



اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشؼٛى انشؼًٍ هللا تغى

انصانس انًغرٕٖ ايرؽاَاخ َرائط

و2018/2017 انعايؼٙ انؼاو االٔل نهذٔس  االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرؽهٛم انًانٙالرصاد اػًالالرصاد سٚاضٙ
تؽٕز 

ػًهٛاخ
الرصادٔذُظٛى خذياخ ذمٛى االعصًاس

333233

ضعيف4.454.2اترغاو يؽًذ عؼٛذ ػه143/99ٙ

ضعيف2.75ضعيفاشاس فضم اؼًذ ػه243/100ٙ

4.44.53.1اؼالو ػٛذسٔط ػثذانمادس343/101

ضعيف3.75ضعيفاؼًذ ظًال فٕص٘ يؽًذ عؼٛذ443/102

ضعيف2.5غائباؼًذ خانذ ايٍٛ عؼٛذ543/103

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــروماؼًذ طانة عشٚغ صانػ تاعشد643/104ِ

ضعيف3محـــــــــــــروماؼًذ يؽًذ ػثذهللا شاتد843/106

غائبمحـــــــــــــرومضعيفادو يؽًذ ػهٙ فاسط1043/108

ضعيف4ضعيفادْى ػًش ؼغٍ ٚؽٛٗ غشٚة1143/109

غائب3.253.75اصٛم اؼًذ َاصش عان1243/110ًٍٛ

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــروماصٛم ظًٛم ػثذانشؼًٍ يؽًذ1343/111

غائبغائبمحـــــــــــــروماصٛم يؽًٕد ػثذانشؼًٍ انذا1443/112٘ٔ

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــروماكشو خانذ ػثذِ يؽًذ1543/113

ضعيف2.75ضعيفاَظ ػثذانؽكٛى ػهٕ٘ ػه1843/116ٙ

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

نائب العميد                   عميد الكلية  
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ابتسام عبدالرقيب قاسم      سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشؼٛى انشؼًٍ هللا تغى

انصانس انًغرٕٖ ايرؽاَاخ َرائط

و2018/2017 انعايؼٙ انؼاو االٔل نهذٔس  االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرؽهٛم انًانٙالرصاد اػًالالرصاد سٚاضٙ
تؽٕز 

ػًهٛاخ
الرصادٔذُظٛى خذياخ ذمٛى االعصًاس

333233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

ضعيف4.1ضعيفاٚاخ خانذ اؼًذ ػثذهللا1943/117

ضعيف3ضعيفاًٍٚ يؽًذ عؼٛذ ػثذانشؼ2043/118ًٍ

غائب3.25محـــــــــــــرومذٕفٛك ؽكٛم ٚاعٍٛ اتشاْٛى2143/119

غائبغائبمحـــــــــــــرومظًال يؽًذ ػهٙ يؽًذ انٕػٛم2243/120

غائب2.75ضعيفؼُاٌ ػهٙ ػثذهللا يؽًذ ػثذهللا2343/121

3.52.5ضعيفخانذ ؼثٛة يؽًذ اؼًذ ػٕض2443/122

ضعيف3.254.25دالل اؼًذ يؽًذ َاصش2643/125

ضعيف3.3ضعيفدَا ػعاض ػثذِ يؽًذ ؽٓاب2743/126

غائب3.85ضعيفسٔٚذا يعذ٘ يؽًذ يُصٕس2843/127

4.142.75سٚى شاتد عؼٛذ ؼغ2943/128ٍ

ضعيف3.63.85عاسج ػاسف يُصٕس ػه3043/129ٙ

4.23.753عاسج فًٓٙ يؽًذ ػثذهللا3143/130

3.554.83.25عهٛى ػثذهللا ؼغٍٛ لاعى3243/131

ضعيف4.354.6عهًٛاٌ صانػ ػثذهللا ػهٙ ػفا3343/132ٌ

نائب العميد                   عميد الكلية  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئيس القسم

عبدالقوي محمد صالح.د

الراصدة                       قائم باعمال التسجيل

ابتسام عبدالرقيب قاسم      سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشؼٛى انشؼًٍ هللا تغى

انصانس انًغرٕٖ ايرؽاَاخ َرائط

و2018/2017 انعايؼٙ انؼاو االٔل نهذٔس  االٔل انفصم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرؽهٛم انًانٙالرصاد اػًالالرصاد سٚاضٙ
تؽٕز 

ػًهٛاخ
الرصادٔذُظٛى خذياخ ذمٛى االعصًاس

333233

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.94.73.1عٓاو يؽًذ عؼٛذ ػه3443/133ٙ

4.34.552.5عٕعٍ اؼًذ يؽًذ اؼًذ انٛاعش3543/134٘

4.44.653.15ؽفاء ؼغٍٛ يؽًذ عؼٛذ3643/135

غائبغائبضعيفػهٙ عانى فضم ػٕض3743/149

غائبغائبمحـــــــــــــرومػهٙ ػثذانعثاس صانػ ػهٙ انماض3843/150ٙ

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومػهٙ ػثذهللا يؽًذ عؼٛذ3943/151

ضعيف4.35ضعيفػًاس ػضاو يؽًذ ػٕض4043/152

3.84.852.85ػًاس ٚاعش ػثذهللا يؽًذ4143/153

ضعيف3.353.65ػًاسػثذِ ػهٙ يغؼذ انؼًاس4243/154٘

ضعيف3.45غائبغغاٌ خهٛم ػثذِ عٛف4343/155

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومغًذاٌ يُصٕس يؽًذ فضم اؼًذ4443/156

ضعيف3.5ضعيففاد٘ خانذ فضم صانػ4543/157

غائب2.73.65فاد٘ فٓذ سدياٌ يؽًذ4643/158

4.554.752.85فاطًح اؼًذ ْاؽى ٚؽ4743/159ٗٛ
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ضعيف3.25ضعيففاٚذج فٛصم فضم ػثذهللا4843/160

ضعيف3.14.7لاعى صانػ اؼًذ ظثاس4943/161٘

ضعيف3.74.6لاعى ػثذهللا شاتد ػثذهللا5043/162

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومكايٛهٛا ػثذانمادس عانى ػثذهللا5143/163

غائب4ضعيفنثُٗ ػثذانؼضٚض يؽًذ ٚؽ5243/164ٗٛ

غائبغائبمحـــــــــــــرومنًٛاء يؽًذ ػهٙ َؼًا5343/165ٌ

3.44.82.7نٛهٗ ػثذانكشٚى يؽغٍ يؽًذ5443/166

ضعيف4.5ضعيفياظذِ ػثذهللا ػثذِ غانة5543/167

44.8صانػ لاعى ػثاد٘ عؼٛذ5643/136

44.82.6صفاء ػهٙ اؼًذ ػه5743/137ٙ

غائبمحـــــــــــــرومغائبصفٛح ادٚة عهًٛاٌ يُصش5843/138

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومطاسق اؼًذ يؽًذ صانػ5943/139

ضعيف3.25ضعيفػاسف صانػ ػهٙ ؼغ6043/140ٍ

ضعيف3.94.8ػثذانثاعظ عؼذ عانى عؼذ6143/141
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4.54.63.7ػثذهللا غغاٌ طاْش فاسع6243/142

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومػثذهللا يؽًذ ػثذهللا ػهٙ خثٕس6343/143

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومػثذانُاصشصانػ ػكٕػ  ؽًال6443/144ٌ

ضعيف3.93.75ػثٛش ػهٙ عؼٛذ انًٓذا6543/145َٙ

غائبغائبضعيفػفاف صانػ فاسع عؼٛذ6643/147

غائبغائبضعيفػالء فضم يمثم ساؽذ6743/148

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــروميؽًذ ظًال ؼغٍٛ يؽًذ ػثذانم7043/170ٕ٘

ضعيف3.5ضعيفيؽًذ ظًال فٕص٘ يؽًذ عؼٛذ7143/171

غائبمحروممحـــــــــــــروميؽًذ خانذ يؽًذ عٛف7243/172

ضعيف3.25ضعيفيؽًذ ػثذهللا اؼًذ يؽًذ7543/175

غائبغائبمحـــــــــــــروميؽًذ ػثذِ اؼًذ يؽًذ ػه7643/176ٕ٘

غائب2.52.75يؽًذ ػهٙ ػثذهللا عٛف7743/177

غائب3.1محـــــــــــــروميؽًذ لاعى اؼًذ يؽًذ اؼًذ يذ7843/178ُٙٚ

غائب3.3محـــــــــــــروميؽًذ يخراس عؼٛذ يؽًذ اؼًذ7943/179
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غائب3.3محـــــــــــــروميؽًذ ٚاعش اؼًذ صانػ8043/180

غائبغائبغائبيؽًٕد ػٛذسٔط اؼًذ صانػ8143/181

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــروميؽًٕد يؽًذ اتٕتكش صانػ انؼط8243/182ٕ٘

ضعيف3.5ضعيفمراد علي احمد جابر8343/183

3.84.552.5يشٖٔ اؼًذ يؽغٍ يؽًذ8443/184

ضعيف3.554.6يشٚى اؼًذ ػثذهللا َؼًاٌ انثؽش8543/185٘

ضعيف4ضعيفيصطفٗ انخضش صانػ ؼغٍٛ انهث8643/186ُٙ

غائب3.35ضعيفيُال خهٛم يصطفٗ يؽًذ8743/187

ضعيف4ضعيفيُال َاصش يؽًذ عانى8843/188

غغائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــروميُزس يؽًذ ؼضاو يؽًذ8943/189

