



علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحُن الرحوي هللا بسن

الثاًٍ الوستىي اهتحاًاث ًتائج

م2017/2016 الجاهعٍ العام  االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
المالٌة الرٌاضةالتامٌن نظرٌة

 اقتصادٌات

 النقود

والبنوك

 أسس

 البحث

العلمً

 التنمٌة

االقتصادٌة

3ضعٌف3.53.3ضعٌف3.053حاصل منصر احمد ابتهال143/1

54.74.744.5554.75حسٌن قاسم حسٌن ابوبكر243/2

4.753.352.53.1533.73.25سٌف عبده غسان احالم343/3

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومضعٌف عبدالملك احمد اٌهاب احمد443/4

ضعٌف3.25ضعٌف3.3محروممحروم3.7علً محمد رشاد رضا احمد543/5

2.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.85باصبرٌن عمر ٌسلم سالم احمد643/6

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائبالتوم احمد ابوبكر محمد احمد743/7

3.652.52.5غائبضعٌف3.92.6 احمد محمد فؤاد ارزاق843/8

2.55ضعٌف3.05ضعٌف3.152.92.5محمد سعٌد عبدالرحمن ارٌج943/9

4.12.53.7ضعٌف3.252.53.25 ناجً محمد احمد سٌف ازال1043/10

4.754.34.254.53.53.552.5ابراهٌم عبدالسالم محمد ازال1143/11

2.8غائب4.53.254.14.33.25البٌتً سعٌد عمر عبدهللا اشراق1243/12

3.13.32.85ضعٌفمحروم4.252.7النهمً قائد مثنى خالد اصاله1343/13

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد السٌد انور انوار1443/14

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

  المسجل العام     

عبدهللا محمد سعٌد معروف 12 من 1صفحة 
 الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحُن الرحوي هللا بسن

الثاًٍ الوستىي اهتحاًاث ًتائج

م2017/2016 الجاهعٍ العام  االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
المالٌة الرٌاضةالتامٌن نظرٌة

 اقتصادٌات

 النقود

والبنوك

 أسس

 البحث

العلمً

 التنمٌة

االقتصادٌة االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائب محمد علً عادل انوار1543/15

2.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف3.25عبدالكرٌم سالم سعٌد اٌات1643/16

2.63.25ضعٌفضعٌفحالة غش3.753.25سعٌد عبدهللا ٌوسف اٌات1743/17

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائبنعم بن محمد صالح اٌاد1843/18

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصالح محمد ماهر اٌمن1943/19

غائب4.94.93.93.54.454.55احمد فرحان علً اٌناس2043/20

ضعٌفغائبغائبمحروممحروم2.35ضعٌفعباس جعفر عزام باسمه2143/21

4.852.83.13.53.73.253.25عمر محمد سالم بشرى2243/22

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفغالب عبدهللا جمٌل حاسم2343/23

4.643.53.253.653.253.6 علً محمد احمد علً حامد2443/24

4ضعٌفغائبضعٌفضعٌف32.6فدعق ابوبكر محمد عدنان حسام2543/25

غائب3.15غائب4.43.053.954.55عبده احمد خالد حسن2643/26

ضعٌفضعٌفحالة غشضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفالجنٌد قحطان عبدهللا محمد حمزة2743/27

4.853.83.754.13.653.93.25سعد عبدهللا حسٌن حنٌن2843/28

  المسجل العام     

عبدهللا محمد سعٌد معروف 12 من 2صفحة 
 الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحُن الرحوي هللا بسن

الثاًٍ الوستىي اهتحاًاث ًتائج

م2017/2016 الجاهعٍ العام  االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
المالٌة الرٌاضةالتامٌن نظرٌة

 اقتصادٌات

 النقود

والبنوك

 أسس

 البحث

العلمً

 التنمٌة

االقتصادٌة االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائبسعد عبٌد ولٌد خالد2943/29

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائبعبدالرحمن محمد خالدجواد3043/30

2.5ضعٌف3.05ضعٌف3.452.652.7محمد عبده علً ذكرى3143/31

غائبغائبغائبمحروممحرومغائب3عبده محمد عارف رانٌا3243/32

4.24.053.653.453.64.53.25بحاح عبدهللا سعٌد احمد ردٌنه3343/33

4.544.33.83.334.63.5عبدهللا صالح محمد نبٌل روان3443/34

3.852.853.33.254.052.53.25العمودي ثابت محمد علً روزى3543/35

2.5غائبغائبمحروم3.42.85ضعٌفحمود علً الدٌن محً روى3643/36

حالة غشضعٌفضعٌف3.1ضعٌف2.8ضعٌفناصر مثنى صالح زٌاد3743/37

4.654.053.554.153.453.353.4فارع سعٌد خالد زٌنب3843/38

53.654.654.24.553.65احمد حسن وهٌب ساجدة3943/39

3.5ضعٌفضعٌفغائب3.633.25 السالمً عبدهللا صالح اكرم سارة4043/40

4.34.52.75ضعٌفضعٌف2.853.05الحمادي عبدهللا محمد ولٌد سارة4143/41

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائباحمد محمد فاكر سال4243/42ً

