



اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى االول الفصل الدراسً االول

م2016/2015للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين

اللغة 

(1)العربية 

اللغة 

االنجليزية 

(1)

مبادئ 

االدارة

مبادئ 

االحصاء

332223

3.944.64.654.44المساح مرشداحمد عبدهللا ابراهٌم143/301

ضعٌفضعٌفضعٌفغائبضعٌفضعٌفاحسان عبده باقص سعد243/302

4.352.52.852.5ضعٌف2.5 ٌعقوب صالح ابوبكر احمد343/303

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف3.152.5العمري علً احمد حسن احمد443/304

غائب3.63.052.8ضعٌف2.8احمد عبدهللا خالد احمد543/305

3.6ضعٌفضعٌف2.552.754.35احمد سعَد احمد علٌ سالم643/306

ضعٌف2.52.54.63.83.25احمد عبدالعلٌم رزق هللا عوض743/307

ضعٌفضعٌف4.72.5ضعٌف2.75محمد ٌحٌى عبدهللا احمد843/308

ضعٌف4.352.52.75ضعٌف2.6احمد علً عبدالباري محمد االهدل943/309

2.5ضعٌف4.252.7ضعٌف3ناشر احمد محمد احمد1043/310

غائبغائبغائبغائبغائبغائباروى ناصرحسٌن عبدهللا علعلة1143/311

2.5ضعٌف3.62.5ضعٌف3.65اسماء عباد محضار شٌخ1243/312

ضعٌفضعٌفضعٌف3.3ضعٌفضعٌفاسماء محمد صالح سالم الحسىي1343/313

ضعٌفضعٌفضعٌف3.65ضعٌف3.05خضر صالح رشٌد اصٌل1443/314

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

13 من 1صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى االول الفصل الدراسً االول

م2016/2015للدور 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

434.252.553.44.4 صالح سالم خالد افنان1543/315

2.82.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفالحاج حمود عبدالجبار اقدار1643/316

3.52.54.252.553.32.75فتٌنً سعٌد احمد امنٌة1743/317

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعلً حسان احمد امٌن1843/318

42.54.53.653.34.15ٌسلم محبوب احمد بركه1943/319

2.5ضعٌف3.93.15غش2.75بشرى علٌ عوض صالح الىقَب2043/320

2.5ضعٌفضعٌف3.752.54.6الشحٌري  محمد عوض سعٌد بكٌل2143/321

ضعٌفضعٌفضعٌف3.75ضعٌف2.65عبٌد علً عبده غالب تمام2243/322

3.553ضعٌف4.7ضعٌف3.25جمٌل مهدي علً سعٌد الطحس2343/323

غائبغائبغائبغائبغائبغائبحاتم وجدي محمد عبدهللا محمد 2443/324

3.753.254.754.654.654.8حلمً محمد غالب حزام2543/325

4.552.54.7543.93.7العشلة ناصر سالم حمدة2643/326

4.52.754.253.453.52.5عبدهللا محمد عدنان حنان2743/327

32.54.753.153.053.65عوض صالح علً حنان2843/328

13 من 2صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى االول الفصل الدراسً االول

م2016/2015للدور 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

ضعٌف4.52.852.9ضعٌف4.25عوض صالح علً حنٌن2943/329

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالكثٌري كرامة احمد محمد خدٌجة3043/330

2.6ضعٌفضعٌف2.82.53.2علً عبدهللا صالح خلود3143/331

4.752.53.954.65غش3.25دالل عبدالعزٌز محمد سٌف3243/332

4.53.754.754.53.753.8االثوري ناجً حسن محمد ذكرى3343/333

ضعٌف4.42.53.35ضعٌف3.75راجح محمد راجح عوض3443/334

ضعٌفضعٌفضعٌف2.52.54.2عبده رانٌاجهادعل3543/335ً

4.53.65ضعٌف4.75ضعٌف4رفٌق احمد عبدهللا صالح3643/336

ضعٌف2.52.754.12.52.9بشر ردمان محرم رٌم3743/337ً

2.852.754.753.852.952.5رٌهام سالم عبدهللا صالح3843/338

ضعٌف3.752.54.752.853.5بامقٌشم علً سالم كرامة سالم3943/339

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمر عوض سالم سامح4043/340

4.953.34.74.84.352.5الدمدمً ناصرعوض سالم سامٌة4143/341

4.954.94.64.854.74.95محسن احمد محمد سمٌة4243/342

13 من 3صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى االول الفصل الدراسً االول

