



اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

دراسة الجدوى 

وتقييم
اقتصادٌات المشارٌع

 الصغٌرة المشروعات

غائبضعٌف2.503.00نجاح قاسم احمد صالح40 / 197

2.903.602.503.75محمد طه سٌف محمد حزام40 / 298

4.854.504.705.00ناصر مثنى ناصر قاسم القمل40ً / 399

3.603.503.75غائبلٌالً وهٌب سعد عالن40 / 4100

4.104.703.504.65جمٌله محمد علً صالح40 / 5101

غائبغائبغائبغائبمحمد علً محمد الحٌتر40 / 6102

4.754.404.603.50محمد حاتم شرف الدٌن هاشم40 / 7103

4.90ضعٌفغائب2.75جمال احمد محمد احمد40 / 8105

4.254.4043.50سمٌره احمد عمر عامر بن حٌد40 / 9106

3.603.003.504.00صفاء زكً سعد سعٌد40 / 10107

3.80ضعٌف3.50ضعٌفمهجة جمٌل عبده حسن40 / 11108

3.654.402.754.30أمٌمه ٌاسٌن محسن محمد طالب40 / 12110

4.853.004.704.75عبدالفتاح ٌحً احمد عل40ً /13112

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
تخطيط وتنمية 

الموارد البشرية

ادارة 

مخاطر 

مالية

العمليات 

المصرفيه

12 من 1صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 
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 الصغٌرة المشروعات

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
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الموارد البشرية

ادارة 

مخاطر 

مالية

العمليات 

المصرفيه

3.702.504.50ضعٌفسالً لطفً حمود سالم40 / 14113

2.503.252.503.25منٌه احمد محمد عبده شبوط40ً / 15115

4.50ضعٌف2.652.80رنا عبدالسالم هزاع محسن40 / 16117

غائبضعٌف2.503.50عبدالرحمن عٌدروس زٌن سمٌه40 / 17119

3.254.102.753.75والء ناصر سعٌد احمد40 / 18120

3.454.503.254.75فاطمه محمد علً عوض40 / 19121

4.65ضعٌفضعٌف2.50جناح علً محمد عوض40 / 20122

2.503.252.504.00مرام هانً محمد منصر همام40 / 21123

2.904.7044.00خٌرٌه علً عبدالمجٌد سالم المقطري40 / 22125

2.803.703.753.25محمد فٌصل عائض احمد40 / 23126

4.553.4044.90نسٌم محمد عبدالحافظ إسماعٌل40 / 24128

2.903.703.754.50رؤى علً محمد سعٌد حٌدر40 / 25130

3.05ضعٌف2.502.90احمد سلٌمان عبده عل40ً / 26133

ضعٌف2.602.602.50حبٌب غالب عبده عل40ً / 27134

12 من 2صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 
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ضعٌفغائب2.502.70بسمه عوض ناصر سعٌد40 / 28135

3.25ضعٌف3.253.40نائل احمد عبده سالم40 / 29136

ضعٌفضعٌف2.502.50محمد صالح مسعود دهٌس40 / 30140

4.20ضعٌف3.503.30هٌثم عبدالحكٌم احمد حٌدر40 / 31141

2.502.502.503.10حماده سلطان احمد محسن40 / 32142

3.753.25ضعٌف2.85ابتهال عبدهللا احمد علوي40 / 33143

2.50ضعٌفضعٌفضعٌفصفاء صالح عوض صالح40 / 34145

3.90ضعٌف2.603.40فاطمه نبٌل علً ثابت40 / 35146

3.60ضعٌف2.852.50رؤوف راشد مسعد قاسم40 / 36147

3.653.653.553.80فضل سعٌد عفٌف ابوبكر40 / 37148

2.952.953.253.90أنور خالد محمود صالح40 / 38149

2.702.503.50ضعٌفهند عمر حسن احمد40 / 39151

3.253.403.253.25فاطمه عبدالجبار صالح شاهر قحطان40 / 40152

2.804.30ضعٌف3.25رٌهام سعٌد محمود جبرٌل40 / 41154

12 من 3صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        
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4.503.253.25غائبمحمد احمد زٌد نصٌب40 / 42156

4.104.702.603.75هٌفاء احمد محمد نصر40 / 43158

ضعٌفضعٌف2.502.50معتز ٌاسٌن عبدالجلٌل محمد40 / 44159

3.25ضعٌف2.503.30احمد وحٌد علً ناصر40 / 45162

4.102.903.253.50إبراهٌم فائد سعٌد عبدالمجٌد40 / 46163

2.502.50ضعٌفضعٌففتحٌه علً عبدهللا عامر40 / 47164

3.252.704.004.00مهدي محسن احمد سالم بن سمٌدع40 / 48169

2.504.703.254.00صابرٌن صالح فارع طالب40 / 49171

2.704.002.504.00دنٌا علً محمد سعٌد40 / 50172

3.60ضعٌف3.253.80اشرف طالل محمد انعم40 / 51173

2.503.60ضعٌف2.50عائده مختار حسٌن مكرد40 / 52174

غائبغائبغائبغائبسعد ثابت ناصر مبروك40 / 53175

3.503.652.604.85صابرٌن أكرم محمد قمر الدٌن40 / 54178

3.502.50ضعٌف2.85ولٌد صالح علوي محمد40 / 55180

12 من 4صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

دراسة الجدوى 
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2.503.252.504.05جلٌله علً شائف قاسم40 / 56182

