



اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

الززُن الززوي هللا بسن

الثالث الوسخىي اهخساًاث ًخائح

م2017/2016 الداهعٍ العام   االول للذور الثاًٍ الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 حوىَل االسخثوار
االسخثوار فٍ راص 

الوال البشزٌ
اقخصاد الطاقتاقخصاد الٌقل

االقخصاد 

القُاسٍ

الخدارة الخارخُت 

الذولُت

333333

ضعٌفضعٌف2.7محروممحرومضعٌفأزوذ  عبذٍ زوُذ أزوذ142/250

ضعٌف2.94.15غائب3.6محرومهسسي علٍ سعُذ أزوذ242/251

3.44.53.254.553.5 هٌصىر سعُذ علىٌ أزوذ342/253

غائبمحرومغائبمحروممحروممحرومأًىر عثواى هسوذ أزوذ442/254

3.92.83.13.43محرومعوز أزوذ هذار أزوذ542/255

غائبمحرومغائبمحرومغائبمحرومالعبسٍ هسوذ أسعذ هسوذ أسعذ642/256

ضعٌف3.72.54.454.45ضعٌفعلىٌ أزوذ علٍ أصالت742/258

4.353.54.754.34ضعٌفقائذ علٍ عبذٍ إَواى842/259

3.52.753.14.753ضعٌفعلىٌ ألساج عبذهللا أصُل942/260

4.54.23ضعٌفضعٌف2.85َسلن عبذهللا سعُذ أفزاذ1042/261

ضعٌف3.25ضعٌفغائبغائبمحروم عبذهللا زسُي رهشٌ أَاث1142/262

ضعٌفضعٌفضعٌفمحروممحروممحرومهسوذ عصوج هىاهب بذرَت1242/265

2.7ضعٌف3.05ضعٌفغائبمحرومأزوذ ًاصز عبذالٌاصز خوال1342/266

ضعٌف3.85غائب2.12.5غائبعبذٍ علٍ ًاصز عبذالٌاصز خوال1442/267

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 1صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف احمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

الززُن الززوي هللا بسن

الثالث الوسخىي اهخساًاث ًخائح

م2017/2016 الداهعٍ العام   االول للذور الثاًٍ الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 حوىَل االسخثوار
االسخثوار فٍ راص 

الوال البشزٌ
اقخصاد الطاقتاقخصاد الٌقل

االقخصاد 

القُاسٍ

الخدارة الخارخُت 

الذولُت

333333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

4.653.43ضعٌف4ضعٌفعلٍ هسوذ عارف دعاء1542/269

2.5ضعٌف4.25ضعٌف3.65ضعٌفًصُب سَذ أزوذ رافج1642/270

ضعٌف3.52.94.554.4ضعٌفهسوذ فؤاد عبذهللا رواى1742/272

ضعٌف3.852.64.254.8ضعٌفعبذهللا أزوذ فؤاد رواى1842/273

53.5غائب33.552.6باقطُاى أزوذ عىض صالر سالن1942/274

ضعٌفمحروم2.8محرومضعٌفضعٌفسالن عبذٍ هسوذ سوُز2042/276

3.05ضعٌف3.3ضعٌفضعٌفضعٌفكذَر علٍ أزوذ سه2142/277ً

2.52.52.553.83.8ضعٌفسعُذ صالر ههذٌ صذَق2242/278

ضعٌفضعٌف2.95غائبضعٌفغائبفضل سعُذ عارف عبذهللا2342/279

2.754.44.254.84.53سعُذ فارع هسوذ عبذهللا2442/281

4.33.83.1ضعٌف3.75ضعٌفهسوذ صالر ثابج عذبت2542/283

ضعٌفضعٌف2.7ضعٌفغائبمحرومزسُي صالر عادل عشَش2642/284

3.5ضعٌف2.6ضعٌفضعٌفضعٌففزج هسوذ عبذهللا عالء2742/285

3.354.64.44.954.35 عبذهللا علىٌ علٍ على2842/286ٌ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 2صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف احمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

الززُن الززوي هللا بسن

الثالث الوسخىي اهخساًاث ًخائح

م2017/2016 الداهعٍ العام   االول للذور الثاًٍ الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 حوىَل االسخثوار
االسخثوار فٍ راص 

