



اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستىي ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انًانية انعايهيهارات في انحاسىبتشريعات اقتصادية
االقتصاد 

االساليي

اقتصاد انًعرفه 

ونظى انًعهىيات

اقتصاديات 

انزراعه 

واالسًاك

اننظرية االقتصادية 

انكهية

2223343

4.254.754.354.93.255احمد مرشد عبدهللا ابراهٌم43\1301

محروممحرومغائبمحرومغائبمحروممحرومسعد باقص عبده احسان43\2302

ضعٌفشغب3.25ضعٌفضعٌفغائب2.5ٌعقوب صالح ابوبكر احمد43\3303

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومالعمري علً احمد حسن احمد43\4304

محروممحروم2.5محروممحروممحرومغائباحمد عبدهللا خالد احمد43\5305

ضعٌفمحروم2.92.5محرومضعٌفغائبسالم علً احمد سعٌد احمد43\6306

ضعٌفمحروم3.25ضعٌفمحروممحرومضعٌفعوض هللا رزق عبدالعلٌم احمد43\7307

محرومضعٌف3.25محروممحرومضعٌفغائبمحمد ٌحٌى عبدهللا احمد43\8308

محروممحروم2.5محرومضعٌفمحرومضعٌفاالهدل محمد عبدالباري علً احمد43\9309

ضعٌفغائب3.65غائبغش2.5غائبناشر احمد محمد احمد43\10310

ضعٌفضعٌف2.72.852.5ضعٌف2.5شٌخ محضار عباد اسماء43\11312

محرومضعٌفغائبضعٌفمحرومغائبضعٌفالحسنى سالم صالح محمد اسماء43\12313

ضعٌفضعٌف2.53.052.9ضعٌفضعٌفخضر صالح رشٌد اصٌل43\13314

ضعٌف3.654.552.95ضعٌف2.83سالم صالح خالد افنان43\14315

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 1صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف أحمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستىي ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انًانية انعايهيهارات في انحاسىبتشريعات اقتصادية
االقتصاد 

االساليي

اقتصاد انًعرفه 

ونظى انًعهىيات

اقتصاديات 

انزراعه 

واالسًاك

اننظرية االقتصادية 

انكهية

2223343

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

ضعٌفمحروم3.25ضعٌفضعٌفضعٌفغائبالحاج حمود عبدالجبار اقدار43\15316

ضعٌفضعٌف3.3ضعٌفضعٌف2.52.5فتٌنً سعٌد احمد امنٌة43\16317

ضعٌفضعٌف2.53.252.5ضعٌف2.5ٌسلم محبوب احمد بركه43\17319

ضعٌفمحروم2.82.52.53.35غائبالنقٌب صالح عوض علً بشرى43\18320

2.52.952.54.24.533.25الشحٌري محمد عوض سعٌد بكٌل43\19321

ضعٌفمحروم2.5ضعٌف2.5ضعٌف2.75عبٌد علً عبده غالب تمام43\203222

غائبغائب2.6محروممحروممحرومغائبالطحس سعٌد علً مهدي جمٌل43\21323

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحروممحمد عبدهللا محمد وجدي حاتم43\22324

2.53.452.84.74.53.054.25العشلة ناصر سالم حمدة43\23326

ضعٌف2.753.352.84.14.753.8عبدهللا محمد عدنان حنان43\24327

2.95ضعٌف3.254.8ضعٌف3.1غائبعوض صالح علً حنان43\25328

3.452.94.254.82.853غائبعوض صالح علً حنٌن43\26329

2.7543.24.454.53.34.4بخٌت خٌرهللا علً قٌس مروى43\27328

ضعٌفضعٌف2.53.23.4ضعٌف2.5علً عبدهللا صالح خلود43\28331

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 2صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف أحمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستىي ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انًانية انعايهيهارات في انحاسىبتشريعات اقتصادية
االقتصاد 

االساليي

اقتصاد انًعرفه 

ونظى انًعهىيات

اقتصاديات 

انزراعه 

واالسًاك

اننظرية االقتصادية 

انكهية

2223343

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

2.532.83.94.6533.3سٌف محمد عبدالعزٌز دالل43\29332

4.054.62.854.83.454.25االثوري ناجً حسن محمد ذكرى43\30333

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومعوض راجح محمد راجح43\31334

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومعبده غلً جهاد رانٌا43\32335

3غائب3.054ضعٌف2.55ضعٌفصالح عبدهللا احمد رفٌق43\33336

ضعٌف3.13.652.753.354.63.35بشر ردمان محرم رٌم43ً\34337

4.354.33.74.64.8544.25صالح عبدهللا سالم رٌهام43\35338

3.1ضعٌف3.13.52.84.754.65بامقشٌم علً سالم كرامة سالم43\36339

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحروممحسن احمد محمد سمٌة43\37342

