
جامعت عذن

اقخصاد وحىمُت: القسمكلُت االقخصاد

((C3-8))رقم القاعت إدارة الخسجُل والقبىل

الثالث: المسخىياالول: المسخىي

االسم رقم القٌدم
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

2أدمذ  عبذي دمُذ أدمذ1142/250 عبدالقوى محمد فضل احمد144/241

4مذسه علٍ سعُذ أدمذ3242/251 قاسم احمد عبده وهٌب احمد244/243

6 مىصىر سعُذ علىٌ أدمذ5342/253 امان سلٌم فؤاد اركان344/244

8أوىر عثمان مذمذ أدمذ7442/254شمسان علً بن علً اصٌل444/245

5
 محمد عبدهللا فٌصل اكرم44/246

الغاء 

5القُذ
عمز أدمذ هذار أدمذ42/255

10

12العبسٍ مذمذ أسعذ مذمذ أسعذ11642/256 احمد علً اٌهاب امجد644/247

14علىٌ أدمذ علٍ أصالت13742/258علً سالم جالل انٌسه744/248

16قائذ علٍ عبذي إَمان15842/259 احمد زغٌر كلٌب باه844/250ً

18علىٌ ألذاج عبذهللا أصُل17942/260باشادي عمر سالم صالح خمٌس944/251

20َسلم عبذهللا سعُذ أفزاح191042/261 محمد ابوبكر محمد رشا1044/252

22 عبذهللا دسُه رمشٌ أَاث211142/262عوض صالح امٌن رٌم1144/253

24مذمذ عصمج مىاهب بذرَت1242/265

26أدمذ واصز عبذالىاصز جمال1342/266

28عبذي علٍ واصز عبذالىاصز جمال1442/267

30علٍ مذمذ عارف دعاء1542/269

32وصُب سَذ أدمذ رافج1642/270

34مذمذ فؤاد عبذهللا روان1742/272

36عبذهللا أدمذ فؤاد روان1842/273

38باقطُان أدمذ عىض صالخ سالم1942/274



اقخصاد وحىمُت: القسمجامعت عذن

((C3-9))رقم القاعت كلُت االقخصاد
إدارة الخسجُل والقبىل

الثالث: المسخىياالول: المسخىي

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

2سالم عبذي مذمذ سمُز1142/276 محمد عبدالرحمن جمٌل رٌهام144/254

4كذَخ علٍ أدمذ سه3242/277ً المخور صالح مهدي علً سالم244/255

6سعُذ صالخ مهذٌ صذَق5342/278جابر سعٌد عوض سعٌد344/256

8فضل سعُذ عارف عبذهللا7442/279 احمد قائد حمود عادل444/259

10سعُذ فارع مذمذ عبذهللا9542/281إسماعٌل إبراهٌم شكٌل عاصم 544/260

12مذمذ صالخ ثابج عذبت11642/283قائد علً عبدالباري عزام644/261

7
سالم صالح عبدالواحد عل44/262ً

137
دسُه صالخ عادل عشَش42/284

14

16فزج مذمذ عبذهللا عالء15842/285 عثمان سٌف عبده عل844/263ً

18 عبذهللا علىٌ علٍ على17942/286ٌ محمد علً انٌس فادي944/264

20مخشف عبذهللا دسه عىاد191042/289 الصوفً قاسم عبدهللا فضل فتح1044/265

22علٍ مذمذ ولُذ عُشت1142/290

24علٍ عبذهللا دسه ماهز1242/291

26 عبذالشُخ علٍ أدمذ مذمذ1342/292

28 عبذهللا عىض سالم مذمذ1442/293

30سَه مذمذ عبذالفخاح مذمذ1542/294



اقخصاد وحىمُت: القسمجامعت عذن

((C3-13))رقم القاعت كلُت االقخصاد
إدارة الخسجُل والقبىل

الثالث: المسخىياالول: المسخىي

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

2الىمزٌ ادمذ علٍ مذمذ1142/295 علً صالح عبدهللا عارف فوزٌه144/266

2
صالح عمر عبدالعظٌم لول44/267

32
 واصز مذمىد باسل مذمىد42/297

4

6صالخ مذمذ فزدان مذمىد5342/298عوض ناصر صالح محمد344/268

8محمد عوض جمٌل مروان7442/301 احمد شمسان عبدالكرٌم محمد444/270

10عمر محمد خورشٌد مروان9542/302 غانم احمد علً محمد544/271

12عبدالكرٌم محبوب أقبال معتز11642/303صالح عقٌل فضل محمد644/273

14الغاز سالم أحمد معٌن13742/304 أحمد محسن ناصر محمد744/274

16صالح سعٌد محمد مروان منار15842/305 مهدي محمد هثٌم محمد844/275