  المسجل العام     

عبدهللا محمد سعٌد معروف 12 من 3صفحة 
 الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحُن الرحوي هللا بسن

الثاًٍ الوستىي اهتحاًاث ًتائج

م2017/2016 الجاهعٍ العام  االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
المالٌة الرٌاضةالتامٌن نظرٌة

 اقتصادٌات

 النقود

والبنوك

 أسس

 البحث

العلمً

 التنمٌة

االقتصادٌة االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

4.63.353.9443.253.25الجمسري محمد عمر محمد سال4343/43ً

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائب حٌدر علً محمد سامح4443/44

ضعٌفضعٌف3ضعٌفضعٌف3.452.5سعٌد عبدالعزٌز قٌصر سمٌة4543/45

غائبغائبغائبضعٌفمحرومغائبغائبصالح محمد فٌصل سمٌرة4643/46

2.5ضعٌف3.72.753.052.853.3غانم سعٌد انور سهى4743/47

54.34.054.7553.4السٌالنً مثنى عبدالحكٌم سٌالن4843/48

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائبدعوس ناصر عبدهللا محمد سٌمون4943/49

544.94.54.954.75جامع علً محمد ٌاسر شذى5043/50

غائبضعٌفغائبضعٌفضعٌف3.752.05محمد احمد خالد شهناز5143/51

غائبغائبغائبغائب4.943.65ٌحٌى صالح صابرعبدالحمٌد5243/52

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائبدهٌم عمر محمد صالح صابرٌن5343/53

غائبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.8حسٌن صالح محمد صالح5443/54

4.63.42.73.54.253.553.25قائد عبدالرحمن خٌري صباح5543/55

4.63.254.053.354.654.754.5احمد مقبل محمد عبدالحمٌد5643/56

  المسجل العام     

عبدهللا محمد سعٌد معروف 12 من 4صفحة 
 الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحُن الرحوي هللا بسن

الثاًٍ الوستىي اهتحاًاث ًتائج

م2017/2016 الجاهعٍ العام  االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
المالٌة الرٌاضةالتامٌن نظرٌة

 اقتصادٌات

 النقود

والبنوك

 أسس

 البحث

العلمً

 التنمٌة

االقتصادٌة االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

4.5534.353.554.253.25احمد قاسم مروان عبدالملك5743/57

4.53.72.852.853.84.053.25محمد خالد محمد عبده5843/58

ضعٌفضعٌفغائبضعٌفمحروممحروم3.75حسٌن عبدهللا الدٌن نجم عبٌر5943/59

2.54غائبضعٌفضعٌف3.452.7عقٌل محمد عارف عدي6043/60

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائبعلً حسن علً عزة6143/61

ضعٌفضعٌف3.15ضعٌفضعٌفضعٌف2.55محمد مهٌوب عبدالخالق عالء6243/62

2.54غائب4.93.354.554.75العاقل سعٌد خالد عل6343/63ً

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائبمحمد عاطف فٌصل عل6443/64ً

4.8544.94.14.0553.25بجنف عمر احمد خمٌس عمر6543/65

ضعٌفضعٌف3.5ضعٌفضعٌفضعٌف2.75ناصر علً ابوبكر فاطمه6643/66

3.43.352.53.25ضعٌفضعٌف3.1محمد ناصر احمد فاطمه6743/67

4.73.854.23.353.854.13.55عبدهللا سالم الخضر فاطمه6843/68

3.52.73.25ضعٌف3.652.82.5حٌدرة صالح منصور فاطمه6943/69

53.74903.84.5553.5حسن محمد علً ماجد7043/70

  المسجل العام     

عبدهللا محمد سعٌد معروف 12 من 5صفحة 
 الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحُن الرحوي هللا بسن

الثاًٍ الوستىي اهتحاًاث ًتائج

م2017/2016 الجاهعٍ العام  االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
المالٌة الرٌاضةالتامٌن نظرٌة

 اقتصادٌات

 النقود

والبنوك

 أسس

 البحث

العلمً

 التنمٌة

االقتصادٌة االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائبناصر عبدهللا علً مارم7143/71

غائبضعٌفحالة غشغائبضعٌفضعٌفضعٌفابراهٌم ٌوسف عبدالحلٌم محمد7243/72

4.753.253.53.454.54.253.5سعٌد سلٌمان عبدهللا محمد7343/73

غائبغائبغائبمحرومغائبمحرومغائبمحمد علً محمد عبدهللا محمد7443/74

ضعٌفضعٌفضعٌفمحرومضعٌفضعٌفضعٌفحسن بن حسن فواز محمد7543/75

3.25ضعٌف3.65ضعٌف2.5ضعٌف4.05علً ناصر ٌحٌى محمد7643/76

3.853.254.753.5ضعٌف4.53.1سعٌد محمد محمدعبدهللا7743/77

2.72.5ضعٌفضعٌف2.95ضعٌف4.5 غالب محمد علً ودٌع مرام7843/78

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائبطالب سعٌد علً مصطفى7943/79

3.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف3.52.9خلٌل عمر احمد مصعب8043/80

4ضعٌفغائب2.75ضعٌف3.5ضعٌفابراهٌم علً رضوان منصور8143/81

3.752.52.65ضعٌف3.252.953.25انعم علً محمد مٌادة8243/82

3.953.43ضعٌف4.053.553.75 محمد علً محمد سمٌر ناخبة8343/83

ضعٌفضعٌفضعٌفمحروممحرومضعٌفضعٌفعلً فضل احمد ناصر8443/84

  المسجل العام     

عبدهللا محمد سعٌد معروف 12 من 6صفحة 
 الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحُن الرحوي هللا بسن

الثاًٍ الوستىي اهتحاًاث ًتائج

م2017/2016 الجاهعٍ العام  االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
المالٌة الرٌاضةالتامٌن نظرٌة

 اقتصادٌات

 النقود

والبنوك

 أسس

 البحث

العلمً

 التنمٌة

االقتصادٌة االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

252.932.53.52.83.4..4فرٌد حسٌن جمال نبٌلة8543/85

غائبغائبغائبمحرومغائبمحرومغائبالقدسً قاسم ناجً خالد نجوٌن8643/86

4.22.553.35ضعٌف52.63.25عبدهللا غالب قائد نجوٌن8743/87

ضعٌفضعٌف3.6ضعٌفضعٌفضعٌف3.15صالح محمد صالح نسمة8843/88

ضعٌفضعٌف2.753.35ضعٌفضعٌفضعٌفكبتً محمود نصر نوفل8943/89

4.052.52.9ضعٌفضعٌف4.53.1احمد الخضر احمد هبه9043/90

3.643.25ضعٌف3.35حالة غش3.85محسن صالح عبدالرزاق هشام9143/91

3.52.52.75غائبضعٌف42.8سلٌمان ناصر عبدالفتاح هال9243/92

4.24.34.55ضعٌف4.252.653.15شٌبانً علً علً هزاع هنادي9343/93

2.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف3.352.5احمد طه اسد وعد9443/94

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائبعبدالاله عزي عبده وقاص9543/95

2.5ضعٌفغائب2.72.852.93.05جازم عبدهللا وجدي والء9643/96

غائبغائبغائب3.253.252.752.7عبدهللا حسٌن مختار وئام9743/97

غائبغائبغائبمحروممحروممحرومغائبقاسم ناجً عبدالقادر ٌحٌى9843/98

  المسجل العام     

عبدهللا محمد سعٌد معروف 12 من 7صفحة 
 الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحُن الرحوي هللا بسن

الثاًٍ الوستىي اهتحاًاث ًتائج

م2017/2016 الجاهعٍ العام  االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
المالٌة الرٌاضةالتامٌن نظرٌة

 اقتصادٌات

 النقود

والبنوك

 أسس

 البحث

العلمً

 التنمٌة

االقتصادٌة االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

4.153.954.553.254.34.44.5علً احمد خالدعل9943/124ً

53.753.94.53.4553.65عوض ناصر عوض عطٌة10043/146

غائبغائبغائبمحرومغائبمحرومغائبسٌل محمد سالم ازهار10143/481

4.5ضعٌف4.653.74.34.63.65محمود ٌاسٌن طلعت امل10243/482

4.352.553.152.853.52.52.5محمد مصطفى رضا روان10343/483

2.5غائبضعٌفضعٌفضعٌف2.72.6القٌسً احمد ابوبكر نزار رؤى10443/484

4.752.53.25ضعٌفحالة غش4.753.4محمد قاسم صالح عبدالرحمن10543/485

ضعٌفضعٌف3.65ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد صالح ٌاسر عمار10643/486

2.5ضعٌف2.75محرومضعٌف2.6غائبعلً محمد عبده فاطمه10743/487

حالة غش3.82.5ضعٌفضعٌفضعٌف3.05الخوالنً احمد حسن محمد مفٌد10843/488

4.352.53.3ضعٌف3.53.73.7صالح حٌدره عبده هللا هبه10943/489

4.84.44.54.84.254.25مشلً قاسم قٌس هنادي11043/490

4.54.254.25غائب4.654.34.05علٍ عبذهللا هحوذ سعُذ11143/151

2.5ضعٌف3.5ضعٌفضعٌفمحروم4.15اهٌُت عىض سعذ علٍ هحوذ11243/211

  المسجل العام     

عبدهللا محمد سعٌد معروف 12 من 8صفحة 
 الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحُن الرحوي هللا بسن

الثاًٍ الوستىي اهتحاًاث ًتائج

م2017/2016 الجاهعٍ العام  االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
المالٌة الرٌاضةالتامٌن نظرٌة

 اقتصادٌات

 النقود

والبنوك

 أسس

 البحث

العلمً

 التنمٌة

االقتصادٌة االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

4.354.44.354.34.54.74ود هراد حسُي عبذهللا رجب عل11343/301ٍ

4.353.253.13.83.053.93.25حلوٍ هحوذ غالب حزام11443/325

غائبغائبغائب544.154.9هاجذ بخُج سرور عور باههوُل11543/365

4.854.054.74.44.94.64.5هبارك هحوذ هبارك جىباى11643/368

ضعٌفضعٌف3محرومضعٌفضعٌفضعٌفهحوذ عبذالىاسع احوذ11743/374

4.253.25غائبضعٌف4.53.053.4بىًت جاجارَي صالح عىض11943/492

غائبغائبغائبمحرومغائبمحرومغائبهحوذ احوذ علٍ شائف12043/496

34.72.5ضعٌف4.543.2رفُذة خالذ أًىر حذاد12143/513

54.154.94.354.754.75ابراهُن علىٌ هىسً احوذ القاض12243/519ٍ

54.153.653.44.14.54.85عواد سُف حسُي12343/522

4.5544.354.24.753.75اَوي اهُي عثواى12443/531

غائب4غائب4.93.553.73.8هحوذ عبذالحوُذ سُف احوذ/12543

3.44.24.32.5محروم4.53.35هًٌ جوال احوذ12641/67

حالة غش2.5ضعٌفضعٌفضعٌف2.6ضعٌفاحمد قائد شوقً اكرمم12743/1

  المسجل العام     

عبدهللا محمد سعٌد معروف 12 من 9صفحة 
 الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحُن الرحوي هللا بسن

الثاًٍ الوستىي اهتحاًاث ًتائج

م2017/2016 الجاهعٍ العام  االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
المالٌة الرٌاضةالتامٌن نظرٌة

 اقتصادٌات

 النقود

والبنوك

 أسس

 البحث

العلمً

 التنمٌة

االقتصادٌة االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3.353.252.5ضعٌف42.853.75 محمد علً محمد علً رنام12843/2

3.3543.35ضعٌف4.53.44.15المرٌسً محمد عباس  زهراءم12943/3

4.84.7454.8555سالم ابوبكر الهادي عبد سالمم13043/4

2.5ضعٌفضعٌفضعٌفمحرومضعٌفضعٌف جبر احمد عبدالمطلب شهدم13143/5

2.50ضعٌفضعٌفضعٌف3.052.62.9مبارك احمد رشٌد عبدالرحمنم13243/6

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحالة شغبضعٌف احمد علً نصر صالح علًم13343/7

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفناصر محمد روٌس محمدم13443/8

غائبمحروممحروممحرومضعٌفضعٌفضعٌف مثنى محمد خالد نصرم13543/10
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  المسجل العام     

عبدهللا محمد سعٌد معروف 12 من 10صفحة 
 الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحُن الرحوي هللا بسن

الثاًٍ الوستىي اهتحاًاث ًتائج

م2017/2016 الجاهعٍ العام  االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
المالٌة الرٌاضةالتامٌن نظرٌة

 اقتصادٌات

 النقود

والبنوك

 أسس

 البحث

العلمً

 التنمٌة

االقتصادٌة االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

  المسجل العام     

عبدهللا محمد سعٌد معروف 12 من 11صفحة 
 الراصدة

سمر فضل عبده



 

علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.        

الرحُن الرحوي هللا بسن

الثاًٍ الوستىي اهتحاًاث ًتائج

م2017/2016 الجاهعٍ العام  االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
المالٌة الرٌاضةالتامٌن نظرٌة

 اقتصادٌات

 النقود

والبنوك

 أسس

 البحث

العلمً

 التنمٌة

االقتصادٌة االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

  المسجل العام     

عبدهللا محمد سعٌد معروف 12 من 12صفحة 
 الراصدة

سمر فضل عبده


