



اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2016/2015الفصل االول للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ االدارة
مبادئ 

االحصاء

332223

4.653.83.454.34.34.9علً سعٌد محمد ابتسام143/99

ضعٌفضعٌف33.93ضعٌفعلً احمد فضل اثار243/100

4.752.64.853.62.854.1صالح عبدالقادر عٌدروس احالم343/101

2.54.1ضعٌف4ضعٌف3.85سعٌد محمد فوزي جمال احمد443/102

2.54.8ضعٌف3.152.53.55سعٌد امٌن خالد احمد543/103

3.4ضعٌفضعٌف4.052.5ضعيف باسرده صالح سرٌع طالب احمد643/104

2.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.75حمٌص محمد عبدالاله احمد743/105

ضعٌفغائبضعٌفغائبضعٌفضعٌفثابت عبدهللا محمد احمد843/106

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد عبده محمود احمد943/107

ضعٌفضعٌفضعٌف4.5ضعٌف2.5فارس علً محمد ادم1043/108

4.653.252.94.63.24.35غرٌب ٌحٌى حسن عمر ادهم1143/109

4.754.34.254.8ضعٌف3.85سالمٌن ناصر احمد اصٌل1243/110

ضعٌفضعٌفغائب4.2ضعٌفضعٌفمحمد عبدالرحمن جمٌل اصٌل1343/111

2.5ضعٌفغائب4.85ضعٌف3.75الداوي عبدالرحمن محمود اصٌل1443/112

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

12 من 1صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2016/2015الفصل االول للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ االدارة
مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

ضعٌفضعٌف4.453.05ضعٌف3.25محمد عبده خالد اكرم1543/113

3.4ضعٌفضعٌف3.25مرٌضضعٌفجامع فضل خالد اكرم1643/114

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعلً محمد عبدهللا امجد1743/115

2.75ضعٌف4.752.55ضعٌف3.75علً علوي عبدالحكٌم انس1843/116

43.2543.252.852.85عبدهللا احمد خالد اٌات1943/117

2.8ضعٌفضعٌف2.6ضعٌف2.5عبدالرحمن سعٌد محمد اٌمن2043/118

ضعٌف4.753.452.9ضعٌف4.1ابراهٌم ٌاسٌن شكٌل توفٌق2143/119

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.5الوعٌل محمد علً محمد جمال2243/120

ضعٌفضعٌف3.552.54.753.5عبدهللا محمد عبدهللا علً حنان2343/121

3.52.54.754.253.12.95عوض احمد محمد حبٌب خالد2443/122

2.753.25ضعٌفضعٌف4.252.5العٌو علً فٌصل خالد2543/123

ضعٌفضعٌف3.852.5ضعٌف3.15ناصر محمد احمد دالل2643/125

4.253.152.52.5ضعٌف2.5شهاب محمد عبده عجاج دنا2743/126

2.554.35ضعٌف4.25ضعٌف3.25منصور محمد مجدي روٌدا2843/127

12 من 2صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2016/2015الفصل االول للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ االدارة
مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

4.953.754.8544.654.95حسن سعٌد ثابت رٌم2943/128

4.53.34.854.63.853.75 علً منصور عارف سارة3043/129

3.93.44.654.654.054.05عبدهللا محمد فهمً سارة3143/130

4.654.34.54.2544.95قاسم حسٌن عبدهللا سلٌم3243/131

4.353.94.753.25مرٌض4.15عفان علً عبدهللا صالح سلٌمان3343/132

4.654.254.854.53.74.9علً سعٌد محمد سهام3443/133

4.64.654.74.054.152.5الٌاسري احمد محمد احمد سوسن3543/134

3.753.254.853.53.14.95سعٌد محمد حسٌن شفاء3643/135

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسعٌد عبادي قاسم صالح3743/136

3.64.254.94.54.74.2 علً احمد علً صفاء3843/137

4.252.54.74.153.052.5منصر سلٌمان ادٌب صفٌة3943/138

34.53.252.654.4غشصالح محمد احمد طارق4043/139

غائبضعٌفضعٌف2.53.6ضعٌفحسن علً صالح عارف4143/140

4.2544.854.74.254.15سعد سالم سعد عبدالباسط4243/141

12 من 3صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2016/2015الفصل االول للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ االدارة
مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

4.13.54.753.054.054.9فارع طاهر غسان عبدهللا4343/142

2.953.153.53.25ضعٌف3خبور علً عبدهللا محمد عبدهللا4443/143

4.12.54.73.454.054.25 شمالن  عكوش عبدالناصرصالح4543/144

4.13.254.753.352.53.35 الهمدانً سعٌد علً عبٌر4643/145

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسعٌد فارع صالح عفاف4743/147

2.92.753.63.252.93.25 راشد مقبل فضل عالء4843/148

ضعٌف3.1ضعٌف4.5ضعٌف2.5عوض فضل سالم عل4943/149ً

3.14.8ضعٌف4.252.53.75القاضً علً صالح عبدالجبار عل5043/150ً

4.63.254.053.25ضعٌف4.3سعٌد محمد عبدهللا عل5143/151ً

4.83.254.64.54.054عوض محمد عزام عمار5243/152

3.1444.5ضعٌف4.75محمد عبدهللا ٌاسر عمار5343/153

32.54.12.653.14العماري مسعد علً عمارعبده5443/154

42.82.82.5ضعٌفضعٌفسٌف عبده خلٌل غسان5543/155

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد فضل محمد منصور غمدان5643/156

12 من 4صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2016/2015الفصل االول للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ االدارة
مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

ضعٌف2.55ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصالح فضل خالد فادي5743/157

4.2544.43.753.254.5محمد ردمان فهد فادي5843/158

4.83.754.744.14.6ٌحٌى هاشم احمد فاطمة5943/159

4.152.52.73.45ضعٌف3.8 عبدهللا فضل فٌصل فاٌدة6043/160

4.64.053.654.75ضعٌف3.75جباري احمد صالح قاسم6143/161

4.753.854.852.652.753.65 عبدهللا ثابت عبدهللا قاسم6243/162

4.33.84.754.84.054.65عبدهللا سالم عبدالقادر كامٌلٌا6343/163

غائب3.05ضعٌف3.5ضعٌفضعٌفٌحٌى محمد عبدالعزٌز لبنى6443/164

ضعٌف4.5ضعٌف32.54.6نعمان علً محمد لمٌاء6543/165

4.6غائب3.0533.553.75محمد محسن عبدالكرٌم لٌلى6643/166

ضعٌف3ضعٌف3.05ضعٌف2.85غالب عبده عبدهللا ماجده6743/167

غائبغائبغائبغائبغائبغائبسعٌد محمد ٌحٌى مجدي6843/168

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلوي محمد جالل محمد6943/169

ضعٌفضعٌفضعٌف3.7غائبضعٌفعبدالقوي محمد حسٌن جمال محمد7043/170

12 من 5صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2016/2015الفصل االول للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ االدارة
مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

ضعٌف2.65ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسعٌد محمد فوزي جمال محمد7143/171

4.53.253.754.654.93.65سٌف محمد خالد محمد7243/172

3.852.53.753.63.64.65عثمان احمد محمود خالد محمد7343/173

4.754.854.12.54.35الحداد احمد سٌف عبدالحمٌد محمد7443/174

2.5ضعٌف4.23.7ضعٌف2.5محمد احمد عبدهللا محمد7543/175

ضعٌفغائبضعٌفضعٌفضعٌف4.5علوي محمد احمد عبده محمد7643/176

3.254.14.62.853.252.5 سٌف عبدهللا علً محمد7743/177

ضعٌف3ضعٌفضعٌفضعٌف4.25مدٌنً احمد محمد احمد قاسم محمد7843/178

غائبغائبغائبغائبغائبغائباحمد محمد سعٌد مختار محمد7943/179

4.62.72.752.7ضعٌف4.5صالح احمد ٌاسر محمد8043/180

ضعٌف2.852.553.754.23.1صالح احمد عٌدروس محمود8143/181

2.92.5ضعٌف2.52.53.1العطوي صالح ابوبكر محمد محمود8243/182

ضعٌفضعٌفضعٌف3.25ضعٌف2.65جابر احمد علً مراد8343/183

4.42.754.62.52.753.7محمد محسن احمد مروى8443/184

12 من 6صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2016/2015الفصل االول للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ االدارة
مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