م2016/2015للدور 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

3.152.5ضعٌف4.75ضعٌفضعٌفسالم الحاج احمد شرٌف4343/343

3.552.5ضعٌف4.6ضعٌف3.75صابرٌن عبدالواحد محمد4443/344

ضعٌف3.25ضعٌف4.35ضعٌف3الشحٌري صالح محمد صالح4543/345

غائبغائبغائبغائبغائبغائبجمعان صالح محمد صالح4643/346

ضعٌفضعٌف2.752.54.52.8صالح احمد بن احمد صفاء4743/347

4.33.35ضعٌف42.64.7عبدالرحمن وحٌد انور عبدالرحمن4843/348

ضعٌفضعٌفضعٌف4.7ضعٌفضعٌف شعٌب ناصر سالم عبدالرقٌب4943/349

غائبغائبضعٌفغائبضعٌفغائبعبدالعزٌز عبدهللا عبدالنبً عبدهللا5043/350

2.92.5ضعٌف2.652.654.75عبٌر علً عمر احمد5143/351

3.752.5ضعٌف3.5ضعٌف3.5محمد علً محمد عالء5243/352

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعلً محمد سالل عل5343/353ً

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعلٌ محمود صالح قاسم5443/354

4.53.7ضعٌف4.253.754.85علٌ ٍسلم وصر معبد الكلد5543/355ً

2.5ضعٌف4.53.85ضعٌفضعٌفسالم قاسم عبدهللا فاتن5643/356

13 من 4صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى االول الفصل الدراسً االول

م2016/2015للدور 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

3.22.5ضعٌف2.82.54زعبل عبدهللا عبدالناصر جمال فارس5743/357

غائبغائبغائبغائبغائبغائبفاطمة عادل محمد سٌف5843/358

2.5ضعٌفضعٌف2.53.254.05فاطمه عادل محمد صالح5943/359

ضعٌف2.75ضعٌف2.52.53.8حسن عبدهللا علً فاطمه6043/360

2.72.5ضعٌف3.253.64.25عبدهللا شوقً عبدهللا فلاير6143/361

2.652.5ضعٌف4.75ضعٌفضعٌففضل وحٌد فضل عل6243/362ً

2.854.2ضعٌف3.652.54.6قاسم علً محمد قاسم6343/363

ضعٌفضعٌفضعٌف3.2ضعٌفضعٌفموجر كدف صدقه لٌال6443/364ً

4.42.54.64.54.64.75بامهٌل عمر سرور بخٌت ماجد6543/365

ضعٌف4.1غائب4ضعٌفضعٌفماجد محمد عبدالقادر عبدهللا سالم6643/366

ضعٌفغائب42.55ضعٌفضعٌفباثور محمد علً محسن مالكة6743/367

4.64.54.854.84.954.95جوبان مبارك محمد مبارك6843/368

3.952.5ضعٌف3.752.54.65زغمة هادي احمد محمد6943/369

غائب4.3ضعٌفغائبغائب3.85علً طاهر حسٌن محمد7043/370

13 من 5صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى االول الفصل الدراسً االول

