



اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)

اللغة االنجليزية 

(1)

مبادئ 

االدارة

مبادئ 

االحصاء

332223

ضعٌف2.7ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاسماعٌل عبدالقادر عبدالرحمن ابراهٌم143/202

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد محمد رمزي احمد243/203

غائبغائبغائبغائبضعٌفغائبشٌخ صالح محمد علً احمد343/204

غائبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف3.35 عبٌد محمد فضل احمد443/205

4.7544.854.54.054.05شٌبان احمد مسعد صالح ارحاب543/206

ضعٌف2.52.54.12.5ضعٌفابراهٌم عبدالقادر ابراهٌم ارسال643/207

ضعٌف2.55ضعٌف3.9ضعٌف2.5 عبدالنبً حسٌن عبدهللا اشجان743/208

3.252.54.753.12.54.9محسن عبدالرحٌم محمود افراح843/209

2.54.92.53.254.4ضعٌفنجاش محمد زٌد شفٌق الٌاس943/210

ضعٌف2.7ضعٌف2.552.85ضعٌف سلٌمان محمد نور ابراهٌم امنة1043/211

2.65ضعٌفضعٌف2.52.754محمد علً سعد عوض امنٌة1143/212

4.94.954.854.954.95صالح عبدهللا ردفان امٌر1243/213

ضعٌف2.5ضعٌف2.7ضعٌف3عبدهللا احمد علً  انسام1343/214

ضعٌف4.75غائب4.42.54.85احمد عوض عمر اوصاف1443/215

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

26 من 1صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 
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(1)

اللغة االنجليزية 

(1)

مبادئ 

االدارة

مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

3.854.15ضعٌف4.54.54.75هاشم سعٌد عبدالرحمن اٌمان1543/216

ضعٌف2.55ضعٌف3.75ضعٌف3.15محمد احمد علً اٌمن1643/217

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعبدهللا السٌد علً برٌم1743/218

3.552.54.13.34.14.1عبدهللا محمد علً بشائر1843/219

4.954.54.754.854.152.65برقوق حسٌن علً عبدهللا تهان1943/220ً

2.52.73.75ضعٌفغائبضعٌفكراد سالم علً محمد تهان2043/221ً

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالسعدي محمد عبدهللا علً جالل2143/222

ضعٌف4.252.54.853.33.95جباري احمد قاسم حبٌب2243/223

غائبغائبغائبغائبغائبغائبثابت عبدهللا جمال خالد2343/224

4.42.64.254.83.52.8الرٌاشً عثمان عبدهللا خالد خلود2443/225

4.944.854.354.554.3االثوري راشد سلطان عارف دٌنا2543/226

4.754.254.754.054.34.95غانم مصطفى غانم رانٌا2643/227

4.14.54.353.53.553.65ٌفوز ردمان حسن ردمان2743/228

ضعٌفضعٌف2.5ضعٌفضعٌفضعٌفمحمد سالم علً رشاد2843/229

26 من 2صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول
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332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

4.152.54.254.653.254.15صالح علً ناصر رندى2943/230

ضعٌف3.453.6ضعٌفضعٌف3.25ابراهٌم محمد ابراهٌم روٌنا3043/231

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا احمد باسل رٌدان3143/232

2.52.5ضعٌفضعٌفضعٌف3.75سالم قاسم صالح سلطان3243/233

4.152.54.753.72.93.55علً سلٌمان علً سلٌمان3343/234

4.54.254.754.654.954.35 علً عوض فضل سمٌة3443/235

4.53.54.852.652.753.6علً زٌد صادق سوزان3543/236

2.54.55ضعٌف3.35ضعٌفضعٌف مدهش بن محمد جسار سوسن3643/237

4.134.754.33.63.4 علً سعٌد نبٌل سوسن3743/238

3.3ضعٌف4.1532.853.85علً حسٌن اسامه شذى3843/239

4.15ضعٌف3.63.8ضعٌفضعٌف محمد قاسم احمد شهاب3943/240

ضعٌف2.5ضعٌف3.5ضعٌف2.5فرج شعبان احمد صالح4043/241

3.25ضعٌفضعٌف3.52.55ثابت طه عبداالله طه4143/242

4.4ضعٌفضعٌف4.85غائبضعٌفمحمد هاشم علوي طه4243/243

26 من 3صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم
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مالحظات االســـمرقم القيدرقم