ضعٌف3.32.75ضعٌفضعٌف2.5ضعٌفسالم الحاج احمد شربف43\38343

3.252.753.143.153.1ضعٌفمحمد عبدالواحد صابرٌن43\39344

ضعٌفمحروم2.5ضعٌفضعٌف2.5ضعٌفالشحري صالح محمد صالح43\40345

ضعٌفضعٌف3.25ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصالح احمد بن احمد صفاء43\41347

3.9محروم3.7ضعٌفمحروم2.5ضعٌفانور وحٌد عبدالرحمن4243/348

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 3صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف أحمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستىي ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انًانية انعايهيهارات في انحاسىبتشريعات اقتصادية
االقتصاد 

االساليي

اقتصاد انًعرفه 

ونظى انًعهىيات

اقتصاديات 

انزراعه 

واالسًاك

اننظرية االقتصادية 

انكهية

2223343

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

محروممحروم2.5محروممحرومضعٌفضعٌفشعٌب ناصر سالم عبدالرقٌب4343/349

ضعٌف2.954.12.9محروم3ضعٌفاحمد عمر علً عبٌر4443/351

ضعٌفمحروم2.82.52.554.5ضعٌفمحمد علً محمد عالء4543/352

3.6غائب4غائب4.254.13.3قاسم صالح محمود عل4643/354ً

2.753.12.63.64.53.53.65الكلدي معبد نصر ٌسلم عل4743/355ً

3.35ضعٌف4.154.15محروم3.2ضعٌفسالم قاسم عبدهللا فاتن4843/356

ضعٌفضعٌف2.52.753.6ضعٌفضعٌفزعبل عبدهللا عبدالناصر جمال فارس4943/357

ضعٌفضعٌف3.5ضعٌف2.63.152.5صالح محمد عادل فاطمة5043/359

3.553.252.85ضعٌف2.53.13.05حسن عبدهللا علً فاطمة5143/360

ضعٌفمحروم3.5ضعٌفمحروم2.8ضعٌفعلً فضل وحٌد فضل5243/362

ضعٌف3.52.63.054.64.64.15قاسم علً محمد قاسم5343/363

ضعٌفضعٌف3.553.25محرومضعٌفضعٌفموجر كدف صدقة لٌال5443/364ً

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومسالم عبدهللا عبدالقادر محمد ماجد5543/366

2.9ضعٌف2.753.25ضعٌفضعٌفضعٌفباثور محمد علً محسن مالكة5643/367

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 4صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف أحمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستىي ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انًانية انعايهيهارات في انحاسىبتشريعات اقتصادية
االقتصاد 

االساليي

اقتصاد انًعرفه 

ونظى انًعهىيات

اقتصاديات 

انزراعه 

واالسًاك

اننظرية االقتصادية 

انكهية

2223343

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

ضعٌف3ض3.3ضعٌفضعٌف2.5زغمة هادي احمد محمد5743/369

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومعلً طاهر حسٌن محمد5843/370

غائبمحروم2.5محروممحروممحرومغائباحمد عمر سعٌد محمد5943/371

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحروممبارك بكر سلٌمان محمد6043/372

ضعٌف3.43.252.85ضعٌف2.95ضعٌفباثور محمد علً محسن مرٌم6143/383

ضعٌف43.53.75ضعٌف2.52.55نور احمد محمود مصطفى6243/384

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومهٌثم سالم حسٌن مصلح6343/385

4.94.854.654.94.23.84.8الزعزعً احمد فارع علً مفٌد6443/387

ضعٌفغائب2.52.52.84.25ضعٌفثابت محمد صالح محمد6543/373

محروممحروم2.75محروممحروممحروممحروممحمد علً عبده محمد6643/375

ضعٌفمحروم3.25غائب2.52.5غائبمحمد ناجً عبده محمد6743/376

غشمحروم3.254.25ضعٌفمحروم3علً عبدهللا علً محمد6843/377

3.13.253.253.4ضعٌفمحرومضعٌفمحمد عمر علً محمد6943/378

ضعٌفمحروم2.72.93.653.6ضعٌفعمر محمد نصر محمد7043/379

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 5صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف أحمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستىي ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انًانية انعايهيهارات في انحاسىبتشريعات اقتصادية
االقتصاد 

االساليي

اقتصاد انًعرفه 

ونظى انًعهىيات

اقتصاديات 

انزراعه 

واالسًاك

اننظرية االقتصادية 

انكهية

2223343

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3.54.84.13.83.95ضعٌف4.25باكثٌر محمد احمد محمد مراد7143/380

