



اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل االول الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

2.504.504.754.85علٌاء احمد عبدهللا عوض40 / 1186

4.004.755.00ضعٌفرضوان جالل عبده محمد40 / 2189

2.653.254.003.95عاصم سعٌد سالم عوض40 / 3190

4.604.805.005.00مروى نوشاد إسماعٌل طٌب40 / 4191

2.503.753.754.30هبه هللا نٌازي محمد عبدالرحٌم40 / 5194

2.504.804.754.00غاده فضل محمد محمد عقالن40 / 6195

4.502.754.20ضعٌفحسٌن صالح محمد عوض الجرٌري40 / 7198

غائبغائبغائبغائبمرام عبداللطٌف احمد علوان40 / 8199

3.754.904.005.00عبدالرحمن شهاب عبده سعٌد40 / 9201

2.94.805.005.00إٌمان مشتاق عبدالحبٌب نزٌر40 / 10202

4.353.254.05ضعٌفمحمد حسٌن صالح باصم40 / 11203

غائبغائبغائبغائبمنٌه محمد احمد ٌوسف40 / 12204

2.504.503.755.00رامً محمد علً إبراهٌم40 / 13207

2.504.752.504.35رمزي قائد علً مقبل الزهٌري40 / 14208

االعالن 

والعالقة 

العامة

مالحظاتعمليات مصرفية  االســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

عالقات سياسية

اقتصاديات 

المؤاني 

والمناطق الحره

التكامل 

االقتصادي 

العربي

11 من 1صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل االول الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االعالن 

والعالقة 

العامة

مالحظاتعمليات مصرفية  االســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

عالقات سياسية

اقتصاديات 

المؤاني 

والمناطق الحره

التكامل 

االقتصادي 

العربي

4.304.003.80ضعٌفسهام محسن صالح محمد40 / 15209

4.60ضعٌف4.35ضعٌفمحمد عوض عبدهللا عبدربه1640/210

3.234.554.755.00احمد غالب احمد عباس40 / 17215

4.004.004.05ضعٌفوعد سالم ناجً سالم40 / 18218

4.253.004.20ضعٌفآثار مفٌد محمد سعٌد الخامري40 / 19219

2.503.904.005.00ارٌحا علً سالم عل40ً / 20221

2.504.404.755.00محمد عبده جابر صالح40 / 21223

4.755.00غائب2.90معتز محمد علً صالح2240/226

4.204.805.005.00مٌرام أمٌن عبدالرب عبدالغن40ً / 23229

2.904.155.004.65شٌماء محسن علوي محمد السعدي40 / 24230

2.504.603.753.80احمد عادل احمد قاسم40 / 25231

غائبغائبغائبغائبمحمد نوشاد ٌاسٌن عبدالعزٌز40 / 26232

3.803.754.65ضعٌفماجد زٌد محمد حٌمد40 / 27234

3.604.004.15ضعٌفرائد جالل غانم عل2840/233ً

11 من 2صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل االول الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االعالن 

والعالقة 

العامة

مالحظاتعمليات مصرفية  االســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

عالقات سياسية

اقتصاديات 

المؤاني 

والمناطق الحره

التكامل 

االقتصادي 

العربي

2.504.353.005.00حامد جرجار محمد احمد ادم40 / 29235

3.803.854.005.00همسه عبدالكرٌم فضل سٌف السالم40ً / 30236

2.503.15ضعٌفضعٌفاوسان عٌدروس علً بخٌت40 / 31237

2.502.752.504.70عاصم مراد هاشم إسماعٌل40 / 32239

4.002.754.05ضعٌفامتنان حمود علً محمد40 / 33241

3.554.254.85ضعٌفأسامه عبدالحكٌم احمد عبدالكرٌم40 / 34243

2.503.304.755.00نجاة عبدهللا حسن الشعب40ً / 35244

3.604.753.80ضعٌفدعاء عبدالباسط احمد حسن40 / 36246

4.60ضعٌف2.50ضعٌفصادق سهٌل ابوبكر باوزٌر40 / 37248

2.504.004.904.90لٌنا عوض عوض  الظنبري40 / 38250

غائبغائبغائبغائبعمر عبدالعزٌز عبده علً الضبٌان40ً / 39251

3.004.50ضعٌفغائبمقداد صالح عبدهللا سالم40 / 40254

3.504.504.80ضعٌفوافً حسٌن عبدالحافظ حسٌن الوردي40 / 41260

3.754.053.004.50صفٌه منصور حٌدره صالح40 / 42262

11 من 3صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل االول الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االعالن 

والعالقة 

العامة

مالحظاتعمليات مصرفية  االســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

عالقات سياسية

اقتصاديات 

المؤاني 

والمناطق الحره

التكامل 

االقتصادي 

العربي

3.253.804.004.60نسمه سعٌد محمد صالح40 / 43264

2.502.755.00ضعٌفمحمد احمد سعٌد احمد40 / 44272

3.253.902.754.05معاذ محمد حمصً عل40ً / 45273

3.453.753.90ضعٌفمارسٌل كرف حسٌن سعٌد40 / 46274

4.002.853.255.00أمٌمه سمٌر نعمان عبده40 / 47276

2.854.504.85ضعٌفمحمد عادل فضل احمد40 / 48277

3.754.70ضعٌف3.35احمد عبدالنبً عبدربه عبدهللا  40 / 49282

3.254.005.00ضعٌفمعٌن احمد العبد مهدي40 / 50283

3.304.504.30غائبمجاهد محمد علً علً النهم5140/488ً

3.253.504.00ضعٌفقاسم عبدهللا سالم قاسم الصٌده5240/492ً

2.504.254.75غائبساره عوض عمر محمد معجم5340/176

5.004.905.005.00تٌسٌر عبدالعزٌز محمد سالم5440/3

4.503.504.505.00منذر علً عبدهللا بن عبدهللا40 / 55438

2.502.504.60ضعٌفسلٌم محمد موسى احمد لحدب40 / 56416

11 من 4صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل االول الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االعالن 

والعالقة 

العامة

مالحظاتعمليات مصرفية  االســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

عالقات سياسية

اقتصاديات 

المؤاني 

والمناطق الحره

التكامل 

االقتصادي 

العربي

2.503.504.15ضعٌفاحمد ابراهيم عبدالصمد عبدالغني 40 / 57216

2.502.754.604.80احمد جالل احمد ابوبكر40 / 58379

3.253.93.004.70هشام عبدالحكٌم احمد حٌدر40 / 59432

2.53.004.65غائبرأفت فضل علً غالب40 / 60459

2.502.953.254.25عامر فاروق سعٌد محمد40 / 61400

2.504.90ضعٌف2.65آٌات خلٌل عبدالناصر احمد40 / 62452

4.004.50ضعٌف2.50سارٌه جعبل هادي عبدهللا63487/40

غائبغائبازهار علً بن علً محمد صالح64110431003

غائبضعٌفٌمنى خالد جنٌد عل65110431019ً

غائبغائبحسٌن سالم عوض عبدهللا66110431025

غائبغائبرامً عدنان محمد حسٌن67110431055

غائبغائبعلي صالح عبدهللا محمد68110431076

غائبغائباديب احمد محمد عباد69110431078

غائبغائبحامد احمد راشد عوض70110431083

11 من 5صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل االول الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االعالن 

والعالقة 

العامة

مالحظاتعمليات مصرفية  االســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

عالقات سياسية

اقتصاديات 

المؤاني 

والمناطق الحره

التكامل 

االقتصادي 

العربي

غائبغائبأيمه هاشم عبد ربه أمان71110431085

غائبغائبصابرٌن عوض عبدالخالق72110431058

غائبغائبعبدهللا سالل احمد به احمد73110431069

غائبغائبأمان احمد عبد ربه أمان74110431084

غائبغائبعمرو عبدهللا حسيه سالم75100431049

2.65ضعٌف2.502.95محمد عبده محمد علً 40 / 76185

2.60غائب2.602.50محمد  علً عبده  علً قاسم7740/224

غائبغائبغائبغائباٌمن احمد محمد سالم78110431100

2.752.753.25ضعٌفعاصم عادل عبدالرشٌد عبدالصمد40 / 79196

غائبغائبغائبغائبمحمد خالد عبده حمٌد40 / 80206

ضعٌفضعٌف3.05غائبمحمد عبدهللا سالم محمد40 / 81259

4.003.003.55ضعٌفصالح احمد ٌحً علً علوان40 / 82270

2.502.502.50ضعٌفعلً عبدهللا صالح قشور40/ 83476

2.502.502.753.55احمد محمد احمد ابوبكر فدعق8440/480

11 من 6صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل االول الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االعالن 

والعالقة 

العامة

مالحظاتعمليات مصرفية  االســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

