



علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

انردٛى انردًٍ هللا تطى

االٔل انًطتٕٖ ايتذاَات َتائج

و2017/2016 انجايعٙ انعاو االٔل نهذٔر االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 االقتصاد مبادئ

الجزئً

 رٌاضٌات

لالقتصادٌٌن
(1) العربٌة اللغة

 االنجلٌزٌة اللغة

(1)

 مبادئ

االدارة

 تشغٌل نظم

الحاسوب

332222

2.65ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفادالو يذًذ عثذهللا غاز144/1٘

غائبغائبغائب3.1غائبغائبادًذ خانذ ادًذ ضانى244/2

2.6ضعٌف3.12.8غائبضعٌفادًذ رائذ ادًذ يذًذ ضٛف344/3

3.23.7532.52.52.8ادًذ عثٕد دطٍ تٕفٛك444/4

2.55ضعٌف3.152.753.652.05ادًذ يذًذ ضانى عٕض دًاد544/5ِ

3.85غائب44.63.94.25ارٖٔ عثذهللا يذًذ ضعٛذ644/6

غائبضعٌف3.754.2غائبغائبارٌج عبدالسالم علً عبده 744/7

3.5ضعٌفضعٌف4.05ضعٌف3.1ازْار ادًذ غانة دًٛذ844/8

4.94.754.754.954.954.95افُاٌ عثذهللا خًجاٌ عًر944/9

32.53.954.74.354.55االء جٕدت يذًذ عهٙ انعٕنم1044/10ٙ

4.343.953.653.653.15اياَٙ انرضٙ اتٕتكر دط1144/11ٍٛ

4.64.754.354.553.554.25إَار عهٙ تٍ عهٙ ٔدا٘ 1244/12

4.24.254.454.54.154.5اًٚاٌ عثذانذكٛى يذًذ عثذهللا1344/13

غائبضعٌفغائب2.553.8ضعٌفاًٍٚ ادًذ عثذهللا يذًذ1444/14

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

  المسجل العام     

11 من 1صفحة  عبدهللا محمد سعٌد معروف
الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

انردٛى انردًٍ هللا تطى

االٔل انًطتٕٖ ايتذاَات َتائج

و2017/2016 انجايعٙ انعاو االٔل نهذٔر االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 االقتصاد مبادئ

الجزئً

 رٌاضٌات

لالقتصادٌٌن
(1) العربٌة اللغة

 االنجلٌزٌة اللغة

(1)

 مبادئ

االدارة

 تشغٌل نظم

الحاسوب

332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

ضعٌفضعٌف2.65ضعٌفضعٌفضعٌفاًٍٚ َثٛم يذًذ عهٙ تهغٛث1544/15

3.75ضعٌف4.454.05غائب3.4اٚٓاب عثذانْٕاب ادًذ صانخ1644/16

4.644.754.354.54.6ثاتت يذًذ ثاتت يذًذ1744/17

2.553.82.82.53.45ضعٌفجًٛهّ عثذانعسٚس يذًذ ضانى1844/18

4.654.5553.94.554.3خانذ عثذانعسٚس ادًذ انذكٛى1944/19

3.53.452.53.5ضعٌفضعٌفخانذ يذًذ يذًذ انطماف2044/20

4.054.44.454.44.54.65دانٙ عهٙ يذًذ يه2144/21ٙٓ

4.054.143.25غائب3.8دَٛا يذطٍ عثذهللا عثذانرب2244/22

3.2ضعٌف3.653.9ضعٌفضعٌفراَٛا خانذ دطٍ عهٙ َاصر انرع2344/23ٕ٘

ضعٌفضعٌف3.42.5غائبضعٌفراَٛا يذًٕد يذًذ َاج2444/24ٙ

4.54.84.63.62.54.75راَٛا ْاشى عهٙ ادًذ2544/25

3.14.553.353.52.53.75رضٕاٌ عثذانخانك عثذانًٕنٗ عثذانغفٕر2644/26

2.8ضعٌفضعٌف2.7غائبضعٌفرفٛك ايٍٛ عهٙ ضعٛذ2744/27

3.52.753.93.853.253.9زْراء عذَاٌ عهٙ َاصر2844/28

  المسجل العام     

11 من 2صفحة  عبدهللا محمد سعٌد معروف
الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

انردٛى انردًٍ هللا تطى

االٔل انًطتٕٖ ايتذاَات َتائج

و2017/2016 انجايعٙ انعاو االٔل نهذٔر االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 االقتصاد مبادئ

الجزئً

 رٌاضٌات

لالقتصادٌٌن
(1) العربٌة اللغة

 االنجلٌزٌة اللغة

(1)

 مبادئ

االدارة

 تشغٌل نظم

الحاسوب

332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

غائبغائبغائب3.75غائبغائبضارِ ضًٛر ادًذ عه2944/29ٙ

4.74.54.253.654.44.75سالم حٌدره محمد سالم محروق3044/30

3.8ضعٌف3.543.25ضعٌفضانٙ عثذهللا خًٛص عثذانخانك3144/31

4.94.14.254.054.954.9سعود حٌدره صالح الدابٌه 3244/32

3.55ضعٌف3.82.742.7سمره منٌر عبده عبدهللا محمد 3344/33

2.75ضعٌف3.92.7ضعٌفضعٌفسناء صالح ٌسلم العمودي 3444/34

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفغائبشادى لبٌب علً احمد بامسلم 3544/35

4.354.554.64.554.14.5طارق احمد عبدهللا محمد االحمدي 3644/36

3.94.33.154.35ضعٌفضعٌفعائشه نبٌل احمد عمر 3744/37

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعثاد اٚٓاب عثاد َاصر3844/38

ضعٌفضعٌف2.75ضعٌفضعٌفضعٌفعبدالرب ثابت محمد فرج 3944/39

2.5ضعٌف2.9ضعٌفضعٌفضعٌفعبدالعزٌز فهٌم عبدالعزٌز ناجً 4044/40

3.83.93.43.8ضعٌف4.1عبدالملك محمد علً صالح جبري 4144/41

3.6ضعٌف4.152.75ضعٌفضعٌفعبدالواحد محمد هادي علً باعباد 4244/42

  المسجل العام     

11 من 3صفحة  عبدهللا محمد سعٌد معروف
الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

انردٛى انردًٍ هللا تطى

االٔل انًطتٕٖ ايتذاَات َتائج

و2017/2016 انجايعٙ انعاو االٔل نهذٔر االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 االقتصاد مبادئ

الجزئً

 رٌاضٌات

لالقتصادٌٌن
(1) العربٌة اللغة

 االنجلٌزٌة اللغة

(1)

 مبادئ

االدارة

 تشغٌل نظم

الحاسوب

332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

4ضعٌف4.34.554.453.25عثذِ يذًذ َاجٙ دطٍٛ 4344/43

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعلً ناصر عبدهللا بادٌان 4444/44

ضعٌفضعٌف3.553.1ضعٌفضعٌفعمر خالد محمد حسٌن 4544/45

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو عارف صالح عبدالقادر 4644/46

2.95ضعٌفضعٌف3.15ضعٌفضعٌفعهد خلدون الحاج صالح 4744/47

3.2344.63.44.25فاطمه صالح سعٌد محسن 4844/48

3.73.73.13.65ضعٌفضعٌففاطمه محمد عبدالحافظ اسماعٌل 4944/49

2.75ضعٌف2.84.013.753.4فاطمه ٌوسف سالم سعد هللا 5044/50

غائبغائبغائبغائبغائبغائبفتحٌة نبٌل محمد عبدالشٌخ 5144/51

2.75ضعٌف3.23غائبضعٌففجر احمد احمد علً 5244/52

2.75ضعٌف2.554.253.7ضعٌففرٌده صبري محمد حسٌن 5344/53

حالة مرضٌةضعٌف3.05غائب3.25غائبمارٌا ناصر شائف مسعود محمد 5444/54

54.64.74.74.755مثنى حسٌن مثنى محمد 5544/55

غائبغائبغائبغائبغائبضعٌفمحمد عبدالباري ناصر محمد 5644/56

  المسجل العام     

11 من 4صفحة  عبدهللا محمد سعٌد معروف
الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

انردٛى انردًٍ هللا تطى

االٔل انًطتٕٖ ايتذاَات َتائج

و2017/2016 انجايعٙ انعاو االٔل نهذٔر االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 االقتصاد مبادئ

الجزئً

 رٌاضٌات

لالقتصادٌٌن
(1) العربٌة اللغة

 االنجلٌزٌة اللغة

(1)