م2016/2015للدور 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

ضعٌف3.1ضعٌف4.75ضعٌف3.5محمد سعٌد عمر احمد7143/371

ضعٌف2.75ضعٌف4.35ضعٌف3محمد سلَمان بكر مبارك7243/372

2.954.5ضعٌف2.63.3غائبمحمد صالح محمد ثابت7343/373

32.5ضعٌف4.25ضعٌف2.75محمد عبدالواسع احمد محمد7443/374

3.352.5ضعٌف4.55ضعٌف2.75محمد علً عبده محمد7543/375

ضعٌف4.1ضعٌف4.25ضعٌف3.5محمد عبده ناجً محمد7643/376

4.2534.853.354.74.7علً عبدهللا علً محمد7743/377

3.92.5ضعٌف4.52.54.25محمد عمر علً محمد7843/378

ضعٌف2.95ضعٌف4.25ضعٌف2.75محمدوصر محمد عمر7943/379

4.654.854.2544.354.8باكثٌر محمد احمد محمد مراد8043/380

3.653.254.952.9ضعٌف3مرام مبارك علً بدو8143/381

ضعٌف354.054.95غائبمروى قٌس علً خٌر هللا بخٌت8243/382

ضعٌف4.3544.1ضعٌف2.5مرٍم محسه علٌ محمد باثور8343/383

4.24.4ضعٌف4.6ضعٌف3.05مصطفى محمود احمد نور8443/384

13 من 6صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى االول الفصل الدراسً االول

م2016/2015للدور 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

4.853.54.354.354.954.95هٌثم سالم حسٌن مصلح8543/385

4.652.54.752.74.22.5الحاصل عبدربه علً معاذ8643/386

4.454.854.754.74.853.6مفٌد علً فارع احمد الزعزع8743/387ً

ضعٌف4.65ضعٌف3.253.54محمد ثابت هاشم منٌة8843/388

غائبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفالعبار محمد احمد ناصر8943/389

ضعٌف4.3ضعٌف4ضعٌف3.75نبٌل جمٌل حسٌن احمد صدٌق9043/390

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفندى هادي احمد حسن9143/391

2.52.62.5ضعٌف2.85ضعٌفهادً مىصور هادً واصر9243/392

2.852.5غائب3.52.54.6هاوٌ محمد عبدي عل9343/393ٌ

2.52.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفالعرٌقً عبدالباقً طارق هشام9443/394

2.72.52.5ضعٌفضعٌف3.75سعد مسعد محمد ناجً هند9543/395

3.42.754.752.92.554.25عبدالوهاب محمد هندمحبوب9643/396

ضعٌفضعٌفضعٌف3.25ضعٌف2.9هَثم محمد عبدي عبدهللا9743/397

4.52.54.62.844.5علً علً محمد وجدان9843/398

13 من 7صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى االول الفصل الدراسً االول

م2016/2015للدور 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

4.353.754.23.65ضعٌفضعٌفسلٌمان ٌاسٌن شوقً ٌاسٌن9943/399

4.32.52.653.753.454سالم سعد احمد ٌحٌى اٌات10043/416

ضعٌفضعٌف3ضعٌف32.75الحاج عبدهللا محمد احالم10143/510

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمهدي عوض علً احمد10243/511

ضعٌف2.5ضعٌفضعٌفضعٌف2.5 صالح عبدهللا عوض احمد10343/512

4.52.53.252.53.43.45الحداد سعٌد انور خالد رفٌدة10443/513

ضعٌف4.54.53.25ضعٌف3.4صالح محسن صالح سماح10543/514

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا صالح احمد عبدالرحمن10643/515

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.5محمد عبدالحمٌد احمد عفراء10743/516

غائبغائبغائبغائبغائبغائباحمد حسٌن كمال فائزة10843/517

3.25ضعٌف2.654.53.854.5حسٌن محمد عبدالغنً ناصر محمد10943/518

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد مسعد صالح11043/529

111  

112

13 من 8صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى االول الفصل الدراسً االول

م2016/2015للدور 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

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

13 من 9صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى االول الفصل الدراسً االول

م2016/2015للدور 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

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

13 من 10صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى االول الفصل الدراسً االول

م2016/2015للدور 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

141

13 من 11صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى االول الفصل الدراسً االول

م2016/2015للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ 
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