



سٌاحة وفندقة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الثانً للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

 اقتصاديات 

نقود وبنوك

 الرياضة 

الوالية

 أسس البحث 

العلوي

 التنوية 

االقتصادية

 التأهينات 

االجتواعية

 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.5قاسم محمد رمزي أحمد142/330

غائبغائبضعٌفضعٌفغائبسالم محمد رامً أحمد242/331

غائب2.6غائب2.52.5نعمان محمد شوقً أحمد342/332

غائبغائبغائبغائبغائبصالح محمد عادل أحمد442/333

2.5ضعٌف2.7ضعٌف2.5 صالح محمد فضل أحمد542/334

غائبضعٌفضعٌفضعٌف2.5طاهر أمٌر ماهر أحمد642/335

3.12.853.53.253.5 علً محمد ولٌد أحمد742/336

غائبضعٌفضعٌفغائب2.5محمد أنور ٌاسٌن أحمد842/337

2.53ضعٌفضعٌف2.5عمر محمد أحمد أصٌل942/338

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌحٌى عزٌز أعتقاد1042/339

ضعٌف2.52.52.552.5علً أحمد زكً أكرم1142/340

2.52.75ضعٌفضعٌف2.5عبدهللا أحمد عبدهللا أمون1242/341

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفالخوربً علً عبدهللا إبراهٌم1342/342

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
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مالحظات االســـمرقم القيدرقم

3.5ضعٌف2.85ضعٌف2.95عبدالرب حسٌن حمود عبدالسالم1442/343

ضعٌفضعٌف2.5ضعٌفضعٌف عثمان مهدي محمد موسى1542/344

2.543.254ضعٌف حٌدرة مسعد علً جمٌل1642/345

3.5ضعٌف2.5ضعٌفضعٌفحسٌن مقبل قاسم هزام1742/346

2.952.5غائب3.72.85ٌوسف سعٌد سالم حسٌن1842/347

2.652.53.753.453.25 علً صالح محمد حمدي1942/348

2.5ضعٌف2.7ضعٌفضعٌفسٌف حمود أنٌس حنٌن2042/349

غائبضعٌف3.4ضعٌفضعٌفأحمد عبدالرحمن محمد خلدون2142/350

غائبغائبغائبغائبغائبسٌف عبدالحمٌد شهاب رضوان2242/351

غائبغائبغائبغائبغائب عباد عوض خالد قٌصر هٌثم2342/352

غائبغائبغائبغائبغائبعبٌد سالم ولٌد سالم2442/353

غائبغائبغائبغائبغائب القادري مثنى علً  أحمد سعٌد2542/355

غائبضعٌف2.9غائبغائبعباد حمود جعفر سقاف2642/356

13 من 2صفحة 
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مالحظات االســـمرقم القيدرقم

2.53.053.25ضعٌف2.5علً بن علً محمد سمٌرة2742/357

غائبغائبغائبغائبغائبموسى عبدهللا إبراهٌم شعٌب2842/358

غائبغائبغائبغائبغائب سالم حسن خالد صالح2942/359

غائبغائبضعٌفضعٌفضعٌف محمد أحمد عمر صالح3042/360

غائبغائبغائبغائبغائبسعٌد  عبدهللا عبدالحكٌم محمد3142/361

43.154.753.44.5صالح سعٌد علً طاهر3242/362

غائبغائبغائبغائبغائبابٌش أحمد أحمد طه3342/363

غائبغائبغائبغائبغائبعلً عبدالقادر علً عبدالرحمن3442/364

غائبغائبغائبغائبغائبعلً أحمد أبوبكر عبدهللا3542/365

ضعٌف2.52.52.5ضعٌفعبدهللا فضل صالح عبدهللا3642/366

3.82.53.75غش3ناجً عبدهللا فٌصل عبدهللا3742/367

غائبغائبغائبغائبغائبقاسم عبدهللا مسعد عبدهللا3842/368

2.52.53.32.53باحرقه عبدهللا أحمد عبدهللا عبٌر3942/369
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مالحظات االســـمرقم القيدرقم

غائبغائبغائبغائبغائبٌحٌى محمد قاسم عالء4042/370

2.853غش2.52.9المحضار سالم أحمد حسٌن عل4142/371ً

ضعٌفضعٌف2.52.52.5العامري أحمد محمد صالح عل4242/372ً

ضعٌفضعٌفغش2.52.5حسن عمر محمد عمر4342/373

غائبغائبغائبغائبغائب الطوٌل أحمد بن أحمد أمٌن عهد4442/374

غائبغائبغائبضعٌفغائبابراهٌم  عبدهللا ابراهٌم عبدهللا4542/375

غائبغائبغائبغائبغائب علً سعد عبده أحمد فضل4642/376

غائبغائبغائبغائبغائب أحمد ناصر علً قاسم4742/377

ضعٌفضعٌف2.5غائبغائبصالح بن صالح قحطان4842/378

3ضعٌف2.6ضعٌف2.6حمٌد شرف علً نجٌب ماجد4942/379

ضعٌفضعٌف2.5ضعٌف2.55 محمد عبدهللا علً مالك5042/380

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.65درهم محمد سند محمد5142/381

غائبغائبغائبغائبغائب الحٌدري أحمد ناجً علً محمد5242/382

13 من 4صفحة 






سٌاحة وفندقة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الثانً للفصل الدراسً االول

م2016/2015 للدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

 اقتصاديات 

نقود وبنوك

 الرياضة 

الوالية

 أسس البحث 

العلوي

 التنوية 

االقتصادية

 التأهينات 

االجتواعية

 تاريخ الفكر 

االقتصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

3.25ضعٌف2.82.5محمد علً علً محمد5342/383

غائبغائبغائبغائبغائبمحمد ثابت محمود محمد5442/384

2.52.53.25ضعٌف2.5سعٌد محمد محمود محمد5542/385

غائب2.5ضعٌفضعٌفضعٌف هادي حسٌن هادي محمد5642/386

ضعٌفضعٌفغائبضعٌفضعٌفعلً نعمان محمد ولٌد محمد5742/387

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.5حسن عبده وهٌب محمد5842/388

2.93.25ضعٌفغائبضعٌفمثنى علً شعفل محمود5942/389

2.52.52.752.5ضعٌفصالح فضل أحمد مروى6042/390

ضعٌف2.5ضعٌفغائبغائبشٌخان علوي محمد اصٌل6142/391

2.5ضعٌفضعٌفضعٌف2.5علوان عبدهللا علً جمٌل معٌن6242/392

2.92.5ضعٌفضعٌفضعٌفعلً عبدهللا قائد معٌن6342/393

2.53.252.52.5ضعٌفمحمد صالح ثابت منى6442/394

غائب42.5ضعٌف2.5 شٌدق عمر محمد ناصر6542/395

13 من 5صفحة 
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ضعٌف2.83ضعٌفضعٌفداؤود أحمد ناصر نزٌة6642/396

ضعٌفضعٌف2.52.5ضعٌف أحمد عبدالرحمن خالد نسرٌن6742/397

غائبغائبغائبغائبغائب حزام محمد خالد هشام6842/398

2.93.252.5غشضعٌفأنور أحمد محفوظ عادل همام6942/399

غش3.353.252.5ضعٌفعبدالقادر عبدالشكور شكٌل مهند7042/417

غائبغائبغائبغائب هحود عبدالكرين اساهو حسام 7141/404

3.42.75ضعٌف القباطي هحود عبده خالد عورو 7341/431
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79
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