ضعٌف4.143.45محروم2.5ضعٌفبدو علً مبارك مرام7243/381

ضعٌف2.553.454.544.3ضعٌف محمد ثابت هاشم منٌة7343/388

محروم2.752.85ضعٌفضعٌفمحرومضعٌفالعبار محمد احمد ناصر7443/389

ضعٌف3.953.252.75ضعٌفضعٌفضعٌفصدٌق احمد حسٌن جمٌل نبٌل7543/390

ضعٌفضعٌف2.953.25محرومضعٌفضعٌفحسن احمد هادي ندى7643/391

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومناصر هادي منصور هادي7743/392

ضعٌف2.72.52.84.13.25ضعٌفعلً عبده محمد هان7843/393ً

ضعٌفضعٌف2.952.554.14ضعٌفالعربقً عبدالباقً طارق هشام7943/394

ضعٌف3.05غائب4ضعٌف2.52.9 سعد مسعد محمد ناجً هند8043/395

ضعٌف4.654.753.15ضعٌف2.75ضعٌفعبدالوهاب محمد محبوب هند8143/396

ضعٌفمحروم2.7محرومضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا عبده محمد هٌثم8243/397

4.54.53.8554.753.553.85علً علً محمد وجدان8343/398

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومسلٌمان ٌاسٌن شوقً ٌاسٌن8443/399

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 6صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف أحمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستىي ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انًانية انعايهيهارات في انحاسىبتشريعات اقتصادية
االقتصاد 

االساليي

اقتصاد انًعرفه 

ونظى انًعهىيات

اقتصاديات 

انزراعه 

واالسًاك

اننظرية االقتصادية 

انكهية

2223343

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

ضعٌف4.23.352.85ضعٌف2.82.85 سالم سعد احمد ٌحٌى اٌات8543/416

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومالحاج عبدهللا محمد احالم8643/510

ضعٌفمحروم2.5غائبمحروممحروممحروم مهدي عوض علً احمد8743/511

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومصالح عبدهللا عوض احمد8843/512

2.53.052.554.44.52.853صالح محسن صالح سماح8943/514

محروممحروم2.65محرومضعٌفمحرومغائبعبدهللا صالح احمد عبدالرحمن9043/515

ضعٌفضعٌف4.453.25ضعٌف2.6ضعٌفمحمد عبدالحمٌد احمد عفراء9143/517

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومحسبن محمد عبدالفنً ناصر محمد9243/518

ضعٌفمحرومغائبمحروممحرومضعٌفضعٌف احمد مسعد صالح9343/529

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومعمر عوض سالم سامح9443/340

3.44.552.84.454.753.254.15الدمدمً عوض ناصر سالم سامٌة9543/341

غائبضعٌف4.854.5محروم3.43.35ابوبكر زٌن احمد زٌن9643/429

ضعٌفضعٌف4.053.25ضعٌف2.95ضعٌفعلوي عبده محمد عبدهللا محمد9743/462

98

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 7صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف أحمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستىي ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انًانية انعايهيهارات في انحاسىبتشريعات اقتصادية
االقتصاد 

االساليي

اقتصاد انًعرفه 

ونظى انًعهىيات

اقتصاديات 

انزراعه 

واالسًاك

اننظرية االقتصادية 

انكهية

2223343

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم
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    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 8صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف أحمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستىي ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انًانية انعايهيهارات في انحاسىبتشريعات اقتصادية
االقتصاد 

االساليي

اقتصاد انًعرفه 

ونظى انًعهىيات

اقتصاديات 

انزراعه 

واالسًاك

اننظرية االقتصادية 

انكهية

2223343

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم
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139

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 9صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف أحمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستىي ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انًانية انعايهيهارات في انحاسىبتشريعات اقتصادية
االقتصاد 

االساليي

اقتصاد انًعرفه 

ونظى انًعهىيات

اقتصاديات 

انزراعه 

واالسًاك

اننظرية االقتصادية 

انكهية

2223343

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم
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    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 10صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف أحمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستىي ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انًانية انعايهيهارات في انحاسىبتشريعات اقتصادية
االقتصاد 

االساليي

اقتصاد انًعرفه 

ونظى انًعهىيات

اقتصاديات 

انزراعه 

واالسًاك

اننظرية االقتصادية 

انكهية

2223343

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 11صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف أحمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستىي ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انًانية انعايهيهارات في انحاسىبتشريعات اقتصادية
االقتصاد 

االساليي

اقتصاد انًعرفه 

ونظى انًعهىيات

اقتصاديات 

انزراعه 

واالسًاك

اننظرية االقتصادية 

انكهية

2223343

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 12صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف أحمد


