



اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

انُظزٚح 

االلرصادٚح 

انجشئٛح

 الرصادٚاخ 

َمٕد ٔتُٕن

 انزٚاضح 

انًانٛح

 أطض انثذث 

انعهًٙ

 انرًُٛح 

االلرصادٚح

 انرأيُٛاخ 

االجرًاعٛح

 ذارٚخ انفكز 

االلرصاد٘

3322222

شغب2.52.953ضعيف خاٌ عثذانزساق صذٚك أتٕتكز142/169

غائبغائبغائبغائبغائب عهٙ يذًذ جالل أدًذ242/170

2.53.053ضعيفضعيف انظعٛذ٘ دظٍ أدًذ أدًذَصز342/171

غائب2.5ضعيفغشضعيف دظٍ عثاص عصاو أػزف442/172

2.5ضعيف2.53.25ضعيفعهٕاٌ عثذانكزٚى عهٙ أصٛم542/173

ضعيفضعيفضعيف2.5يصهخ صانخ يذًذ أصٛم642/174

3.753.25554.5انعصارج عثٛذ عثذهللا دظٍٛ أٚاخ742/175

غائبضعيف4.5غائب2.55عثاد٘ يذًذ عثذهللا تٓجد842/176

ضعيف2.52.53.252.5تاكز دظٍٛ يذًذ يثارن ذزك942/177ٙ

2.652.54.12.53.25داذى عثذهللا يذًذ ذٕتح1042/178

2.52.52.82.53.75 عٕض طانى سكٙ دًشج1142/179

2.52.52.852.52.75 يُذٔق يذًذ أدًذ دعاء1242/180

2.953.62.53ضعيف انجٛالَٙ عثذانمادر فارٔق صالح رد1342/181ًّ

2.53.52.53.25ضعيف عهٙ أدًذ طعٛذ أدظاٌ رلٛح1442/182

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

24 من 1صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

انُظزٚح 

االلرصادٚح 

انجشئٛح

 الرصادٚاخ 

َمٕد ٔتُٕن

 انزٚاضح 

انًانٛح

 أطض انثذث 

انعهًٙ

 انرًُٛح 

االلرصادٚح

 انرأيُٛاخ 

االجرًاعٛح

 ذارٚخ انفكز 

االلرصاد٘

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

ضعيفضعيفضعيفضعيف2.7عثذهللا دظٍ تاجًال رَا1542/183

2.5ضعيف2.8ضعيف2.75يظعٕد فزج عثٛذ يذًذ سكزٚا1642/184

4.63.55ضعيف3.25 انعثذنٙ عهٙ يذًذ فضم طارج1742/185

3.75غائبضعيفضعيفغائبعثذانزدًٍ عفٛف ٚاطز طارج1842/186

ضعيفضعيف3.45ضعيف2.7 عثذهللا طعٛذ ذٕفٛك طعٛذ1942/187

2.52.75ضعيفضعيفضعيف عهٙ رػاد يذًذ طًز2042/188

3.352.54.34.654.75تارتاع طعٛذ عثذهللا خانذ طًٛح2142/189

ضعيفضعيفضعيفضعيف2.5 إتزاْٛى ػٛخ جعفز عصاو طًٛزج2242/190

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيذًذ عثذانجثار عهٙ جًال ػفٛمح2342/191

