



اقتصاد اعمال: تخصص
.        

اٌزح١ُ اٌزحّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّستٜٛ اِتحأاخ ٔتائح

2017/2016َ اٌداِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
التسويق مبادئ

 مبادئ

المحاسبة
القانون مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232222

ضعيف3.85ضعيفضعيف3.5ضعيفضعيفاتتساَ عٍٟ ِحّذ احّذ144/80

4.854.954.64.754.254.9احالَ ِحّذ صاٌح اٌحى244/81ُ

محروممحروممحروممحروممحروممحرومغائباحّذ س١ٍّاْ ِثارن س١ٍّا344/82ْ

ضعيف2.72.63.154.053.3ضعيفاحّذ ِحسٓ عٍٟ صاٌح444/83

3.62.62.5ضعيف3.85محرومضعيفارساق ِٙذٞ عٍٟ عثذهللا544/84

4.13.4ضعيفضعيفمحروممحرومضعيفاص١ً ح١ّذ عثذاٌّد١ذ ثاتد644/85

3.33.33.854.254.53.54.5اص١ً صاٌح لاسُ حس744/86ٓ

محرومغائبغائبغائبغائبمحرومغائباوزَ عثذاٌّد١ذ ٘شاع ع844/87ٍٟ

محروم2.6ضعيفضعيفضعيفمحرومضعيفاٌحسٓ عٍٛٞ صاٌح عثذهللا944/88

ضعيف3.7ضعيفمحروم2.52.62.75اِأٟ سع١ذ صاٌح عش1044/89ً

ضعيف3.9ضعيفضعيف3.25ضعيف3أٛار ِحّذ عثذٖ عٛض1144/92

2.852.63.354.252.5ضعيف3ا٠ٕاص احّذ عثذهللا ش١خ1244/93

4.154.152.9غائب3.6ضعيفضعيفإخالي عادي عٍٟ عثذ1344/94ٖ

3.452.854محروم3.45محرومضعيفأحّذ ساٌُ عٛض ِسذاد اٌسمطز1444/95ٞ

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 1صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال: تخصص
.        

اٌزح١ُ اٌزحّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّستٜٛ اِتحأاخ ٔتائح

2017/2016َ اٌداِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
التسويق مبادئ

 مبادئ

المحاسبة
القانون مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

3.853.753.55غائب3.75ضعيف3.65تشزٜ عٍٟ ِحسٓ عٍٟ عثذاٌٍط١ف1544/96

ضعيف2.75غائبغائب2.6ضعيف2.6ثز٠ا عّز عٍٛٞ عثذهللا اٌدفز1644/97ٞ

ضعيف3.4ضعيف3.052.52.52.7حذ٠فٗ عٍٟ عثذاٌمادر عثذاٌزح1744/98ّٓ

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحرومضعيفحس١ٓ ٚساَ عثذاٌعش٠ش ِحّذ1844/100

غائب3.05غائبغائبغائبمحرومضعيفح١ٕٓ ٔاصز سالَ ع1944/101ٍٟ

ضعيفضعيفضعيفمحروم2.5محرومضعيفخذ٠دٗ عٍٟ لائذ ِسعٛد2044/102

ضعيف3ضعيفضعيف32.52.85ر٠ٙاْ ر٠اض ِحّذ ٔاصز2144/103

ضعيفغائبغائبضعيفغائب2.752.7ساٌُ ٔاصز احّذ ساٌُ سٕا2244/104ْ

ضعيف3.1ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسحز عثذهللا ِحّذ صاٌح اٌحاج2344/105

32.53.753.23.353.952.9س١ّٗ رش١ذ ِحّذ ع2444/106ٍٟ

ضعيف3.1ضعيفضعيف3محروم2.85ش١ّاء ِحّذ ع١سٝ اتٛتىز2544/107

ضعيفضعيف2.752.53.35ضعيف3صاتز٠ٓ ساٌُ احّذ سع١ذ2644/109

4.253.5ضعيفضعيفحالة مرضيةضعيف3.15صاتز٠ٓ عثذهللا ساٌُ صاٌح2744/110

3.654.3ضعيف3.253.154.053.8صفاء عثذٖ عثذهللا صاٌح اٌعاِز2844/111ٞ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 2صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال: تخصص
.        

اٌزح١ُ اٌزحّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّستٜٛ اِتحأاخ ٔتائح

2017/2016َ اٌداِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
التسويق مبادئ

 مبادئ

المحاسبة
القانون مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

محروممحروممحرومغائبغائبمحرومضعيفعارف عثذاٌسالَ لائذ عثذهللا2944/112

4.62.954.13.353.65ضعيف3.4عائشح أحّذ عثذهللا ٔعّاْ تٓ ٔعّا3044/113ْ

غائبضعيفضعيفمحروم4محرومضعيفعثذاٌزحّٓ فائش غاٌة ٠حٟ ع3144/114ٍٟ

3.953.253.25محروم3.5محروم3عثذهللا فز٠ذ عثذهللا س١ف3244/116

ضعيفضعيفضعيف3.32.8محرومضعيفعشاٌذ٠ٓ اتٛتىز سع١ذ تٍع١ذ3344/117

محرومضعيفضعيفضعيفضعيفمحرومغائبعشاٌذ٠ٓ ِحّذ ٔصز سا3444/118ٌُ

ضعيف3.652.73.43.85غشضعيفعٍٟ ِحّٛد صاٌح فض3544/119ً

محروممحروم3.6ضعيف2.5محرومضعيفعٍٟ ِعزٚف عٍٟ عٛض3644/120

ضعيف3.3ضعيف32.853ضعيفعّار عارف ِثارن وزا3744/122ِٗ

4.053.84.65ضعيف4.15ضعيف3.5عّز عثذاٌعش٠ش سع١ذ تاشا3844/123

ضعيف3.5غائب2.92.53.452.65عّز ِحّذ عّز اٌشا3944/124ِٟ

ضعيفضعيفضعيفضعيف3.75محرومغشعّز ِختار احّذ عثذهللا4044/125

ضعيف3.25ضعيفضعيف2.85ضعيفضعيفعمرو عبدالرقيب فرحان احمد 4144/126

الغاء قيدالغاء القيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدع١سٝ عٍٟ عثذٖ صاٌح اٌحث١ش4244/127ٟ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 3صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال: تخصص
.        

اٌزح١ُ اٌزحّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّستٜٛ اِتحأاخ ٔتائح

2017/2016َ اٌداِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
التسويق مبادئ

 مبادئ

المحاسبة
القانون مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.252.53.854.44.05محروم2.75غساْ ِحّذ ٔاصز سع١ذ4344/128

2.853.25ضعيفضعيف3.05ضعيفضعيففاطّٗ صاٌح ِٙذٞ ح١ّذ4444/129

3.23.34.854.64.54.454.8فخز س١ف احّذ ِحّذ4544/130

محرومغائبمحرومغائبغائبغائبغائبفز٠اي عثذهللا تٓ عثذهللا احّذ4644/131

محروممحروممحرومغائبغائبمحرومغائبِارد عثذاٌخاٌك فاضً صائ4744/132ً

ضعيف3.7ضعيفضعيف3.3ضعيفضعيفِاسْ ٔاصز صاٌح ٘شّٛش4844/133

4.74.54.954.74.654.354.9ِحّذ فتحٝ ِثٕٝ ِمث4944/134ً

محروممحروممحرومغائبغائبمحرومغائبِحّذ وّاي عٍٟ ١ِٙٛب5044/135

3.25غائبغائبضعيف3.552.75ضعيفِحّذ ٔاصز ٘ٛاش ِمث5144/136ً

ضعيفضعيف2.72.753.43.6ضعيفِحّذ ٔد١ة عثذهللا احّذ5244/137

ضعيف2.9ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفِحّذ ١ٌٚذ ِحّذ ِحفٛظ5344/138

4.753.2554.854.54.54.8ِزٚاْ احّذ عٍٟ صاٌح5444/139

محروم3.92.65غائب2.5محرومضعيفِزٚاْ أِت١اس أحّذ وز5544/140َ

ضعيف4.05ضعيف3.22.53.852.9ِصطفٝ عثذاٌزحّٓ ِحّذ اٌصاف5644/141ٟ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 4صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال: تخصص
.        

اٌزح١ُ اٌزحّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّستٜٛ اِتحأاخ ٔتائح

2017/2016َ اٌداِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
التسويق مبادئ

 مبادئ

المحاسبة
القانون مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.052.854.554.24.34.85ِط١ع عثذهللا ِحّذ لاس5744/142ُ

غائبضعيفغائبضعيف3.7غائبضعيفِعتش عارف ِحّذ ع5844/143ٍٟ

3.653.73.853.73.94.354.15ِعتش عثذ ساٌُ ١٘ث5944/144ُ

غائب3.1ضعيفغائب2.5ضعيفغائبِع١ٓ حسٓ سع١ذ ِحّذ6044/145

2.5غائبضعيفضعيف3.5ضعيفضعيفِع١ٓ ٔاصز ٔادرٞ احّذ6144/146

ضعيف3.3ضعيفضعيف2.5محرومضعيفِٕار عشزٞ ِتٌٛٝ حس6244/147ٓ١ٕ

3.42.754.83.053.954.54.15ِٙا ِحّذ أحّذ عٛض إٌدار6344/148

43.43.84.43.35ضعيف3ٔث١ً ِحّٛد شائف ِث6444/150ٕٝ

غائبغائبغائبغائبغائبمحرومغائبٚائً احّذ ١٘ثُ ع6544/153ٍٟ

محروم3.05ضعيفضعيف2.5محرومضعيفٚس١ً ٚساَ عثذاٌعش٠ش ِحّذ6644/154

2.53.553.152.953.753.45ضعيفٚئاَ احّذ عثذٖ عثذاٌٍّه اٌز6744/155ّٟ٠

غائب3.55ضعيفغائب3.15محرومضعيف٠ٛسف احّذ ٠ٛسف  اٌدا6844/156ٞٚ

ضعيف3.05ضعيفضعيفضعيفغائبضعيففائشج وّاي حس١ٓ احّذ6943/295

محرومضعيفضعيفضعيفضعيفمحرومضعيفاحّذ ِحّذ ض١ف هللا اٌمادر7044/10َٞ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 5صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال: تخصص
.        

اٌزح١ُ اٌزحّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّستٜٛ اِتحأاخ ٔتائح

2017/2016َ اٌداِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
التسويق مبادئ

 مبادئ

المحاسبة
القانون مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

محرومغائبغائبمحرومغائبمحرومغائباٚساْ ١ِٕز صاٌح ع7144/11ٍَٟ

4.63.053.854.253.55غشضعيفِحّذ عثذٖ  لاسُ غاٌة7244/12َ

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.6 خّاي ٔث١ً عثذاٌىز٠ُ ِحّذ7344/13َ

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 6صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال: تخصص
.        

اٌزح١ُ اٌزحّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّستٜٛ اِتحأاخ ٔتائح

2017/2016َ اٌداِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
التسويق مبادئ

 مبادئ

المحاسبة
القانون مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 7صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال: تخصص
.        

اٌزح١ُ اٌزحّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّستٜٛ اِتحأاخ ٔتائح

2017/2016َ اٌداِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
التسويق مبادئ

 مبادئ

المحاسبة
القانون مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 8صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال: تخصص
.        

اٌزح١ُ اٌزحّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّستٜٛ اِتحأاخ ٔتائح

2017/2016َ اٌداِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
التسويق مبادئ

 مبادئ

المحاسبة
القانون مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

113

22

23

135

136

137

138

139

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 9صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال: تخصص
.        

اٌزح١ُ اٌزحّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّستٜٛ اِتحأاخ ٔتائح

2017/2016َ اٌداِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
التسويق مبادئ

 مبادئ

المحاسبة
القانون مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

140

141

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 10صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال: تخصص
.        

اٌزح١ُ اٌزحّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّستٜٛ اِتحأاخ ٔتائح

2017/2016َ اٌداِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
التسويق مبادئ

 مبادئ

المحاسبة
القانون مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 11صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال: تخصص
.        

اٌزح١ُ اٌزحّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّستٜٛ اِتحأاخ ٔتائح

2017/2016َ اٌداِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
التسويق مبادئ

 مبادئ

المحاسبة
القانون مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232222

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 12صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم


