



اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثالث الفصل 

2016/2015االول الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

43.254 اتراْٛى يذًذ عهٙ لاضى141/89

غغغ ادًذ فائس ادًذ فضم241/90

4.34.94.75 ارٖٔ صانخ يذًذ ضانى341/91

3.253.84.75 ازْار دطٍ عثًاٌ داجٙ  يرضم441/92

33.54.5 اضًاعٛم عهٙ يذًذ ادًذ انعفٛف541/93

34.75ض اضًٓاٌ ضانى صانخ عثذِ ادًذ641/94

32.5ض اشرٛاق عادل انمهع ْٕٚذ741/95٘

غغغايجذ ادًذ َاصر ادًذ8220411

3.253.94 ايم عثذانكرٚى دطٍٛ يذفٕظ انثكر941/97٘

3.353ض اٚاد يذًذ عهٙ ْاشى1041/98

3.63ض اًٍٚ فضم عثذانرب ذكرٚر1141/99

3.252.5ض أًٍٚ فضم يذًذ لاضى1241/100

2.93.54.25 تشٛر صادق يذًذ ادًذ انصفر1341/102٘

غغغ   بلقٌس عبدهللا حسٌن سٌف 14110411101

غغغ ذطُٛى خانذ يذًذ ٚذٙ 1541/403

3.254ض دطاو عثذانذكٛى ادًذ دٛذر1641/405

اقتصادرياضي االســـمرقم القيدرقم
التحليل 

المالي
المالحظات اقتصاداعمال
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التحليل 

المالي
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3.853.5ض دطاو َجٛة عهٙ شرف دًٛذ1741/103

ض3ضدهًٙ عادل ْاشى يذًذ انشٛثا1841/104َٙ

4.754.85 دًٛذ يذًذ َاصر انجاتر1941/105٘

4.053.754 دُاٌ عهٙ لاضى ضٛف2041/106

2.54.553 خانذ ادًذ يذًذ عثذهللا2141/108

2.53.254 خانذ عثذانمادر ادًذ ادًذ2241/109

32.5ض خانذ عهٙ يذًذ دْٛص2341/110

2.54.85 خهٕد صانخ انذاج ضانى2441/112

3.25غض رافد فضم ادًذ عهٙ انعالم2541/113

3.252.5ض رايٙ يذًذ ضٛف عثًا2641/114ٌ

2.84.84.75 رَا عثذهللا اتٕتكر عثذهللا عًر تاعًر2741/115

ض3.25ض رٚاو ادًذ عثذِ لاضى يٓذ2841/116٘

32.5ض رٚاٌ عثذهللا عٛطٗ يذًذ انذثش2941/409ٙ

غغ زٍٚ انعاتذٍٚ صانخ عمٛم3041/117

3.252.5ض ضارِ اصغر يذًذ دُٛف عثذانذك3141/228

4.654.554.25 ضانى أدًذ يذًذ عًر3241/119

9 من 2صفحة 
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2.542.5 ضانى عهٙ ضانى تادكٛى3341/120

3.754ض ضايرٍٚ َاصر غاز٘ َصٛة3441/121

3.753.5ض ضثا يذًذ عًر ضعٛذ انستٛذ3541/122٘

ض4.35ض ضهٕٖ ضعٛذ غانة ادًذ3641/322

3.253ض ضًاح اتراْٛى عهٙ عٕض3741/124

غ ضًاح عثذهللا لاضى انثذر3841/125٘

غ ضًر عثذانردًٍ يذًذ عثذ3941/126ِ

4.84.24.5 ضًٛر ادًذ ضانى عثذهللا4041/127

3.54.5ض ضًّٛ َثٛم صالح عال4141/128ٌ

44.5ض ضٓٗ تاضم ادًذ ريضا4241/129ٌ

4.354ض ضٓٗ ضعٛذ عثذهللا عطا4341/130

4.854.25 طارق عهٙ يمثم يذًذ4441/131

2.53.32.75 طاْر يصطفٗ عثذهللا صانخ4541/132

3.73.75ض طالل َاجٙ يذًذ دط4641/133ٍ

ضغغ عاطف يذًذ لاضى ثاتد4741/134

3.54.43 عثذانردًٍ ضٛف عثًاٌ يطاعذ4841/135

9 من 3صفحة 
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4.54.64.75 عثذانكرٚى يُصٕر صانخ يث4941/136ُٗ

44.054.5 عثذانًجٛذ انخضر يذطٍ انشرف5041/137ٙ

4.54.55 عرفاخ ياجذ ادًذ ثاتد5141/139

42.5ضعسج فٛصم عهٗ تاعًرانذ5241/140ُٙٚ

ض3ض عالء خانذ َاصر عثذهللا 5341/340

2.5545 عهٙ يذًذ عثذهللا تاصٛر5441/141ٍٚ

44.055 فاطًّ يذًذ عٛطٗ اتٕتكر5541/142

2.553.754.75 فاطًّ يراد يمثم عهٙ انضانع5641/143ٙ

3.254.54.5 فرٚال رٚاض يذًذ َاصر صانخ5741/144

2.54.555 نُٛا دٛذرِ يذًذ ٕٚضف5841/145

32.5ض ياجذ فٛصم عثذ يذًذ5941/146

4.44ض ياجذ لاضى عًر عثذهللا انًطثذ6041/147ٙ

3.53.54 يثخٕخ دٛذرج لضم عٛاض6141/148

2.53.752.5 يجذنٍٛ عهٙ شُة ريث6241/150ٕ

ض3.253.75 يذطٍ ادًذ يذطٍ صثٛخ6341/151

غغغ يذًذ إتراْٛى يذًذ عًر تاشثٛم6441/152

9 من 4صفحة 
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2.53.753 يذًذ ادًذ عهٙ غانة6541/357

