



اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ

اٌثأٟ اٌّغرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِؼٟ اٌؼاَ االٚي ٌٍذٚس اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 إٌظش٠ح 

االلرصاد٠ح اٌى١ٍح

 اٌّؤعغاخ 

اٌّا١ٌٗ ٚ إٌمذ٠ٗ

 ذشش٠ؼاخ ِا١ٌٗ 

ٚ ِصشف١ٗ

اٌرا١ِٕاخ 

االجرّاػ١ح

  ِثادئ 

اٌّا١ٌٗ 

اٌؼاِٗ

 اإلداسج 

اٌّا١ٌح

ِذاعثٗ ضش٠ث١ٗ 

ٚ صو٠ٛٗ

3323233

3.55ضعيف3.153.252.853.93.65اترٙاي ادّذ ِٕصش داص143/1ً

4.654.94.3554.84.64.95اتٛتىش دغ١ٓ لاعُ دغ243/2ٓ١

3.23.52.84.053.92.754.2ادالَ غغاْ ػثذٖ ع١ف343/3

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومادّذ ا٠ٙاب ادّذ ػثذاٌٍّه443/4

ضعيفضعيف2.75غائبمحرومغائب3.3ادّذ سضا سشاد ِذّذ ػ543/5ٍٟ

محروممحرومغائبغائبمحروممحروممحرومادّذ عاٌُ ٠غٍُ ػّش تاصثش643/6ٓ٠

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومادّذ ِذّذ اتٛتىش ادّذ اٌر743/7َٛ

43.43.23.4ضعيف3.12.65اسصاق فؤاد ِذّذ ادّذ843/8

2.53.52.53.32.93.62.8اس٠ج ػثذاٌشدّٓ عؼ١ذ ِذّذ943/9

2.9ضعيفغائب2.54.5ضعيف3.6اصاي ع١ف ادّذ ِذّذ ٔاج1043/10ٟ

3.33.853.33.753.25ضعيف3.4اصاي ِذّذ ػثذاٌغالَ اتشا1143/11ُ١٘

4.854.8544.954.44.854.65اششاق ػثذهللا ػّش عؼ١ذ اٌث١ر1243/12ٟ

3.32.5ضعيف2.53.6ضعيف2.7اصاٌٗ خاٌذ ِثٕٝ لائذ ا1343/13ٌّٟٕٙ

محروممحروممحروممحروممحروممحرومغائبأٛاس أٛس اٌغ١ذ ِذّذ1443/14

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 1صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ

اٌثأٟ اٌّغرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِؼٟ اٌؼاَ االٚي ٌٍذٚس اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 إٌظش٠ح 

االلرصاد٠ح اٌى١ٍح

 اٌّؤعغاخ 

اٌّا١ٌٗ ٚ إٌمذ٠ٗ

 ذشش٠ؼاخ ِا١ٌٗ 

ٚ ِصشف١ٗ

اٌرا١ِٕاخ 

االجرّاػ١ح

  ِثادئ 

اٌّا١ٌٗ 

اٌؼاِٗ

 اإلداسج 

اٌّا١ٌح

ِذاعثٗ ضش٠ث١ٗ 

ٚ صو٠ٛٗ

3323233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومأٛاس ػادي ػٍٟ ِذّذ1543/15

3.653.23.052.75غائبغشضعيفا٠اخ عؼ١ذ عاٌُ ػثذاٌىش1643/16ُ٠

غائبغائبضعيف4.7محرومضعيف4.1ا٠اخ ٠ٛعف ػثذهللا عؼ١ذ1743/17

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروما٠اد صاٌخ ِذّذ تٓ ٔؼ1843/18ُ

غشضعيفغائب2.9محروممحرومضعيفا٠ّٓ ِا٘ش ِذّذ صاٌخ1943/19

3.454.453.44.44.454.34.25ا٠ٕاط ػٍٟ فشداْ ادّذ2043/20

ضعيف3.15ضعيف4.1ضعيفمحروم2.75تاعّٗ ػضاَ جؼفش ػثاط2143/21

3.9542.854.43.653.63.75تششٜ عاٌُ ِذّذ ػّش2243/22

غائبغائبغائبضعيفمحروممحرومضعيفداعُ ج١ًّ ػثذهللا غاٌة2343/23

3.153.75ضعيف3.14.653.254.35داِذ ػٍٟ ادّذ ِذّذ ػ2443/24ٍٟ

2.85ضعيف3.93.2غائب4.5ضعيفدغاَ ػذٔاْ ِذّذ اتٛتىش فذػك2543/25

4.43.54.2غائبغائب43.9دغٓ خاٌذ ادّذ ػثذ2643/26ٖ

ضعيفضعيفغائب2.7محروممحروممحرومدّضج ِذّذ ػثذهللا لذطاْ اٌج١ٕذ2743/27

3.2542.853.53.13.33.55د١ٕٓ دغ١ٓ ػثذهللا عؼذ2843/28

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 2صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ

اٌثأٟ اٌّغرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِؼٟ اٌؼاَ االٚي ٌٍذٚس اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 إٌظش٠ح 

االلرصاد٠ح اٌى١ٍح

 اٌّؤعغاخ 

اٌّا١ٌٗ ٚ إٌمذ٠ٗ

 ذشش٠ؼاخ ِا١ٌٗ 

ٚ ِصشف١ٗ

اٌرا١ِٕاخ 

االجرّاػ١ح

  ِثادئ 

اٌّا١ٌٗ 

اٌؼاِٗ

 اإلداسج 

اٌّا١ٌح

ِذاعثٗ ضش٠ث١ٗ 

ٚ صو٠ٛٗ

3323233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

محروممحروممحرومغائبمحروممحروممحرومخاٌذ ١ٌٚذ ػث١ذ عؼذ2943/29

محروممحروممحرومغائبمحروممحروممحرومخاٌذجٛاد ِذّذ ػثذاٌشد3043/30ّٓ

3.052.654.053.053.252.8غائبروشٜ ػٍٟ ػثذٖ ِذّذ3143/31

محروممحروممحرومغائبمحروممحروممحرومسا١ٔا ػاسف ِذّذ ػثذ3243/32ٖ

3.653.83.253.64.43.853.7سد٠ٕٗ ادّذ عؼ١ذ ػثذهللا تذاح3343/33

54.44.54.44.64.753.25سٚاْ ٔث١ً ِذّذ صاٌخ ػثذهللا3443/34

3.43.752.93.153.753.13.95سٚصٜ ػٍٟ ِذّذ ثاتد اٌؼّٛد3543/35ٞ

2.65غائب3.953ضعيفضعيفمحرومسٜٚ ِذٟ اٌذ٠ٓ ػٍٟ دّٛد3643/36

ضعيفضعيفضعيف3.2ضعيفضعيفضعيفص٠اد صاٌخ ِثٕٝ ٔاصش3743/37

43.753.254.053.553.73.2ص٠ٕة خاٌذ عؼ١ذ فاسع3843/38

4.854.94.054.74.554.754.9عاجذج ١٘ٚة دغٓ ادّذ3943/39

2.6غائب3.553.55ضعيف3.53.7عاسج اوشَ صالح ػثذهللا اٌغال4043/40ِٟ

2.9ضعيف4.34.2ضعيف4ضعيفعاسج ١ٌٚذ ِذّذ ػثذهللا اٌذّاد4143/41ٞ

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومعاٌٟ فاوش ِذّذ ادّذ4243/42

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 3صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ

اٌثأٟ اٌّغرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِؼٟ اٌؼاَ االٚي ٌٍذٚس اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 إٌظش٠ح 

االلرصاد٠ح اٌى١ٍح

 اٌّؤعغاخ 

اٌّا١ٌٗ ٚ إٌمذ٠ٗ

 ذشش٠ؼاخ ِا١ٌٗ 

ٚ ِصشف١ٗ

اٌرا١ِٕاخ 

االجرّاػ١ح

  ِثادئ 

اٌّا١ٌٗ 

اٌؼاِٗ

 اإلداسج 

اٌّا١ٌح

ِذاعثٗ ضش٠ث١ٗ 

ٚ صو٠ٛٗ

3323233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.53.73.453.5غائب3.453.55عاٌٟ ِذّذ ػّش ِذّذ اٌجّغش4343/43ٞ

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومعاِخ ِذّذ ػٍٟ د١ذس4443/44

ضعيف2.532.53.452.753.05ع١ّح ل١صش ػثذاٌؼض٠ض عؼ١ذ4543/45

محرومغائبغائبغائبمحرومغائبضعيفع١ّشج ف١صً ِذّذ صاٌخ4643/46

3.553.352.954ضعيفضعيفضعيفعٙٝ أٛس عؼ١ذ غا4743/47ُٔ

4.54.94.5554.754.44.75ع١الْ ػثذاٌذى١ُ ِثٕٝ اٌغ١ال4843/48ٟٔ

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومع١ّْٛ ِذّذ ػثذهللا ٔاصش دػٛط4943/49

4.254.94.554.75غائب4.6شزٜ ٠اعش ِذّذ ػٍٟ جاِغ5043/50

ضعيفضعيفضعيف2.7ضعيفغائبغائبشٕٙاص خاٌذ ادّذ ِذّذ5143/51

2.54.253.42.953.4غائبضعيفصاتشػثذاٌذ١ّذ صاٌخ ٠ذ5243/52ٝ١

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومصاتش٠ٓ صاٌخ ِذّذ ػّش د5343/53ُ١٘

ضعيفضعيفغائبضعيفمحروممحرومضعيفصاٌخ ِذّذ صاٌخ دغ5443/54ٓ١

4.053.353.53.7ضعيف3.84.15صثاح خ١شٞ ػثذاٌشدّٓ لائذ5543/55

4.94.44.254.54.353.3غائبػثذاٌذ١ّذ ِذّذ ِمثً ادّذ5643/56

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 4صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ

اٌثأٟ اٌّغرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِؼٟ اٌؼاَ االٚي ٌٍذٚس اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 إٌظش٠ح 

االلرصاد٠ح اٌى١ٍح

 اٌّؤعغاخ 

اٌّا١ٌٗ ٚ إٌمذ٠ٗ

 ذشش٠ؼاخ ِا١ٌٗ 

ٚ ِصشف١ٗ

اٌرا١ِٕاخ 

االجرّاػ١ح

  ِثادئ 

اٌّا١ٌٗ 

اٌؼاِٗ

 اإلداسج 

اٌّا١ٌح

ِذاعثٗ ضش٠ث١ٗ 

ٚ صو٠ٛٗ

3323233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

3.654.93.754.84.74.2ػثذاٌٍّه ِشٚاْ لاعُ ادّذ5743/57

3.853.253.252.7ضعيف3.05ضعيفػثذٖ ِذّذ خاٌذ ِذّذ5843/58

غائب2.75ضعيفغائبمحروممحروممحرومػث١ش ٔجُ اٌذ٠ٓ ػثذهللا دغ5943/59ٓ١

2.5ضعيف3.72.85ضعيف2.64.8ػذٞ ػاسف ِذّذ ػم6043/60ً١

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومػضج ػٍٟ دغٓ ػ6143/61ٍٟ

غائبضعيفضعيفضعيفمحروممحرومضعيفػالء ػثذاٌخاٌك ١ِٙٛب ِذّذ6243/62

4.5غائب3.854غائب3.754.7ػٍٟ خاٌذ عؼ١ذ اٌؼال6343/63ً

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومػٍٟ ف١صً ػاطف ِذّذ6443/64

4.05غائب2.754.93.554.35ػّش خ١ّظ ادّذ ػّش تجٕف6543/65

ضعيفمحروم2.853.3ضعيفضعيفمحرومفاطّٗ اتٛتىش ػٍٟ ٔاصش6643/66

3.652.65ضعيف3.35ضعيف2.753.7فاطّٗ ادّذ ٔاصش ِذّذ6743/67

3.64.63.54.754.54.43.95فاطّٗ اٌخضش عاٌُ ػثذهللا6843/68

2.75غائب4.13.65ضعيف3.85ضعيففاطّٗ ِٕصٛس صاٌخ د١ذسج6943/69

غائب4.14.94.64.854.74.75ِاجذ ػٍٟ ِذّذ دغ7043/70ٓ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 5صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ

اٌثأٟ اٌّغرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِؼٟ اٌؼاَ االٚي ٌٍذٚس اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 إٌظش٠ح 

