
 :كلية االقتصاد                                                                              تاريخ االمتحان             

 :مادة االمتحان                     ة عدنجامع             

  اقتصاد الدولي/الثاني : المستوى     إدارة القبول والتسجيل                                                         

 (c3-9)رقم القاعة 

 م4102/م3102استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي 

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   83 محمد عبده محمد علي   04/  581 2

   40 علياء احمد عبدهللا عوض  04/  581 1

   41 عهود عدنان حسن صالح   04/  588 3

   44 رضوان جالل عبده محمد   04/  581 4

   44 عاصم سعيد سالم عوض    04/  514 5

   48 مروى نوشاد إسماعيل طيب   04/  515 4

   50 هبه هللا نيازي محمد عبدالرحيم   04/  510 7

   51 غاده فضل محمد محمد عقالن   04/  511 8

   54 صابرين ايهاب سعيد عوض  04/  5/ م 9

   54 وفاء صالح احمد مسعد العاصمي  04/  2/ م 20

   58 المنتصر حسين قاسم احمد  04/ 0/ م 22

   40 معتز محمد علي صالح 221/04 21

   41 ابراهيم ابوبكر علي سعيد باكحيل  1/04/م 23

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

   

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

 ـ2

1 -

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 :تاريخ االمتحان   كلية االقتصاد                                                                              

                                 :مادة االمتحان                         عة عدنجام    

 اقتصاد دولي/الثاني : المستوى                                                 إدارة القبول والتسجيل                    

(B3-23)رقم القاعة 

 م1024/م1023ثاني الدور األول من العام الجامعي استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي ال

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   1 حسين صالح محمد عوض الجريري   04/  518 2

   4 مرام عبداللطيف احمد علوان   04/  511 1

   4 كفاح بدر عبدهللا عبده   04/  244 3

   8 عبدالرحمن شهاب عبده سعيد   04/  245 4

   20 إيمان مشتاق عبدالحبيب نزير   04/  242 5

   21 محمد حسين صالح باصم   04/  242 4

   24 منيه محمد احمد يوسف   04/  240 7

   24 رامي محمد علي إبراهيم   04/  242 8

   28 رمزي قائد علي مقبل الزهيري   04/  248 9

   10 سهام محسن صالح محمد   04 / 241 20

   11 محمد عوض عبدهللا عبدربه   04/  254 22

   14 وداد عماد عبده عبدهللا   04/  255 21

   14 احمد غالب احمد عباس   04/  251 23

   18 وعد سالم ناجي سالم  04/  258 24

   30 آثار مفيد محمد سعيد الخامري   04/  251 25

   31 اريحا علي سالم علي   04/  225 24

   34 وهران وهيب عبدهللا محمد   04/  222 27

   34 محمد عبده جابر صالح   04/  222 28

   38 محمد علي عبده قاسم   04/  220 29

   40 معتز محمد علي صالح  04/221 10

   41 ميرام أمين عبدالرب عبدالغني   04/  221 12

   44 سن علوي محمد السعدي شيماء مح  04/  224 11

   44 احمد عادل احمد قاسم  04/  225 13

   48 محمد نوشاد ياسين عبدالعزيز  04/  222 14

   50 رائد جالل غانم علي   04/  222 15

   51 ماجد زيد محمد حيمد   04/  220 14

   54 حامد جرجار محمد احمد ادم   04/  221 17

   54 الكريم فضل سيف السالمي همسه عبد  04/  221 18

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

   

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

 ـ2

1 -

3- 



    

 

 :كلية االقتصاد                                                                              تاريخ االمتحان           

 :مادة االمتحان                            جامعة عدن             

   الدولياقتصاد /    الثاني:إدارة القبول والتسجيل                                                      المستوى

(c3-8)رقم القاعة 

 م1024/م1023من العام الجامعي  استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   1 اوسان عيدروس علي بخيت   04/  222 2

   4 عمرو عبدهللا عبده محمد   04/  228 1

   4 عاصم مراد هاشم إسماعيل   04/  221 3

   8 ماعيل عصام مراد هاشم إس  04/  204 4

   20 امتنان حمود علي محمد  04/  205 5

   21 مروى محمد ثابت فارع  04/  202 4

   24 أسامه عبدالحكيم احمد عبدالكريم   04/  202 7

   24 نجاة عبدهللا حسن الشعبي    04/  200 8

   28 برهان عبدالرحمن علي راحج  04/  201 9

   10 مد حسن دعاء عبدالباسط اح  04/  201 20

   11 جمال نجيب صالح بن صالح   04/  202 22

   14 صادق سهيل ابوبكر باوزير   04/  208 21

   14 ناجي احمد سالم عوض   04/  201 23

   18 لينا عوض عوض  الظنبري   04/  214 24

   30 عمر عبدالعزيز عبده علي الضبياني   04/  215 25

   31 القوى احمد قائدمحمود عبد  04/  212 24

   34 مقداد صالح عبدهللا سالم  04/  210 27

   34 صالح احمد عبدالرحمن باشافعي     04/  218 28

   38 وافي حسين عبدالحافظ حسين الوردي    04/  214 29

   40 صفيه منصور حيدره صالح   04/  212 10

   41 نسمه سعيد محمد صالح   04/  210 12

   44 امجد علي سالم عبدهللا   04/  218 11

   44 محمد احمد سعيد احمد   04/  222 13

   48 معاذ محمد حمصي علي   04/  222 14

   50 مارسيل كرف حسين سعيد    04/  220 15

   51 أميمه سمير نعمان عبده   04/  221 14

   54 محمد عادل فضل احمد   04/  222 17

   54 مفيد محمد سعيد محمد   04/  228 18

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

 

 ـ2

1 -



 

 :كلية االقتصاد                                                                              تاريخ االمتحان           

 :مادة االمتحان                     عة عدنامج             

  الدولياقتصاد /   الثاني: إدارة القبول والتسجيل                                                      المستوى

(d3-12)رقم القاعة 

 م1024/م1023استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي 

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   1 احمد عبدالنبي عبدربه عبدهللا  04/  282 2

   4 معين احمد العبد مهدي   04/  282 1

   4 مبارك علي ثابت راجح 04/  020 3

   8 مجاهد محمد علي علي النهمي  04/088 4

   20 سم عبدهللا سالم قاسم الصيدهي قا 04/012 5

   21 جالل علي الخضر احمد  04/  011 4

   24 فارس عبده حمود احمد قائد 04/012 7

   24 ساره عوض عمر يحي معجم 04/521 8

   28 تيسير عبدالعزيز محمد سالم  04/2 9

   10 منذر علي عبدهللا بن عبدهللا   04/  028 20

   11 محمد موسى احمد لحدب سليم  04/  051 22

   14 وفاء صالح احمد مسعد العاصمي  04/  2/ م 21

   14 المنتصر حسين قاسم احمد  04/ 0/ م 23

   18 آيات خليل عبدالناصر احمد           04/  012 24

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة 

  

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :اقبينأسماء المر

2 -

1 -

3-       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :كلية االقتصاد                                                                                     تاريخ االمتحان            

 :مادة االمتحان                            جامعة عدن             

   أعمالاقتصاد /    الثاني:المستوى                                                    إدارة القبول والتسجيل  

(d3-8)رقم القاعة 

 م1024/م1023استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي 

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في ع التوقي المستوى

 االمتحان

   74 نجاح قاسم احمد صالح    40/  97 2

   78 محمد طه سيف محمد حزام   40/  98 1

   80 ناصر مثنى ناصر قاسم القملي  40/  99 3

   81 ليالي وهيب سعد عالن  40/  200 4

   84 جميله محمد علي صالح  40/  202 5

   84 محمد علي محمد الحيتر  40/  201 4

   88 محمد حاتم شرف الدين هاشم  40/  203 7

   90 دومان أمين محمد سعيد محمد  40/  204 8

   91 جمال احمد محمد احمد  40/  205 9

   94 سميره احمد عمر عامر بن حيد  40/  204 20

   94 صفاء زكي سعد سعيد 207/40 22

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (        2)لالمتحان عدد الحاضرين

 

 :أسماء المراقبين

 

 ـ2

1 -

3 -

4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :كلية االقتصاد                                                                              تاريخ االمتحان            

 :مادة االمتحان                    ة عدنجامع             

    اعمالاقتصاد /   الثاني: القبول والتسجيل                                                      المستوىإدارة 