43.754.75 يذًذ جًال صانخ ضانى عثٛذ 6641/441

2.854.253  يذًذ صانخ عثذهللا ضانى6741/155

2.53.72.5 يذًذ عثذانطالو ادًذ ْاد6841/156٘

غ44.5 يذًذ عثذهللا يذطٍ فرج6941/157

غ2.5غ يذًذ عهٙ َاصر ضعٛذ7041/158

443.75 يذًذ يُٛر صانخ انًٓاي7141/160ٙ

3غ2.5 يذًذ يُٛر عثذِ عثذهللا 7241/161

43.853.5 يذًٕد ادًذ عٕض ادًذ دثرٕر7341/162

غغغ يرٔاٌ يٓذ٘ يذًذ صانخ7441/373

3.54.653.5 يرِٔ عثذانذكٛى دطٍ عثذِ انًاش7541/163

34.254 يرٚى صالح ضانى تٍ شعٛة7641/164

3.253ض يسادى دطٍٛ يذًذ يذط7741/165ٍ

2.52.853.5 يشٛر ْٔٛة عثذانغُٙ عثذِ عه7841/166ٙ

2.54.754.25 يعرس عثذهللا عهٙ صانخ7941/167

2.553.853.75 يعرس يذًذ صانخ ٚذ8041/168ٙ

9 من 5صفحة 






اقتصاد اعمال : تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثالث الفصل 

2016/2015االول الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

اقتصادرياضي االســـمرقم القيدرقم
التحليل 

المالي
المالحظات اقتصاداعمال

غغغ يعٍٛ ْاد٘ يطاعذ ادًذ8141/169

4.054.255 يُٗ عثذهللا ضعٛذ انُٕت8241/171ٙ

ض3.5ض يُٓذ ايٍٛ يذًٕد عثذ8341/173ِ

3.754.554.75 يٛادِ عٕض يرشذ عثذهللا8441/174

2.654.655 َادر صانخ ًْشهٙ َاصر8541/175

3.253.55 َادر َاصر يذطٍ انماضٙ 8641/462

2.53.54.75 َثٛم عهٙ يثُٗ لاضى8741/176

ض3ض َذٖ َاصر عثذانمٕٖ ادًذ8841/177

33ض َذٚى عهٙ عثذِ عهٙ 8941/468

غغغ َسّٚ أدًذ ضعٛذ تادشٕا9041/178ٌ

34.25ض َطرٍٚ عهٙ ٚذٙ عه9141/179ٙ

44.555 َطرٍٚ ٚاضٍٛ عهٙ راشذ9241/79

44.255 َعًّ يراد يذًذ عه9341/180ٙ

ض3ض َعٛى يذًذ دطٍٛ صانخ9441/181

44.5ض َٓهٍٛ عهٙ دطٍ عثذهللا9541/469

2.83.254.5 َٕال يجٛة يذًذ عثذانعهٛى9641/182

9 من 6صفحة 
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4.544.5 َٕر دطٍٛ ادًذ عهٙ تاص9741/284ٙٓ

غغض ٔضاح يذًذ ضعٛذ عه9841/183ٙ

2.653.14.25 ٔفاء اتٕتكر ادًذ تاَافع9941/184

ض4ض ٔئاو عًر تٍ عًر ضعٛذ10041/185

2.543.5 ٔئاو كارو يذًٕد انذاج10141/186

3.752.5ض ٚاضٍٛ شٓرٚاز ٚاضٍٛ عثذانذًٛذ خا10241/187ٌ

غغغ ٚطهى ضانى ٚطهى صانخ عثذهللا تٍ يخاش10341/189ٍ

3.62.5ض ٕٚضف عثذانفراح عهٙ لاضى10441/190

ض4ض اثار عثذانذكٛى يذًذ دطٍٛ 41/32/و105

غغغ خهٕد عهٙ صغٛر يذًذ41/33/و106

3.252.5ض ضاير يذًٕد يذًذ عثٛذ41/34/و107

2.54.15 اضٛا صانخ عهٙ ضانى 41/39/و108

54.95َادٚح عثذهللا يذًذ41/463

34.5ضايجذعادل  عثذهللا 41/205

ض2.75ضدُاٌ ٔنٛذ غاز41/107٘

2.53.25ضرٚى ضًٛر دط41/29ٍ

9 من 7صفحة 
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غغ2.5ناصرقاسم عبدهللا الواقدي10941/466

42.5ضفاطمة عوض سالم قرٌن11041/346

4.64.25ضاحمدعبدالرحمن احمدباصالح11141/195

2.544.5احمدصالح احمد عبدهللا الحاج11240/484

غضمحمد احمد عبدالكرٌم11341/153

43.5ضمرٌم احمدناصرابوبكرالعامري11441/374

3.92.5ضمحمدنبٌه ابراهٌم عطاء11541/455

غ3.4غندٌم على نصرعبٌد11641/379

3مبٌن محمد عثمان11741/10

32.5ضوائل حسٌن عبدهللا11840/29

119
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