



اقتصاد اعمال : تخصص
.        

اٌشؼ١ُ اٌشؼّٓ هللا تسُ

اٌصاٌس اٌّسرٜٛ اِرؽأاخ ٔرائط

2017/2016َ اٌعاِؼٟ اٌؼاَ   االٚي ٌٍذٚس اٌصأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تؽٛز اٌرس٠ٛك ذ٠ًّٛ االسرصّاس
 ٔظش٠ح اذخار 

اٌمشاس
 ِؽاسثح إداس٠ح

 ػ١ٍّاخ 

ذعاس٠ح

 األسٛاق 

اٌّا١ٌح

333233

محروممحروممحروممحروممحروماٌخضش ِؽّذ ِٕصٛس ػث١ذ142/91

3.25محرومضعيف2.5ضعيفأترٙاي ػٍٟ أؼّذ ٠ؽ242/92ٝ١

3.252.93.43.552.5أتٛتىش ِؽّذ أتٛتىش صاٌػ342/93

محروممحروممحروم2.5محرومأؼّذ ؼّٛد ػٍٟ أؼّذ442/94

محروممحروممحرومغائبمحرومأؼّذ ػٛض أؼّذ ػٛض542/96

2.53.453.32.853.15أؼّذ ِؽّذ ػثذاٌشؼّٓ ِؽّذ642/97

غائبمحروممحرومغائبغائبأسٜٚ أؼّذ ٔاصش أتٛتىش742/98

3.53.83.453.53.4أصاٌح ؼسٓ ٠ؽ١ٝ وذاف842/100

4.94.54.554.854.05أػرشاف ظّاي ِؽّذ ػ942/101ٍٟ

غائبمحروممحرومغائبغائبأِعذ أ٠ٙاب إا١ٌاط ٠ؼمٛب1042/102

3.253.152.753ضعيفأًِ ػثذاٌٛاسغ سؼ١ذ ؼس1142/104ٓ

غائبمحروممحرومغائبمحرومأٔٛس ١ِٕش أٔٛس أسّاػ1242/106ً١

2.75محروم2.93.452.85أٚفٝ ِؽّذ ػثذاٌمادس ِؽّذ اٌٛذ1342/107ٟ

2.62.6ضعيف2.5ضعيفأ٠ّٓ ِؽّذ ؼس١ٓ اٌث١ش1442/108

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 1صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

اٌشؼ١ُ اٌشؼّٓ هللا تسُ

اٌصاٌس اٌّسرٜٛ اِرؽأاخ ٔرائط

2017/2016َ اٌعاِؼٟ اٌؼاَ   االٚي ٌٍذٚس اٌصأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تؽٛز اٌرس٠ٛك ذ٠ًّٛ االسرصّاس
 ٔظش٠ح اذخار 

اٌمشاس
 ِؽاسثح إداس٠ح

 ػ١ٍّاخ 

ذعاس٠ح

 األسٛاق 

اٌّا١ٌح

333233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

3.252.92.53.33.8ظّاي خاٌذ ِؽسٓ ِؽّذ1542/109

غائبغائبغائبغائبغائبظّاي ػثذإٌاصش ِؽّذسؼ١ذ1642/110

2.73ضعيف3.33.5ؼز٠فح ِؽّذ ػثذٖ ػثذاٌّع١ذ1742/111

محروممحروممحروممحروممحرومؼس١ٓ طٗ ؼس١ٓ ػثذ1842/112ٖ

3.55ضعيفضعيف3.252.5ؼس١ٓ ِؽّذ ؼس١ٓ االسشائ1942/113ٍٟ١

3.65ضعيف3.1غائبضعيفؼ١ٕٓ ػثذاٌشؼّٓ أؼّذ ػ2042/114ٍٟ

554.64.84.6خذ٠عح ػّش س١ف ِمث2142/115ً

3.5ضعيفمحروم2.5ضعيفساشذ سائذ ِؽّذ ساشذ2242/116

3.253.653.953.43.45ص٠ٕح ػٛض صاٌػ ػّش2342/117

ضعيفمحروممحروم2.5ضعيفساٌُ أؼّذ ػثذهللا ػٛض2442/118

3.84.33.854.23.65ساِػ ػٍٟ ِؽّذ سؼ١ذ2542/119

2.55غائبغائب3.5ضعيفسا١ِح ظّاي أؼّذ ِى2642/120ٟ

ضعيفضعيفضعيفغائبضعيفسٍطٕح ٔاظٟ ٔاظٟ طاٌة2742/121

2.653.35ضعيف3.25ضعيفسّاغ ػثذاٌمادس ساٌُ ػثذهللا2842/122

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 2صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

اٌشؼ١ُ اٌشؼّٓ هللا تسُ

اٌصاٌس اٌّسرٜٛ اِرؽأاخ ٔرائط

2017/2016َ اٌعاِؼٟ اٌؼاَ   االٚي ٌٍذٚس اٌصأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تؽٛز اٌرس٠ٛك ذ٠ًّٛ االسرصّاس
 ٔظش٠ح اذخار 

اٌمشاس
 ِؽاسثح إداس٠ح

 ػ١ٍّاخ 

ذعاس٠ح

 األسٛاق 

اٌّا١ٌح

333233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.554.63.84.73.75س١ّح ػثذهللا ؼس١ٓ لاس2942/123ُ

2.95ضعيفغائبغائبمحرومس١ّش سشٚس ٔاصش فش٠ذ3042/124

4.754.654.654.7شؼ١ثٟ ػادي أؼّذ ػ3142/126ٍٟ

2.9غائبضعيفغائب2.75شٙذ صاٌػ صاٌػ أؼّذ3242/127

محروممحروممحروممحروممحرومصاٌػ ِؽّذ صاٌػ تاِٛس3342/129ٝ

ضعيف2.65ضعيف2.9ضعيفصاٌؽح ػّش ِؽّذ ػٍٟ اٌؼّش3442/130ٞ

محروممحرومغائب2.5محرومصالغ صاٌػ ِصٕٝ شاتد3542/133

3.82.9ضعيف3.754.3طالي ِؽّذ صاٌػ ِؽّذ3642/135

4.13.63.53.854.05ػثذاٌؽافظ ػثذاٌؽافظ ساٌُ ػثاد3742/136

محروممحروممحروممحروممحرومػثذاٌٙادٞ ٔث١ً ٘ادٞ ػ3842/138ٍٟ

محروممحروممحروممحروممحرومػضخ ف١ضاْ فؤاد ػثذاٌّع١ذ3942/139

2.9ضعيفضعيف2.65ضعيفػس١ش شّساْ فاسع اٌّساغ4042/140

محروممحروممحرومغائبغائبػّشٚ ػادي ٘ائً غا4142/141ُٔ

ضعيفغائب3.253.65ضعيففٙذ ٔث١ً ػصّاْ ػ4242/143ٍٟ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 3صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

اٌشؼ١ُ اٌشؼّٓ هللا تسُ

اٌصاٌس اٌّسرٜٛ اِرؽأاخ ٔرائط

2017/2016َ اٌعاِؼٟ اٌؼاَ   االٚي ٌٍذٚس اٌصأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تؽٛز اٌرس٠ٛك ذ٠ًّٛ االسرصّاس
 ٔظش٠ح اذخار 

اٌمشاس
 ِؽاسثح إداس٠ح

 ػ١ٍّاخ 

ذعاس٠ح

 األسٛاق 

اٌّا١ٌح

333233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

غائبضعيفضعيف3.25غائبِاسٞ صاٌػ ِؽّذ ؼ١ّذ4342/144

3.44.54.13.54ِاس٠ا ظالي ِؽّذ ؼسٓ ػ4442/145ٍٟ

محروممحروممحروممحروممحرومِؽسٓ ػثذهللا طا٘ش ػثاد4542/147ٞ

2.8محرومضعيف2.5ضعيفِؽّذ ؼسٓ ػثذهللا تاستاع4642/149

3.53.85ضعيفغائبغائبِؽّذ خاٌذ ِؽّذ سا4742/150ٌُ

2.5محروممحروممحرومضعيفِؽّذ ِا٘ش ػثذاٌٍّه ػثذاٌم4842/152َٛ١

4.13.15غائب3.92.5ِؽّذ ِثاسن أؼّذ ػّش تالط١ا4942/153ْ

2.52.85ضعيف2.5ضعيفِخراس أتشا١ُ٘ ػثذاٌسالَ غالب5042/154

3.15ضعيفضعيف2.5ضعيفِشاَ طاٌة ػثذهللا ػثذست5142/155ٗ

2.53.2533.4ضعيفمروان سمير أنور عبدالحميد5242/156

33.73.652.953.75ِشٜٚ ػثذاٌشؼّٓ أؼّذ سا5342/157ٌُ

4.254.53.654.13.85ِٕٝ ِؽّٛد أؼّذ ِؽس5442/159ٓ

34.54.34.353.75ٔذٜ أؼّذ سؼ١ذ ػٍٟ سؼ١ذ5542/163

4.1غائب4.44.53.6ٚفاء ِثاسن سؼ١ذ ٕ٘ذٞ ػ5642/165ٍٟ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 4صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