18سعٌد أحمد رئٌف منال17942/306صالح هائل محمد ولٌد محمد944/276

10
 عبدالواسع محمود ٌونس محمود44/277

الغاء 

10القُذ
هاشم عمر محمد نادٌة42/307

20

22 عقالن علً أحمد  طالل نادٌن1142/308

24 عوض صالح عمر ناصر1242/309

26الباخشً أحمد محمد ناصر1342/310

28علً مهدي رمزي نبٌل1442/311

30ٌحٌى حسن ٌحٌى هدٌة1542/314



جامعت عذن

((C3-5))رقم القاعت كلُت االقخصاد

اقخصاد وحىمُت: القسمإدارة الخسجُل والقبىل

الثالث: المسخىياالول: المسخىي

م
رقم 

القٌد
االسم 

رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

2باسلٌم محفوظ محمد هشام1142/315عمر عوض مهدي مشتاق144/278

4نعمان مصطفى طالل هٌفاء3242/316 مهدي العبد احمد معاذ244/280

6مثنى علً قاسم وجدان5342/317عطاء ابراهٌم نبٌه معتوق344/281

8علً محمد عمر وجود7442/318 عمر قاسم منصور ناظم444/282

10 ناصر عطٌري محمد ودٌع9542/319عبٌد سعٌد عوض عنتر هبه544/283

12 آمان جعفر شفٌق خالد وعد11642/321 محمد علً محمد هبه644/284

14غالب محمد فاروق ٌاسٌن13742/322سعٌد عبدالرب عبدهللا هالل744/285

16حسن كداف حمود ٌسرى15842/323شائع أحمد حسن وجدان844/286

18قائد عبدالرحمن ُجمٌع رٌنا17942/326 أحمد عبدهللا جمال ٌاسر944/287

10
 مصور عبدهللا احمد عبدهللا احمد42/252

الغاء 

10القُذ
20قطن عبدهللا عوض خالد محمد42/327

22ناصر عوض علً شذى1142/408

24 عبدالقادر عبدالرحمن رانٌا1242/409

26الجرٌري علً بدر الزبٌر1342/416

14
28االكحلً عبدهللا محمد فاطمة41/348

30ثابت سند عبدالناصر جهاد1541/309



الثاوٍ: المسخىيجامعت عذن

اقخصاد وحىمُت: القسمكلُت االقخصاد

((C3-8))رقم القاعت إدارة الخسجُل والقبىل

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

41الطحس سعٌد علً مهدي جمٌل43\121323احمد مرشد عبدهللا ابراهٌم43\1301

43محمد عبدهللا محمد وجدي حاتم43\322324سعد باقص عبده احسان43\2302

45العشلة ناصر سالم حمدة43\523326ٌعقوب صالح ابوبكر احمد43\3303

47عبدهللا محمد عدنان حنان43\724327العمري علً احمد حسن احمد43\4304

49عوض صالح علً حنان43\925328احمد عبدهللا خالد احمد43\5305

51عوض صالح علً حنٌن43\1126329سالم علً احمد سعٌد احمد43\6306

53بخٌت خٌرهللا علً قٌس مروى43\1327328عوض هللا رزق عبدالعلٌم احمد43\7307

15محمد ٌحٌى عبدهللا احمد43\8308

17االهدل محمد عبدالباري علً احمد43\9309

19ناشر احمد محمد احمد43\10310

21شٌخ محضار عباد اسماء43\11312

23الحسنى سالم صالح محمد اسماء43\12313

25خضر صالح رشٌد اصٌل43\13314

27سالم صالح خالد افنان43\14315

29الحاج حمود عبدالجبار اقدار43\15316

31فتٌنً سعٌد احمد امنٌة43\16317

33ٌسلم محبوب احمد بركه43\17319

35النقٌب صالح عوض علً بشرى43\18320

37الشحٌري محمد عوض سعٌد بكٌل43\19321

39عبٌد علً عبده غالب تمام43\203222



الثاوٍ: المسخىيجامعت عذن

اقخصاد وحىمُت: القسمكلُت االقخصاد

((C3-9))رقم القاعت إدارة الخسجُل والقبىل

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

41سالم قاسم عبدهللا فاتن12143/356علً عبدهللا صالح خلود43\1331

43زعبل عبدهللا عبدالناصر جمال فارس32243/357سٌف محمد عبدالعزٌز دالل43\2332

45صالح محمد عادل فاطمة52343/359االثوري ناجً حسن محمد ذكرى43\3333

47حسن عبدهللا علً فاطمة72443/360عوض راجح محمد راجح43\4334

