



اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

غائبغائبغائبغائبغائبعٌٕ يذًذ أدًذ جالل أدًذ142/249

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.5أدًذ  عبذِ دًٍذ أدًذ242/250

2.75ضعٌف2.5ضعٌف2.5يذظٍ عهً طعٍذ أدًذ342/251

غائبغائبغائبغائبغائبانذٌٍبً عبذربّ أدًذ عبذهللا أدًذ442/252

32.52.52.52.5 يُصٕر طعٍذ عهٕي أدًذ542/253

2.5ضعٌف3.25ضعٌف3إَٔر عثًاٌ يذًذ أدًذ642/254

ضعٌفضعٌف2.52.53.25عًز أدًذ ْذار أدًذ742/255

2.5ضعٌف2.5ضعٌف2.5انعبظً يذًذ أطعذ يذًذ أطعذ842/256

ضعٌف2.552.5ضعٌف2.5شائف قائذ يذًٕد ٔاف942/257ً

3.5ضعٌف3.25ضعٌف3.45عهٕي أدًذ عهً أصانة1042/258

2.52.534.253.75قائذ عهً عبذِ إًٌا1142/259ٌ

2.53ضعٌفضعٌف3.05عهٕي أنذاج عبذهللا أصٍم1242/260

4.753.253.25ضعٌف3.45ٌظهى عبذهللا طعٍذ أفزاح1342/261

2.75ضعٌف2.6ضعٌف3.1 عبذهللا دظٍٍ ريشي أٌات1442/262

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

13 من 1صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

3.153.453.93.253.75بافزج عهً طعٍذ صانخ أ1542/263ًٌٍ

ضعٌفضعٌف2.8ضعٌف3.05يذًذ عصًث يٕاْب بذرٌة1642/265

3ضعٌفضعٌفضعٌف2.7أدًذ َاصز عبذانُاصز جًال1742/266

3.252.53ضعٌف2.7عبذِ عهً َاصز عبذانُاصز جًال1842/267

غائبغائبغائبغائبغائبدظٍ عبذهللا دظٍ عبذهللا دظ1942/268ٍ

3.75ضعٌفضعٌفضعٌف2.5عهً يذًذ عارف دعاء2042/269

ضعٌف3.42.5ضعٌف2.55َصٍب سٌذ أدًذ رافث2142/270

2.52.52.72.53 خهٍم عبذانجبار يذًذ راي2242/271ً

غائب2.5ضعٌف2.52.5يذًذ فؤاد عبذهللا رٔا2342/272ٌ

3.25ضعٌف2.52.54.2عبذهللا أدًذ فؤاد رٔا2442/273ٌ

2.52.6542.53.75باقطٍاٌ أدًذ عٕض صانخ طانى2542/274

ضعٌفضعٌف2.6ضعٌف2.7فزجٕت فضم عهً طايز2642/275

2.52.52.75ضعٌف2.5طانى عبذِ يذًذ طًٍز2742/276

4ضعٌف2.5ضعٌفضعٌفكذٌخ عهً أدًذ طٓى2842/277

13 من 2صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

2.5ضعٌف3.5ضعٌفضعٌفطعٍذ صانخ يٓذي صذٌق2942/278

ضعٌفضعٌف4.25ضعٌفغائبفضم طعٍذ عارف عبذهللا3042/279

غائبغائبغائبغائبغائب دظٍٍ فاضم أدًذ خانذ3142/280

2.52.52.53.74.25طعٍذ فارع يذًذ عبذهللا3242/281

غائبغائبغائبغائبغائبعهً يذًذ َاصز عبذهللا3342/282

3.252.54.5ضعٌف2.6يذًذ صانخ ثابث عذبة3442/283

3.252.53غائب2.65دظٍٍ صانخ عادل عشٌش3542/284

3.25ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففزج يذًذ عبذهللا عالء3642/285

