



اقتصاد اعمال : تخصص
.        

اىززٌٞ اىززَِ هللا تسٌ

اىزاتع اىَسر٘ٙ اٍرساّاخ ّرائح

2018/2017ً اىداٍعٜ اىعاً   االٗه ىيذٗر االٗه اىفصو

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

ذخطٞظ ٗذَْٞح 

اىَ٘ارد اىثشزٝح

ادارج اىَخاطز 

اىَاىٞح

دراسح اىدذٗئ 

االقرصادٝح

اقرصادٝاخ 

اىَشارٝع اىصغٞزج

عَيٞاخ 

ٍصزفٞح

33333

محـــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــروماىخضز ٍسَذ ٍْص٘ر عثٞذ142/91

ضعيف4.1ضعيفضعيفأترٖاه عيٜ أزَذ ٝس242/92ٚٞ

3.84.24.44.2أت٘تنز ٍسَذ أت٘تنز صاىر342/93

غائب3.8محـــــــــــــرومضعيفأزَذ زَ٘د عيٜ أزَذ442/94

محـــــــــــــروم2.9محـــــــــــــروممحـــــــــــــرومأزَذ ع٘ض أزَذ ع٘ض542/96

2.83.653.253.75أزَذ ٍسَذ عثذاىززَِ ٍسَذ642/97

غائب4.25غائبضعيفأرٗٙ أزَذ ّاصز أت٘تنز742/98

4.53.6554.15أصاىح زسِ ٝسٞٚ مذاف842/100

44.754.2أعرزاف خَاه ٍسَذ عي942/101ٜ

غائبغائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومأٍدذ أٖٝاب إاىٞاص ٝعق٘ب1042/102

2.93.54.72.85أٍو عثذاى٘اسع سعٞذ زس1142/104ِ

محـــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومأّ٘ر ٍْٞز أّ٘ر أسَاعٞو1242/106

4.23.84.853.85أٗفٚ ٍسَذ عثذاىقادر ٍسَذ اى٘ذ1342/107ٜ

غائبغائبغائبمحـــــــــــــرومأَِٝ ٍسَذ زسِٞ اىثٞز1442/108

االســـم القيد رقم مالحظاترقم
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االســـم القيد رقم مالحظاترقم

2.93.554.93.9خَاه خاىذ ٍسسِ ٍسَذ1542/109

محـــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومخَاه عثذاىْاصز ٍسَذسعٞذ1642/110

3.944.33.05زذٝفح ٍسَذ عثذٓ عثذاىَدٞذ1742/111

محـــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومزسِٞ طٔ زسِٞ عثذ1842/112ٓ

2.853.453.352.95زسِٞ ٍسَذ زسِٞ االسزائٞي1942/113ٜ

ضعيف3.45ضعيفزِْٞ عثذاىززَِ أزَذ عي2042/114ٜ

4.74.754.85خذٝدح عَز سٞف ٍقثو2142/115

3.752.7ضعيفضعيفراشذ رائذ ٍسَذ راشذ2242/116

3.93.354.752.65سْٝح ع٘ض صاىر عَز2342/117

ضعيف3.1ضعيفضعيفساىٌ أزَذ عثذهللا ع٘ض2442/118

4.54.954.94.6ساٍر عيٜ ٍسَذ سعٞذ2542/119

غائب2.93.6ضعيفساٍٞح خَاه أزَذ ٍن2642/120ٜ

ضعيف4.05ضعيفضعيفسيطْح ّاخٜ ّاخٜ طاىة2742/121

3.44.73.25ضعيفسَاذ عثذاىقادر ساىٌ عثذهللا2842/122
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4.254.854.2سَٞح عثذهللا زسِٞ قاس2942/123ٌ

غائب3.7محـــــــــــــرومضعيفسَٞز سزٗر ّاصز فزٝذ3042/124

4.74.9555شعٞثٜ عاده أزَذ عي3142/126ٜ

3.53.05غائبضعيفشٖذ صاىر صاىر أزَذ3242/127

4.62.5ضعيفضعيفصاىر ٍسَذ صاىر تاٍ٘س3342/129ٚ

2.854.12.6ضعيفصاىسح عَز ٍسَذ عيٜ اىعَز3442/130ٛ

2.853.852.5ضعيفصالذ صاىر ٍثْٚ ثاتد3542/133

3.553.854.32.8طاله ٍسَذ صاىر ٍسَذ3642/135

3.13.654.63.6عثذاىسافظ عثذاىسافظ ساىٌ عثاد3742/136

محـــــــــــــرومعثذاىٖادٛ ّثٞو ٕادٛ عي3842/138ٜ

محـــــــــــــروم2.6ضعيفمحـــــــــــــرومعشخ فٞشاُ فؤاد عثذاىَدٞذ3942/139

ضعيف3.33.65ضعيفعسٞز شَساُ فارع اىَساذ4042/140

محـــــــــــــرومغائبضعيفضعيفعَزٗ عاده ٕائو غا4142/141ٌّ

3.353.654.23.9فٖذ ّثٞو عثَاُ عي4242/143ٜ
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2.94.52.7ضعيفٍارٛ صاىر ٍسَذ زَٞذ4342/144

3.44.54.954.15ٍارٝا خاله ٍسَذ زسِ عي4442/145ٜ

3.14.153.4ضعيفٍسَذ زسِ عثذهللا تارتاع4642/149

2.53.2553.4ٍسَذ خاىذ ٍسَذ ساى4742/150ٌ

محـــــــــــــروم3.7ضعيفضعيفٍسَذ ٍإز عثذاىَيل عثذاىق4842/152ً٘ٞ

2.953.254.252.65ٍسَذ ٍثارك أزَذ عَز تاقطٞا4942/153ُ

ضعيف4ضعيفضعيفٍخرار أتزإٌٞ عثذاىسالً غالب5042/154

3.054.153ضعيفٍزاً طاىة عثذهللا عثذرت5142/155ٔ

3.34.92.5ضعيفمروان سمير أنور عبدالحميد5242/156

43.84.954ٍزٗٙ عثذاىززَِ أزَذ ساى5342/157ٌ

4.44.854.1ٍْٚ ٍسَ٘د أزَذ ٍسس5442/159ِ

4.24.554.85ّذٙ أزَذ سعٞذ عيٜ سعٞذ5542/163

غائبغائب3.054.9ٗفاء ٍثارك سعٞذ ْٕذٛ عي5642/165ٜ

2.953.74.652.75ٗالء أسَاعٞو  أزَذ ٕاد5742/166ٛ

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
.        

اىززٌٞ اىززَِ هللا تسٌ

اىزاتع اىَسر٘ٙ اٍرساّاخ ّرائح

2018/2017ً اىداٍعٜ اىعاً   االٗه ىيذٗر االٗه اىفصو

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

ذخطٞظ ٗذَْٞح 

اىَ٘ارد اىثشزٝح

ادارج اىَخاطز 

اىَاىٞح

دراسح اىدذٗئ 

االقرصادٝح

اقرصادٝاخ 

اىَشارٝع اىصغٞزج

عَيٞاخ 

ٍصزفٞح

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

3.652.5غائبغائبٕٗٞة سيَٞاُ ٍسَذ عي5842/167ٜ

44.54.94.2ٕاشٌ سعٞذ سعٞذ عثذهللا5942/168

4.44.6554أزَذ ٍسَذ عثذهللا عثٞذ اىقس6042/402ً٘

محـــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومٍسَذ ّدٞة عثذاىَدٞذ6142/403

محـــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــروممحـــــــــــــرومشٖاب ٍسَ٘د ٍسَذ ّاخ6242/404ٜ

3.254.052.5ضعيفصالذ خاىذ عيٜ ٍسَذ6342/405

3.054.154.653.4أمزً عثذهللا أزَذ شائف6442/411

3.253.153.7ضعيفٗخذاُ قسطاُ أزَذ عَز6542/412

2.553.854.62.6ٍسَذ صاىر عثذاىزب ٍسَذ اىثٞضا6642/221ّٜ

2.94.5554ٍسَذ ّاصز أزَذ ّاصز6742/296

4.24.652.65ضعيفأَِٝ ٍسَذ ساىٌ اىطٞة6842/264

2.9544.752.55اَِٝ صاىر سعٞذ عيٜ تافزج6942/263

33.64.33.1ازَذ ٗىٞذ ٍسَذ عي7042/336ٜ

3غائب3.5ضعيفعيٜ فنزٛ عيٜ أٍعثذ7142/207
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4.054.52.5ضعيفرامي محمد عبدالجبار خليل7242/271

محـــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــرومضعيفعَزٗ خاىذ عثذٓ ٍسَذ7342/431

3.554.354.94.6طإز عيٜ سعٞذ صاىر7442/362

2.93.44.453.75ّذٙ ٍثارك ازَذ عَز تاقطٞا7542/312ُ

ضعيف4.1غائبضعيفٗافٜ ٍسَ٘د قائذ شائف7642/257

4.154.0553.75سارج ٍسَذ ٍسسِ ٍسَذ اىَسس7742/28ْٜ

3.353.6553شٖذ ٗزٞذ ازَذ سعٞذ تإذٝيح 7842/32

4.34.354.454.5إَٝاُ شٞخ عيٜ ٍسَذ عثذهللا7942/15

3.34.353.35ضعيفزَذٛ ٍسَذ صاىر عي8042/348ٜ

ضعيف3.254ضعيفعثذهللا فٞصو عثذهللا ّاخ8142/367ٜ

3.354.453.6ضعيفطاله فضو ازَذ قاس8242/195ٌ

محـــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــرومضعيفاَِٝ ٍسَذ عثذاىسفٞظ شَسا8341/101ُ

3.44.152.9ضعيفزساً زسِ ٍسَذ8422/42

2.854.254.93.5سَٞح أزَذ زس8523/42ًِ
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محـــــــــــــروم3.655محـــــــــــــرومٍسَذ سَٞز زاٍذ8625/42ً

غائب3.35محـــــــــــــرومغائبعَزٗ ٝسٞٚ زسِ ٝسٞٚ ٍعزٗف8729/42ً

ضعيف3.054.15ضعيفساٍز ٍسَ٘دٍسَذ عثٞذ88ً41/35

2.54.254.93.25اسٞا صاىر عيٜ ساى8941/39ًٌ
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113

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
.        

اىززٌٞ اىززَِ هللا تسٌ

اىزاتع اىَسر٘ٙ اٍرساّاخ ّرائح

2018/2017ً اىداٍعٜ اىعاً   االٗه ىيذٗر االٗه اىفصو

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

ذخطٞظ ٗذَْٞح 

اىَ٘ارد اىثشزٝح

ادارج اىَخاطز 

اىَاىٞح

دراسح اىدذٗئ 

االقرصادٝح

اقرصادٝاخ 

اىَشارٝع اىصغٞزج

عَيٞاخ 

ٍصزفٞح

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

22

23

135

136

137

138

139

140

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
.        

اىززٌٞ اىززَِ هللا تسٌ

اىزاتع اىَسر٘ٙ اٍرساّاخ ّرائح

2018/2017ً اىداٍعٜ اىعاً   االٗه ىيذٗر االٗه اىفصو

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

ذخطٞظ ٗذَْٞح 

اىَ٘ارد اىثشزٝح

ادارج اىَخاطز 

اىَاىٞح

دراسح اىدذٗئ 

االقرصادٝح

اقرصادٝاخ 

اىَشارٝع اىصغٞزج

عَيٞاخ 

ٍصزفٞح

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

141

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
.        

اىززٌٞ اىززَِ هللا تسٌ

اىزاتع اىَسر٘ٙ اٍرساّاخ ّرائح

2018/2017ً اىداٍعٜ اىعاً   االٗه ىيذٗر االٗه اىفصو

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

ذخطٞظ ٗذَْٞح 

اىَ٘ارد اىثشزٝح

ادارج اىَخاطز 

اىَاىٞح

دراسح اىدذٗئ 

االقرصادٝح

اقرصادٝاخ 

اىَشارٝع اىصغٞزج

عَيٞاخ 

ٍصزفٞح

33333

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

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