4.252.554.2544.25قاسم عبدالقادر جواد عاصم4343/244

4.7534.7543.14.1علً مهدي احمد عبدالرحمن4443/245

3.754.84.753.653.254.55سالم راجح فهمً عبدالرحمن4543/246

غائبغائبغائبغائبغائبغائبهواش عبدالرحمن ٌاسر عبدالرحمن4643/247

ضعٌفضعٌفضعٌف2.75ضعٌفضعٌفعقالن ناجً سعٌد عقالن عبدالعزٌز4743/248

4.252.754.752.553.554.55مطهر احمد بدر عبدالقوي4843/249

4.52.654.753.254.24محمد سالم سعد عبدهللا4943/250

2.5ضعٌفضعٌف5ضعٌفضعٌفمحمد صالح وحٌد عبدهللا5043/251

2.65ضعٌف2.8ضعٌفضعٌف4.35احمد شائف صالح عارف عبدالوهاب5143/252

3.35ضعٌف2.5ضعٌفضعٌفضعٌفعبدالقادر توفٌق وسٌل عصام5243/253

2.653.7غائب4.053.254.6صالح احمد صالح عل5343/254ً

3.752.54.252.753.53.8الجفري علً محسن عل5443/255ً

4.93.2554.553.854.55حاتم احمد محمد عل5543/256ً

3.852.54.7533.64.1شرف شمسان عادل عهد5643/257

26 من 4صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم
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332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

4.8ضعٌف4.353.2553.65عبدالوهاب مقبل احمد فاطمة5743/258

2.93.254.853.82.753.8محمد علً مختار فاطمة5843/259

3.5ضعٌف2.652.753.752.5عبدهللا علً عوض فاطمه5943/260

4.93.754.854.54.74.2العبدلً علً محمد فضل فاطمه6043/261

4.62.52.553.7غش3.6محمد سلٌمان محمد فهم6143/262ً

ضعٌف2.7ضعٌف3.8ضعٌف2.6حمودسٌف انٌس لمٌس6243/263

3.353.254.854.252.53.25حسٌن محمد علً محسن ماجدة6343/264

ضعٌف2.95ضعٌف4.25ضعٌف4.1عوض سالم صالح مجدي6443/265

4.753.254.12.52.73.25عبدالوهاب طارق الرحمن مجٌب6543/266

4.05ضعٌف3.152.53.752.5صالح احمد عبده جالل محمد6643/267

334.62.53.353.5سٌف قحطان جالل محمد6743/268

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعبادي احمد محمد جالل محمد6843/269

ضعٌف3.05ضعٌف32.754.5عبده ابراهٌم جمٌل محمد6943/270

ضعٌفغائبضعٌفضعٌفضعٌفالحاج قائد عبدالجبار خالد محمد7043/271

26 من 5صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 
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رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)

اللغة االنجليزية 

(1)

مبادئ 

االدارة

مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف3.5 حٌدرة عبدهللا سلطان محمد7143/272

2.5ضعٌف3.45ضعٌفغائبالخلقً علً عبدهللا محمد7243/273

2.52.552.82.52.5احمد عبدهللا علً محمد7343/274

غائبضعٌفضعٌف3.1ضعٌف2.5محمد عبدربه علً محمد7443/275

3.5ضعٌف32.5ضعٌف4سالم احمد ناصر عوض محمد7543/276

4.5ضعٌفضعٌف2.65غش2.8سالم علً فضل محمد7643/277

4.254.8543.754.3احمد راجح هٌثم محمد7743/278

ضعٌفضعٌفضعٌف2.52.9ضعٌفعبدهللا ابراهٌم ودٌع محمد7843/279

ضعٌفضعٌف3.63.7ضعٌف2.75صالح حسن محسن محمود7943/280

3.24.95ضعٌف3.152.52.5ابراهٌم محمد ابراهٌم مرام8043/281

4.854.9554.854.954.95ناجً محمد اسماعٌل ولٌد مرام8143/282

ضعٌفضعٌف3.53.05ضعٌف3.85بخٌت عمر احمد محمد مروى8243/283

4.52.54.853.73.753.25احمد بن احمد محمود مروى8343/284

2.5ضعٌف4.253.45ضعٌف3.25صالح محمد مروان مروى8443/285

26 من 6صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول
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332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

3.35ضعٌف3.5حلٌمان سالم حسٌن مصطفى8543/286
ضعٌف

ضعٌفضعٌف

3.7ضعٌف3.352.54.754.1محمد سعٌد خالد منٌرة8643/287

ضعٌفغائبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد احمد نصر منٌف8743/288

4.152.54.5 سعٌد غالب سعٌد محمد مها8843/289
ضعٌف

ضعٌف2.5

4.352.54.53.253.552.95علً مهدي فٌصل مهدي8943/290

4.42.54.85 صالح محمد كارم نرجس9043/291
ضعٌف

2.73.25

3.35ضعٌفضعٌف3.62.54.75هللا جار احمد حسٌن احمد نشوى9143/292

4.752.64.853.853.254.95عبدهللا محمود فؤاد نظرة9243/293

غائبغائبغائبغائبغائبغائبقاسم نورالدٌن محمد الدٌن نور9343/294

4.64.554.63.252.8سٌف فضل فؤاد هالة9443/295

2.534.753.54.154.55صالح حٌدر هالةعبده9543/296

2.5ضعٌفضعٌف2.6ضعٌف3.35 قاسم محمد قاسم هان9643/297ً

4.954.84.754.854.954.95عبدالملك احمد عبدالجلٌل هشام9743/298

4.152.54.53.444علً احمد اسماعٌل وائل9843/299

26 من 7صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد
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مبادئ 
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مبادئ 
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332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

3.244.754.054.73.3علً رجب عبدهللا حسٌن مراد ود9943/300

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأحمد قاسم مهٌوب خالد مهٌوب10042/74

34.53.753.852.53.8الهاللً الهاللً صالح صالح سمٌة10143/434

ضعٌف3.05ضعٌف4.13ضعٌفمهدي سالم محسن ارزاق10243/502

ضعٌفضعٌفضعٌف3.5ضعٌف2.5غالب علً احمد اروى10343/503

ضعٌفضعٌف2.52.84.12.5عبدهللا محمد علً عبدالسالم امان10443/504ً

ضعٌف4.252.52.65ضعٌف2.5محمد احمد محمد حسن10543/505

ضعٌفضعٌفضعٌف4.25ضعٌف3.85حسٌن علً سعٌد حسٌن10643/506

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد احمد خالد خلدون10743/507

2.75ضعٌف42.55ضعٌف3.15عبدالقادر عبدالحبٌب فهمً عبدالرحمن10843/508

ضعٌفضعٌفضعٌف2.75ضعٌف2.5سالم صالح رشٌد مروى10943/509

4.754.8554.554.54.2شمالن فاروق انور بٌان11043/527

4.5غائبغائبغائبغائبغائبطه امٌن ولٌد مدٌن11143/528

ضعٌفضعٌفضعٌف2.5ضعٌفضعٌفالشبع عبدهللا محمد حسن11243/531

2.9ضعٌف3.752.7ضعٌف3.15سالم خمٌس علً صالح11343/532

26 من 8صفحة 
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114

115
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117
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119
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123

124

125

126

127

26 من 9صفحة 
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332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

128

129

130
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132

133
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135

137

138

139

140

141

26 من 10صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم
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مالحظات االســـمرقم القيدرقم
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كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)

اللغة االنجليزية 

(1)

مبادئ 

االدارة

مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

26 من 12صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة العربية 

(1)

اللغة االنجليزية 

(1)

مبادئ 

االدارة

مبادئ 

االحصاء

332223

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

26 من 13صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

26 من 14صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

26 من 15صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

26 من 16صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

26 من 17صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

26 من 18صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

26 من 19صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

26 من 20صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

26 من 21صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

6720

3.35

26 من 22صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

26 من 23صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

26 من 24صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

26 من 25صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى االول للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

26 من 26صفحة 