49علً فضل وحٌد فضل92543/362عبده غلً جهاد رانٌا43\5335

11صالح عبدهللا احمد رفٌق43\6336

13بشر ردمان محرم رٌم43ً\7337

15صالح عبدهللا سالم رٌهام43\8338

17بامقشٌم علً سالم مراكة سالم43\9339

19محسن احمد محمد سمٌة43\10342

21سالم الحاج احمد شربف43\11343

23محمد عبدالواحد صابرٌن43\12344

25الشحري صالح محمد صالح43\13345

27صالح احمد بن احمد صفاء43\14347

29انور وحٌد عبدالرحمن1543/348

31شعٌب ناصر سالم عبدالرقٌب1643/349

33احمد عمر علً عبٌر1743/351

35محمد علً محمد عالء1843/352

37قاسم صالح محمود عل1943/354ً

39الكلدي معبد نصر ٌسلم عل2043/355ً



الثاوٍ: المسخىيجامعت عذن

اقخصاد وحىمُت: القسمكلُت االقخصاد

((C3-13))رقم القاعت إدارة الخسجُل والقبىل

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

41 محمد ثابت هاشم منٌة12143/388قاسم علً محمد قاسم143/363

43العبار محمد احمد ناصر32243/389موجر كدف صدقة لٌال243/364ً

45صدٌق احمد حسٌن جمٌل نبٌل52343/390سالم عبدهللا عبدالقادر محمد ماجد343/366

47حسن احمد هادي ندى72443/391باثور محمد علً محسن مالكة443/367

49ناصر هادي منصور هادي92543/392زغمة هادي احمد محمد543/369

11علً طاهر حسبن محمد643/370

13احمد عمر سعٌد محمد743/371

15مبارك بكر سلٌمان محمد843/372

17باثور محمد علً محسن مرٌم943/383

19نور احمد محمود مصطفى1043/384

21هٌثم سالم حسٌن مصلح1143/385

23الزعزعً احمد فارع علً مفٌد1243/387

25ثابت محمد صالح محمد1343/373

27محمد علً عبده محمد1443/375

29محمد ناجً عبده محمد1543/376

31علً عبدهللا علً محمد1643/377

33محمد عمر علً محمد1743/378

35عمر محمد نصر محمد1843/379

37باكثٌر محمد احمد محمد مراد1943/380

39بدو علً مبارك مرام2043/381



الثاوٍ: المسخىي

اقخصاد وحىمُت: القسمجامعت عذن

كلُت االقخصاد

((C3-5))رقم القاعت إدارة الخسجُل والقبىل

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌد م

رقم 

الجلوس

1علً عبده محمد هان143/393ً

3العربقً عبدالباقً طارق هشام243/394

5 سعد مسعد محمد ناجً هند343/395

7عبدالوهاب محمد محبوب هند443/396

9عبدهللا عبده محمد هٌثم543/397

11علً علً محمد وجدان643/398

13سلٌمان ٌاسٌن شوقً ٌاسٌن743/399

15 سالم سعد احمد ٌحٌى اٌات843/416

17الحاج عبدهللا محمد احالم943/510

19 مهدي عوض علً احمد1043/511

21صالح عبدهللا عوض احمد1143/512

23صالح محسن صالح سماح1243/514

25عبدهللا صالح احمد عبدالرحمن1343/515

27محمد عبدالحمٌد احمد عفراء1443/517

29حسبن محمد عبدالفنً ناصر محمد1543/518

31 احمد مسعد صالح1643/529

33عمر عوض سالم سامح1743/340

35الدمدمً عوض ناصر سالم سامٌة1843/341

37ابوبكر زٌن احمد زٌن1943/429

39علوي عبده محمد عبدهللا محمد2043/462



الزابع: المسخىيجامعت عذن

اقخصاد وحىمُت: القسمكلُت االقخصاد

((C3-8))رقم القاعت إدارة الخسجُل والقبىل

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌد م

رقم 

الجلوس

1عبدالعزٌز أحمد سامً أحمد  141/291

3 عباد احمد صالح احمد 241/292

5 محمد عبده نجٌب احمد 341/293

7 مهدي محمد صالح اسامه 441/294

9 شرف محمد جمال اشرف 541/295

11 باذٌب احمد ناصر عبد اشرف 641/296

13الخضر عبدهللا الخضر 741/297

15محمدعمرصالح نهى841/470

17 احمد شمسان عبدالغفار امنٌه 941/299

