



اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

راتغ انًطرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔر انثاَٙ انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 ذطثٛماخ 

انساضٕب

انطٛاضاخ انًانّٛ 

ٔانُمذّٚ
انُظرّٚ انُمذّٚ

يساضثّ يُشآخ 

يانّٛ ٔيصرفّٛ

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ 

انرخصص

33333

4.353.552.74.9غش ازالو ايٍٛ ػثذانٕازذ يسًذ141/2

4ضعيفضعيف2.54.1 ازًذ ػصاو يسطٍ ػه241/3ٙ

ضعيفمحروم2.53 ازًذ ػٛذرٔش ازًذ صانر341/4

محروممحرومغائبمحروم ازًذ ٚاضٍٛ صانر ضؼٛذ انٓرا441/5َٙ

4.554.34.353.854.9 اضٛهّ يسًذ ػهٙ اتراْٛى نمًا541/6ٌ

3.853.853.13.354 اضٕاء ضٛاء ػٕض ػٕض641/7

3.73.353.23.14.5 اياَٙ ػهٙ فضم ػه741/8ٙ

4.24.13.552.954.9 ايدذ ازًذ ػثذهللا فارع841/9

4.354.354.854.54.9 ايم زطٍ يسًذ تاشًاش941/10

محروممحروممحروممحروم ايُّٛ نطفٗ ػثذِ ازًذ يسًذ1041/11

3.754.43.353.454.75 ايٛر ػهٙ ػثذانالِ لاضى1141/12

4.654.64.54.64.95 آَار ٕٚضف ػثٛذ يسًذ1241/13

محروممحرومغائبمحروماٚاد صالذ ضانى ازًذ1341/14

3.73.54.13.554.75 اًٍٚ ازًذ َؼًاٌ ازًذ1441/15

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 1صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

راتغ انًطرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔر انثاَٙ انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 ذطثٛماخ 

انساضٕب

انطٛاضاخ انًانّٛ 

ٔانُمذّٚ
انُظرّٚ انُمذّٚ

يساضثّ يُشآخ 

يانّٛ ٔيصرفّٛ

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ 

انرخصص

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.84.54.654.64.9 ثرٚا ازًذ ازًذ لاضى1541/16

ضعيفضعيفضعيفضعيف خًال خًٛم َاخٙ صانر1641/17

ضعيفضعيفغائبمحروم خًٛم َاصر يُصٕر ػمٛم1741/18

محروممحروممحروممحروم زازو داخم ػٕدِ دافر1841/19

3.93.53.654.45 زُاٌ ضًٛر ػثذانسًٛذ ضالو1941/20

4.5ضعيف3.13.252.85 زُاٌ ػهٙ اضًاػٛم ػه2041/21ٙ

3.532.953.24 زٍُٛ خًٛم اتراْٛى ازًذ2141/22

ضعيفضعيفضعيفمحروم زٍُٛ زطٍٛ ازًذ يسًذ انٓدر2241/23٘

4.253.253.953.354.1 رؤٖ ػارف ػهٙ خ2341/25ًٍ

3.7553.953.54.9 رايٙ ػثذانرزًٍ يسًذ صانر2441/26

43.93.753.94.5 راَٛا ػهٙ ػثذهللا ػه2541/27ٙ

3.83.853.752.554.9رزاب َصر يسًذ2641/28

محروممحرومغائبمحروم رٚى ضًٛر زطٍ يسًذ انطًُذر2741/29ِ

3.732.72.75 رٚى ػصاو ازًذ ػثذانرب2841/30

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 2صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

راتغ انًطرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔر انثاَٙ انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 ذطثٛماخ 

انساضٕب

انطٛاضاخ انًانّٛ 

ٔانُمذّٚ
انُظرّٚ انُمذّٚ

يساضثّ يُشآخ 

يانّٛ ٔيصرفّٛ

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ 

انرخصص

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.5ضعيف2.8ضعيف2.65  زُٚة َاصر زطٍٛ ضانى2941/31

4.053.84.54.24.9 ضارِ ٔنٛذ ػًر يسًذ طانة3041/32

3.253.93.152.84.7 ضانى زطٍٛ ازًذ يسًذ3141/33

4.13.953.152.94.9 ضؼٕد يثُٗ فرج ػٕض3241/123

3.0543.13.14.8 ضؼٛذ راخر لاضى يسط3341/34ٍ

2.633.052.54.85 ضًٛر ضايٙ ضؼٛذ ضانى3441/35

ضعيفضعيفضعيفضعيف شٓذ٘ يسًذ ضؼٛذ ازًذ3541/36

3343.35 صاترٍٚ ػثذهللا ػًر ضؼٛذ3641/37

محروممحروممحروممحروم صانر صانر يسًذ نطٕد3741/38

2.554.32.652.65 صثر٘ يسًذ ػٛطٗ ازًذ3841/39

4.7534.23.654.9 صفاء يسًذ ػهٕ٘ يسًذ انثٛر3941/40ٙ

ضعيف2.7533.05 ػثذانسكٛى ضانى يسًذ ازًذ4041/41

محروممحروممحروممحروم ػثذانرزًٍ خًال ػثذانرز4141/42ًٍ

4.75غائبغائبغائبغائب ػثذانرزًٍ ضؼذ ػثًاٌ ضؼذ4241/43

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 3صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

راتغ انًطرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔر انثاَٙ انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 ذطثٛماخ 

انساضٕب

انطٛاضاخ انًانّٛ 

ٔانُمذّٚ
انُظرّٚ انُمذّٚ

يساضثّ يُشآخ 

يانّٛ ٔيصرفّٛ

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ 

انرخصص

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4ضعيفمحروم2.54 ػثذانؼسٚس يسطٍ زطٍٛ اضؼذ صانر4341/44

محروممحرومغائبمحروم ػثذانْٕاب ػاطف ػثذهللا ػه4441/46ٕ٘

4.9ضعيف44.52.5 ػثٛر يصطفٗ ػهٙ يُصر4541/47

4.65554.854.95 ػهٙ انخضر يُصٕر زط4641/48ٍ

4.85ضعيفضعيف2.53.9 ػًر َٕر انذٍٚ يسًذ ػثذ4741/49ِ

2.83.652.52.74.9 ػًرٔ زطٍ ازًذ يكا4841/50٘ٔ

محروممحرومغائبمحروم ػًرٔ يسًذ ػثذانًدٛذ شرف4941/51

4.9ضعيفمحروم2.63 فاطًّ خًال ػثذهللا ػثٛذ تاصفر5041/52

3.254.33.13.24.9 لاضى ػثذانرلٛة لاضى ٚس5141/53ٙ

ضعيفضعيفضعيفمحروم نًٛاء خانذ يسًذ لاضى5241/54

4.74.754.63.34.9 يسطٍ صانر يسطٍ صانر5341/55

4ضعيفضعيف2.73 يسًذ ػادل صانر ػثذهللا انثٛضا5441/56َٙ

ضعيفضعيف3.1ضعيف يسًذ ػادل يسًذ ػهٕا5541/57ٌ

4.7ضعيف3.854.33 يسًذ ػثذانسكٛى فضم ػه5641/58ٙ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 4صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

راتغ انًطرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔر انثاَٙ انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 ذطثٛماخ 

انساضٕب

انطٛاضاخ انًانّٛ 

ٔانُمذّٚ
انُظرّٚ انُمذّٚ

يساضثّ يُشآخ 

يانّٛ ٔيصرفّٛ

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ 

انرخصص

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.44.64.2544.9 يسًذ ػثذانُاصر ازًذ ػه5741/59ٙ

4.94.44.954.94.95 يسًذ ػثذِ ػهٙ إضًاػٛم انًمري5841/60ٙ

4.22.753.53.354.95 يذٚسّ َاصر ػثذانمذٔش ػثذانخانك5941/61

غائبضعيفضعيفضعيف يرٔاٌ ػثذهللا َاصر يسًذ تاصٓٛة6041/62

2.5532.734.9 يرٖٔ ػًر صانر زٛذر6141/63ِ

4.653.6543.94.9 يرٚى ػثذانسكٛى ػثذهللا ػثٛذ6241/64

4.9ضعيفغائب2.75ضعيف يصطفٗ ػارف ػثذانًدٛذ ػه6341/65ٙ

4.24.754.64.54.9 يمثم صانر يمثم يسًذ6441/66

4.85محروممحروممحروممحروم يُّٛ خانذ ازًذ زطٍ اغثر6541/69٘

4.3534.54.14.5 يٓا ػثذانْٕاب ازًذ َؼًا6641/70ٌ

2.64.53.052.64.75يٓٛة يسًذ ازًذ زط6741/71ٍٛ

3.853.8543.254.9 يٛادِ ػهٙ ضانى ازًذ ثاتد6841/72

33.12.54.25ضعيف َاخٙ يسًذ ضؼٛذ صانر6941/73

محروممحروممحروممحروم َادر ضانى ػٕض ضانى انخالل7041/74ٙ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 5صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

راتغ انًطرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔر انثاَٙ انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 ذطثٛماخ 

انساضٕب

انطٛاضاخ انًانّٛ 

ٔانُمذّٚ
انُظرّٚ انُمذّٚ

يساضثّ يُشآخ 

يانّٛ ٔيصرفّٛ

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ 

انرخصص

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

3.353.13.153.254.9ثراء فارع لائذ يسًذ7140/73

غائبغائبمحروممحروم َادر يسًذ غانة صانر7241/75

4.7ضعيف3.1ضعيف3 َادر َصر ػثذانسثٛة لاضى7341/76

3.64.33.74.24.9 َدهٍٛ صادق يسًذ فرج7441/77

محروممحروممحروممحروم َدٕٖ ػثذِ ضؼٛذ ثاتد7541/78

2.553.852.92.5 َٓٗ خًٛم ػثذهللا يمثم7641/79

4.53.254.23.754.9 َٕر خانذ زطٍٛ ازًذ7741/80

3.854.74.54.054.9 ْانّ غانة يسًذ لاضى7841/82

4.7غائبغائبغائبغائب ْاَٙ ضرٚة صانر فاضم7941/83

4.9ضعيف2.633.2 ْذٖ يسًذ ػٛظّ كرايّ تازشٕا8041/84ٌ

3.754.154.13.24.9 ْذٖ َاصر ازًذ كراي8141/85ّ

محروممحرومغائبمحروم ٔفٙ ازًذ يسًذ ضؼٛذ8241/86

4.7محروم2.54.42.9 ٔنٛذ ػثذانرزًٍ زطٍٛ لاضى 8341/88

4محرومضعيفضعيفمحرومضًاذ ػثذهللا لاضى انثسر8441/125٘

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 6صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

راتغ انًطرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔر انثاَٙ انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 ذطثٛماخ 

انساضٕب

انطٛاضاخ انًانّٛ 

ٔانُمذّٚ
انُظرّٚ انُمذّٚ

يساضثّ يُشآخ 

يانّٛ ٔيصرفّٛ

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ 

انرخصص

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.854.74.74.954.95ضًر ػثذانرزًٍ يسًذ ػثذ8541/126ِ

4.2443.354.9ػثٛر خانذ ػثذهللا زٛذرج8641/138

4.95ضعيف3.53.33.15تشرٖ ازًذ يسًذ ػثذهللا8741/212

3.54.24.6544.9ػثذاندهٛم يسًذ ازًذ يمثم8841/242

2.954.43.153.354.75ػذَاٌ ػثذانرزٛى ػثٛر لاضى8941/247

محروممحرومغائبمحرومدالل ػثذانؼسٚس يسًذ ازًذ9041/323

4.54.24.6544.9يسًذ لاضى يثُٗ غانة9141/363

محروممحروممحروممحرومايم إَر ضؼٛذ ضانى انمثٛه9241/399ٙ

4.9ضعيفضعيف3.25ضعيفاَص َثٛم ػثذِ يسط9341/401ٍ

554.74.854.95ضٓاو يسًٕد لائذ ػهٙ ػثذهللا9441/411

3.054.353.353.554.85ػذَاٌ ػثًاٌ ػثًاٌ يُصر9541/420

2.954.5غائب2.754ػماب يسًذ ضؼٛذ تٍ ضؼٛذ9641/421

4.7ضعيفضعيف2.74.3زطٍٛ صانر يسًذ ازًذ9741/444

محروممحروممحروممحرومضُٛاء يسًٕد لائذ ػهٙ ػثذهللا9841/112

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 7صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

راتغ انًطرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔر انثاَٙ انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 ذطثٛماخ 

انساضٕب

انطٛاضاخ انًانّٛ 

ٔانُمذّٚ
انُظرّٚ انُمذّٚ

يساضثّ يُشآخ 

يانّٛ ٔيصرفّٛ

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ 

انرخصص

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

5غائبغائبغائبغائبيرٔاٌ خاتر ػثذهللا ٔد9940/422٘

3.84.84.254.154.9اَٛطح ضؼٛذ ػٕض ػثذهللا100260401222

3.73.94.254.34.75 أصٛم ػثذانسكٛى ضٛف يسًذ41/1/و101

4.753.434.9 ايُّٛ رائذ أزًذ لاضى41/2/و102

4.9ضعيفضعيف2.653.5 اًٚاٌ خًال ػثذانكرٚى انؼًرا41/3٘ٔ/و103

ضعيفمحروم3محروم زٛذرِ صانر ػثذهللا صانر41/5/و104

محروممحروممحروممحروم خانذ صانر ػثذهللا ػهٙ انًُرصر41/7/و105

3.93.63.23.154.5 دَٛا ػثذهللا فارع يصهر41/8/و106

4.85ضعيفغائب2.63.25 رغذِ ػثذانسكٛى ازًذ لاضى41/9/و107

محروممحروممحروممحروم شكر٘ خانذ ػثذِ يسًذ41/11/و108

4.75ضعيف3.053.63.1 طارق زطٍ ػثذهللا ػثذانًهك41/12/و109

محروممحروممحرومغائب طارق لاضى صانر زط41/13ٍٛ/و110

4.9ضعيف3.34.13.75 ػثذِ ػثذهللا ازًذ صانر ػٛاظ41/15/و111

4.7ضعيفضعيف4.4ضعيف ػذَاٌ صانر زطٍ ػثذانًهك41/16/و112

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 8صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

راتغ انًطرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔر انثاَٙ انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 ذطثٛماخ 

انساضٕب

انطٛاضاخ انًانّٛ 

ٔانُمذّٚ
انُظرّٚ انُمذّٚ

يساضثّ يُشآخ 

يانّٛ ٔيصرفّٛ

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ 

انرخصص

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

3.83.254.053.64.75 ػًار ػثذِ يسًذ ػه41/17ٙ/و113

محروممحرومغائبمحروم ػًرٔ ػٕض زطٍ ػه41/18ٙ/و114

4.5ضعيفضعيف3.4غائب فاطًّ يسًذ ػٛطٗ يسًذ راخر41/19/و115

3.53.353.33.54.5 فاطًّ َصر ػهٙ ازًذ41/20/و116

3.653.14.553.854.75 ياخذ خانذ ضؼٛذ ػثٕد زلاي41/21ّ/و117

4.23.252.93.354.7 يسًذ ػٕض ْاد٘ انسًٛر41/23٘/و118

4.14.43.73.74.9 يسًذ يُٛر ازًذ ػثذانؼسٚس41/24/و119

4.7ضعيفضعيف2.94.4 يسًذ َضال صانر تازٕٚرز41/25/و120

4.5ضعيفضعيف2.54.6 يُٗ صانر يسًذ ػهٙ فضم41/26/و121

4.85ضعيفضعيف3.25غائب َاصر ازًذ يسًذ انثكر41/28٘/و122

4.754.654.754.24.95 َشٕاٌ ازًذ ضؼٛذ ػه41/29ٙ/و123

محروممحرومغائبمحروم َصر ضؼٛذ ػثذهللا َاصر41/30/و124

4ضعيفضعيف2.83.25 َصر صانر َاصر َاصر41/31/و125

139

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 9صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

راتغ انًطرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔر انثاَٙ انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 ذطثٛماخ 

انساضٕب

انطٛاضاخ انًانّٛ 

ٔانُمذّٚ
انُظرّٚ انُمذّٚ

يساضثّ يُشآخ 

يانّٛ ٔيصرفّٛ

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ 

انرخصص

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم
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    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 10صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

راتغ انًطرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔر انثاَٙ انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 ذطثٛماخ 

انساضٕب

انطٛاضاخ انًانّٛ 

ٔانُمذّٚ
انُظرّٚ انُمذّٚ

يساضثّ يُشآخ 

يانّٛ ٔيصرفّٛ

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ 

انرخصص

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 11صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة



 

اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

راتغ انًطرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔر انثاَٙ انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

 ذطثٛماخ 

انساضٕب

انطٛاضاخ انًانّٛ 

ٔانُمذّٚ
انُظرّٚ انُمذّٚ

يساضثّ يُشآخ 

يانّٛ ٔيصرفّٛ

 ذطثٛك ػًهٙ فٙ 

انرخصص

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 12صفحة 
        الراصدة

هيام علي عبدربة