اٌشؼ١ُ اٌشؼّٓ هللا تسُ

اٌصاٌس اٌّسرٜٛ اِرؽأاخ ٔرائط

2017/2016َ اٌعاِؼٟ اٌؼاَ   االٚي ٌٍذٚس اٌصأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تؽٛز اٌرس٠ٛك ذ٠ًّٛ االسرصّاس
 ٔظش٠ح اذخار 

اٌمشاس
 ِؽاسثح إداس٠ح

 ػ١ٍّاخ 

ذعاس٠ح

 األسٛاق 

اٌّا١ٌح

333233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

3.25ضعيفضعيف2.9ضعيفٚالء أسّاػ١ً  أؼّذ ٘اد5742/166ٞ

2.8ضعيفضعيف2.75ضعيف١٘ٚة س١ٍّاْ ِؽّذ ػ5842/167ٍٟ

4.554.53.74.13.9٘اشُ سؼ١ذ سؼ١ذ ػثذهللا5942/168

3.542.94.13.25أؼّذ ِؽّذ ػثذهللا ػث١ذ اٌمؽ6042/402َٛ

محروممحروممحروممحروممحرومِؽّذ ٔع١ة ػثذاٌّع١ذ6142/403

محروممحروممحروممحروممحرومشٙاب ِؽّٛد ِؽّذ ٔاظ6242/404ٟ

3.2محرومضعيف2.75ضعيفصالغ خاٌذ ػٍٟ ِؽّذ6342/405

2.73.052.953.4ضعيفأوشَ ػثذهللا أؼّذ شائف6442/411

2.55ضعيفضعيف2.752.5ٚظذاْ لؽطاْ أؼّذ ػّش6542/412

3.05محروم3.62.52.8ِؽّذ صاٌػ ػثذاٌشب ِؽّذ اٌث١ضا6642/221ٟٔ

4.54.54.0544.25ِؽّذ ٔاصش أؼّذ ٔاصش6742/296

3.85ضعيفضعيف2.5ضعيفأ٠ّٓ ِؽّذ ساٌُ اٌط١ة6842/264

2.852.9ضعيف3.25ضعيفا٠ّٓ صاٌػ سؼ١ذ ػٍٟ تافشض6942/263

3محروم2.82.8ضعيفاؼّذ ١ٌٚذ ِؽّذ ػ7042/336ٍٟ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 5صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

اٌشؼ١ُ اٌشؼّٓ هللا تسُ

اٌصاٌس اٌّسرٜٛ اِرؽأاخ ٔرائط

2017/2016َ اٌعاِؼٟ اٌؼاَ   االٚي ٌٍذٚس اٌصأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تؽٛز اٌرس٠ٛك ذ٠ًّٛ االسرصّاس
 ٔظش٠ح اذخار 

اٌمشاس
 ِؽاسثح إداس٠ح

 ػ١ٍّاخ 

ذعاس٠ح

 األسٛاق 

اٌّا١ٌح

333233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

2.9غائبضعيفغائب3.15ػٍٟ فىشٞ ػٍٟ أِؼثذ7142/207

3.553.25ضعيف3.25ضعيفرامي محمد عبدالجبار خليل7242/271

محروممحروممحروممحروممحرومػّشٚ خاٌذ ػثذٖ ِؽّذ7342/431

4.654.53.64.53.55طا٘ش ػٍٟ سؼ١ذ صاٌػ7442/362

ضعيف3.25غائب4.153.6ٔذٜ ِثاسن اؼّذ ػّش تالط١ا7542/312ْ

ضعيفضعيفضعيف2.75ضعيفٚافٟ ِؽّٛد لائذ شائف7642/257

3.63.5ضعيف2.754ساسج ِؽّذ ِؽسٓ ِؽّذ اٌّؽس7742/28ٟٕ

2.953.8ضعيف2.754.5شٙذ ٚؼ١ذ اؼّذ سؼ١ذ تا٘ذ٠ٍح 7842/32

4.753.23.353.6ضعيفإ٠ّاْ ش١خ ػٍٟ ِؽّذ ػثذهللا7942/15

3.353.25ضعيف3.73.5ؼّذٞ ِؽّذ صاٌػ ػ8042/348ٍٟ

3.253.052.52.55ضعيفػثذهللا ف١صً ػثذهللا ٔاظ8142/367ٟ

3.33.3ضعيف32.9طالي فضً اؼّذ لاس8242/195ُ

محروممحروممحروممحروممحروما٠ّٓ ِؽّذ ػثذاٌؽف١ظ شّسا8341/101ْ

2.552.9ضعيف2.65ضعيفؼساَ ؼسٓ ِؽّذ8422/42

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 6صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

اٌشؼ١ُ اٌشؼّٓ هللا تسُ

اٌصاٌس اٌّسرٜٛ اِرؽأاخ ٔرائط

2017/2016َ اٌعاِؼٟ اٌؼاَ   االٚي ٌٍذٚس اٌصأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تؽٛز اٌرس٠ٛك ذ٠ًّٛ االسرصّاس
 ٔظش٠ح اذخار 

اٌمشاس
 ِؽاسثح إداس٠ح

 ػ١ٍّاخ 

ذعاس٠ح

 األسٛاق 

اٌّا١ٌح

333233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

3.753.253.13.052.5س١ّح أؼّذ ؼس8523/42َٓ

غائبمحروممحروممحروممحرومِؽّذ س١ّش ؼاِذ8625/42َ

ضعيفمحرومضعيفضعيفغائبػّشٚ ٠ؽ١ٝ ؼسٓ ٠ؽ١ٝ ِؼشٚف8729/42َ

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
.        

اٌشؼ١ُ اٌشؼّٓ هللا تسُ

اٌصاٌس اٌّسرٜٛ اِرؽأاخ ٔرائط

2017/2016َ اٌعاِؼٟ اٌؼاَ   االٚي ٌٍذٚس اٌصأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تؽٛز اٌرس٠ٛك ذ٠ًّٛ االسرصّاس
 ٔظش٠ح اذخار 

اٌمشاس
 ِؽاسثح إداس٠ح

 ػ١ٍّاخ 

ذعاس٠ح

 األسٛاق 

اٌّا١ٌح

333233

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
.        

اٌشؼ١ُ اٌشؼّٓ هللا تسُ

اٌصاٌس اٌّسرٜٛ اِرؽأاخ ٔرائط

2017/2016َ اٌعاِؼٟ اٌؼاَ   االٚي ٌٍذٚس اٌصأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تؽٛز اٌرس٠ٛك ذ٠ًّٛ االسرصّاس
 ٔظش٠ح اذخار 

اٌمشاس
 ِؽاسثح إداس٠ح

 ػ١ٍّاخ 

ذعاس٠ح

 األسٛاق 

اٌّا١ٌح

333233

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
.        

اٌشؼ١ُ اٌشؼّٓ هللا تسُ

اٌصاٌس اٌّسرٜٛ اِرؽأاخ ٔرائط

2017/2016َ اٌعاِؼٟ اٌؼاَ   االٚي ٌٍذٚس اٌصأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تؽٛز اٌرس٠ٛك ذ٠ًّٛ االسرصّاس
 ٔظش٠ح اذخار 

اٌمشاس
 ِؽاسثح إداس٠ح

 ػ١ٍّاخ 

ذعاس٠ح

 األسٛاق 

اٌّا١ٌح

333233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

140

141

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 10صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

اٌشؼ١ُ اٌشؼّٓ هللا تسُ

اٌصاٌس اٌّسرٜٛ اِرؽأاخ ٔرائط

2017/2016َ اٌعاِؼٟ اٌؼاَ   االٚي ٌٍذٚس اٌصأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تؽٛز اٌرس٠ٛك ذ٠ًّٛ االسرصّاس
 ٔظش٠ح اذخار 

اٌمشاس
 ِؽاسثح إداس٠ح

 ػ١ٍّاخ 

ذعاس٠ح

 األسٛاق 

اٌّا١ٌح

333233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 11صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

اٌشؼ١ُ اٌشؼّٓ هللا تسُ

اٌصاٌس اٌّسرٜٛ اِرؽأاخ ٔرائط

2017/2016َ اٌعاِؼٟ اٌؼاَ   االٚي ٌٍذٚس اٌصأٟ اٌفصً

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تؽٛز اٌرس٠ٛك ذ٠ًّٛ االسرصّاس
 ٔظش٠ح اذخار 

اٌمشاس
 ِؽاسثح إداس٠ح

 ػ١ٍّاخ 

ذعاس٠ح

 األسٛاق 

اٌّا١ٌح

333233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 12صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم


