



اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
القانون مبادئالمحاسبة مبادئالتسويق مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232223

محرومغائبمحروممحروممحروممحرومغائبادالَ عائش د١ذرج صاٌخ144/157

2.5غائبغائبضعيفغائبغائبضعيفادّذ دس١ٓ ادّذ د١ذر244/158

4.33.9ضعيف3.752.53.52.85ادّذ ِذّذ عثذاٌٛ٘اب ٔعّا344/159ْ

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومغائبادّذ ٔج١ة ادّذ س١ف رِاد444/160ٖ

غائبضعيفمحرومغائبمحروممحرومغائبادُ٘ خاٌذ ادّذ سا544/161ٌُ

ضعيف3.1ضعيفضعيفضعيفمحرومضعيفاساِٗ ادّذ اسّاع١ً ادّذ ِمث644/162ً

3.52.753.354.23.25محروم2.75اسعذ ِذّذ عثذٖ ادّذ744/163

4.252.554.053.553.5ضعيف3.6اسّاء عٍٟ ِذّٛد عٍٟ سع١ذ844/164

3.93.74.5ضعيف3.32.54.4اسٛاْ ادّذ ِذّذ ادّذ944/165

3.54.35ضعيف3.82.85ضعيف2.75اٌذس١ٓ رٞ ٠سْ سع١ذ لائذ اٌّمطر1044/166ٞ

ضعيف4.15ضعيفضعيف3.7ضعيفضعيفالفت انور سعيد مجاهد1144/167

3.63.954ضعيف3.5محرومضعيفا١ِٕاخ شٛلٟ ادّذ ز٠ذ1244/168

غائبغائبمحرومغائبغائبمحرومغائبايات ضياء محمد سيف الكبشي1344/169

2.85ضعيفضعيف3.052.5محرومغائبا٠ّاْ خاٌذ عثذهللا لاس1444/170ُ

االســـم القيد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 1صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
القانون مبادئالمحاسبة مبادئالتسويق مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

غائب2.9غائبغائبغائبمحرومضعيفا٠ٙاب ر٠اض ِىرد عٕرر1544/171

4.453.24.154.254.3ضعيف3.1ا٠اخ ٔاصر عثذٖ طا٘ر1644/172

ضعيفضعيفغائبغائبغائبمحرومضعيفتاسُ تاسً ِصطفٝ سا1744/173ٌُ

غائبغائبغائبمحرومغائبمحرومغائبذٙأٟ ٘اشُ دازَ اسّاع1844/174ً١

4.053.85ضعيفضعيف3ضعيف2.5جّاي ج١ًّ عثذٖ سع١ذ1944/175

4.253.14.353.354.5محرومضعيفدس١ٓ ِذّذ دسٓ ع2044/177ٍٟ

3.53.7554.83.44.84.9دّذٞ عٛض ِصٍخ ع2144/178ٍٟ

غائب3.55غائب3.552.63.33.85دّسٖ ادّذ ساٌُ تٓ ِذ١س تٍذاف2244/179

3.954.13.5ضعيف2.52.53.9خذ٠جٗ ذٕثٛي اترا١ُ٘ عثذٖ ع١س2344/180ٝ

محرومغائبمحروممحروممحروممحرومغائبدعاء دسٓ دس١ٓ ع2444/181ٍٟ

3.453.44.6ضعيف2.83.14.45دالي جالي سع١ذ عٛض2544/182

ضعيف3.354.1ضعيف3.2ضعيف3.5د١ٔا عثذاٌجثار سالَ سع١ذ صاٌخ2644/183

ضعيفضعيفضعيفضعيف3.3محرومضعيفد١ٔا ادّذ سع١ذ ع2744/184ٍٟ

محروممحرومغائبمحروممحروممحرومغائبرافد عٍٟ عثذاٌٍّه ِذّذ2844/185

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 2صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
القانون مبادئالمحاسبة مبادئالتسويق مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

محروم3.53.45محروم3.35محرومضعيفرٚاْ جّاي ادّذ سا2944/186ٌُ

3.353.74ضعيف3.55غائب3ر٠اَ ِذّذ عٍٟ ٔعّا3044/188ْ

3.853.254.453.954.853.854.7ز٠ٕة تالي ِذّٛد عثذاٌغفٛر3144/189

غائبغائبمحروممحروممحروممحرومغائبساٌٟ عٍٟ عٛض ع3244/191ٍٟ

ضعيفضعيف3.42.93.2ضعيفضعيفسّاح أٛر ٘ادٞ عٛض3344/192

الغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدس١ّخ صاٌخ عثذهللا ادّذ3444/193

3.853.154.33.52.85غائب3.7س١ٙر ج١ًّ ِذّذ عّر3544/194

الغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدصاٌخ اتٛتىر عثذاٌّج١ذ اٌجٛ٘ر3644/195ٞ

3.35ضعيف3.42.753.35ضعيف2.5صفاء ِصطفٝ ساٌُ اٌجفر3744/196ٞ

ضعيفضعيف3.55ضعيف2.52.53.3صف١ح ِذّذ دسٓ سا3844/197ٌُ

غائبضعيفضعيفغائبمحروممحرومضعيفصالح عٍٟ ادّذ عٛض ِمرع3944/198

3.354.252.85ضعيف3.33.053.15عائذٖ ٚج١ٗ سع١ذ عٍٟ 4044/199

غائبضعيفمحروممحروم2.9محرومضعيفعثذاٌردّٓ فّٟٙ ادّذ4144/200

غائبغائبمحروممحرومغائبمحرومضعيفعثذاٌفراح عثذاٌج١ًٍ عثذاٌعس٠س4244/201

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 3صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
القانون مبادئالمحاسبة مبادئالتسويق مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

4.353.5554.354.24.44.9عثذاٌمادر عذٔاْ عثذهللا دس4344/202ٓ

3.753.7553.754.153.854.9عثذهللا عثذاٌردّٓ عثذهللا4444/203

محرومضعيفضعيفضعيفغائبمحرومضعيفعصاَ عثذاٌردّٓ عثذهللا سعذ4544/205

ضعيف3.75ضعيف3.12.53.753.35عٍٟ ادّذ سعذ ادّذ ترو4644/206ٗ

2.82.5ضعيفضعيفمحروممحرومضعيفعٍٟ عذٔاْ ادّذ ِذّذ4744/207

ضعيف3ضعيفضعيفغائبمحرومضعيفعٍٟ ٔاصر ِذّذ تٓ ِذّذ4844/208

ضعيف3.95ضعيفضعيفغائبضعيف2.55عّاد عارف عثذاٌمٜٛ ِرشذ4944/209

ضعيف3.05ضعيفضعيفغائبمحرومضعيفعّاد عثذٖ لائذ دس5044/210ٓ

3.452.654.52.953.153.74.5عّر عٛض سع١ذ عٛض عٛاض5144/211

ضعيف3.7ضعيف2.552.53.72.75عٙذ صالح ساٌُ عثذاٌذ١ّذ ٠س5244/212ٍُ

محروم3.45محرومضعيف3.05محرومغائبفاطّٗ ج١ًّ ١ِٙٛب ٠ذ5344/214ٝ١

غائب3.95غائب3.23.353.754.1فٙذ ادّذ ساٌُ تٓ ِذ١س تٍذاف5444/215

ضعيفضعيفغائبضعيف3.85ضعيفضعيفِذّذ ساٌُ صاٌخ تا٘ط١ر5544/216

ضعيف3.95ضعيف3.32.85محروم3.1ٕ٘ادٞ خاٌذ ادّذ غاٌة داجة5644/238

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 4صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
القانون مبادئالمحاسبة مبادئالتسويق مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