3.253.803.254.80ماجد هانً سالم ربٌع40 / 57184

3.253.503.653.25شكري عبدالخالق محمد ثابت5840/428

4.004.303.652.50مها محمد عوض الدابٌه40 / 59469

غائبغائبغائبغائباحمد صالح احمد الحاج40 / 60484

ضعٌف4.103.75غائبشفاء عبدالقادر علوي بن شهاب40 / 61491

4.002.604.504.50فارس عبدالقوي مثنى محمد6240/492

4.504.104.604.60أرزاق جمال ناصر محمد40 / 63193

ضعٌف2.95ضعٌف2.90عدي عبدالحمٌد عبدهللا عل6440/253ً

ضعٌف2.90ضعٌفضعٌفطارق عبدالحكٌم علً عبدربه40 / 65345

2.603.302.502.50سمٌه علً علوي الشاطري66167/40

2.503.003.252.60محمد احمد صالح عبدهللا40 / 67391

3.254.502.502.55دٌانا احمد صالح حمود40 / 6829

2.502.704.502.50جالل علً الخضر احمد40 / 69495

12 من 5صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
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مخاطر 

مالية

العمليات 

المصرفيه

3.304.103.52.60رانٌا محمد مهٌوب سٌف40 / 70494

2.502.602.54.00رانٌا رشاد عبده عبدهللا40 / 71127

غائبغائبغائبغائبهبه بهٌج حافظ محمد عبدهللا40 / 72166

غائبغائب3.302.65احمد قاسم احمد عل40ً / 73183

3.05ضعٌف3.30ضعٌفمحمد نبٌل صالح عوض40 / 74153

غائبغائبغائبغائبعأل عوض أحمد عوض7510041185

غائبغائبغائبغائبطارق محمد صالح هادي 76110411085

غائبغائبغائبغائبمعٌن جمٌل سالم احمد77110411108

غائبغائبغائبغائبرهام غازي صالح سالم78110411115

غائبغائبغائبغائبسامً نجٌب عبدالرحٌم غالم 110421005/م79

غائبغائبغائبغائبعلً احمد علً سالم 80110411076

غائبغائبغائبغائبمحمد عبدالملك جاوي 81280401096

غائبغائبغائبغائبمحمد احمد علً احمد بن سلمان40 / 82138

غائبغائبغائبغائبرحمه صالح عبده حسن حداد40 / 83139

12 من 6صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 
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مخاطر 

مالية

العمليات 

المصرفيه

غائبغائبغائبصابرٌن محمد إبراهٌم عبده40 / 84144

غائبغائبغائبعبدالسالم محمود حمود عل40ً / 85155

ضعٌفضعٌفضعٌفغائبرامً سعٌد محمد عبدالرب40 / 86161

غائبغائبغائبعمر أمٌن عمر فرج40 / 87168

غائبغائبغائبغائبمحمد عبده سلٌمان عبده40 / 88170

3.50ضعٌفضعٌفضعٌفسهى عبده حٌدر ناج40ً / 89181

غائبغائبغائبوائل حسٌن عبدهللا عمر40 / 3/ م90

غائبغائبغائبعمرو عادل أمٌن محمد40 / 91124

2.50ضعٌف2.502.80صابر عبدالملك نعمان مقبل40 / 92129

غائبغائبغائبمحسن علً محمد جابر40 / 93132

ضعٌفضعٌف2.503.70عبدالرحمن فهد علً احمد باحمٌش40 / 94150

ضعٌف2.503.70ابوبكر احمد محمود صالح40 / 95160

غائبغائبغائبضعٌفأحمد رمزي حسٌن عبدهللا40 / 96179

غائبغائبغائبامجد فكري عبدهللا عبدالرحمن97100411004

12 من 7صفحة 






اقتصاد اعمال: تخصص

.        
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غائبغائبمروان محمد مرجح سالم98100411068

غائبغائباقلٌم ابوبكر احمد99100411093

غائبغائبزٌنب  انور حسن الصوف100100411099ً

غائبغائبعمار محمد صالح اليحوي100411003/ م101

غائبغائبصالح علي عوض عبود102290421015

غائبغائبعلً حمود علً ثابت1031104111103

ضعٌف3.10غائبعمد ربٌع علً ربٌع105110411052

106

110

111

112

113

114

115

12 من 8صفحة 
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116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

12 من 9صفحة 
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130

131

132

133

134

135

136
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138

139
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141

12 من 10صفحة 
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