عالقات سياسية

اقتصاديات 

المؤاني 

والمناطق الحره

التكامل 

االقتصادي 

العربي

3.754.504.35ضعٌفعهود عدنان حسن صالح40 / 85188

4.604.504.90ضعٌفكفاح بدر عبدهللا عبده40 / 86200

غائبضعٌفضعٌفغائبوداد عماد عبده عبدهللا40 / 87211

3.753.65غائبضعٌفوهران وهٌب عبدهللا محمد40 / 88222

2.502.754.25ضعٌفمروى محمد ثابت فارع40 / 89242

3.00ضعٌفغائبضعٌفبرهان عبدالرحمن علً راحج40 / 90245

2.502.63.502.85جمال نجٌب صالح بن صالح40 / 91247

3.004.05ضعٌفضعٌفناجً احمد سالم عوض40 / 92249

غائبغائبغائبغائبمحمود عبدالقوى احمد قائد40 / 93252

3.753.00غائبضعٌفصالح احمد عبدالرحمن باشافع40ً / 94258

2.503.70غائبضعٌفامجد علً سالم عبدهللا40 / 95268

4.253.80غائبغائبمحمد مفٌد محمد سعٌد40 / 96278

3.753.70غائب2.50مبارك علً ثابت راجح40 / 97474

غائبغائبغائبغائبفارس عبده حمود احمد قائد9840/493

11 من 7صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل االول الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االعالن 

والعالقة 

العامة

مالحظاتعمليات مصرفية  االســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

عالقات سياسية

اقتصاديات 

المؤاني 

والمناطق الحره

التكامل 

االقتصادي 

العربي

غائبضعٌفغشضعٌفالمنتصر حسٌن قاسم احمد40 /4/ م99

3.55غائبضعٌفصابرٌن اٌهاب سعٌد عوض40 / 1/ م100

غائبغائبغائبغائبعمرو محمد عبدهللا فرٌد40 / 101214

غائبغائبغائبغائبفرسان محمد حمٌد إبراهٌم40 / 102187

غائبغائبغائبغائبرأفت عبده صالح محمد40 / 103192

غائبغائبغائبغائبمحمد فضل محمد صالح40 / 104197

غائبغائبغائبغائبشادي محمود احمد سالم40 / 105205

غائبغائبغائبغائبخلود قاسم ناجً قاسم40 / 106217

غائبغائبغائبغائبعادل محمد ناصر عمٌر40 / 107255

غائبغائبغائبغائبنصر صالح فضل عبدهللا40 / 108256

غائبغائبغائبغائبحسٌن خالد محمد ناصر40 / 109263

غائبغائبغائبغائبأنور محمد مسعد خالد40 / 110265

غائبغائبغائبغائبفاطمه محمد سعٌد عاطف40 / 111266

غائبغائبغائبغائبأٌاد جمال شائف سبٌت40 / 112271

11 من 8صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل االول الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االعالن 

والعالقة 

العامة

مالحظاتعمليات مصرفية  االســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

عالقات سياسية

اقتصاديات 

المؤاني 

والمناطق الحره

التكامل 

االقتصادي 

العربي

غائبغائبغائبغائبزكرٌا سالم محمد عبدهللا40 / 113275

غائبغائبغائبغائبعبدهللا محمد ابوبكر عباد40 / 114280

غائبغائبغائبغائبأٌمن احمد علً اسماعٌل40 / 115281

غائبغائبغائبغائبخالد احمد بن احمد البارق40/ 116475

3.753.5غائبغائبمحمد فتحى محمد عل40ً/ 117477

غائبغائبغائبغائبعمرو عبدهللا عبده محمد40 / 118238

غائبغائبغائبغائبعصام مراد هاشم إسماعٌل40 / 119240

4.904.00غائب2.50وفاء صالح احمد مسعد العاصم40ً / 2/ م120

11 من 9صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل االول الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االعالن 

والعالقة 

العامة

مالحظاتعمليات مصرفية  االســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

عالقات سياسية

اقتصاديات 

المؤاني 

والمناطق الحره

التكامل 

االقتصادي 

العربي

11 من 10صفحة 






اقتصاد دولً: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل االول الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االعالن 

والعالقة 

العامة

مالحظاتعمليات مصرفية  االســـمرقم القيدرقم

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

عالقات سياسية

اقتصاديات 

المؤاني 

والمناطق الحره

التكامل 

االقتصادي 

العربي

4.9

20

98

11 من 11صفحة 