غائبغائبغائبغائبغشعثذهللا يذًذ خانذ رغٛذ2442/192

3.22.53.252.53يذًذ يؼعم يذًذ ض2542/194ٍُٛ

2.52.52.62.54.25لاطى أدًذ فضم طالل2642/195

غائبغائبغائبغائبغائب عهٙ عًز صانخ عايز2742/196

ضعيفضعيف2.5ضعيف2.5عثذانزب عهٙ دظٍ عثذانزب2842/197

24 من 2صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

انُظزٚح 

االلرصادٚح 

انجشئٛح

 الرصادٚاخ 

َمٕد ٔتُٕن

 انزٚاضح 

انًانٛح

 أطض انثذث 

انعهًٙ

 انرًُٛح 

االلرصادٚح

 انرأيُٛاخ 

االجرًاعٛح

 ذارٚخ انفكز 

االلرصاد٘

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

3.42.53.252.93.75 دثرٕر يذًذ طانى عثذانزد2942/198ًٍ

غائبغائبغائبغائبغائب الخفيف علي محمد علي عبدالرحمن3042/199

3.22.52.54.53انصعٕ عثذهللا يذًذ عثذانزد3142/200ًٍ

2.5ضعيف2.5ضعيف2.8عزع لاطى عهٙ عثذانعشٚش3242/201

ضعيفضعيفضعيفضعيف2.5 عثذهللا عثذِ ادًذ عثذهللا3342/202

2.62.53.052.52.5عٕض عثذهللا جًال عثذهللا3442/203

ضعيفضعيف2.5غائب2.5عثذهللا طعٛذ ٔجذ٘ عالء3542/204

غائبضعيفضعيفضعيف2.5يذًذ عهٙ طًٛز عه3642/205ٙ

2.5ضعيف2.5ضعيف2.7 يمثم تٍ يمثم عثذانكزٚى عه3742/206ٙ

3.253.25ضعيفضعيف2.5 أيعثذ عهٙ فكز٘ عه3842/207ٙ

3.82.53.13.34.25عفاٌ يذظٍ عهٙ يذًذ عه3942/208ٙ

3.62.53.25ضعيف2.65أدًذ يثُٗ أدًذ عًار4042/209

3.12.52.93.753.75عثذانزطٕل فضم عهٙ عًار4142/210

ضعيفغائب2.5غائبغشيذًذ عثذهللا خانذ عٕاو4242/211

24 من 3صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

انُظزٚح 

االلرصادٚح 

انجشئٛح

 الرصادٚاخ 

َمٕد ٔتُٕن

 انزٚاضح 

انًانٛح

 أطض انثذث 

انعهًٙ

 انرًُٛح 

االلرصادٚح

 انرأيُٛاخ 

االجرًاعٛح

 ذارٚخ انفكز 

االلرصاد٘

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

2.53.34.25ضعيفضعيفطزارٔ يذًذ فٛصم فٓذ فاطًح4342/212

3.52.6554.64.75انزػٛذ٘ لاطى  طعٛذ َصز فاطًح4442/213

ضعيفضعيفضعيفضعيف2.5 َاصز يذًذ عثذانخانك فذ4542/214ٖٔ

غائبغائبغائبغائبغائب يُصز لاطى طهًٛاٌ لاطى4642/215

2.554.25غائبضعيف2.55يذًذ طانى صالح كفاح4742/216

4ضعيف2.5ضعيف2.65 تادؼٕاٌ عًز يذفٕظ أَٛض نًٛض4842/217

2.53.25ضعيفضعيفضعيف ػًظاٌ عثذانذائى يذًٕد نُٛذا4942/218

2.53.75غائبضعيف2.55 أدًذ صانخ َاصز طّ يأٚح5042/219

4.25غائب3.42.653.6عثذانغفٕر عثذانًجٛذ سكزٚا يذًذ5142/220

غائب2.5غائبضعيفغائبلفٛغ عهٙ صانخ يذًذ5242/222

3.52.52.52.852.75 ايثارن عهٙ عثٛذ يذًذ5342/223

2.5ضعيفضعيفضعيفضعيف َاصز أدًذ عهٙ يذًذ5442/224

2.5ضعيف2.5ضعيف2.7َاصز صانخ يُصٕر يذًذ5542/225

ضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفعًٛز٘ عثذهللا يذًذ يخرار5642/226