(c3-14)رقم القاعة 

 م1024/م1023استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي 

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 جلوسال

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   1 مهجة جميل عبده حسن  40/  208 2

   4 أميمه ياسين محسن محمد طالب   40/  220 1

   4 عبدالفتاح يحي احمد علي  40/ 221 3

   8 سالي لطفي حمود سالم  40/  223 4

   20 احمد محمد عبده شبوطي ه مني 40/  225 5

   21 الم هزاع محسن رنا عبدالس 40/  227 4

   24 سميه زين عيدروس عبدالرحمن  40/  229 7

   24 والء ناصر سعيد احمد  40/  210 8

   28 فاطمه محمد علي عوض  40/  212 9

   10 جناح علي محمد عوض  40/  211 20

   11 مرام هاني محمد منصر همام  40/  213 22

   14 عمرو عادل أمين محمد  40/  214 21

   14 خيريه علي عبدالمجيد سالم المقطري  40/  215 23

   18 محمد فيصل عائض احمد  04/  521 24

   30 رانيا رشاد عبده عبدهللا  40/  217 25

   31 نسيم محمد عبدالحافظ إسماعيل  04/  528 24

   34  صابر عبدالملك نعمان مقبل  04/  521 27

   34 سعيد حيدر رؤى علي محمد   04/  524 28

   38 محسن علي محمد جابر   04/  522 29

   40 احمد سليمان عبده علي   04/  522 10

   41 حبيب غالب عبده علي   04/  520 12

   44 بسمه عوض ناصر سعيد   04/  521 11

   44 نائل احمد عبده سالم   04/  521 13

   48 محمد احمد علي احمد بن سلمان   04/  528 14

   50 رحمه صالح عبده حسن حداد   04/  521 15

   51 محمد صالح مسعود دهيس   04/  504 14

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

2 -

1 -

3 -

4 -

 

 

 

 

 



 :تاريخ االمتحان                                                  كلية االقتصاد                                        

 :مادة االمتحان                            جامعة عدن             

    اعمالاقتصاد  /  الثاني: إدارة القبول والتسجيل                                                      المستوى

(c3-14) عةرقم القا  

 م1024/م1023استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي 

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   54 هيثم عبدالحكيم احمد حيدر   04/  505 2

   54 حماده سلطان احمد محسن   04/  502 1

   58 ابتهال عبدهللا احمد علوي   04/  502 3

   40 صابرين محمد إبراهيم عبده   04/  500 4

   41 صفاء صالح عوض صالح   04/  501 5

   44 فاطمه نبيل علي ثابت   04/  501 4

   44 فضل سعيد عفيف ابوبكر   04/  508 7

   48 أنور خالد محمود صالح   04/  501 8

   70 عبدالرحمن علي احمد باحميش   04/  514 9

   71 هند عمر حسن احمد   04/  515 20

   74 فاطمه عبدالجبار صالح شاهر قحطان   04/  512 22

   74 محمد نبيل صالح عوض   04/  512 21

   78 ريهام سعيد محمود جبريل   04/  510 23

   80 عبدالسالم محمود حمود علي   04/  511 24

   81 محمد احمد زيد نصيب   04/  511 25

   84 هيفاء احمد محمد نصر   04/  518 24

   84 معتز ياسين عبدالجليل محمد   04/  511 27

   88 ابوبكر احمد محمود صالح   04/  514 28

   90 رامي سعيد محمد عبدالرب   04/  515 29

   91 احمد وحيد علي ناصر  04/  512 10

   94 ائد سعيد عبدالمجيد فإبراهيم   04/  512 12

   94 فتحيه علي عبدهللا عامر  04/  510 11

   98 هبه بهيج حافظ محمد عبدهللا   04/  511 13

   200 سميه علي علوي الشاطري      04/  512 14

   201 عمر أمين عمر فرج   04/  518 15

   204 مهدي محسن احمد سالم بن سميدع  04/  511 14

   204 محمد عبده سليمان عبده  04/  524 17

   208 صابرين صالح فارع طالب   04/  525 18

   220 دنيا علي محمد سعيد   04/  522 19

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

2 -

1 

           



 

 :االقتصاد                                                                              تاريخ االمتحانكلية               

