيف عبدالقوى محمد فضل احمد144/241

ضعيفضعيف4.6ضعيف3.75محرومضعيف قاسم احمد عبده وهيب احمد244/243

محروم2.6ضعيفضعيف2.5محرومضعيف امان سليم فؤاد اركان344/244

محرومضعيفضعيفغائبمحروممحرومضعيفشمسان علي بن علي اصيل444/245

الغاء قيدالغاء قيدالغاء القيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيد محمد عبدهللا فيصل اكرم544/246

ضعيف2.53.354.15محروم2.52.5 احمد علي ايهاب امجد644/247

2.93.454.353.254.43.953.85علي سالم جالل انيسه744/248

محرومغائبمحرومغائبمحروممحرومغائب احمد زغير كليب باهي844/250

3.73.94.353.754.053.44.3باشادي عمر سالم صالح خميس944/251

3.134.82.74.254.054 محمد ابوبكر محمد رشا1044/252

43.23.05ضعيف2.75ضعيف2.7عوض صالح امين ريم1144/253

2.5ضعيفضعيف2.52.7ضعيفضعيف محمد عبدالرحمن جميل ريهام1244/254

ضعيف4.1ضعيفمحروم3محرومضعيف المخور صالح مهدي علي سالم1344/255

محرومضعيفضعيفمحروممحروممحرومضعيفجابر سعيد عوض سعيد1444/256

االســـم القيد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 1صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة 

(2)العــربية 

مبادئ 

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم رقم

ضعيفضعيف3.45محروممحروممحرومضعيف احمد قائد حمود عادل1544/259

محروممحروممحروممحروممحروممحرومغائبإسماعيل إبراهيم شكيل عاصم 1644/260

4.14.554.954.654.7554.5قائد علي عبدالباري عزام1744/261

ضعيفضعيفضعيف2.53ضعيف2.7سالم صالح عبدالواحد علي1844/262

محروممحرومغائبمحروممحروممحرومغائب عثمان سيف عبده علي1944/263

3.05ضعيفضعيفضعيف2.75محرومغائب محمد علي انيس فادي2044/264

44.75ضعيف43.4553.6 الصوفي قاسم عبدهللا فضل فتح2144/265

3.7ضعيف3.953.33.9ضعيف3.1 علي صالح عبدهللا عارف فوزيه2244/266

4.13.953.7غائب3.84.25غائبصالح عمر عبدالعظيم لول2344/267

محرومغائبمحرومغائبمحروممحرومغائبعوض ناصر صالح محمد2444/268

ضعيفضعيفضعيفضعيف3.8محرومضعيف احمد شمسان عبدالكريم محمد2544/270

محروممحروممحروممحروممحروممحرومغائب غانم احمد علي محمد2644/271

ضعيفضعيفضعيف2.752.85ضعيفضعيفصالح عقيل فضل محمد2744/273

ضعيفضعيفضعيف2.752.6ضعيف2.7 أحمد محسن ناصر محمد2844/274

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 2صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة 

(2)العــربية 

مبادئ 

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم رقم

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف مهدي محمد هثيم محمد2944/275

محرومغائبمحرومغائبمحروممحرومغائبصالح هائل محمد وليد محمد3044/276

الغاء قيدالغاء قيدالغاء القيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيد عبدالواسع محمود يونس محمود3144/277

3ضعيفضعيف2.52.6ضعيفضعيفعمر عوض مهدي مشتاق3244/278

محروممحروممحروممحروممحروممحرومغائب مهدي العبد احمد معاذ3344/280

محرومضعيفضعيفمحروممحروممحرومضعيفعطاء ابراهيم نبيه معتوق3444/281

محرومضعيفضعيفغائبمحروممحرومغائب عمر قاسم منصور ناظم3544/282

3.353.5553.754.93.64.6عبيد سعيد عوض عنتر هبه3644/283

غائب3.85غائب3.12.754.252.5 محمد علي محمد هبه3744/284

554.954.954.8غائبسعيد عبدالرب عبدهللا هالل3844/285

3.9ضعيفضعيف3.92.65ضعيف2.8شائع أحمد حسن وجدان3944/286

محروممحروممحروممحروممحروممحروم2.5 أحمد عبدهللا جمال ياسر4044/287

الغاء قيدالغاء قيدالغاء القيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيد مصور عبدهللا احمد عبدهللا احمد4142/252

42

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 3صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة 

(2)العــربية 

مبادئ 

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم رقم

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 4صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة 

(2)العــربية 

مبادئ 

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم رقم

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 5صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة 

(2)العــربية 

مبادئ 

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم رقم

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 6صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة 

(2)العــربية 

مبادئ 

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم رقم

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 7صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة 

(2)العــربية 

مبادئ 

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم رقم

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 8صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة 

(2)العــربية 

مبادئ 

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم رقم

113

22

23

135

136

137

138

139

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 9صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة 

(2)العــربية 

مبادئ 

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم رقم

140

141

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 10صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة 

(2)العــربية 

مبادئ 

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 11صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة 

(2)العــربية 

مبادئ 

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 12صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 13صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 14صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 15صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 16صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 17صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 18صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 19صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 20صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 21صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 22صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 23صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد



 

اقتصاد وتنمية: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 24صفحة 
        الراصدة

   وئام يوسف احمد