24 من 4صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

انُظزٚح 

االلرصادٚح 

انجشئٛح

 الرصادٚاخ 

َمٕد ٔتُٕن

 انزٚاضح 

انًانٛح

 أطض انثذث 

انعهًٙ

 انرًُٛح 

االلرصادٚح

 انرأيُٛاخ 

االجرًاعٛح

 ذارٚخ انفكز 

االلرصاد٘

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

ضعيفضعيفضعيفضعيف2.55 أدًذ صادق ٚاطٍٛ يذًذ5742/227

ضعيف3.52.52.82.85 ػائف يذًذ ٚذٛٗ يذًذ5842/228

غائبغائبغائبغائبغائب جٕنٛذ يذًٕد عًز يذًٕد5942/229

2.54.25ضعيف2.5ضعيفٚاتهٙ يذًذ أدًذ خانذ يذًٕد6042/230

2.52.52.54.82.5انعٛاضٙ طعٛذ يذًذ يذًٕد6142/231

غائبغائبغائبغائبغائبراػذ يثُٗ َاجٙ يخرار6242/232

2.52.75ضعيفضعيفضعيف صانخ يمثم يذًذ يز6342/233ٖٔ

3.52.63.83.654.25 يثُٗ صانخ يذًذ يؼراق6442/234

2.92.75ضعيفضعيفضعيف َاصز يذًذ ٔنٛذ يُٛف6542/235

غائب3.952.53.54 أدًذ عثذِ فارص َجٛثح6642/236

2.62.532.73.5دظٍ يذًذ ٔجذاٌ َزي6742/237ٍٛ

3.42.52.5ضعيفضعيف طعٛذ عهٙ يذًذ َصز6842/238

2.52.52.52.92.5 االصثذٙ دظٍٛ أدًذ يذًذ 6942/239َٗٓ

غائبغائبغائبغائبغائب عثذهللا طعٛذ ذٕفٛك َٕر7042/240

24 من 5صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

انُظزٚح 

االلرصادٚح 

انجشئٛح

 الرصادٚاخ 

َمٕد ٔتُٕن

 انزٚاضح 

انًانٛح

 أطض انثذث 

انعهًٙ

 انرًُٛح 

االلرصادٚح

 انرأيُٛاخ 

االجرًاعٛح

 ذارٚخ انفكز 

االلرصاد٘

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

2.52.52.72.53 ثاتد أدًذ تٍ أدًذ َٕراج7142/241

غائبغائبغائبغائبغائبتاجزاد أدًذ َاصز دظٍٛ ْاد7242/242٘

2.62.54.25ضعيف2.5 عثذانزدًٍ يذًذ تذر هللا ْثح7342/243

2.54.332.5ضعيفْٛثى طعٛذ ْؼاو ْثح7442/244

ضعيفضعيفضعيفضعيف2.5صانخ أدًذ ػٓاب ْؼاو7542/245

2.653.25ضعيف2.52.5 يمثم عثذانعشٚش َجٛة ٔئاو7642/246

غائبغائبغائبغائبغائبانعش٘ غاَى يذًذ َجٛة ٔجذا7742/247ٌ

2.52.53.4533.25 عثذانزب طعذ صانخ َٕٚض7842/248

ضعيف3غشضعيفضعيفانشتٛز خًٛض إٚٓاب أَٛض 7942/406

ضعيف2.7أدًذ تٍ أدًذ أَٛض ٔالء8042/407
ضعيف

43.5

غائبغائبػالل صانخ أدًذ صانخ ػالل8142/413
غائب

غائبغائب

2.52.52.73.252.5أدًذ عهٙ ضثٛاٌ فٛصم هللا ْثح8242/414

3ضعيف3.9ضعيفضعيفطانى عهٙ لٛض اٚٓاب8342/415

3.252.53ضعيف2.5أدًذ طارق طانٙم8442/26

24 من 6صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

انُظزٚح 

االلرصادٚح 

انجشئٛح

 الرصادٚاخ 

َمٕد ٔتُٕن

 انزٚاضح 

انًانٛح

 أطض انثذث 

انعهًٙ

 انرًُٛح 

االلرصادٚح

 انرأيُٛاخ 

االجرًاعٛح

 ذارٚخ انفكز 

االلرصاد٘

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

24 من 7صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

انُظزٚح 

االلرصادٚح 

انجشئٛح

 الرصادٚاخ 

َمٕد ٔتُٕن

 انزٚاضح 

انًانٛح

 أطض انثذث 

انعهًٙ

 انرًُٛح 

االلرصادٚح

 انرأيُٛاخ 

االجرًاعٛح

 ذارٚخ انفكز 

االلرصاد٘

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

99

100

101

102

103

104

105

106

107

111

112

113

114

115

24 من 8صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

انُظزٚح 

االلرصادٚح 

انجشئٛح

 الرصادٚاخ 

َمٕد ٔتُٕن

 انزٚاضح 

انًانٛح

 أطض انثذث 

انعهًٙ

 انرًُٛح 

االلرصادٚح

 انرأيُٛاخ 

االجرًاعٛح

 ذارٚخ انفكز 

االلرصاد٘

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

24 من 9صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

انُظزٚح 

االلرصادٚح 

انجشئٛح

 الرصادٚاخ 

َمٕد ٔتُٕن

 انزٚاضح 

انًانٛح

 أطض انثذث 

انعهًٙ

 انرًُٛح 

االلرصادٚح

 انرأيُٛاخ 

االجرًاعٛح

 ذارٚخ انفكز 

االلرصاد٘

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

24 من 10صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

انُظزٚح 

االلرصادٚح 

انجشئٛح

 الرصادٚاخ 

َمٕد ٔتُٕن

 انزٚاضح 

انًانٛح

 أطض انثذث 

انعهًٙ

 انرًُٛح 

االلرصادٚح

 انرأيُٛاخ 

االجرًاعٛح

 ذارٚخ انفكز 

االلرصاد٘

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

24 من 11صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

انُظزٚح 

االلرصادٚح 

انجشئٛح

 الرصادٚاخ 

َمٕد ٔتُٕن

 انزٚاضح 

انًانٛح

 أطض انثذث 

انعهًٙ

 انرًُٛح 

االلرصادٚح

 انرأيُٛاخ 

االجرًاعٛح

 ذارٚخ انفكز 

االلرصاد٘

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

24 من 12صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

24 من 13صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

24 من 14صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

24 من 15صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

24 من 16صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

24 من 17صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

24 من 18صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

24 من 19صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

24 من 20صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

6720

3.35

24 من 21صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

24 من 22صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

24 من 23صفحة 






اقتصاد دولي: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الثاني للفصل الدراسي االول

م2016/2015الدور االول  للعام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

24 من 24صفحة 