الوال البشزٌ
اقخصاد الطاقتاقخصاد الٌقل

االقخصاد 

القُاسٍ

الخدارة الخارخُت 

الذولُت

333333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

غائبضعٌفغائبمحرومضعٌفضعٌفهخشف عبذهللا زسي عىاد2942/289

غائبغائبغائبمحرومغائبضعٌفعلٍ هسوذ ولُذ عُشت3042/290

ضعٌف3.13.25ضعٌف3.05ضعٌفعلٍ عبذهللا زسي هاهز3142/291

2.954.33.83.8ضعٌف3.1 عبذالشُخ علٍ أزوذ هسوذ3242/292

44.354.454.84.42.8 عبذهللا عىض سالن هسوذ3342/293

غائبمحرومغائبمحروممحروممحرومسَي هسوذ عبذالفخاذ هسوذ3442/294

غائبمحرومغائبمحروممحروممحرومالٌوزٌ ازوذ علٍ هسوذ3542/295

2.854.552.85ضعٌف3ضعٌف ًاصز هسوىد باسل هسوىد3642/297

3.73.83.75ضعٌف3ضعٌفصالر هسوذ فززاى هسوىد3742/298

ضعٌفضعٌف2.9ضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عوض جمٌل مروان3842/301

4.33.854.3553.2ضعٌفعمر محمد خورشٌد مروان3942/302

3.5محروم3.05محروم2.52.5عبدالكرٌم محبوب أقبال معتز4042/303

2.653.652.954.154.93.15الغاز سالم أحمد معٌن4142/304

2.754.22.953.654.053.5صالح سعٌد محمد مروان منار4242/305

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 3صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف احمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

الززُن الززوي هللا بسن

الثالث الوسخىي اهخساًاث ًخائح

م2017/2016 الداهعٍ العام   االول للذور الثاًٍ الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 حوىَل االسخثوار
االسخثوار فٍ راص 

الوال البشزٌ
اقخصاد الطاقتاقخصاد الٌقل

االقخصاد 

القُاسٍ

الخدارة الخارخُت 

الذولُت

333333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

4.454.052.85ضعٌفضعٌفضعٌفسعٌد أحمد رئٌف منال4342/306

3.14.154.154.74.43.65هاشم عمر محمد نادٌة4442/307

ضعٌف4.44.3ضعٌف3ضعٌف عقالن علً أحمد  طالل نادٌن4542/308

غائبمحرومغائبمحروممحروممحروم عوض صالح عمر ناصر4642/309

غائبمحرومغائبمحروممحروممحرومالباخشً أحمد محمد ناصر4742/310

3.93.33ضعٌفضعٌفضعٌفعلً مهدي رمزي نبٌل4842/311

3.853.553.8ضعٌف3.25ضعٌفٌحٌى حسن ٌحٌى هدٌة4942/314

33.33.5ضعٌفضعٌفضعٌفباسلٌم محفوظ محمد هشام5042/315

ضعٌف4.54.05ضعٌف3.55ضعٌفنعمان مصطفى طالل هٌفاء5142/316

غائبمحرومغائبمحروممحروممحروممثنى علً قاسم وجدان5242/317

ضعٌف3.653.8ضعٌف2.8ضعٌفعلً محمد عمر وجود5342/318

4.654.554.54.7554.7 ناصر عطٌري محمد ودٌع5442/319

غائبغائبغائبمحرومضعٌف2.9 آمان جعفر شفٌق خالد وعد5542/321

غائبمحرومغائبمحروممحروممحرومغالب محمد فاروق ٌاسٌن5642/322

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 4صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف احمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

الززُن الززوي هللا بسن

الثالث الوسخىي اهخساًاث ًخائح

م2017/2016 الداهعٍ العام   االول للذور الثاًٍ الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 حوىَل االسخثوار
االسخثوار فٍ راص 