 مبادئ

االدارة

 تشغٌل نظم

الحاسوب

332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد قاسم موسى سالم محمد 5744/57

3.85ضعٌف3.552.15ضعٌفضعٌفمحمد نبٌل سالم مبارك 5844/58

ضعٌف2.72.5ضعٌفضعٌفضعٌفمحمود محمد عبدهللا الطاهري 5944/59

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمراد منصور صالح محمد 6044/60

4.554.84.754.654.23.95مرام امٌن محمد قاسم 6144/61

4.24.74.74.8544.1يراو ياْر عثذهللا ادًذ 6244/62

2.75ضعٌف3.82.75ضعٌفضعٌفيرٖٔ تذر ادًذ يُذٔق6344/63

2.95ضعٌف4.253.1ضعٌفضعٌفيرٖٔ عاير خًٛص عثذهللا ٚطهى6444/64

4.252.74.54.9غائب3.6يصطفٗ عهٙ يذطٍ عثذهللا6544/65

3.43.542.93.254.4يعتس جًال دطٍ عثٛذ6644/66

غائبغائبغائبضعٌفغائبغائبيعًر ادًذ عثذهللا َعًا6744/67ٌ

4.74.54.53.853.353.7يُال عادل ضعٛذ دًٛذ6844/68

4.84.654.454.354.853يُٗ ادًذ دٛذرِ يذًذ6944/69

4.94.64.454.84.75يٓا دطٍٛ ضعٛذ ضانى 7044/70

  المسجل العام     

11 من 5صفحة  عبدهللا محمد سعٌد معروف
الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

انردٛى انردًٍ هللا تطى

االٔل انًطتٕٖ ايتذاَات َتائج

و2017/2016 انجايعٙ انعاو االٔل نهذٔر االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 االقتصاد مبادئ

الجزئً

 رٌاضٌات

لالقتصادٌٌن
(1) العربٌة اللغة

 االنجلٌزٌة اللغة

(1)

 مبادئ

االدارة

 تشغٌل نظم

الحاسوب

332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3.3ضعٌف2.953.1ضعٌف3.2َاصر عثذانمادر َاصر تاجًٛم7144/71

3.93.553.75444.15َاصر عثذهللا عهٙ يُصر7244/72

3.8543.553.62.653.5َطٛى عهٙ ادًذ صانخ7444/73

2.95ضعٌف2.53.752.5ضعٌفَٛاز غٛالٌ عهٙ يذًذ7544/74

54.54.853.154.254.95ْال جًال دطٍٛ عهٙ عثذ7644/75ِ

3.15ضعٌف2.73.553.65ضعٌفْال عصاو عثذهللا ادًذ7744/76

3.15ضعٌف4.152.75ضعٌفضعٌفُْذ ادًذ دطٍ انظث7844/77ٙ

44.64.153.83.44.4ٔضاح يذًذ يٕضٗ انمرفٕش7944/78ٙ

3.753.43.652.552.84ٕٚضف صانخ ادًذ يٕضٗ انطرٚذ8044/79ٗ

3.6ضعٌف32.952.85ضعٌفادًذ طارق عثذ عثٛذ8144/290

3.5ضعٌفضعٌف3.3غائبضعٌفافُاٌ اٚٓاب عتٛك عثذهللا8244/326

3.92.752.52.6ضعٌفضعٌفسمٌه جالل محمد طارش سٌف8344/327

4.253.253.654.33.54.5سوزان ظافر علً مثنى 8444/257

4.353.83.93.854.054.25ضرار توفٌق احمد صالح8544/258

  المسجل العام     

11 من 6صفحة  عبدهللا محمد سعٌد معروف
الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

انردٛى انردًٍ هللا تطى

االٔل انًطتٕٖ ايتذاَات َتائج

و2017/2016 انجايعٙ انعاو االٔل نهذٔر االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 االقتصاد مبادئ

الجزئً

 رٌاضٌات

لالقتصادٌٌن
(1) العربٌة اللغة

 االنجلٌزٌة اللغة

(1)

 مبادئ

االدارة

 تشغٌل نظم

الحاسوب

332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعهٙ  اٚٓاب ضعٛذ يذًذ8644/312