4.752.52.554.55ضعٌف4.75البحري نعمان عبدهللا احمد مرٌم8543/185

4.652.93.1ضعٌفضعٌف3اللبنً حسٌن صالح الخضر مصطفى8643/186

ضعٌفضعٌفضعٌف3ضعٌف2.5محمد مصطفى خلٌل منال8743/187

4.153.252.852.65ضعٌف3.6سالم محمد ناصر منال8843/188

ضعٌف4.252.852.5ضعٌفضعٌفمحمد حزام محمد منذر8943/189

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبده فارع رٌاض منى9043/190

4.753.754.84.43.83.8عبدهللا دادة علً مهدٌة9143/191

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمثنى شائف محمود نبٌل9243/192

ضعٌفضعٌفضعٌف2.5ضعٌفضعٌفمحمد سالم بدر نجاة9343/193

ضعٌف2.8ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبلخٌر احمد ناصر محسن الدٌن نور9443/194

ضعٌف4.252.853.25ضعٌف2.5عبدهللا علً جمال نوف9543/195

3.53.253.852.52.54.1ٌحٌى محمد عمر نوف9643/196

4.142.652.75ضعٌف2.7محمد هاشم سعٌد هاشم9743/197

2.73.75ضعٌف2.75ضعٌفضعٌفحسٌن محمد عبدالحلٌم جاوٌد هالة9843/198

12 من 7صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2016/2015الفصل االول للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ االدارة
مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

ضعٌفضعٌف3.152.9ضعٌف4ثابت محمد عبده هالل9943/199

3.43.9ضعٌف4.82.54.75سعٌد احمد غازي وجدان10043/200

4.252.754.54.353.74.5علً محمد انٌس وفاء10143/201

ضعٌفضعٌفضعٌف3.5ضعٌفضعٌفسعٌد ثابت اسكندر الٌاس10243/491

3.534.352.853.12.75عوض صالح جاجارٌن بونه10343/492

ضعٌف2.5ضعٌف4.75ضعٌف3المشدلً عبدهللا محمد عبدالرحمن جمال10443/493

4.953.854.754.74.64.95الدرٌن سعٌد هجٌش علً جمعه10543/494

ضعٌف4.53.153.4ضعٌفضعٌفبٌرم احمد عبدهللا حمزة10643/495

32.54.252.932.5الحسام محسن صالح محمد عل10743/496ً

4.83.42.753.05غائبضعٌفشائف علً احمد محمد10843/497

4.752.73.053.75ضعٌف2.6المنصوري عوض عبدهللا محمدناصر10943/498

ضعٌف4.753.553.4ضعٌف3.25سعٌد احمد محمد نجٌب مراد11043/499

4.64.54.153.32.5صالح احمد مساعد مشعل11143/500

3.252.754.83.94.252.5مصلً محمد مهدي احمد مصطفى11243/501

4.12.5ضعٌف4.75ضعٌف3.25محمد عمر ناصر محمدم11343/11

3.952.5ضعٌف4.8ضعٌف2.75صالح نصرعلً محمدم11443/12

12 من 8صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2016/2015الفصل االول للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ االدارة
مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

12 من 9صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2016/2015الفصل االول للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ االدارة
مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2016/2015الفصل االول للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ االدارة
مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

12 من 11صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2016/2015الفصل االول للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ االدارة
مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

12 من 12صفحة 


