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2.5ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاتزاْٛى يحًذ عثذهللا عٕض145/184

2.54.553.53.62.83.8اثار صانح عثذهللا يحًذ245/185

2.5ضعيفضعيفغائبضعيفضعيفاحًذ عصًت  عثذهللا345/186

443.753.93.33.8احًذ عهٙ احًذ لاطى445/187

3.85ضعيفضعيفضعيف2.5احًذ عهٙ عثذِ عهٙ لاطى545/188

4.54.53.253.753.44.75احًذ عًز احًذ طانى تاسَثٛم645/189

3.3غائبغائبغائبغائبغائباحًذ َصز احًذ ثاتت745/190

3.42.53.75ضعيفحاله غــــشحالة غشاحًذ ٚاطز عثذانزحًٍ ْٕاع845/191

2.53.55ضعيفضعيفحاله غــــش2.5اصٛم  كًال حًٛذ ثاتت945/192

2.5ضعيف3.25ضعيف2.5غائباكزو عهٙ عثذرتّ يظعٕد1045/193

غائبغائبغائبغائبغائبغائبايجذ ايٍٛ ػاْز عثًا1145/194ٌ

3.1غائب2.752.52.9ضعيفاُٚاص رػاد عهٙ عثٛذ1245/195

2.52.5ضعيفضعيفحاله غــــشضعيفتاطى فٛصم طهًٛاٌ عثذ1345/196ِ

2.92.53.5غائبغائبغائبتذر جعفز طان1445/197ًٍٛ

2.52.53.9ضعيف2.54.15جعفز فٓذ جعفز عه1545/198ٙ
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4.054.93.82.53.53.5حظاو عهٕاٌ فارع احًذ1645/199

3.52.52.52.53.25ضعيفحظٍٛ طارق حظٍٛ صانح1745/200

2.52.85ضعيف2.52.53.25حٍُٛ طانى ٕٚطف عٕض1845/201

3.2542.53.52.53.75رافت  ٔجذ٘  عثذانظتار  ثاتت1945/202

2.52.5ضعيفضعيفضعيف2.5رغذِ طُذ عثذِ احًذ2045/203

3.05غائبغائبغائب3غائبساْٙ ٚحٛٗ طانى عثذ2145/204ِ

غائبغائبغائبغائبغائبغائبطُذ رٚاض طانى2245/205

4.352.52.5ضعيف3.35غائبطُذ عؼال احًذ جاسو2345/206

3.053.05ضعيفضعيف4.2ضعيفطٓٗ ْاػى عهٙ يحًذ2445/207

2.52.53ضعيف2.52.5طٓٛز َاصز طعذ عه2545/208ٙ

3.34.843.54.054.25ػًٛاء  اكزو  َاصز  يحًذ2645/209

34.7543.12.53.55عثذانزحًٍ  رٔٚض احًذ  صانح2745/210

2.52.52.55ضعيف2.52.5عثذانزحًٍ  يصطفٗ لاطى  طعٛذ2845/211

3.0533.2533.45ضعيفعثذانزحًٍ َاصز يحًذ صانح2945/213

3.254.43.253.92.853.85عثذهللا أحًذ عثذهللا يحًذ3045/214
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2.52.5ضعيفضعيفضعيفضعيفعثٛز نطفٙ يحًذ احًذ3145/215

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعالء طًٛز عهٙ ٕٚطف3245/216

3.454.73.753.93.83.3عهٙ احًذ يحًذ انؼٓز3345/217٘

3.552.52.5ضعيفحاله غــــش2.5عهٙ احًذ يحًذ عتغ3445/218

2.52.5ضعيفضعيف2.53.1عهٙ صانح اطًاعٛم صانح3545/219

2.54.753.52.53.43.4عهٙ يحًذ يحظٍ يحًذ3645/220

2.53.25ضعيف4.054.22.5عهٛاء طانى يحًذ طانى3745/221

2.92.52.5ضعيف2.53.25فاتٍ يحًذ يمثم صانح3845/222

غائب2.5ضعيفضعيفضعيف2.5فارص عهٙ عثذهللا عه3945/223ٙ

غائبغائبغائبغائبغائبغائبلاطى جًال يثارن عٕض4045/224

2.53.55غائبضعيفضعيفضعيفياْز تٕفٛك طعٛذ طٛف4145/225

غائبغائبغائبغائبغائبغائبيجاْذ صانح عهٙ عًز4245/226

2.52.75ضعيف2.53.52.5يجذ خانذ طّ فزٚذ4345/227

غائبغائبغائبغائبغائبغائبيحًذ عثذِ جاتز صانح4445/228

2.52.7حاله غـــــشضعيف2.53.85يحًذ عادل طعٛذ يحًذ4545/229
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2.543.13.43.754.5يحًذ عثذهللا عٕض حظ4645/230ٍ

2.52.53.55غـــشضعيفضعيفيحًذ عٛذرٔص احًذ صانح4745/232

غائبغائبغائبغائبغائبغائبيحًذ فٓذ يحًذ عثذهللا4845/233

غائبغائبغائبغائبغائبغائبيحًذ يُٓذ يحًذ عثذهللا4945/234

4.054.64.252.52.54يحًذ ٚظهى خًٛض عثٕد5045/235

2.92.52.5ضعيفضعيفضعيفيزاد عثذِ عثذهللا عه5145/236ٙ

3.8543.53.53.53.1يزٖٔ عايز احًذ عه5245/237ٙ

2.53.15ضعيف3.052.5ضعيفيُار َٕرانذٍٚ  يحًذ5345/238

3.42.53.1غــــشضعيفضعيفيُاف عثذِ عثذانمادر عزج5445/239ٙ

2.54.943.92.93.6يُٗ اطايّ يحًذ طعٛذ5545/240

2.52.5ضعيف2.53.252.5يُٛزِ صانح احًذ صانح5645/241

2.954.553.53.752.52.9يٕاْة طًٛز طعٛذ يحًذ5745/242

2.52.5غائبضعيفضعيفضعيفيٛعاد يُذر طعٛذ يحًذ5845/243

3.254.33.253.653.53َظٛى  لٛض عهٙ طانى5945/244
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2.7ضعيفضعيفضعيف3.85ضعيفْذٖ رػاد طعٛذ عثذهللا6045/245