3.52.752.953.85ضعٌفضعٌفيذًذ طّ دطٍٛ ادًذ8744/269

4.12.92.953.95ضعٌفضعٌفيصطفٗ يذطٍ أدًذ يذًذ8844/279

3.54.12.64.05ضعٌف4.05َعًّٛ عهٕ٘ عًر ضانى8944/328

ضعٌفضعٌف3.52.4ضعٌفضعٌفاحمد محمد ٌوسف محمد 9044/242

4.43.0543.153.254.1ادًذ عثذانسغٛر ادًذ عثذهللا44/1/و91

4.554.754.354.52.73.9رداب فًٓٙ عثذانذًٛذ يكرد انعرٚمٙ 44/2/و92

غائبغائبغائبغائبغائبغائبضانى عثذانمٕٖ ضانى ضعٛذ44/3/و93

3.94.44.23.32.954.6لاٚذ جاتر لاٚذ ادًذ انطرٚذ44/4ٙ/و94

2.5ضعٌفضعٌف2.95ضعٌفضعٌفيذًذ شٕلٙ عهٙ عه44/5ِٕٛ/و95

ضعٌفضعٌف2.952.6غائبضعٌفيذًٕد عٛذرٔش يذًٕد ٕٚضف44/6/و96

3.3ضعٌف3.753.25ضعٌفضعٌفيعار فًٓٙ ضعٛذ صانخ44/7/و97

غائب3.254.54.053.53.25َظرِ عثذانذكٛى ضهًٛاٌ عه44/8ٙ/و98

4.63.754.654.154.64.4ٕٚضف عًر يذًذ ضعٛذ تٍ عًر44/9ٔ/و99

  المسجل العام     

11 من 7صفحة  عبدهللا محمد سعٌد معروف
الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

انردٛى انردًٍ هللا تطى

االٔل انًطتٕٖ ايتذاَات َتائج

و2017/2016 انجايعٙ انعاو االٔل نهذٔر االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 االقتصاد مبادئ

الجزئً

 رٌاضٌات

لالقتصادٌٌن
(1) العربٌة اللغة

 االنجلٌزٌة اللغة

(1)

 مبادئ

االدارة

 تشغٌل نظم

الحاسوب

332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفغائبضعٌفعثذهللا رشذ٘ أدًذ يمُاظ  44/16/و100

4.64.43.94.254.84.25صالح يذًذ عثذهللا يذط44/17ٍ/و101

3342.752.54يذًذَاصر يذًذ َاصر انعسا44/18َٙ/و102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

  المسجل العام     

11 من 8صفحة  عبدهللا محمد سعٌد معروف
الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

انردٛى انردًٍ هللا تطى

االٔل انًطتٕٖ ايتذاَات َتائج

و2017/2016 انجايعٙ انعاو االٔل نهذٔر االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 االقتصاد مبادئ

الجزئً

 رٌاضٌات

لالقتصادٌٌن
(1) العربٌة اللغة

 االنجلٌزٌة اللغة

(1)

 مبادئ

االدارة

 تشغٌل نظم

الحاسوب

332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

114

115

116

117

118

119

120

121

22

23

  المسجل العام     

11 من 9صفحة  عبدهللا محمد سعٌد معروف
الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

انردٛى انردًٍ هللا تطى

االٔل انًطتٕٖ ايتذاَات َتائج

و2017/2016 انجايعٙ انعاو االٔل نهذٔر االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 االقتصاد مبادئ

الجزئً

 رٌاضٌات

لالقتصادٌٌن
(1) العربٌة اللغة

 االنجلٌزٌة اللغة

(1)

 مبادئ

االدارة

 تشغٌل نظم

الحاسوب

332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

135

136

137

138

139

140

141

  المسجل العام     

11 من 10صفحة  عبدهللا محمد سعٌد معروف
الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

انردٛى انردًٍ هللا تطى

االٔل انًطتٕٖ ايتذاَات َتائج

و2017/2016 انجايعٙ انعاو االٔل نهذٔر االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 االقتصاد مبادئ

الجزئً

 رٌاضٌات

لالقتصادٌٌن
(1) العربٌة اللغة

 االنجلٌزٌة اللغة

(1)

 مبادئ

االدارة

 تشغٌل نظم

الحاسوب

332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

  المسجل العام     

11 من 11صفحة  عبدهللا محمد سعٌد معروف
الراصدة

سمر فضل عبده


