
اقتصاد اعمال  بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج المستوى الدراسً الثالث الفصل االول 

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً 

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

محروممحروممحروممحروممحرومغائبعبٌد منصور محمد الخضر142/91

محرومضمحرومغائبض4ٌحٌى أحمد علً أبتهال242/92

محروم3.92.52.53.653.25صالح أبوبكر محمد أبوبكر342/93

محرومضضضمحروم3أحمد علً حمود أحمد442/94

محرومضضضضغش عوض أحمد عوض أحمد542/96

3.4ض3.5ض2.75غشمحمد عبدالرحمن محمد أحمد642/97

محروممحرومغائبضمحروم3.2أبوبكر ناصر أحمد أروى742/98

4.1533.65ض4.73.1كداف ٌحٌى حسن أصالة842/100

4.554.44.94.654.75 علً محمد جمال أعتراف942/101

محروممحرومضضمحرومغشٌعقوب إالٌاس أٌهاب أمجد1042/102

4.53.752.63.254.53.45 حسن سعٌد عبدالواسع أمل1142/104

محروم2.75ضضض3أسماعٌل أنور منٌر أنور1242/106

محروممحروممحروم3.53.852.5الوتً محمد عبدالقادر محمد أوفى1342/107

محرومض3.25غائب3.653.45البٌر حسٌن محمد أٌمن1442/108

4.14.152.54.353.94.4محمد محسن خالد جمال1542/109

3.53.153.45غائب54محمدسعٌد عبدالناصر جمال1642/110

4.354.32.54.953.252.5عبدالمجٌد عبده محمد حذٌفة1742/111

مالحظات اقتصادرياضي
بحوث 

عمليات
تقيم االستثمار اقتصاداعمال

اقتصادوتنظيم 

خدمات
التحليل المالي االســـمرقم القيدرقم

        مدٌرالتسجٌل

معروف سعٌد محمد عبدهللا  8 من 1صفحة 
       الراصدة

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاد اعمال  بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج المستوى الدراسً الثالث الفصل االول 

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً 

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

غائبمحروم3.25غائبمحروم3.75عبده حسٌن طه حسٌن1842/112

4.74.53.65ض32.5حسن حسٌن محمد حسٌن1942/113

4.352.952.62.752.754.3علً أحمد عبدالرحمن حنٌن2042/114

4.854.34.9554.9مقبل سٌف عمر خدٌجة2142/115

2.5ض4.65ضض4.55راشد محمد رائد راشد2242/116

4.54.52.54.154.154 عمر صالح عوض زٌنة2342/117

محرومضضضض3.25 عوض عبدهللا أحمد سالم2442/118

4.054.93.754.344.2سعٌد محمد علً سامح2542/119

2.752.75ضغائبض4مكً أحمد جمال سامٌة2642/120

2.753.53.3ض4.62.75طالب ناجً ناجً سلطنة2742/121

32.7ضض4.53.55عبدهللا سالم عبدالقادر سماح2842/122

4.74.753.254.753.64.7 قاسم حسٌن عبدهللا سمٌة2942/123

محرومضضضض3.5فرٌد ناصر سرور سمٌر3042/124

4.94.9554.9554.9علً أحمد عادل شعٌب3142/126ً

محروم2.5غائبغائب4.73.05أحمد صالح صالح شهد3242/127

محروممحروممحروممحروممحروممحرومباموسى صالح محمد صالح3342/129

3.83.553.6ض3.753.4العمري علً محمد عمر صالحة3442/130

تقيم االستثمار التحليل المالياقتصادرياضي
بحوث 

عمليات االســـمرقم القيدرقم
اقتصادوتنظيم 

مالحظاتخدمات اقتصاداعمال

        مدٌرالتسجٌل

معروف سعٌد محمد عبدهللا  8 من 2صفحة 
       الراصدة

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاد اعمال  بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج المستوى الدراسً الثالث الفصل االول 

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً 

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

محروممحروم2.5ضض3ثابت مثنى صالح صالح3542/133

4.343.553.253.52.5محمد صالح محمد طالل3642/135

4.54.53.754.94.74.7عباد سالم عبدالحافظ عبدالحافظ3742/136

محروممحروممحروممحروممحرومغائبعلً هادي نبٌل عبدالهادي3842/138

محروممحرومضمحروممحروم3.5عبدالمجٌد فؤاد فٌزان عزت3942/139

2.92.552.5ضض4.15المساح فارع شمسان عسٌر4042/140

محروممحرومضغائبمحروم2.75غانم هائل عادل عمرو4142/141

4.353.253.35ض4.64.5علً عثمان نبٌل فهد4242/143

2.753.15ضض4.52.6حٌمد محمد صالح ماري4342/144

4.53.62.53.754.73.75علً حسن محمد جالل مارٌا4442/145

محروممحروممحروممحروممحروممحرومعبادي طاهر عبدهللا محسن4542/147

3.253.62.7ضض4.5بارباع عبدهللا حسن محمد4642/149

3.83.852.54.353.553.4 سالم محمد خالد محمد4742/150

محروم2.5ضضمحروم4.15عبدالقٌوم عبدالملك ماهر محمد4842/152

43.5غائب4.6542.5 باقطٌان عمر أحمد مبارك محمد4942/153

2.853.12.6غائبض3.25غالب عبدالسالم أبراهٌم مختار5042/154

3.83ضض4.53.4عبدربه عبدهللا طالب مرام5142/155

مالحظاترقم اقتصادرياضي
بحوث 

عمليات
تقيم االستثمار

اقتصادوتنظيم 

خدمات
التحليل المالي اقتصاداعمالاالســـمرقم القيد

        مدٌرالتسجٌل

معروف سعٌد محمد عبدهللا  8 من 3صفحة 
       الراصدة

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاد اعمال  بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج المستوى الدراسً الثالث الفصل االول 