 :مادة االمتحان                            جامعة عدن             

    اعمالاقتصاد / ث الثال: إدارة القبول والتسجيل                                                      المستوى

(b3-17)رقم القاعة 

 م1024/م1023استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي 

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   1 اشرف طالل محمد انعم               04/  522 2

   4 عائده مختار حسين مكرد  04/  520 1

   4 سعد ثابت ناصر مبروك  04/  521 3

   8 صابرين أكرم محمد قمر الدين   04/  528 4

   20 وليد صالح علوي محمد   04/  584 5

   21 جليله علي شائف قاسم   04/  582 4

   24 احمد قاسم احمد علي   04/  582 7

   24 ني سالم ربيع ماجد ها  04/  580 8

   28 مها محمد عوض الدابيه  04/  011 9

   10 احمد صالح احمد الحاج 04/  080 20

   11 شفاء عبدالقادر علوي بن شهاب  04/  015 22

   14 فارس عبدالقوي مثنى محمد 04/012 21

   14 أرزاق جمال ناصر محمد   04/  512 23

   18  علي عدي عبدالحميد عبدهللا 04/212 24

   30 امجد فكري عبدهللا عبدالرحمن 544055440 25

   31 طارق عبدالحكيم علي عبدربه      04/  201 24

   34 سميه علي علوي الشاطري 512/04 27

   34 محمداحمد صالح عبدهللا  215/04 28

   38 ديانا احمد صالح حمود  21/04 29

   40 جالل علي الخضر احمد  011/04 10

   41 شكري عبدالخالق محمد ثابت  028/04 12

   44 احمد رمزي حسين عبدهللا 521/04 11

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

2 -

1 -

3 -

4 -

 

 
 

 

 
           

 



 

 :تاريخ االمتحان                                              كلية االقتصاد                                  

 :مادة االمتحان                            جامعة عدن    

 اقتصاد علوم مالية ومصرفيه    /  الثاني:إدارة القبول والتسجيل                                                      المستوى

(b3-4)رقم القاعة 

 م1024/م1023استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي 

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   44 عبير عادل احمد يحي 04/5 2

   48 هبه عبدالرحيم عمر عبدهللا 04/2 1

   50 شرف سالم محمد راشد 04/2 3

   51 أبرار عبده احمد عبدهللا 04/0 4

   54 أماني محمد احمد عبدالباقي 04/1 5

   54 بسمه نجيب علي سعيد ثابت 04/1 4

   58 مادلين احمد فضل عوض 04/2 7

   40 محمد سمير محمد احمد الحجازي 04/8 8

   41 حامد صالح احمد كرامه بريك  04/1 9

   44 فيصل محمد علي مالك 04/54 20

   44 مروى جمال الخضر عبدهللا 04/55 22

   48 نصر محمد ناصر محسن الزهري 04/52 21

   70 والء خالد عبدهللا حسين سعيد جعيم 04/52 23

   71 ساره محمد هادي محمد صالح 04/50 24

   74 ناديه إبراهيم محمد إبراهيم 04/51 25

   74 اشسمر محمد احمد عي 04/51 24

   78 ناجي صالح محمد ابوبكر 04/52 27

   80 هيفاء علي عبدالجليل عبده 04/58 28

   81 سالم عبدهللا امعبد احمد صالح 04/51 29

   84 محمد حمود عبدهللا محمد السعدي 04/24 10

   84 صابرين احمد علي عوض 04/25 12

   88 عهد عبده احمد قائد 04/22 11

   90 ذ عمر عوض احمدمعا 04/22 13

   91 هبه هللا صالح علي صالح 04/20 14

   94 إقبال جالل صالح منصور 04/21 15

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

2 

1 

3 

4 

 

 
 



 
 :تاريخ االمتحان                                                         كلية االقتصاد                                         

 :مادة االمتحان                            جامعة عدن             

 ومصرفيه   اقتصاد علوم مالية  /الثاني   :المستوى   إدارة القبول والتسجيل                                                         

(b3-6)رقم القاعة 

 م1024/م1023استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي 

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   1 نوال سعيد غالب ناصر قاسم 04/21 2

   4 علي محمد مصعب عبدالكريم 04/22 1

   4 سميره ناصر غازي نصيب 04/21 3

   8 أيوب منصور محمد البطاح 04/04 4

   20 عبير علي احمد سالم سعيد 04/  22 5

   21 فضل احمد فضل عبدهللا 04/  22 4

   24 عبير احمد ناصر العريس 04/  20 7

   24 منال سلمان محمد صالح 04/  21 8

   28 احمد نصيبكفى صالح  04/  21 9

   10 مروى محمد حسن عبود 04/  22 20

   11 فاطمة يسلم صالح محمد 04/  28 22

   14 رقيه الخضر علي عبدربه 04/  21 21

   14 عنود خميس عمر سعد الشحيري 04/04 23

   18 صابرين محمد احمد مثنى 04/  02 24

   30 هاله إبراهيم عبده محمد الدالي 04/  02 25

   31 عبير عباس عبدهللا مسعد 04/  00 24

   34 فخريه سيف عبدهللا حسين 04/  01 27

   34 أسرار علي احمد كندش 04/  01 28

   38 برديس حاميم عبدالجليل علي 04/  02 29

   40 ليلي مبارك سعيد هندي علي 04/  08 10

   41 فاطمه محمود حزام سعيد 04/  01 12

   44 علي عمر عبدهللا أمجد 04/  15 11

   44 حنان صالح احمد مقط 04/  12 13

   48 صبري طارق عبده منيعم 04/  12 14

   50 عبدهللا خالد ناصر البصري 04/  10 15

   51 احمد علي يوسف احمد 04/  11 14

   54 احمد حسين احمد عبدالرحمن 04/  12 17

   54 منى احمد قاسم فارع 04/  18 18

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

 

 ـ2

1 -

3 -



 

          

 :كلية االقتصاد                                                                                     تاريخ االمتحان             

 :مادة االمتحان                            ة عدنجامع             

 اقتصاد علوم مالية ومصرفيه    /الثاني  : المستوى           إدارة القبول والتسجيل                                                 

(b3-10)رقم القاعة 

 م1024/م1023ول من العام الجامعي استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األ

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   1 فاطمه سليمان حسن عبدهللا 04/  11 2

   4 قاسم عباس قاسم محمد باصهيب 04/  14 1

   4 محمود عبيد رزق صالح  04/  15 3

   8  احمد صالح محمد عبدهللا 04/  12 4

   20 أيمن إيهاب علي احمد  04/  10 5

   21 محمد حسين احمد القطبه  04/  11 4

   24 أمنيه عبدالقادر ناصر سالم  04/  11 7

   24 فارس علي غالب محمد  04/  12 8

   28 نصر عبدالحكيم قاسم حسين راشد  04/  18 9

   10 صالح ابوبكر قاسم مثني  04/  11 20

   11 علي علي صالح سعيد  04 / 24 22

   14 احمد سالم صالح باحزيم  04/  25 21

   14 محمد نيازي مصطفى حسن  04/  22 23

   18 ثراء فارع قائد محمد  04/  22 24

   30 وفاء صالح محمد سالم   04/  20 25

   31 جهاد نجيب علي عقيل   04/  21 24

   34 سوادي احمد محمد احمد علي ال  04/  21 27

   34 باسل صالح محمد حسين  04/  21 28

   38 عبدالرشيد احمد ابوبكر محمد  04/  84 29

   40 عبدالسالم علي عبادي عبدهللا  04/  82 10

   41 احمد صالح علي بامعبد   04/  82 12

   44 ساره صالح حسين احمد   04/  80 11

   44 سعيد محمد ثاني سعيد    04/  81 13

   48 جهاد علي عبدهللا مساعد   04/  81 14

   50 عبدهللا احمد عبدهللا  أمعسلي     04/  88 15

   51 ماجد احمد يحيى عمر     04/  81 14

   54 هناء محمد فرج يسلم محبوب  04/  14 17

   54 نسمه يسلم احمد عبدهللا   04/  15 18

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

 ـ2

1 -

3 -

4 -

 

 



 

   

 :كلية االقتصاد                                                                                     تاريخ االمتحان          

 :االمتحان مادة                            جامعة عدن             

 اقتصاد علوم مالية ومصرفيه    /الثاني  : إدارة القبول والتسجيل                                                      المستوى

