



علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2018/2017 الجاهعي العام الثاني الدور+ االول للدور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 االقتصاد مبادئ

الجزئً

 رٌاضٌات

لالقتصادٌٌن
االحصاء مبادئاالدارة مبادئ(1) االنجلٌزٌة اللغة(1) العربٌة اللغة

332223

3.53.33.252.54.9ضعٌفحٌدرةعبدهللا عبدالرحمن اقبال    145/1

2.53.054.254.52.54.9محسن ثابت عبدالجلٌل احالم245/2

2.53.254.252.52.54.25احالم ناصر علً صالح345/3

2.54.85غائب3.95ضعٌف2.7احمد  الخضر  سالم  احمد445/4

3.32.52.52.5ضعٌفضعٌفصالح حسن العمري احمد545/5

3.953.352.554.9ضعٌفضعٌفسعٌد محمد فضل احمد645/6

3.153.543.72.84.45احمد محمد بكري علً 745/7

2.53.62.853.653.354.9حسن  ناصر  جبران  اخالص845/8

3.64.54.354.853.754.9سالم احمد احمد ارزاق945/9

3.62.52.53.6ضعٌفضعٌفحسن محمد حسن اسامه1045/10

3.353.53.52.53.154.9محمد علً عٌسى اسحاق1145/11

3.53.253.854.12.64.25اسماء عبدهللا فٌصل علً 1245/12

3.653.754.254.74.44.9الجبري علً صالح عبدالرقٌب اصٌل1345/13

2.753.54.23.654.54.8صالح احمد غالب اصٌل1445/14

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

قائم بأعمال نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

مجدولٌن محمد عبده.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

جهاد حسن السقاف      سمر فضل عبده محمد
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االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3.25ضعٌف3.852.5ضعٌفغــائبالخضر محمد الخضر حسن1545/15

2.53.054.14.64.054.9هادي علً صالح الهام1645/16

2.92.52.52.5ضعٌف2.5اٌمن علً محمد شرٌهد1745/17

44.254.754.754.54.75عبدالغفار أحمد حمودي  أمٌنة1845/18

ضعٌفضعٌفغائبغائبضعٌفضعٌفبدر احمد سالم عوض1945/19

3.64.74.954.754.54.9علً عمر سالم بشائر2045/20

غــــائبغائبغائبغائبغائبغائبصالح محمد مطٌع بشٌر2145/21

4.3ضعٌف3.552.5ضعٌف3.1جمٌل رائد محمد راشد2245/22

2.852.753.32.52.53.65علً حسن علً حرب2345/23

3.7ضعٌفضعٌف2.9غائب2.5عبدهللا احمد الخضر حسٌن2445/24

3.32.7532.52.54.8احمد السٌد حفٌظ حسٌن2545/25

4.25ضعٌفغائب3.7ضعٌف3.25مبارك حٌدرة علً حسٌن2645/26

3.253.253.752.54.554.9الهٌثمً محمد صالح حكمة2745/27

3.32.53.554.7ضعٌف2.5صالح حسن سلمان خالد2845/28

قائم بأعمال نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

مجدولٌن محمد عبده.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

جهاد حسن السقاف      سمر فضل عبده محمد
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االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

444.24.54.54.9صالح محمد مطٌع بشٌر2945/21

3.44.154.453.34.34.9جمٌل رائد محمد راشد3045/22

3.5ضعٌف3.553.85ضعٌف2.5علً حسن علً حرب3145/23

ضعٌف2.5ضعٌف2.85ضعٌفضعٌفعبدهللا احمد الخضر حسٌن3245/24

3.253.54.153.33.454.9احمد السٌد حفٌظ حسٌن3345/25

3.654.32.954.35ضعٌف2.5مبارك حٌدرة علً حسٌن3445/26

3.253.62.52.53.5ضعٌفالهٌثمً محمد صالح حكمة3545/27

غــــائبغائبغائبغائبغائبغائبصالح حسن سلمان خالد3645/28

3.753.84.452.52.754.7صابر شاكر احمد محمد3745/37

2.63.52.852.53.84.9محمد محسن ظافر صابر3845/38

3.2534.253.353.44.6العاقل علً محمد صابرٌن3945/39

2.53.52.52.52.54.6حسٌن بن حسٌن محسن صالح4045/40

2.53.254.24.44.254.75شمسان عبدالدائم شاهر صفاء4145/41

2.52.52.753.85ضعٌف2.5سعٌد  احمد  عوض  صفٌه4245/42

قائم بأعمال نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

مجدولٌن محمد عبده.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

جهاد حسن السقاف      سمر فضل عبده محمد
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4ضعٌف2.52.52.5ضعٌفعمر ناصر عبدهللا عادل4345/43

3.753.653.853.852.954.9أحمد ناصر خالد عائشة4445/44

3.32.53.12.52.93.25حٌدره صالح خالد عبدالحافظ4545/45

2.72.52.53.5ضعٌفضعٌفعبدهللا  هاشم  نصر  عبدالرحمن4645/46

4.75ضعٌف2.52.54.22.5طاهر قاسم عبٌد عبدالكرٌم4745/47

4.4ضعٌف2.52.5ضعٌف3.3عوض حسٌن عبدربه عبدهللا4845/48

3.62.52.54.65ضعٌف2.85صالح سالم محمد عبدهللا4945/49

3.352.753.83.32.54.6عبدهللا محمد علً محمد5045/50

2.53.252.52.53.254.9محمد احمد علً عبدالمنعم5145/51

غــــائبغائبغائبغائبغائبغائبجامع  منصور  محمد  عل5245/52ً

2.5ضعٌفضعٌف2.552.53.85عبٌد علً محمد  عل5345/53ً

3.32.53.652.52.54.5محمد علً سعٌد عل5445/54ً

غــــائبغائبغائبغائبغائبغائبعمار عبدالواحد احمد سالم5545/55

3.8544.33.052.954.85عٌشة احمد حسن محمد5645/56

قائم بأعمال نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

مجدولٌن محمد عبده.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

جهاد حسن السقاف      سمر فضل عبده محمد
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3.53.53.953.754.954.75طارش محمود عبدالباسط غادة5745/57

44.153.8543.14غوادي نبٌل عبدهللا سالم5845/58

3.25ضعٌف3.852.5ضعٌف2.5احمد بن احمد عبدهللا فارس5945/59

2.852.52.52.52.752.5سعٌد عبدالرحمن فاطمة6045/60

3.754.953.854.354.94.75سعٌد محمد عبدالناصر فاطمة6145/61

3.743.952.54.154.9فلاير مهدي محمد مهدي6245/62

3.42.52.52.5ضعٌف2.5الرحمن عبد محمد  علً فوزٌه6345/63

3.533.452.54.254.6راجح عبدهللا دبوان لواحظ6445/64

3.33.54.12.53.14.9احمد  محمد  منصور  محمد6545/65

3.152.52.54.65ضعٌف3.3محمد احمد علً احمد6645/66

غــــائبغائبغائبغائبغائبغائبفارع هزاع جواد محمد6745/67

3.6533.553.73.253.5ثابت مثنى صالح محمد6845/68

3.83.253.853.854.954.9احمد محمد عبده محمد6945/69

2.53.85ضعٌف3.45ضعٌف2.8عبدهللا محمد فهد محمد7045/70

قائم بأعمال نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

مجدولٌن محمد عبده.د
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جهاد حسن السقاف      سمر فضل عبده محمد
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71
3.22.52.53.65ضعٌف2.95عبدالكرٌم محمد مازن محمد45/71

72
3.22.52.54.15ضعٌف2.9صالح محمد محمود محمد45/72

73
4.9غائب3.43.253.63.35هزاع محمود جلٌل  محمود45/73

74
2.53.054.23.33.54.75محمد علوي محمد مروة45/74

75
ضعٌفضعٌفغائب2.54ضعٌفمصطفى سٌف محمد احمد45/75

76
غــــائبغائبغائبغائبغائب3.05صالح محمد عبدهللا مطٌع45/76

77
3.253.253.352.52.54.6معاذ سوٌلم عوض45/77

78
3.353.853.753.53.14.4معتز محمد علً صالح45/78

79
2.53.22.52.54.25ضعٌفعبده أحمد عارف  منى45/79

80
44.34.34.7554.9علً  محمد  عثمان  منى45/80

2.82.53.32.52.53.5محمد صالح وحٌد نائف8145/81

2.53.12.52.53.65ضعٌفالحصنً محمد عارف نجالء8245/82

4.053.254.44.134.75نهوان صالح محمد صالح8345/83

3.534.653.6554.9أحمد عبدالقوي  مثنى محمد8445/84

قائم بأعمال نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

مجدولٌن محمد عبده.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

جهاد حسن السقاف      سمر فضل عبده محمد
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4.24.154.453.754.54.9مثنى  سعٌد  محمد  نوراء8545/85

2.534.052.54.24.9سعٌد سالم نجٌب  هبه8645/86

3.83.754.44.52.54.9ابراهٌم علً لقمان هدى8745/87

4.054.53.852.53.84.9جعفر  انور  ماهر هٌفاء8845/88

2.52.52.52.53.44.05سٌالن سالم فضل وجدان8945/89

غــــائبغائبغائبغائبغائبغائبعلً مهدي فضل ورٌد9045/90

3.5غائبغائب2.6غائب2.85جازم  عبدهللا  خالد  وسام9145/91

2.54.4غائب2.5غائب3.25فضل خالد وائل ولٌد9245/92

43.54.65454.85احمد محمد ٌحًٌ ولٌد9345/93

2.953.653.452.53.64.85ٌاسر محمد سالم عزٌز9445/94

3.454.653.554.552.854.9معاشر محفوظ عمر محمد9545/365

استنهاجغــــائبغائبغائبغائبغائبغائبعبٌد قاسم صالح فائز9642/56

ضعٌف2.5ضعٌف2.7غائب2.5اٌمن فكري محسن طالب9745/107

2.952.53.452.534.15اسامة سمٌر سالم عوضم9845/1

قائم بأعمال نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د
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4.42.52.54.55ضعٌف3.15أصٌل فٌصل عبده علً م9945/2

3.343.153.6534.9آمنه حسٌن علً عبدالحبٌبم10045/3

3.652.52.53.4ضعٌف2.95جالل محمد بن محمد احمدم10145/4

3.453.53.852.552.54.8حسن سالم كرامه حسن م10245/5

3.13.53.652.52.54.5حنٌن وائل جازم سعٌدم10345/6

2.652.53.252.752.954.1سماح عبداللطٌف تٌسٌر سالمم10445/7

ضعٌفضعٌفضعٌف3.2ضعٌف2.5سهٌل عدلً عثمان عبدهم10545/8

4.2543.82.52.54.8عزام عدنان علً محمدم10645/15

3.4533.152.53.154.9عمرو منٌر عبدالغفور عبدالملكم10745/10

2.73.33.252.52.54.2فهٌم محمد عبده ناجًم10845/11

غــــائبضعٌفضعٌفغائبغائب2.5فٌصل نزار فٌصل عبدهللام10945/12

3.52.53.152.852.54.5محمد عبدهللا مبارك سالمٌن م11045/13

4.7ضعٌف3.532.92.5علً جمال ناجً عبد الربم11145/14

3.052.52.952.6ضعٌف2.6ٌحٌى خالد ٌحٌى أحمد11245/388

قائم بأعمال نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

مجدولٌن محمد عبده.د
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113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126
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