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــروميٓذٚح ػهٙ دادج ػثذهللا9143/191

غائب3محـــــــــــــرومَعاج تذس عانى يؽًذ9343/193

ضعيف4.15ضعيفَٕس انذٍٚ يؽغٍ َاصش اؼًذ تهخٛش9443/194

ضعيف2.54.15َٕف ظًال ػهٙ ػثذهللا9543/195
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ضعيف3.34.15َٕف ػًش يؽًذ ٚؽ9643/196ٗٛ

ضعيف4.25ضعيفْاؽى عؼٛذ ْاؽى يؽًذ9743/197

ضعيف3.14.25ْانح ظأٚذ ػثذانؽهٛى يؽًذ ؼغ9843/198ٍٛ

ضعيفضعيفضعيفْالل ػثذِ يؽًذ شاتد9943/199

غائب4.24.25ٔظذاٌ غاص٘ اؼًذ عؼٛذ10043/200

4.754.553.5ٔفاء اَٛظ يؽًذ ػه10143/201ٙ

غائبغائبمحـــــــــــــرومانٛاط اعكُذس شاتد عؼٛذ10243/491

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومظًال ػثذانشؼًٍ يؽًذ ػثذهللا10343/493

54.554.8ظًؼّ ػهٙ ْعٛؼ عؼٛذ انذس10443/494ٍٚ

غائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومؼًضج ػثذهللا اؼًذ تٛشو10543/495

ضعيفمحـــــــــــــرومضعيفػهٙ يؽًذ صانػ يؽغٍ انؽغاو10643/496

ضعيفمحـــــــــــــرومغائبيؽًذ َاصش ػثذهللا ػٕض10743/498

ضعيف3.75محـــــــــــــروميشاد َعٛة يؽًذ اؼًذ عؼٛذ10843/499

ضعيف3.85ضعيفيؾؼم يغاػذ اؼًذ صانػ10943/500
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4.954.84.45يؽًذ اؼًذ عؼٛذصانػ/11043

ضعيف3.354.8فلاير عبدهللا شوقي عبدهللا11143/361

4.454.54.05ؼٛاج عؼٛذ يؽًذ صانػ11243/422

ضعيف4.254.7يشٖٔ ػادل يُصٕس عؼٛذ11343/467

ضعيف2.753.25يصطفٗ اؼًذ يٓذ٘ يؽًذ11443/501

غائب3.25محـــــــــــــرومػثذانْٕاب ػاسف صانػ ؽائف اؼًذ11543/252

غائب2.75ضعيفسػذ نطفٙ لاعى صانػ ػه11643/426ٙ

غائبغائبمحـــــــــــــرومػًش ايٍٛ ػًشفشض11740/168

ضعيف3.8ضعيفؽذٖ اعايح ؼغٍٛ ػه11843/239ٙ

غائبمحـــــــــــــروماصٛم ػثذانٕاؼذ يؽًذ ػثذ11943/410ِ

ضعيف2.74تغاو عانى عؼٛذ ػثذهللا12043/418

غائب3.54.5تٓاء عانى عؼٛذ ػثذهللا12143/419

ضعيف4.3ضعيفصانػ ػهٙ صانػ ػهٙ انؾذاد12243/436٘

غائب3.4غائبيؼار ػهٙ ػثذستّ انؽاصم12343/386
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عبدالقوي محمد صالح.د
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ضعيف3.054.65ساظػ ػثذهللا يؽًذ ػهٙ ْاؽى12443/425

غائب34.15عًٛح صالغ صانػ انٓالن12543/434ٙ

ضعيف4.5ضعيفاعايّ ٕٚعف لاعى ػٕض/12643

غائب4.1ضعيفَٕٚظ صكشٚا ػثذانكشٚى يؽًٕد12743/480

ضعيف3.45ضعيفيؽًذ خانذ ػثذهللا12843/459

ضعيف3.754.8ياظذصانػ ػهٙ يؽًذتايؼٕض12943/451

ضعيف2.53اؼًذ عانى ٚغهى ػًشتاصثش13043/6ٍٚ

ضعيف3.4ضعيفيؽًذَاصش ػًشيؽًذو13143/11

ضعيف2.653.25يؽًذَصش ػهٙ صانػو13243/12

ضعيف2.75ضعيفػهٙ ٚؽٛٙ ػثٛذ ؼغٍٛو13343/448

ضعيف4.1ضعيفٔفاء إَٔسػثذهللا اؼًذو13443/478
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