الوال البشزٌ
اقخصاد الطاقتاقخصاد الٌقل

االقخصاد 

القُاسٍ

الخدارة الخارخُت 

الذولُت

333333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

4.64.93.6ضعٌف3.55ضعٌفحسن كداف حمود ٌسرى5742/323

3.53.93.554.54.653.7قائد عبدالرحمن ُجمٌع رٌنا5842/326

غائبمحرومغائبمحرومغائبمحرومقطن عبدهللا عوض خالد محمد5942/327

غائبغائبغائبغائبمحرومغائبناصر عوض علً شذى6042/408

4.654.43.05ضعٌف3.25ضعٌف عبدالقادر عبدالرحمن رانٌا6142/409

4.54.93.8ضعٌف44.5الجرٌري علً بدر الزبٌر6242/416

3.2ضعٌف4ضعٌف3.35ضعٌفاالكحلً عبدهللا محمد فاطمة6341/348

3.754.63.654.853.15ثابت سند عبدالناصر جهاد6441/309

65

66

67

68

69

70

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 5صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف احمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

الززُن الززوي هللا بسن

الثالث الوسخىي اهخساًاث ًخائح

م2017/2016 الداهعٍ العام   االول للذور الثاًٍ الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 حوىَل االسخثوار
االسخثوار فٍ راص 

الوال البشزٌ
اقخصاد الطاقتاقخصاد الٌقل

االقخصاد 

القُاسٍ

الخدارة الخارخُت 

الذولُت

333333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 6صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف احمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

الززُن الززوي هللا بسن

الثالث الوسخىي اهخساًاث ًخائح

م2017/2016 الداهعٍ العام   االول للذور الثاًٍ الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 حوىَل االسخثوار
االسخثوار فٍ راص 

الوال البشزٌ
اقخصاد الطاقتاقخصاد الٌقل

االقخصاد 

القُاسٍ

الخدارة الخارخُت 

الذولُت

333333

االســـم القٌد 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

وئام ٌوسف احمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

الززُن الززوي هللا بسن

الثالث الوسخىي اهخساًاث ًخائح

م2017/2016 الداهعٍ العام   االول للذور الثاًٍ الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 حوىَل االسخثوار
االسخثوار فٍ راص 

الوال البشزٌ
اقخصاد الطاقتاقخصاد الٌقل

االقخصاد 

القُاسٍ

الخدارة الخارخُت 

الذولُت

333333

االســـم القٌد 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

وئام ٌوسف احمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

الززُن الززوي هللا بسن

الثالث الوسخىي اهخساًاث ًخائح

م2017/2016 الداهعٍ العام   االول للذور الثاًٍ الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 حوىَل االسخثوار
االسخثوار فٍ راص 

الوال البشزٌ
اقخصاد الطاقتاقخصاد الٌقل

االقخصاد 

القُاسٍ

الخدارة الخارخُت 

الذولُت

333333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

113

22

23

135

136

137

138

139

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 9صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف احمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

الززُن الززوي هللا بسن

الثالث الوسخىي اهخساًاث ًخائح

م2017/2016 الداهعٍ العام   االول للذور الثاًٍ الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 حوىَل االسخثوار
االسخثوار فٍ راص 

الوال البشزٌ
اقخصاد الطاقتاقخصاد الٌقل

االقخصاد 

القُاسٍ

الخدارة الخارخُت 

الذولُت

333333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

140

141

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 10صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف احمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

الززُن الززوي هللا بسن

الثالث الوسخىي اهخساًاث ًخائح

م2017/2016 الداهعٍ العام   االول للذور الثاًٍ الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 حوىَل االسخثوار
االسخثوار فٍ راص 

الوال البشزٌ
اقخصاد الطاقتاقخصاد الٌقل

االقخصاد 

القُاسٍ

الخدارة الخارخُت 

الذولُت

333333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 11صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف احمد



 

اقتصاد تنمٌة : تخصص
.        

الززُن الززوي هللا بسن

الثالث الوسخىي اهخساًاث ًخائح

م2017/2016 الداهعٍ العام   االول للذور الثاًٍ الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 حوىَل االسخثوار
االسخثوار فٍ راص 

الوال البشزٌ
اقخصاد الطاقتاقخصاد الٌقل

االقخصاد 

القُاسٍ

الخدارة الخارخُت 

الذولُت

333333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 12صفحة 
        الراصدة

وئام ٌوسف احمد