االلرصاد٠ح اٌى١ٍح

 اٌّؤعغاخ 

اٌّا١ٌٗ ٚ إٌمذ٠ٗ

 ذشش٠ؼاخ ِا١ٌٗ 

ٚ ِصشف١ٗ

اٌرا١ِٕاخ 

االجرّاػ١ح

  ِثادئ 

اٌّا١ٌٗ 

اٌؼاِٗ

 اإلداسج 

اٌّا١ٌح

ِذاعثٗ ضش٠ث١ٗ 

ٚ صو٠ٛٗ

3323233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

غائبمحرومغائبغائبمحروممحروممحرومِاسَ ػٍٟ ػثذهللا ٔاصش7143/71

3.12.752.52.5ضعيف2.8ضعيفِذّذ ػثذاٌذ١ٍُ ٠ٛعف اتشا7243/72ُ١٘

4.054.354.13.4ضعيف2.94.5ِذّذ ػثذهللا ع١ٍّاْ عؼ١ذ7343/73

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومِذّذ ػثذهللا ِذّذ ػٍٟ ِذّذ7443/74

ضعيفضعيفمحرومغائبمحرومضعيفمحرومِذّذ فٛاص دغٓ تٓ دغ7543/75ٓ

ضعيف2.95ضعيف4ضعيف2.5ضعيفِذّذ ٠ذ١ٝ ٔاصش ػ7643/76ٍٟ

4.254.4غائب2.94.93.43.75ِذّذػثذهللا ِذّذ عؼ١ذ7743/77

3.253.52.54.63.63.854.6ِشاَ ٚد٠غ ػٍٟ ِذّذ غاٌة7843/78

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومِصطفٝ ػٍٟ عؼ١ذ طاٌة7943/79

ضعيف2.953.253.25ضعيفمحرومضعيفِصؼة ادّذ ػّش خ8043/80ً١ٍ

ضعيف4.5ضعيف3غائبضعيف2.75ِٕصٛس سضٛاْ ػٍٟ اتشا8143/81ُ١٘

١ِ3.63.92.54.23.752.654.05ادج ِذّذ ػٍٟ أؼ8243/82ُ

3.654.944.3544.14.85ٔاخثح ع١ّش ِذّذ ػٍٟ ِذّذ8343/83

ضعيف3.753.22.65ضعيف3ضعيفٔاصش ادّذ فضً ػ8443/84ٍٟ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 6صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ

اٌثأٟ اٌّغرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِؼٟ اٌؼاَ االٚي ٌٍذٚس اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 إٌظش٠ح 

االلرصاد٠ح اٌى١ٍح

 اٌّؤعغاخ 

اٌّا١ٌٗ ٚ إٌمذ٠ٗ

 ذشش٠ؼاخ ِا١ٌٗ 

ٚ ِصشف١ٗ

اٌرا١ِٕاخ 

االجرّاػ١ح

  ِثادئ 

اٌّا١ٌٗ 

اٌؼاِٗ

 اإلداسج 

اٌّا١ٌح

ِذاعثٗ ضش٠ث١ٗ 

ٚ صو٠ٛٗ

3323233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

2.753.552.853.453.653.052.65ٔث١ٍح جّاي دغ١ٓ فش٠ذ8543/85

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومٔج٠ٛٓ خاٌذ ٔاجٟ لاعُ اٌمذع8643/86ٟ

3.54.253.654.354.05ضعيف3.5ٔج٠ٛٓ لائذ غاٌة ػثذهللا8743/87

غائبمحرومغائبغائبمحروممحروممحرومٔغّح صاٌخ ِذّذ صاٌخ8843/88

2.5ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفٔٛفً ٔصش ِذّٛد وثر8943/89ٟ

غائب4.35غش3.5ضعيف2.93.05٘ثٗ ادّذ اٌخضش ادّذ9043/90

2.53.83.73.252.5ضعيف2.65٘شاَ ػثذاٌشصاق صاٌخ ِذغ9143/91ٓ

3.732.952.5ضعيف3.153.3٘ال ػثذاٌفراح ٔاصش ع١ٍّا9243/92ْ

3.64.63.84.13.24.352.8ٕ٘ادٞ ٘ضاع ػٍٟ ػٍٟ ش١ثا9343/93ٟٔ

ضعيف3.13.053.4محرومضعيفضعيفٚػذ اعذ طٗ ادّذ9443/94

محروممحروممحرومغائبمحروممحروممحرومٚلاص ػثذٖ ػضٞ ػثذاٌال9543/95ٖ

3.753.254.153.82.82.5محرومٚالء ٚجذٞ ػثذهللا جاص9643/96َ

محرومغائب3.93.45ضعيفمحروم2.5ٚئاَ ِخراس دغ١ٓ ػثذهللا9743/97

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروم٠ذ١ٝ ػثذاٌمادس ٔاجٟ لاع9843/98ُ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 7صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ

اٌثأٟ اٌّغرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِؼٟ اٌؼاَ االٚي ٌٍذٚس اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 إٌظش٠ح 

االلرصاد٠ح اٌى١ٍح

 اٌّؤعغاخ 

اٌّا١ٌٗ ٚ إٌمذ٠ٗ

 ذشش٠ؼاخ ِا١ٌٗ 

ٚ ِصشف١ٗ

اٌرا١ِٕاخ 

االجرّاػ١ح

  ِثادئ 

اٌّا١ٌٗ 

اٌؼاِٗ

 اإلداسج 

اٌّا١ٌح

ِذاعثٗ ضش٠ث١ٗ 

ٚ صو٠ٛٗ

3323233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.553.6543.93.33.552.9خاٌذػٍٟ ادّذ ػ9943/124ٍٟ

4.34.744.353.34.353.75ػط١ح ػٛض ٔاصش ػٛض10043/146

محروممحرومغائبغائبمحروممحروممحروماص٘اس عاٌُ ِذّذ ع10143/481ً١

4.153.83.354.73.654.554.35اًِ طٍؼد ٠اع١ٓ ِذّٛد10243/482

2.853.252.53.33.753.62.65سٚاْ سضا ِصطفٝ ِذّذ10343/483

ضعيفضعيف3.253.1ضعيف32.5سؤٜ ٔضاس اتٛتىش ادّذ اٌم١غ10443/484ٟ

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحرومػثذاٌشدّٓ صاٌخ لاعُ ِذّذ10543/485

ضعيفضعيف2.953.05ضعيفضعيفغائبػّاس ٠اعش صاٌخ ِذّذ10643/486

ضعيف4.553.052.75غائبضعيفمحرومفاطّٗ ػثذٖ ِذّذ ػ10743/487ٍٟ

ضعيفضعيفغشضعيفمحرومضعيفمحرومِف١ذ ِذّذ دغٓ ادّذ10843/488

4.73.452.652.75ضعيفضعيف3.2٘ثٗ هللا ػثذٖ د١ذسٖ صاٌخ10943/489

3.942.54.4543.84.4ٕ٘ادٞ ل١ظ لاعُ ِش11043/490ٍٟ

4.54.0554.84.74.25غائبػٍٟ ػثذهللا ِذّذ عؼ١ذ11143/151

ضعيف2.5ضعيف4.35ضعيفضعيف2.5ا١ِٕح ػٛض عؼذ ػٍٟ ِذّذ11243/211

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 8صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ

اٌثأٟ اٌّغرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِؼٟ اٌؼاَ االٚي ٌٍذٚس اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 إٌظش٠ح 

االلرصاد٠ح اٌى١ٍح

 اٌّؤعغاخ 

اٌّا١ٌٗ ٚ إٌمذ٠ٗ

 ذشش٠ؼاخ ِا١ٌٗ 

ٚ ِصشف١ٗ

اٌرا١ِٕاخ 

االجرّاػ١ح

  ِثادئ 

اٌّا١ٌٗ 

اٌؼاِٗ

 اإلداسج 

اٌّا١ٌح

ِذاعثٗ ضش٠ث١ٗ 

ٚ صو٠ٛٗ

3323233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.54.74.154.44.153.84.55ٚد ِشاد دغ١ٓ ػثذهللا سجة11343/301

محروممحرومغائبغائبمحروممحروممحرومدٍّٟ ِذّذ غاٌة دضا11443/325َ

4.84.94.64.754.34.855ِاجذ تخ١د عشٚس ػّش11543/365

44.8544.754.254.754.1ِثاسن ِذّذ ِثاسن جٛتا11643/368ْ

ضعيفضعيفضعيف3.55ضعيفضعيفضعيفِذّذ ػثذاٌٛاعغ ادّذ11743/374

3.654.753.44.23.53.754تٛٔح جاجاس٠ٓ صاٌخ ػٛض11843/492

محروممحرومغائبغائبمحروممحروممحرومِذّذ ادّذ ػٍٟ شائف11943/496

2.93.52.83.553.752.83.15سف١ذج خاٌذ أٔٛس دذاد12043/513

4.754.94.954.74.94.854.95اتشا١ُ٘ ػٍٛٞ ِٛعٝ ادّذ12143/519

4.944.454.64.13.6غائبػّاد ع١ف دغ12243/522ٓ١

4.154.94.554.84.84.153.75ا٠ّٓ ا١ِٓ ػثّاْ اٌؼال12343/531ً

ضعيف2.54.854.254.30غائب2.65ِذّذ ػثذاٌذ١ّذ ع١ف ادّذ12443/174

غائبغائبغائبغائبغائبمحروممحروماص١ً ػثذهللا ِذّذ ػ12543/409ٍٟ

4.553.5533.844.34.35سالم راجح فهمي عبدالرحمن12643/246

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 9صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ

اٌثأٟ اٌّغرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِؼٟ اٌؼاَ االٚي ٌٍذٚس اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 إٌظش٠ح 

االلرصاد٠ح اٌى١ٍح

 اٌّؤعغاخ 

اٌّا١ٌٗ ٚ إٌمذ٠ٗ

 ذشش٠ؼاخ ِا١ٌٗ 

ٚ ِصشف١ٗ

اٌرا١ِٕاخ 

االجرّاػ١ح

  ِثادئ 

اٌّا١ٌٗ 

اٌؼاِٗ

 اإلداسج 

اٌّا١ٌح

ِذاعثٗ ضش٠ث١ٗ 

ٚ صو٠ٛٗ

3323233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب٠ؼمٛب ِذّذ ػثذاٌٛ٘اب ِذّذ12743/479

افشاح/12843

4.5غائب3.654.93.354.154.4ِٕٝ جّاي ادّذ12941/67

ضعيف2.52.63.153.05ضعيف2.65خٍٛد فاسٚق  ٘اد13040/55ٞ

ضعيفضعيفغائب3.2محروممحرومضعيفاوشَ شٛلٟ لائذ ادّذ13143/1َ

2.752.84.23.353.552.5غشسٔا ػٍٟ ِذّذ ػٍٟ ِذّذ13243/2َ

3.653.853.654.43.253.33.85ص٘شاء  ػثاط ِذّذ اٌّش٠غ13343/3َٟ

44.94.53.954.654.754.7عاٌُ ػثذ اٌٙادٞ اتٛتىش عا13443/4ٌَُ

ضعيفمحرومضعيفضعيفمحرومضعيفمحرومشٙذ ػثذاٌّطٍة ادّذ جثش13543/5َ

3ضعيفضعيف3.65ضعيفمحرومضعيفػثذاٌشدّٓ سش١ذ ادّذ ِثاسن13643/6َ

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومػٍٟ صالح ٔصش ػٍٟ ادّذ13743/7َ

ضعيفضعيفضعيفغائبضعيفضعيفمحرومِذّذ س٠ٚظ ِذّذ ٔاصش13843/8َ

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومٔصش خاٌذ ِذّذ ِث13943/10َٕٝ

ضعيفضعيفضعيف3.55ضعيفضعيف2.5اشجاْ ِذّذ ػٍٟ تٓ ػ14043/408ٍَٟ

ايقاف قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 10صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ

اٌثأٟ اٌّغرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِؼٟ اٌؼاَ االٚي ٌٍذٚس اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 إٌظش٠ح 

االلرصاد٠ح اٌى١ٍح

 اٌّؤعغاخ 

اٌّا١ٌٗ ٚ إٌمذ٠ٗ

 ذشش٠ؼاخ ِا١ٌٗ 

ٚ ِصشف١ٗ

اٌرا١ِٕاخ 

االجرّاػ١ح

  ِثادئ 

اٌّا١ٌٗ 

اٌؼاِٗ

 اإلداسج 

اٌّا١ٌح

ِذاعثٗ ضش٠ث١ٗ 

ٚ صو٠ٛٗ

3323233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 11صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ

اٌثأٟ اٌّغرٜٛ اِرذأاخ ٔرائج

2017/2016َ اٌجاِؼٟ اٌؼاَ االٚي ٌٍذٚس اٌثأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 إٌظش٠ح 

االلرصاد٠ح اٌى١ٍح

 اٌّؤعغاخ 

اٌّا١ٌٗ ٚ إٌمذ٠ٗ

 ذشش٠ؼاخ ِا١ٌٗ 

ٚ ِصشف١ٗ

اٌرا١ِٕاخ 

االجرّاػ١ح

  ِثادئ 

اٌّا١ٌٗ 

اٌؼاِٗ

 اإلداسج 

اٌّا١ٌح

ِذاعثٗ ضش٠ث١ٗ 

ٚ صو٠ٛٗ

3323233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 12صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة


