



اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

الرحين الرحوي هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاًات ًتائج  

م2017/2016 الجاهعي العام للذوراالول الثاًي الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

(2) اقتصاد هالي  توويل االستثوار

 دراسات هاليه 

وهصرفية باللغة 

االًجليزية

 تحليل االستثوار 

باإلوراق الوالية
االسواق الواليه التوويل الذولي

332333

غائبغائبغائبغائبغائبغائبمحرم  عبده علً ابرار142/1

3.55غائبغائب3.63.353.1عبدالرب حسٌن محمد ابراهٌم242/2

2.53.35ضعٌف3.25ضعٌف2.5محمد مسعد أحمد إجالل342/3

2.5ضعٌف2.52.5ضعٌفضعٌف صالح عبدهللا سمٌر أحمد442/4

غائبغائبمحرومغائبغائبمحروم الجاوي عمر أحمد زكً أحمد542/5

غائبمحروممحروممحرومغائبمحرومالهجري عبدهللا أحمد عبدهللا أحمد642/6

3.53.253.5ضعٌف3.252.7 ناجً عبدالعزٌز فهٌم أرزاق742/8

3.2ضعٌف33.43.73.5محمد ناصر عبدهللا أفتخار842/9

4.54.054.74.544.45 قاسم قحطان محسن أكرم942/10

3ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد ردمان أمٌن ألفت1042/11

3.83.753.754.53.254.3 محمد محمد ناصر ألهام1142/12

2.9غائبمحرومضعٌفغائبضعٌف علً محمد عمر أمنٌة1242/13

4.954.84.84.84.654.7صالح بدر عبدالناصر إٌمان1342/16

4.254.64.7554.14.65 عوض أحمد صالح تمٌمة1442/17

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 1صفحة 
        الراصدة

هٌام علً عبدربة



 

اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

الرحين الرحوي هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاًات ًتائج  

م2017/2016 الجاهعي العام للذوراالول الثاًي الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

(2) اقتصاد هالي  توويل االستثوار

 دراسات هاليه 

وهصرفية باللغة 

االًجليزية

 تحليل االستثوار 

باإلوراق الوالية
االسواق الواليه التوويل الذولي

332333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

محروممحروممحرومغائبمحروممحرومحسٌن بن حسٌن عباس حسٌن1542/19

محروممحرومضعٌف3.25ضعٌفضعٌف ناجً صالح ولٌد خالد1642/20

4.34.25غائب3.353.73.75 سالم أحمد سالم رقٌة1742/21

44.954.754.74.94.7 المسعدي عبدهللا علً رٌام1842/22

4.2543.54.83.8هاشم ٌحٌى محمد ناصر زاكٌة1942/23

3.25ضعٌف2.85ضعٌفضعٌفضعٌف غالب بشر هزاع أحمد سارة2042/24

3.754.253.9543.45 قرواش عبدهللا أحمد خالد سارة2142/25

غائبغائبمحرومغائبغائبضعٌف البٌتً محمد عمر محمد سارة2242/27

3.153.55ضعٌف3.3ضعٌف3.25 سالم عبدالرحمن عبدهللا سال2342/29ً

غائبضعٌفمحروم3.4ضعٌفضعٌف علً حسن رائد سحر2442/30

2.953.42.752.653.4ضعٌفعبدهللا محمد حلمً أحالم2542/31

غائبغائبغائبغائبغائبغائبالجفري هحوذ عذًاى شيخة2642/33

3.254.153.653.7غائب3.7هادي صالح سالم صالح2742/34

4.0543.253.6ضعٌف3.35 قاسم محمد جمال صفاء2842/35

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 2صفحة 
        الراصدة

هٌام علً عبدربة



 

اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

الرحين الرحوي هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاًات ًتائج  

م2017/2016 الجاهعي العام للذوراالول الثاًي الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

(2) اقتصاد هالي  توويل االستثوار

 دراسات هاليه 

وهصرفية باللغة 

االًجليزية

 تحليل االستثوار 

باإلوراق الوالية
االسواق الواليه التوويل الذولي

332333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

محروممحروممحروممحروممحروممحروم علً عبده عبدهللا ثابت عادل2942/36

2.95ضعٌفضعٌفمحرومغائب3.4عبداالله عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا3042/37

غشضعٌف4.053.553.753.4 الصٌدهً أحمد عبدهللا عٌسى عبدهللا3142/38

محروممحروممحروممحروممحروممحرومحسن الخضر أحمد عبدالمعٌن3242/39

2.9محرومغائبغائبضعٌفمحروممحسن حٌدرة محسن عبدالناصر3342/40

غائبغائبمحروم2.5غائبمحرومهاشم محمد خالد عدنان3442/41

غائبغائبغائبغائبغائبغائبأحمد عٌسى علً عفاف3542/42

3.12.653.32.73.053.9 علً محمد شكري عفان3642/43

4.54.053.753.543.5بامحٌمو سعٌد عاشور كرامة عالء3742/44

4.94.94.8554.754.25عبدهللا عوض محمد عل3842/45ً

ضعٌفضعٌفضعٌف3.35ضعٌفضعٌف عوض بكر عبدالقوي عماد3942/46

3.35ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف زعبل سعٌد محمد سعٌد عمر4042/47

4.54.54.1554.44.4صالح أحمد علً عمران4142/48

3.432.753.4ضعٌف3.25 الحداد صالح علً خالد عهد4242/49

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 3صفحة 
        الراصدة

هٌام علً عبدربة



 

اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

الرحين الرحوي هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاًات ًتائج  

م2017/2016 الجاهعي العام للذوراالول الثاًي الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

(2) اقتصاد هالي  توويل االستثوار

 دراسات هاليه 

وهصرفية باللغة 

االًجليزية

 تحليل االستثوار 

باإلوراق الوالية
االسواق الواليه التوويل الذولي

332333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3.65ضعٌفضعٌف3.35محرومضعٌفصالح احمد  شهاب فاتن4342/51

4.14.23.5543.53.5 عون بن سالم صالح خالد فاطمة4442/52

4.05غائب3.143.655 محمد عبدالقادر شوقً فاطمة4542/53

محروممحروممحروممحروممحروممحرومأحمد عٌسى صالح فاطمة4642/54

3.05ضعٌف3.253.55ضعٌف2.65 عوض عمر  عبدالرحمن فاطمة4742/55

3.454.053.33.252.9ضعٌف أحمد غالب أحمد فلاير4842/57

4.1ضعٌفضعٌف3.3ضعٌف2.5أحمد فارع محمد خالد مادلٌن4942/58

ضعٌف3.43.053.45ضعٌف2.9 سالم علوان محمد علً مازن5042/59

4.53.853.5544.15 صالح فضل أحمد محمد5142/60

ضعٌفضعٌف3.252.5ضعٌفضعٌفشائف عبدهللا علً طه محمد5242/61

3.1محرومضعٌف3.55محروم2.5 عبدالغنً محمد نورالدٌن محمود5342/62

3.55غائب4.14ضعٌف3.75 محمد عبدالقادر شوقً مروة5442/63

4.12.853.253.3ضعٌف3ٌحٌى سلٌمان محمد مروى5542/64

33.25ضعٌف3.85ضعٌف2.85 غالب عبدالملك عبدهللا مرٌم5642/65

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 4صفحة 
        الراصدة

هٌام علً عبدربة



 

اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

الرحين الرحوي هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاًات ًتائج  

م2017/2016 الجاهعي العام للذوراالول الثاًي الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

(2) اقتصاد هالي  توويل االستثوار

 دراسات هاليه 

وهصرفية باللغة 

االًجليزية

 تحليل االستثوار 

باإلوراق الوالية
االسواق الواليه التوويل الذولي

332333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3غشمحروم2.9محرومضعٌفشٌخ منصور صالح مصطفى5742/66

4.14.64.6554.154.5محمد ناصر محمد منصور5842/67

4.052.93.253.35ضعٌف2.85أحمد عبده أحمد منٌة5942/68

3ضعٌفمحرومضعٌفمحروممحرومقاسم قائد حسن محمد منٌة6042/70

3.35غشمحرومضعٌفضعٌفضعٌف محمد علً قاسم علً مها6142/71

3.5ضعٌف3.83ضعٌف2.6الدابٌة صالح عوض محسن مها6242/72

3.2ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف البركانً علً ناصر علً نادٌة6342/75