2.85غائب2.64.53.053.5ٔحٙ ريش٘ اتزاْٛى احًذ6145/246

غائبغائبغائبغائبغائبغائبٔفاء حظٍٛ صانح عثذهللا6245/247

2.5432.52.53.3ٚعمٕب انخضز يحظٍ عه6345/248ٙ

2.52.5ضعيفغــــش3.5ضعيفْؼاو يحًذ طالو يحًذ6445/249

3.52.52.9غــــش2.54.5َٕرج احًذ اتزاْٛى صانح6545/367

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعثذانمادر عثذانزحًٍ عثذانمادر انكاف6645/368

غائبغائبغائبغائبغائبغائبارٚج عصاو انظٛذ اتٕتكز6745/369

3.754.543.754.24.35افُاٌ عثذانظالو احًذ َاػز6845/370

2.52.5ضعيفغــــشضعيف2.5عًز يصطفٗ عًز عثذهللا6945/371

2.52.5غائبغائبغائبضعيفَزيٍٛ إٚٓاب يحفٕظ لاطى7045/372

3.554.844.74.554.25اتزار حًٕد عثذ انحًٛذ7145/377

2.53.75ضعيفضعيفضعيفضعيفٕٚطف عهٙ أحًذ لاطى7245/183

غائب3.3غائب3.92.5غائبيٛثاق عثذ انًجٛذ يحًذ عٕض7345/384

2.52.95ضعيفضعيف2.54.55عايز صانح لاطى حظ7445/283ٍ

                         عميد الكلية    

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول            د.د

رئيس القسم

حسين منصور  الملعسي.د
   الراصدة                 قائم باعمال التسجيل

صفاء عبدهللا حسن      سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

انزحٛى انزحًٍ هللا تظى

االٔل انًظتٕٖ ايتحاَات َتائج

 االٔل نهذٔر االٔل انفصم

و2018/2017 انجايعٙ انعاو انثاَٙ انذٔر+

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

اإلحصاء مبادئاإلدارة مبادئ
 لال رياضيات

اقتصاديين

 مبادئ

 االقتصاد

الجزئي

 اللغة

االنجليزية

 اللغة

العــربية

233322

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

                         عميد الكلية    

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول            د.د

رئيس القسم

حسين منصور  الملعسي.د
   الراصدة                 قائم باعمال التسجيل

صفاء عبدهللا حسن      سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

انزحٛى انزحًٍ هللا تظى

االٔل انًظتٕٖ ايتحاَات َتائج

 االٔل نهذٔر االٔل انفصم

و2018/2017 انجايعٙ انعاو انثاَٙ انذٔر+

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

اإلحصاء مبادئاإلدارة مبادئ
 لال رياضيات

اقتصاديين

 مبادئ

 االقتصاد

الجزئي

 اللغة

االنجليزية

 اللغة

العــربية

233322

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

                         عميد الكلية    

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول            د.د

رئيس القسم

حسين منصور  الملعسي.د
   الراصدة                 قائم باعمال التسجيل

صفاء عبدهللا حسن      سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

انزحٛى انزحًٍ هللا تظى

االٔل انًظتٕٖ ايتحاَات َتائج

 االٔل نهذٔر االٔل انفصم

و2018/2017 انجايعٙ انعاو انثاَٙ انذٔر+

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

اإلحصاء مبادئاإلدارة مبادئ
 لال رياضيات

اقتصاديين

 مبادئ

 االقتصاد

الجزئي

 اللغة

االنجليزية

 اللغة

العــربية

233322

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

105

106

107

108

109

110

111

112

113

22

23

                         عميد الكلية    

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول            د.د

رئيس القسم

حسين منصور  الملعسي.د
   الراصدة                 قائم باعمال التسجيل

صفاء عبدهللا حسن      سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

انزحٛى انزحًٍ هللا تظى

االٔل انًظتٕٖ ايتحاَات َتائج

 االٔل نهذٔر االٔل انفصم

و2018/2017 انجايعٙ انعاو انثاَٙ انذٔر+

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

اإلحصاء مبادئاإلدارة مبادئ
 لال رياضيات

اقتصاديين

 مبادئ

 االقتصاد

الجزئي

 اللغة

االنجليزية

 اللغة

العــربية

233322

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

135

136

137

138

139

140

141

                         عميد الكلية    

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول            د.د

رئيس القسم

حسين منصور  الملعسي.د
   الراصدة                 قائم باعمال التسجيل

صفاء عبدهللا حسن      سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد دولي: تخصص
.        

انزحٛى انزحًٍ هللا تظى

االٔل انًظتٕٖ ايتحاَات َتائج

 االٔل نهذٔر االٔل انفصم

و2018/2017 انجايعٙ انعاو انثاَٙ انذٔر+

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

اإلحصاء مبادئاإلدارة مبادئ
 لال رياضيات

اقتصاديين

 مبادئ

 االقتصاد

الجزئي

 اللغة

االنجليزية

 اللغة

العــربية

233322

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

                         عميد الكلية    

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول            د.د

رئيس القسم

حسين منصور  الملعسي.د
   الراصدة                 قائم باعمال التسجيل

صفاء عبدهللا حسن      سمر فضل عبده محمد