4.253.254.5ضعٌف3.7انعٍذرٔص عبذهللا عهٕي عهً عهٕي3742/286

غائبغائبغائبغائبغائبانباخشً يذًذ أدًذ َاصز عه3842/287ً

غائبغائبغائبغائبغائبعبذانزدٍى جعفز يذًذ عًز3942/288ٔ

ضعٌفضعٌف2.75ضعٌف2.5يخشف عبذهللا دظٍ عٕاد4042/289

ضعٌفضعٌف3.9ضعٌف2.9عهً يذًذ ٔنٍذ عٍشة4142/290

3.75ضعٌف2.75ضعٌف2.5عهً عبذهللا دظٍ ياْز4242/291

13 من 3صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

3.652.53.42.53باطُبم عبذانشٍخ عهً أدًذ يذًذ4342/292

2.652.53.43.54.25 عبذهللا عٕض طانى يذًذ4442/293

3ضعٌف3.75ضعٌفضعٌفسٌٍ يذًذ عبذانفحاح يذًذ4542/294

ضعٌفضعٌف2.5ضعٌفضعٌفانًُزي أدًذ عهً يذًذ4642/295

2.52.52.53ضعٌف َاصز يذًٕد باطم يذًٕد4742/297

3.752.53ضعٌف2.5صانخ يذًذ فزداٌ يذًٕد4842/298

غائبغائبغائبغائبغائبدَجً يذًٕد كارو يذًٕد4942/299

غائبغائبغائبغائبغائبأيٍٍ دظٍ عفٍف يذدث5042/300

2.852.53ضعٌف2.5محمد عوض جمٌل مروان5142/301

غائبضعٌف3.15غائب2.5عمر محمد خورشٌد مروان5242/302

2.52.54.25ضعٌفغائبعبدالكرٌم محبوب أقبال معتز5342/303

غش2.72.53.52.7الغاز سالم أحمد معٌن5442/304

2.52.54.25ضعٌف2.85صالح سعٌد محمد مروان منار5542/305

2.152.653.5ضعٌف2.5سعٌد أحمد رئٌف منال5642/306

13 من 4صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

غش3.12.542.5هاشم عمر محمد نادٌة5742/307

2.92.53.552.53 عقالن علً أحمد  طالل نادٌن5842/308

32.852.75ضعٌف2.8العزانً عوض صالح عمر ناصر5942/309

3.75ضعٌف4ضعٌف3.5الباخشً أحمد محمد ناصر6042/310

3ضعٌفضعٌفضعٌف3.25علً مهدي رمزي نبٌل6142/311

3.333.7534.5 باقطٌان عمر أحمد مبارك ندى6242/312

غائبغائبغائبغائبغائبعبدهللا محمد عارف هبة6342/313

2.52.52.5ضعٌفضعٌفٌحٌى حسن ٌحٌى هدٌة6442/314

2.5ضعٌف2.7ضعٌفضعٌفباسلٌم محفوظ محمد هشام6542/315

2.52.52.5ضعٌفضعٌفنعمان مصطفى طالل هٌفاء6642/316

2.5ضعٌف2.9ضعٌفضعٌفمثنى علً قاسم وجدان6742/317

3.25ضعٌف3.25ضعٌف2.5علً محمد عمر وجود6842/318

2.52.54.254.55صالح ناصر عطٌري محمد ودٌع6942/319

غائبغائبغائبغائبغائبمثنى أحمد عبدهللا وسام7042/320

13 من 5صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

2.53.92.853.25ضعٌف آمان جعفر شفٌق خالد وعد7142/321

4.32.854غائبضعٌفغالب محمد فاروق ٌاسٌن7242/322

2.52.52.52.54.75حسن كداف حمود ٌسرى7342/323

غائبغائبغائبغائبغائبصالح  عبده عبدهللا ٌوسف7442/324

غائبغائبغائبغائبغائبنزٌر عبدالحبٌب مشتاق أٌمن7542/325

2.652.954.42.73.75قائد عبدالرحمن ُجمٌع رٌنا7642/326

ضعٌفغائبغائبغش2.5قطن عبدهللا عوض خالد محمد7742/327

2.5542.53ضعٌفناصر عوض علً شذى7842/408

3.52.53.75ضعٌف2.5عبدهللا عبدالقادر عبدالرحمن رانٌا7942/409

2.52.53.92.53.5الجرٌري علً بدر الزبٌر8042/416

3ضعٌف2.55ضعٌفضعٌفاالكحلً عبدهللا محمد فاطمه8141/348

82

83

84

13 من 6صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

85

85

86

87

88

89

90

91

92

96

97

98

99

100

13 من 7صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

13 من 8صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

13 من 9صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

13 من 10صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

13 من 11صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

13 من 12صفحة 






اقتصاد تنمٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج االمتحان المستوى الثانً الفصل الدراسً االول

م2016/2015لدور االول العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

انُظزٌة 

االقحصادٌة 

انجشئٍة

 اقحصادٌات 

َقٕد ٔبُٕك

 انزٌاضة 

انًانٍة

 أطض 

انبذث انعهًً

 انحًٍُة 

االقحصادٌة

 انحأيٍُات 

االجحًاعٍة

 جارٌخ انفكز 

االقحصادي

3322222

مالحظات االســـمرقم القيدرقم

13 من 13صفحة 