(C3- 23)رقم القاعة 

 م1024/م1023استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي 

رقم  اسم الطالب الرباعي القيدرقم  الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   1 مروى عصام حيدره محمد 04/  12 2

   4 ناصر احمد ناصر صالح  04/  11 1

   4 رويدا رشدي صالح محمد 04/  024 3

   8 وئام سعيد علي حسين  04/  025 4

   20 احمد خالد صالح عبدهللا العمري  04/  022 5

   21 عبدالرحمن احمد علي 04/082 4

   24 هارون رشيد محمد صالح 04/252 7

   24 حنان فوزي قاسم احمد 04/558 8

   28 محسن قاسم صالح حسن 40/354 9

   10 امين محمد سعيد محمد دمان 04/540 20

   11 محمد ناصر احمد الذيب 04/240 22

   14 محمد صالح سعيد عبدالرحمن 04/082 21

   14 عائض مبارك حسن البربكي 04/084 23

   18 صفاء محمد مقبل صالح  04/012 24

   30 هشام طاهر علي محسن 04/551 25

   31 احمد عبدالكريم سعيد الظبيل 04/212 24

   34 معتز سعد كرامه سعد الجريري 04/212 27

   34 عبد الحكيم عثمان محمد  شيخ نور 04/228 28

   38 صالح عبدالحكيم فاضل محمد 04/081 29

   40 انس علي صالح الشدادي 04/222 10

   41 مارينا صالح علي احمد 04/525 11

   44 رياض محمد حسن محمد 04/005 13

   44 محمد سالم صالح سليمان 2445404242 14

   48 سيمون  عادل محمد عبدهللا  554025558 15

   50 ثابث عليأيهاب عبدالحق  214025421 14

   51 إيمان محمد احمد علي   04/  28 17

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

 

 ـ2

1 -

3 -

4 -



 

 
 :تاريخ االمتحان                 كلية االقتصاد                                                                                

 :مادة االمتحان                            جامعة عدن             

 اقتصاد علوم مالية ومصرفيه    /الثاني   :إدارة القبول والتسجيل                                                      المستوى

(C3- 9)رقم القاعة 

 م1024/م1023ليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي استمارة التحضير ا

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   4 سالم صالح صالح قاسم 04/  5/ م 2

   4 إسراء فياض احمد عباد 04/  2/ م 1

   8 ن جعيم نوف صالح عبدهللا ب 04/  2/ م 3

   20 جازم ثابت سيف انعم  04/  0/ م 4

   21 سليم احمد مرشد قاسم  04/  1/ م 5

   24 سالم مبارك سالم بن دويس 04/  1/ م 4

   24 فهد عبدالرب عبدالقوي قاسم  04/  2/ م 7

   28 عبدالكريم عبدهللا بن عبدهللا الطاهري 04/  8/ م 8

   10 يد بن سعيد الكثيري وليد خالد سع 04/ 54/ م 9

   11 صالح محمد فضل محمد اليزيدي 52/04/م 20

   14 خالد عادل شيخ باوزير  52/04/م 22

   14 محمد عفيف عبدالواحد محمد 25/40/م 21

   18 محمد وطس مصطفى محمد 220452042 23

   30 نبيل جمال عبدالكريم العمراوي 24/40/م 24

   31 سعيد بن سعيد علي  عبدالرحمن 27/40/م 25

   34 مجاهد حسين علي راجح 28/40/م 24

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

 

 ـ2

1 -

3 -

4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 :تاريخ االمتحان                              كلية االقتصاد                                                            

 :مادة االمتحان                      عة عدنجام             

 اقتصاد سياحه وفندقه  /لثانيا: إدارة القبول والتسجيل                                                      المستوى

(d3-8)رقم القاعة 

 م1024/م1023ي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي استمارة التحضير اليوم

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   1 فاطمه محمد احمد عبدهللا   04/  221 2

   4 احمد جالل احمد ابوبكر  04/  221 1

   4 مراحمد عصام محمد ع  04/  285 3

   8 عدنان محمد يسلم جويل   04/  282 4

   20 احمد سامح حسين سالم   04/  280 5

   21 أيمن عارف محمد جعفر  04/  281 4

   24 عزت كمال محمد احمد الدهاري  04/  288 7

   24 عالء علي عبدهللا محمد   04/  212 8

   28 عبدهللا محمد عبدهللا اليامي   04/  211 9

   10 عوض عبدربه محمد صالح  04/  045 20

   11 إبراهيم ابوبكر علي سعيد باكحيل   04/  041 22

   14 محمد سعيد هاشم محمد   04/  042 21

   14 مريم احمد يوسف معلم نور   04/  054 23

   18 محمد كاظم تايه كاظم   04/  052 24

   30 أصيل احمد محمد مندوق   04/  050 25

   31 غسان عثمان حسن علي   04/  051 24

   34 محمد سيف سعيد عبده   04/  025 27

   34 مروان جابر عبدهللا وادي   04/  022 28

   38 عبدهللا عبدالكريم قائد حسن الشرعبي   04/  022 29

   40 جهاد احمد عبده احمد   04/  021 10

   41 صديق محمد سالم عمر بافضل   04/  021 12

   44 امجد ياسين عمر عبدالعزيز  04/  022 11

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

2 -

1 -

3 -

4 -

 

 

 

 

 

 



 :تاريخ االمتحان          كلية االقتصاد                                                                                

 :مادة االمتحان                       عة عدنجام             

 اقتصاد سياحه وفندقه/  الثاني :إدارة القبول والتسجيل                                                      المستوى

(d3-8)رقم القاعة 

 م1024/م1023راسي الثاني الدور األول من العام الجامعي استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الد

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   44 عيدروس فيصل صالح سالم   04/  024 1

   48 أزر محمد علي محمد المحجري   04/  025 2

   50 حسام احمد حسين الخضر   04/  020 3

   51 هاني حيدره منصور هيثم   04/  021 4

   54 أقدار هزاع عبده محمد   04/  021 5

   54 أحالم منور محمد عبدهللا الرفاعي  04/  002 6

   58 هاله طارق سعيد علي سعيد          04/  002 7

   40 مالك وليد محمد عبدهللا الحمادي      04/  001 8

   41 بدهللا محمد البطاح    عرفات احمد ع  04/  014 9

   44 بسام محمد فرحان ناجي                 04/  012 10

   44 حسام إحسان عبدالملك عبدالغفور   04/  010 11

   48 رانيا شوقي علي عوض البكيلي  04/  011 12

   70 دنيث شوقي علي عوض  البكيلي  04/  011 13

   71 يد أيمن ياسين احمد سع 04/  012 14

   74 عبدهللا أمين محمد ناجي  04/  012 15

   78 ساريه جعبل هادي عبدهللا 082/04 16

   80 عبدالحميد علوي ناصر حسين  014/04 17

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (        2)عدد الحاضرين لالمتحان

 

 :أسماء المراقبين

2 

1 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :كلية االقتصاد                                                                              تاريخ االمتحان           

 :مادة االمتحان                            جامعة عدن             

 التنميهالتنميهالقتصاد القتصاد اا/  الثاني :توىإدارة القبول والتسجيل                                                      المس

(d3-4)رقم القاعة 

 م1024/م1023استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي 

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   1 نيازي علي محمد مقبل   04/  280 2

   4 محمد مهيوب احمد محمد   04/  281 1

   4 سعيد علي ناجي قائد   04/  282 3

   8 إبراهيم محمد عبده علي اإلبراهيمي   04/  288 4

   20 كريم قائد محمد احمد   04/  214 5

   21 الهام عبده علي قائد   04/  215 4

   24 احمد علي ناصر جابر   04/  212 7

   24 ه عادل ناشر عثمان السحاري سمي  04/  210 8

   28 سعيد فضل سعيد احمد   04/  211 9

   10 محمد علي عمر صالح اليماني   04/  218 20

   11 اشرف فارس عباد علي   04/  244 22

   14 منير شهاب عبدهللا سالم   04/  245 21

   14 نبيله نبيل محفوظ عوض   04/  241 23

   18 د توفيق فارع عبدهللا احم  04/  241 24

   30 احمد هشام ناصر صالح  04/  241 25

   31 مرام عبدالقادر محمد قاسم العلوي   04/  254 24

   34 علي عبده علي احمد   04/  255 27

   34 وفاء ردفان محمد سالم   04/  252 28

   38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   نبيل فضل إسماعيل احمد                          04/  252 29

   40 ابوبكر عبدالرحمن عمر صالح   04/  250 10

   41 اشرف محمد عوض باثعلب   04/  251 12

   44 هال علي علي محسن عراقي   04/  251 11

   44 ق حسين رحيم دادخان عبدالرزا  04/  252 13

   48 رنا خالد محسن احمد   04/  258 14

   50 سالي حسين محمد حسين السقاف   04/  251 15

   51 ماجد سعيد علي سالم   04/  222 14

   54 سميه خالد احمد منقاش   04/  222 17

   54 صابرين احمد علي باعامر   04/  220 18

   58 مد علي محمد أزهار مح  04/  221 19

   40 أمل حسن علي غالب   04/  221 30

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (       2)عدد الحاضرين لالمتحان

 :أسماء المراقبين

2 -

1 -

3-         



 

 

 :تاريخ االمتحان   كلية االقتصاد                                                                            

 :مادة االمتحان                      جامعة عدن             

 القتصاد التنميهالقتصاد التنميهاا/ الثاني : إدارة القبول والتسجيل                                                      المستوى

(d3-4)رقم القاعة 

 م1024/م1023الدور األول من العام الجامعي  استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   41 سعيده حيدره صالح الدابيه   04/  222 32

   44 أماني فضل علي ناصر   04/  221 31

   44 وعود علي جودات سعد   04/  224 33

   48 م صالح احمد علي الداحمه مري  04/  225 34

   70 والء عثمان عمر علي   04/  222 35

   71 أميمه عبدهللا فضل محمد  04/  222 34

   74 صالح محمد صالح عبدهللا الجرادي   04/  222 37

   74 دعاء وحيد مقبل سعيد   04/  228 38

   78 خالد ثابت محسن األسد  04/  205 39

   80 نهاد عبدالرحيم ناشر علي   04/  202 40

   81 صفاء محمد علي احمد صالح   04/  202 42

   84 أسيا حسين علي صالح  04/  201 41

   84 مجد محمد صالح غرامه  04/  202 43

   88 خالد ثابت محسن األسد  04/  205 44

   90 نهاد عبدالرحيم ناشر علي   04/  202 45

   91 مد علي احمد صالح صفاء مح  04/  202 44

   94 أسيا حسين علي صالح  04/  201 47

   94 مجد محمد صالح غرامه  04/  202 48

   98 محمد احمد محمد عبدهللا الدماني  04/  208 49

   200 أماني سعيد علي صالح  04/  201 50

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

        ( 2)دد الحاضرين لالمتحانع

 :أسماء المراقبين

2 -

1 -

3 -

 

 

           

 

 

 

 

 

 

    

 



 :كلية االقتصاد                                                                   تاريخ االمتحان         

 :مادة االمتحان                     جامعة عدن          

 القتصاد التنميهالقتصاد التنميهاا/ الثاني : المستوى                                     إدارة القبول والتسجيل                 

(d3-4)رقم القاعة 

 م1024/م1023استمارة التحضير اليومي المتحان الفصل الدراسي الثاني الدور األول من العام الجامعي 

رقم  اسم الطالب الرباعي رقم القيد الرقم

 الجلوس

في التوقيع  المستوى

 االمتحان

   201 محمد مصطفي زين عبده   04/  215 52

   24 سناء محسن صالح علي   04/  212 51

   204 محمد زيد احمد الهاملي       04/  211 53

   208 عبدالرحمن عثمان محسن محضار  04/  214 54

   220 ماجد عبدهللا عبده صالح           04/  215 55

   221 قادر احمدفاطمه شوقي عبدال  04/  211 54

   224 ابتسام  ناصر قائد محمد  04/  212 57

   224 منيف قاسم مقبل حسين   04/  224 58

   228 وهيب محمد عبده علي   04/  282 59

   210 علي عطاء علي راجح 242/04 40

   211 مروى عوض احمد صالح باقطيان  2.2/04 41

   214 عبدالملك علي سالم عوض 224/04 43

 

  (    2)عدد الدفاتر المستلمة  

  

  (       2)عدد الحاضرين لالمتحان

 :أسماء المراقبين

2 -

1 -

 

          