19 فارع احمد ضرار اٌات 1041/300

21 صالح سعٌد شمٌله اٌمان 1141/301

23عبدالحمٌد اشرف موفق1241/27

25 احمد محمد عبدهللا فٌصل اٌمن 1341/303

27 محمد حامد نصر اٌمن 1441/304

29 سعٌد محمد فٌصل توفٌق 1541/305

31 محمد احمد ابوبكر تٌمور 1641/307

33 ناصر سعٌد عوض جمٌله 1741/308

35 مكرد سعٌد عبدالغنً علً خالد 1841/311

37 محمد قاسم الدٌن ضٌاء خلود 1941/407

39 منصور سالم سعٌد حسٌن رنا 2041/314



الزابع: المسخىيجامعت عذن

اقخصاد وحىمُت: القسمكلُت االقخصاد

((C3-9))رقم القاعت إدارة الخسجُل والقبىل

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌد م

رقم 

الجلوس

1 علً احمد مهدي رٌم 141/315

3عبدالحمٌد محمدعبدالوكٌل241/449

5 محمد عبدربه فضل ساره 341/317

7 قاسم محمد جهاد سالً 441/319

9 محفوظ عبدهللا صالح سماح 541/323

11 عبدهللا احمد محمد شٌماء 641/325

13 غانم عبده علً الدٌن شرف741/324

15 شرٌف محمد جمٌل صالح 841/326

17سالم محمد علً صالح 941/327

19 عبدهللا سلٌمان محمد صفاء 1041/329

21 ابراهٌم سٌف احمد عبدالرحمن 1141/330

23 عبدالكرٌم عارف عبدالكرٌم 1241/331

25 المسعدي عبدهللا علً عبدهللا 1341/334

27 باحماله احمد صالح كرامه عبدهللا 1441/335

29 حسن عبدهللا مجد عبدهللا 1541/336

31 باحكر صالح علً ناصر عدنان 1641/337

33 صالح مقبل نعمان علً عدي 1741/338

35 صالح عقٌل ٌاسر عقٌل 1841/339

37 عمر عبدهللا حسن عمار 1941/341

39 مندوق صالح احمد عمرو 2041/430



الزابع: المسخىيجامعت عذن

اقخصاد وحىمُت: القسمكلُت االقخصاد

((C3-13))رقم القاعت إدارة الخسجُل والقبىل

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

1البعسً محمدعلً حسٌن141/406

3 الشرمانً احمد قاسم احمد فاطمه 241/345

5حسن احمد احمدجمال341/388

7 علً احمد محمد فاطمه 441/347

9 النود ٌحً علً فتحى 541/349

11 الشرجبً محمد سعٌد توفٌق فدوى 641/350

13عبدهللا أحمد محمد فهد 741/351

15 الحنٌشً محمد عبدالرب صالح فهمان 841/352

17 بامؤمن مؤمن سعٌد مؤمن قاسم 941/353

19 قاسم محمد مسعد قحطان 1041/354

21 السعدي عوض محمد مالك 1141/356

23أمبادي عبدهللا رمزي محسن 1241/475

25 المشدلً عبدهللا محمد احمد محمد 1341/358

27 مهٌوب محمد عبدالحكٌم محمد 1441/360

29 مرشد محمد عبدهللا محمد 1541/361

31 محمد عمر كامل محمد 1641/364

33 سعٌد محمد محمود محمد 1741/365

35 محمد عبده نجٌب محمد 1841/366

37 سلٌم طاهر ٌحًٌ محمد 1941/368

39 باغرٌب سالم صالح مختار 2041/370



الزابع: المسخىيجامعت عذن

اقخصاد وحىمُت: القسمكلُت االقخصاد

((C3-5))رقم القاعت إدارة الخسجُل والقبىل

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

1 الوصابً حمٌد عمر عصام مرام 141/275

3حسن ناجً عبدهللا مرسال 241/371

5 سعٌد هادي محمد مروان 341/372

7 قاسم حسن علً مرٌم 441/375

9 علً محمد نبٌل معاذ 541/376

11 سعٌد عقالن محمد مهند 641/377

13 قدار سعٌد محمد خالد موده 741/378

15 بشٌر محمد احمد نذٌر 841/380

17 حسٌن علً فضل نهى 941/381

19 احمد عوض اسامه هانً 1041/382

21 الظبً حسن احمد هشام1141/383

23مكرد عثمان فؤاد وجدان 1241/384

25 محمد علً مهدي ٌسار 1341/385

27 سٌف علً عبدالرب ٌسرى 1441/386

29أجمد محمد محفوظ مها 41/40/م15

31محمد عارف  اٌمن1640/297