3.854.053.854.753.65 الضامً محمد ناصر حسٌن ناصر6442/76

3.73.93.65ضعٌف3.253.45عبدهللا عوض سالم ناصر6542/77

2.9ضعٌف3.652.95ضعٌف3.45 سٌف قاسم علً نسرٌن6642/78

ضعٌفضعٌفمحرومضعٌفمحروممحرومابوبكر المحسن عبد قاسم أمٌن نسٌم6742/79

غائب554.955جابر عبدهللا فرج صالح نصره6842/80

3.45ضعٌفضعٌف2.6ضعٌفضعٌف محسن فضل ناصر نهلة6942/81

4.153.053.253.8ضعٌفضعٌف سعٌد ناصر مانع سعٌد نور7042/82

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 5صفحة 
        الراصدة

هٌام علً عبدربة



 

اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

الرحين الرحوي هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاًات ًتائج  

م2017/2016 الجاهعي العام للذوراالول الثاًي الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

(2) اقتصاد هالي  توويل االستثوار

 دراسات هاليه 

وهصرفية باللغة 

االًجليزية

 تحليل االستثوار 

باإلوراق الوالية
االسواق الواليه التوويل الذولي

332333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

غائبغمحروممحرومغائبمحروم عبده أحمد سعٌد هائل7142/83

4.854.74.7554.654.6 محمد عبده محمد همام7242/85

3.1ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.5 العكبار غالب أحمد خالد هند7342/86

3.05ضعٌف3.552.5ضعٌفضعٌفجوبح عمر محمد عصام هند7442/87

3.63.33.33.2ضعٌف4 علً صالح علً هوٌدا7542/88

4.54.83.553.254.354.4أحمد سٌف صادق وفاء7642/89

3.853.13.343.253.65 ثابت علً محمد هشام7742/400

ضعٌفضعٌفغائبغائبضعٌفضعٌف حمادي عبدهللا عبدهللا أشرف7842/401

3.72.943.13.653.85صالح عبدهللا محمد المرشدي7942/329

54.73.7554.4السلطاى صالح قائذ صابر8042/193

3.25ضعٌفضعٌفغائبمحرومضعٌفعبده علً سمٌر سال8142/354ً

محروممحروممحروممحروممحروممحروم محمد أحمد حسن جالل8242/410

4.7554.854.94.6عبدالقوي محمد سعٌد احمد نادٌة8342/160

3.153.1343.64.15مثنى صالح محمد مشتاق8442/234

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 6صفحة 
        الراصدة

هٌام علً عبدربة



 

اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

الرحين الرحوي هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاًات ًتائج  

م2017/2016 الجاهعي العام للذوراالول الثاًي الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

(2) اقتصاد هالي  توويل االستثوار

 دراسات هاليه 

وهصرفية باللغة 

االًجليزية

 تحليل االستثوار 

باإلوراق الوالية
االسواق الواليه التوويل الذولي

332333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3.253.3ضعٌف3.45ضعٌف4منصرحاصل احمد احمد8542/328

محروممحروممحرومغائبمحروممحروم صالح احمد شهاب هشام8642/245

3.42.53.253.3ضعٌفضعٌففرتوت فضل علً سامر8742/275

غائبضعٌف2.9ضعٌف3.352.5حسٌن حمود عبدالسالم8842/343

محروممحروممحروم3.55غائبمحروم جعبل حسٌن عبدالباسط8940/62

3.253.13.65محرومضعٌف2.65حبتور محمد سالم  عبدالرحمن9042/198

محروممحروممحرومضعٌفمحروممحرومعبدالحمٌدخان ٌاسٌن شهرٌاز نٌازك9140/62

3.25ضعٌفمحروممحروممحروم2.6عبدهللا احمد انور اثمار/9240

3.33.253.43.85ضعٌف2.7محمد عبدهللا الكرٌم عبد انهارم932/42

ضعٌفضعٌفمحروممحرومضعٌفضعٌفصالح أحمد رشٌد أحمدم943/42

3.45ضعٌف3.4ضعٌف3.63.45 محمد عمر صالح أحمدم954/42

3.53.33.153.25ضعٌفضعٌف المحرمً علً محمد حسن أصالهم966/42

3ضعٌف3ضعٌفضعٌف2.75 محمد صالح عبده تغرٌدم978/42

3.853.554.053.753.753.65عبٌد سعٌد أحمد جوٌرٌةم989/42

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 7صفحة 
        الراصدة

هٌام علً عبدربة



 

اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

الرحين الرحوي هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاًات ًتائج  

م2017/2016 الجاهعي العام للذوراالول الثاًي الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

(2) اقتصاد هالي  توويل االستثوار

 دراسات هاليه 

وهصرفية باللغة 

االًجليزية

 تحليل االستثوار 

باإلوراق الوالية
االسواق الواليه التوويل الذولي

332333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

2.593.353.5ضعٌف2.953.1سعٌد علً سعٌد حسٌنم9911/42

محروممحروممحروممحروممحروممحرومعزعزي سٌف عبدهللا قٌس زكًم10012/42

4.254.254.14.74.553.7الفروي عبده حسٌن جمال شٌماءم10113/42

3.353.35444.54شمسان الدائم عبد شاهر عبدهللام10214/42

ضعٌفضعٌفمحرومغائبمحروممحروم دبجً محمد نبٌل عمادم10315/42

3.63.83.354.14.553.7باضاوي خمٌس عمر مهديم10417/42

ضعٌفغائبمحرومضعٌفمحرومضعٌفأشرف علً أشرف هشامم10519/42

ضعٌفغائبمحرومضعٌفغائبضعٌفسلٌمان اسماعٌل ٌاسر طاهرم10621/42

ضعٌفضعٌفضعٌف3.75محرومضعٌفعبده أحمد محمد هشامم10730/42

غائبغائبمحرومغائبمحروممحرومخرمان سالم علً محمدم10842/33

محروممحروممحروممحروممحروممحرومشمسان عبدهللا عبدالرحمن رمزيم10941/10

محروممحروممحروممحروممحروممحرومٌحٌى محمد قاسم عالءم11042/370

111

112

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 8صفحة 
        الراصدة

هٌام علً عبدربة



 

اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

الرحين الرحوي هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاًات ًتائج  

م2017/2016 الجاهعي العام للذوراالول الثاًي الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

(2) اقتصاد هالي  توويل االستثوار

 دراسات هاليه 

وهصرفية باللغة 

االًجليزية

 تحليل االستثوار 

باإلوراق الوالية
االسواق الواليه التوويل الذولي

332333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

113

22

23

135

136

137

138

139

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 9صفحة 
        الراصدة

هٌام علً عبدربة



 

اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

الرحين الرحوي هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاًات ًتائج  

م2017/2016 الجاهعي العام للذوراالول الثاًي الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

(2) اقتصاد هالي  توويل االستثوار

 دراسات هاليه 

وهصرفية باللغة 

االًجليزية

 تحليل االستثوار 

باإلوراق الوالية
االسواق الواليه التوويل الذولي

332333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

140

141

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 10صفحة 
        الراصدة

هٌام علً عبدربة



 

اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

الرحين الرحوي هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاًات ًتائج  

م2017/2016 الجاهعي العام للذوراالول الثاًي الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

(2) اقتصاد هالي  توويل االستثوار

 دراسات هاليه 

وهصرفية باللغة 

االًجليزية

 تحليل االستثوار 

باإلوراق الوالية
االسواق الواليه التوويل الذولي

332333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 11صفحة 
        الراصدة

هٌام علً عبدربة



 

اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

الرحين الرحوي هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاًات ًتائج  

م2017/2016 الجاهعي العام للذوراالول الثاًي الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

(2) اقتصاد هالي  توويل االستثوار

 دراسات هاليه 

وهصرفية باللغة 

االًجليزية

 تحليل االستثوار 

باإلوراق الوالية
االسواق الواليه التوويل الذولي

332333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 12صفحة 
        الراصدة

هٌام علً عبدربة