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً 

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

محروم4.12.5ض4.33.65عبدالحمٌد أنور سمٌر مروان5242/156

4.54.42.53.53.85سالم أحمد عبدالرحمن مروى5342/157

4.54.453.754.54.754.6 محسن أحمد محمود منى5442/159

4.54.333.8543.6 سعٌد علً سعٌد أحمد ندى5542/163

غائب4.53.23.253.254.6علً هندي سعٌد مبارك وفاء5642/165

3.62.95ضض4.352.7هادي أحمد  أسماعٌل والء5742/166

2.6ضصغائبض3.5علً محمد سلٌمان وهٌب5842/167

4.353.53.754.053.54.3 عبدهللا سعٌد سعٌد هاشم5942/168

43.853.753.543.75القحوم عبٌد عبدهللا محمد أحمد6042/402

محروم3.352.85غائبمحروم4عبدالمجٌد نجٌب محمد6142/403

محروممحروممحروممحروممحروم2.75 ناجً محمد محمود شهاب6242/404

43.053.25ضض3.75 محمد علً خالد صالح6342/405

3.752.752.54.753.253.25شائف أحمد عبدهللا أكرم6442/411

محروممحروم3.5ضض4 عمر أحمد قحطان وجدان6542/412

4.54.32.54.53.52.5البٌضانً محمد عبدالرب صالح محمد6642/221

54.953.2554.754.2ناصر أحمد ناصر محمد6742/296

4.54.252.5ض3.752.55الطيب سالم محمد أيمه6842/264

االســـمرقم القيدرقم
اقتصادوتنظيم 

مالحظاتخدمات التحليل المالياقتصادرياضياقتصاداعمال
بحوث 

عمليات
تقيم االستثمار

        مدٌرالتسجٌل

معروف سعٌد محمد عبدهللا  8 من 4صفحة 
       الراصدة

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاد اعمال  بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج المستوى الدراسً الثالث الفصل االول 

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً 

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

4.654.052.544.42.9بافرج علي سعيد صالح ايمه6942/263

محروم4.33.15محروم3.854.3علي محمد وليد احمد7042/336

غائب3.52.5ض4.252.75 أمعبد علي فكري علي7142/207

3.553.552.54.34.33.25خليل عبدالجبار محمد رامي7242/271

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحمد عبدي خالد عمرو7342/431

4.654.454.34.94.64.3صالح سعيد علي طاهر7442/362

4.654.32.753.63.93.85باقطيان عمر احمد مبارك ودي7542/312

43.652.65غائب42.5شائف قائد محمىد وافي7642/257

4.554.72.754.553.554.15المحسىي محمد محسه محمد سارة7742/28

4.93.52.53.553.43.4باهديلت سعيد احمد وحيد شهد 7842/32

4.44.22.554.853.653.7عبدهللا محمد علً شٌخ إٌمان7942/15

4.154.053.54.543.25علً صالح محمد حمدي8042/348

محروم4.153.55ض3.353.15ناجً عبدهللا فٌصل عبدهللا8142/367

4.53.95354.63.25قاسم احمد فضل طالل8242/195

محروممحروممحروممحروممحرومغائب اٌمن محمد عبدالحفٌظ شمسان8341/101

غائبض4.5ضض3.5 محمد حسن حسام8422/42

4.54.62.53.944.05حسن أحمد سمٌةم8523/42

التحليل المالي
بحوث 

عمليات
تقيم االستثمار

اقتصادوتنظيم 

مالحظاتخدمات اقتصادرياضي اقتصاداعمالاالســـمرقم القيدرقم

        مدٌرالتسجٌل

معروف سعٌد محمد عبدهللا  8 من 5صفحة 
       الراصدة

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاد اعمال  بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج المستوى الدراسً الثالث الفصل االول 

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً 

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

غائبمحروممحروممحروممحرومغائب حامد سمٌر محمدم8625/42

محروم2.5ضضض2.75معروف ٌحٌى حسن ٌحٌى عمروم8729/42

مالحظات التحليل المالياالســـمرقم القيدرقم
بحوث 

عمليات
اقتصادرياضي تقيم االستثماراقتصاداعمال

اقتصادوتنظيم 

خدمات

        مدٌرالتسجٌل

معروف سعٌد محمد عبدهللا  8 من 6صفحة 
       الراصدة

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاد اعمال  بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج المستوى الدراسً الثالث الفصل االول 

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً 

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

مالحظات التحليل المالياقتصادرياضياقتصاداعمال
بحوث 

عمليات
تقيم االستثمار

اقتصادوتنظيم 

خدمات االســـمرقم القيدرقم

        مدٌرالتسجٌل

معروف سعٌد محمد عبدهللا  8 من 7صفحة 
       الراصدة

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاد اعمال  بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج المستوى الدراسً الثالث الفصل االول 

2017/2016الدوراالول للعام الجامعً 

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

18

19

رقم

        مدٌرالتسجٌل

معروف سعٌد محمد عبدهللا  8 من 8صفحة 
       الراصدة

ابتسام عبدالرقٌب قاسم


