



اقتصاد دولً : تخصص
.        

اٌرز١ُ اٌرزّٓ هللا تسُ

اٌثاٌث اٌّسرٜٛ اِرسأاخ ٔرائح

2018/2017َ اٌداِعٟ اٌعاَ االٚي ٌٍذٚر االٚي اٌفصً

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االلرصاد اٌر٠اضٟ
ٔظر٠ح اٌردارج ٚ 

إٌظاَ اٌعاٌّٟ
اٌرس٠ٛك اٌعاٌّٟ

اٌثٕٛن ٚ 

اٌّؤسساخ 

اٌّا١ٌح اٌذ١ٌٚح

اٌمأْٛ 

اٌردارٞ

 و االستٌراد

التصدٌر

333323

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحـــــروماحمد رمزي محمد احمد143/203

محــــــروممحــــــرومضعٌفضعٌفاحمد فضل محمد عبٌد243/205

4.44.84.74.5ارحاب صالح مسعد احمد شٌبان343/206

محــــــروم2.53.9ضعٌفارسال ابراهٌم عبدالقادر ابراهٌم443/207

33.1544.25الٌاس شفٌق زٌد محمد بجاش543/210

3.453.3ضعٌفضعٌفامنة ابراهٌم نور محمد سلٌمان643/211

54.955امٌر ردفان عبدهللا صالح743/213

2.954.052.55غائبانسام  علً احمد عبدهللا843/214

غائبغائبغائبضعٌفاوصاف عمر عوض احمد943/215

44.34.254اٌمان عبدالرحمن سعٌد هاشم1043/216

محــــــرومغائبغائبغائباٌمن علً احمد محمد1143/217

3.45غائب2.954.65بشائر علً محمد عبدهللا1243/219

3.73.243.25تهانً عبدهللا علً حسٌن برقوق1343/220

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحـــــرومتهانً محمد علً سالم كراد1443/221

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

حسٌن منصور  الملعسً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

صفاء عبدهللا حسن      سمر فضل عبده محمد
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االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3.45غائب2.83.15حبٌب قاسم احمد جباري1543/223

3.94.154.754.25خلود خالد عبدهللا عثمان الرٌاش1643/225ً

4.354.54.954.25دٌنا عارف سلطان راشد االثوري1743/226

3.654.24.74.25رانٌا غانم مصطفى غانم1843/227

محــــــرومغائبغائبغائبردمان حسن ردمان ٌفوز1943/228

ضعٌف2.82.8ضعٌفرشاد علً سالم محمد2043/229

43.74.053.95رٔذٜ ٔاصر عٍٟ صاٌر2143/230

ضعٌفمحــــــرومضعٌفضعٌفر٠ٕٚا اترا١ُ٘ ِسّذ اترا2243/231ُ١٘

محــــــروممحــــــروممحــــــرومغائبر٠ذاْ تاسً ازّذ عثذهللا2343/232

3.453.253.45ضعٌفسٍطاْ صاٌر لاسُ سا2443/233ٌُ

34.13.63.95س١ٍّاْ عٍٟ س١ٍّاْ ع2543/234ٍٟ

3.553.754.64.25س١ّح فضً عٛض عٍٟ 2643/235

3.34.353.4غائبسٛزاْ صادق ز٠ذ ع2743/236ٍٟ

محــــــروممحــــــروممحــــــرومغائبسٛسٓ خسار ِسّذ تٓ ِذ٘ش 2843/237

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د
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االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3.553.94.153.5سٛسٓ ٔث١ً سع١ذ عٍٟ 2943/238

44.25ضعٌفضعٌفشٙاب ازّذ لاسُ ِسّذ 3043/240

غائب2.853.23.1صاٌر ازّذ شعثاْ فرج3143/241

2.753.44.053.45طٗ عثذاالٌٗ طٗ ثاتد3243/242

3.24.23.354عاصُ خٛاد عثذاٌمادر لاس3343/244ُ

2.854.33.73.7عثذاٌرزّٓ ازّذ ِٙذٞ ع3443/245ٍٟ

محــــــرومغائبمحــــــروممحـــــرومعثذاٌعس٠س عمالْ سع١ذ ٔاخٟ عمال3543/248ْ

غائبغائبغائبغائبعثذاٌمٛٞ تذر ازّذ اٌّطٙر3643/249

3.453.953.253.85عثذهللا سعذ ساٌُ ِسّذ3743/250

2.73.252.7ضعٌفعثذهللا ٚز١ذ صاٌر ِسّذ3843/251

2.952.93.5ضعٌفعصاَ ٚس١ً ذٛف١ك عثذاٌمادر3943/253

3.553.754.5ضعٌفعٍٟ صاٌر ازّذ صاٌر4043/254

ضعٌف3.15غائبغائبعٍٟ ِسسٓ عٍٟ اٌدفر4143/255ٞ

3.753.753.853.3عٍٟ ِسّذ ازّذ زاذ4243/256ُ

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

حسٌن منصور  الملعسً.د
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االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3.62.9حاله غشضعٌفعٙذ عادي شّساْ شرف4343/257

4.33.3غائب3.4فاطّح ِخرار عٍٟ ِسّذ4443/259

3.5غائبضعٌفضعٌففاطّٗ عٛض عٍٟ عثذهللا4543/260

34.254.42.5فاطّٗ فضً ِسّذ عٍٟ اٌعثذ4643/261ٌٟ

2.83.653.4ضعٌففّٟٙ ِسّذ س١ٍّاْ ِسّذ4743/262

3.23.43.5ضعٌفِاخذج ِسسٓ عٍٟ ِسّذ زس4843/264ٓ١

محــــــروم3.3ضعٌفضعٌفِدذٞ صالذ ساٌُ عٛض4943/265

محــــــرومغائبغائبغائبِد١ة اٌرزّٓ طارق عثذاٌٛ٘اب5043/266

ضعٌف2.92.93.25ِسّذ خالي عثذٖ ازّذ صاٌر5143/267

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحـــــرومِسّذ خالي لسطاْ س١ف5243/268

3.253.3543.5ِسّذ خ١ًّ اترا١ُ٘ عثذ5343/270ٖ

ضعٌف2.85غائبضعٌفِسّذ سٍطاْ عثذهللا ز١ذرج 5443/272

محــــــرومضعٌفضعٌفغائبِسّذ عثذهللا عٍٟ اٌخٍم5543/273ٟ

33.93.93.9ِسّذ عٍٟ عثذهللا ازّذ5643/274

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

حسٌن منصور  الملعسً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

صفاء عبدهللا حسن      سمر فضل عبده محمد
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االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

ضعٌف2.83.65ضعٌفِسّذ عٛض ٔاصر ازّذ سا5743/276ٌُ

2.953.9غائب3.15ِسّذ ١٘ثُ راخر ازّذ5843/278

ضعٌف3.2ضعٌفضعٌفِسّذ ٚد٠ع اترا١ُ٘ عثذهللا5943/279

3.33.053.24ِسّٛد ِسسٓ زسٓ صاٌر6043/280

2.73.552.83.3ِراَ اترا١ُ٘ ِسّذ اترا6143/281ُ١٘

54.654.955ِراَ ١ٌٚذ اسّاع١ً ِسّذ ٔاخ6243/282ٟ

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحـــــرومِرٜٚ ِسّذ ازّذ عّر تخ١د6343/283

2.82.9533.75ِرٜٚ ِسّٛد ازّذ تٓ ازّذ6443/284

4.153.5ضعٌفضعٌفِرٜٚ ِرٚاْ ِسّذ صاٌر285\6543

ضعٌف3.5ضعٌفضعٌفِصطفٝ زس١ٓ ساٌُ ز١ٍّا6643/286ْ

محــــــروممحــــــروممحــــــروممحـــــروم١ِٕرج خاٌذ سع١ذ ِسّذ6743/287

3.33.24ضعٌفِٙا ِسّذ سع١ذ غاٌة سع١ذ 6843/289

3.334.053.4ِٙذٞ ف١صً ِٙذٞ ع6943/290ٍٟ

3.33.454.13.75ٔرخس وارَ ِسّذ صاٌر 7043/291
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إٌظاَ اٌعاٌّٟ
اٌرس٠ٛك اٌعاٌّٟ

اٌثٕٛن ٚ 

اٌّؤسساخ 

اٌّا١ٌح اٌذ١ٌٚح

اٌمأْٛ 
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االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

ضعٌف3.43.55ضعٌفٔشٜٛ ازّذ زس١ٓ ازّذ خار هللا7143/292

4.154.44.354.25ٔظرج فؤاد ِسّٛد عثذهللا7243/293

4.64.13.854٘اٌح فؤاد فضً س١ف7343/295

3.454.053.35ضعٌف٘اٌحعثذٖ ز١ذر صاٌر7443/296

ضعٌف2.92.85ضعٌف٘أٟ لاسُ ِسّذ لاسُ 7543/297

554.94.5٘شاَ عثذاٌد١ًٍ ازّذ عثذاٌٍّه7643/298

3.754.754ضعٌفٚائً اسّاع١ً ازّذ ع7743/299ٍٟ

محــــــروم3.35ضعٌفضعٌفارزاق ِسسٓ ساٌُ ِٙذ7843/502ٞ

محــــــروممحــــــرومضعٌفضعٌفارٜٚ ازّذ عٍٟ غاٌة7943/503

محــــــروممحــــــروممحــــــرومغائباِأٟ عثذاٌسالَ عٍٟ ِسّذ عثذهللا8043/504

محــــــروممحــــــرومغائبغائبزسٓ ِسّذ ازّذ ِسّذ8143/505

ضعٌف2.93ضعٌفزس١ٓ سع١ذ عٍٟ زس506ٓ١\8243

3.352.92.65ضعٌفعثذاٌرزّٓ فّٟٙ عثذاٌسث١ة عثذاٌمادر8343/508

3.33.35ضعٌفضعٌفِرٜٚ رش١ذ صاٌر سا8443/509ٌُ
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3.13.72.75ضعٌفت١اْ أٛر فارٚق شّال8543/527ْ

2.752.82.753صاٌر عٍٟ خ١ّس سا8643/532ٌُ

محــــــروم3.3ضعٌفضعٌفاص١ً عٍٟ ازّذ ِسّذ8743/411

2.853.053.553.05زسٓ ازّذ عثذاٌدثار ازّذ سعذ8843/421

4.73.854.84.5ِٕٝ ١ٌٚذ ِسّذ زس8943/470ٓ

3.653.653.44٘أٟ عثذاٌٛو١ً عثذاٌس١ّذ ِسّذ9043/476

3.454.354.54.5ِسّذ اتٛتىر ساٌُ ِسس9143/455ٓ
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97
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اقتصاد دولً : تخصص
.        

اٌرز١ُ اٌرزّٓ هللا تسُ

اٌثاٌث اٌّسرٜٛ اِرسأاخ ٔرائح

2018/2017َ اٌداِعٟ اٌعاَ االٚي ٌٍذٚر االٚي اٌفصً

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االلرصاد اٌر٠اضٟ
ٔظر٠ح اٌردارج ٚ 

إٌظاَ اٌعاٌّٟ
اٌرس٠ٛك اٌعاٌّٟ

اٌثٕٛن ٚ 

اٌّؤسساخ 

اٌّا١ٌح اٌذ١ٌٚح

اٌمأْٛ 

اٌردارٞ

 و االستٌراد

التصدٌر

333323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

110

111

112

113

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

حسٌن منصور  الملعسً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

صفاء عبدهللا حسن      سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد دولً : تخصص
.        

اٌرز١ُ اٌرزّٓ هللا تسُ

اٌثاٌث اٌّسرٜٛ اِرسأاخ ٔرائح

2018/2017َ اٌداِعٟ اٌعاَ االٚي ٌٍذٚر االٚي اٌفصً

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االلرصاد اٌر٠اضٟ
ٔظر٠ح اٌردارج ٚ 

إٌظاَ اٌعاٌّٟ
اٌرس٠ٛك اٌعاٌّٟ

اٌثٕٛن ٚ 

اٌّؤسساخ 

اٌّا١ٌح اٌذ١ٌٚح

اٌمأْٛ 

اٌردارٞ

 و االستٌراد

التصدٌر

333323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

22

23

135

136

137

138

139

140

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

حسٌن منصور  الملعسً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

صفاء عبدهللا حسن      سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد دولً : تخصص
.        

اٌرز١ُ اٌرزّٓ هللا تسُ

اٌثاٌث اٌّسرٜٛ اِرسأاخ ٔرائح

2018/2017َ اٌداِعٟ اٌعاَ االٚي ٌٍذٚر االٚي اٌفصً

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االلرصاد اٌر٠اضٟ
ٔظر٠ح اٌردارج ٚ 

إٌظاَ اٌعاٌّٟ
اٌرس٠ٛك اٌعاٌّٟ

اٌثٕٛن ٚ 

اٌّؤسساخ 

اٌّا١ٌح اٌذ١ٌٚح

اٌمأْٛ 

اٌردارٞ

 و االستٌراد

التصدٌر

333323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

141

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

حسٌن منصور  الملعسً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

صفاء عبدهللا حسن      سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد دولً : تخصص
.        

اٌرز١ُ اٌرزّٓ هللا تسُ

اٌثاٌث اٌّسرٜٛ اِرسأاخ ٔرائح

2018/2017َ اٌداِعٟ اٌعاَ االٚي ٌٍذٚر االٚي اٌفصً

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

االلرصاد اٌر٠اضٟ
ٔظر٠ح اٌردارج ٚ 

إٌظاَ اٌعاٌّٟ
اٌرس٠ٛك اٌعاٌّٟ

اٌثٕٛن ٚ 

اٌّؤسساخ 

اٌّا١ٌح اٌذ١ٌٚح

اٌمأْٛ 

اٌردارٞ

 و االستٌراد

التصدٌر

333323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول     د.د

رئٌس القسم

حسٌن منصور  الملعسً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

صفاء عبدهللا حسن      سمر فضل عبده محمد