3.552.5ضعيفغائب3.3محرومضعيف١٘اَ ِذّٛد عث١ذ سعذ5744/239

ضعيفمحروممحرومضعيفمحروممحرومضعيفِذّذ ساِٟ ِذّذ ِىرد عثذهللا5844/217

غائبغائبغائبغائبغائبمحرومغائبِذّذ عثذاٌمٜٛ عثذهللا سع١ذ5944/219

2.5محروممحروممحروم4.1محروم2.5ِذّذ عثذٖ عٍٟ عثذهللا6044/220

32.8553.44.43.954.7ِذّذ عٍٟ ساٌُ ع١سٝ تاشاِخ6144/221ٗ

ضعيف3.2ضعيف2.5شغبمحرومضعيفِذّذ ِثٕٝ ادّذ صاٌخ6244/222

غائب2.73.8محرومضعيفمحرومضعيفِرٖٚ عثذاٌخاٌك ِذّذ ٔاصر 6344/223

ضعيف3.4ضعيف3.72.75محروم2.5ِرٜٚ عارف ِذّذ ادّذ6444/224

2.72.754.52.653.34.254.1ِرٜٚ ١ِٕر سع١ذ تٓ سع١ذ6544/225

ضعيف3.653.353.54.65ضعيف2.75ِرٜٚ ٔاصر عثذهللا ادّذ6644/226

غائب3.3محروممحرومضعيفمحرومضعيفِشاعر ِذّذ عثذاٌخاٌك  عرِا6744/227ْ

ضعيفضعيفضعيف3.33.05محرومضعيفِصطفٝ ِٕصٛر عثذٖ لاس6844/228ُ

3.93.25ضعيفضعيف4.1ضعيف2.65ِٕٝ ِثارن عثذهللا اٌىٕذ6944/229ٞ

3.954.13.4ضعيف١ِٕ3.52.54.3ٗ ٔذ٠ُ صاٌخ لاسُ ادّذ7044/230

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 5صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
القانون مبادئالمحاسبة مبادئالتسويق مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

2.5ضعيفضعيف3.452.5محروم2.5ِٙذٞ تذر عثذاٌمادر ِذّذ7144/231

33.33.1ضعيف3.8ضعيف١ِ3ادٖ شٕٙٛاز ٠اس١ٓ س١ٍّا7244/232ْ

غائب3.55ضعيفمحروم4.15ضعيفضعيفٔجاج س١ّر ادّذ دس7344/233ٓ١

ضعيف3.35ضعيفضعيفضعيفمحرومضعيف١ٔف١ٓ ٔث١ً ٠اس١ٓ عثذاٌعس٠س7444/235

3.5544.944.754.94.7٘اٌٗ عثذاٌذى١ُ س١ٍّاْ ع7544/237ٍٟ

٠2.92.94.352.953.053.754ٛسف عثذهللا ِذّذ ادّذ7644/240

3.553.65ضعيف3.353.4ضعيفضعيفد١ذرٖ ٔاصر ِذّذ ادّذ اٌسماف7744/329

3.3غائبضعيفغائب3.1ضعيف2.5ساٌُ ادّذ ساٌُ عثذهللا تاد١ّذ7844/330

2.5غائبمحروم3.15غائبغائبغائبٚد١ذ ِذّذ ِذسٓ ِذّذ7944/249

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحرومضعيفٚائً عٍٛٞ عٍٟ عثذاٌمٛٞ سٕذ8044/331

ضعيفضعيف3.6ضعيفضعيف2.5ضعيفدعاء شٛلٟ عثذٖ ع8144/14ٍَٟ

ضعيفضعيف3.3ضعيفضعيفمحرومضعيفصفاء ٔصر ِذّذ عثذ8244/15َٖ

ضعيفضعيفضعيفضعيف3.25محرومضعيفدا١ٌٗ عٍٟ عثذهللا رلثا8344/19َْ

غائب4.52.554.13ضعيفضعيففاطّٗ ادّذ ِمثً عثذ اٌٛ٘اب8443/258

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 6صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
القانون مبادئالمحاسبة مبادئالتسويق مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

4.53.954.353.54.5ضعيف3.4٘اٌٗ صادق عٛض8543/236

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 7صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
القانون مبادئالمحاسبة مبادئالتسويق مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 8صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
القانون مبادئالمحاسبة مبادئالتسويق مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

113

22

23

135

136

137

138

139

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 9صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
القانون مبادئالمحاسبة مبادئالتسويق مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

140

141

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 10صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
القانون مبادئالمحاسبة مبادئالتسويق مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 11صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 مبادئ

االقتصادالكلي
القانون مبادئالمحاسبة مبادئالتسويق مبادئ

 اللغة

 االنجليزية

(2)

 اللغة

(2) العــربية

 مبادئ

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 12صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 13صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 14صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 15صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 16صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 17صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 18صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 19صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 20صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 21صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 22صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 23صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

اٌرد١ُ اٌردّٓ هللا تسُ

االٚي اٌّسرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِعٟ اٌعاَ   االٚي ٌٍذٚر اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 24صفحة 
        الراصدة

     صفاء عبدهللا حسن


