
 الثاني : المستوى   (-D3  8) رقم القاعة    جامعة عدن 

 اقتصاد علوم مالية ومصرفية   : التخصص                 كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول للعام الجامعي 
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 2 سامي محمد علي صالح 111121111 0
 4 أزال عبد المجيد نعمان مقبل علي 111121112 2
 6 دالل عبدالعزيز عبده احمد 111121111 2
 8 أنسام وهيب محمد عباس 111121111 4
 01 منيه هزاع علي عبده علي 111121111 5
 02 محمد عبدالعزيز علي احمد 111121111 6
 04 محمدنعمه حسين احمد 111121111 7
 06 منيه عبدهللا ناصر مقبل 111121111 8
 08 ندى نصرمحمدعمرسالم 111121111 9

 21 مها محسن حسن صالح 111121111 01
 22 محمدعلي احمدجابر 111121111 00
 24 محمد عبدهللا علي محمد 111121112 02
 26 شمس محمد صالح محمد علي  111121111 02
 28 ه سعيدمحمد قحطانأمني 111121111 04
 21 اسامه عبدالحبيب قائد راجح 111121111 05
 22 انس علي فرحان احمد محمد 111121111 06
 24 سميحه صالح محسن الحديبي 111121111 07
 26 رنا يحي محمد عبيد الضالعي 111121111 08
 28 هاني محمد قادري تركي 111121111 09
 41 علي فضلتهاني فضل  111121121 21

 42 ساميه فضل علي فضل 111121121 20
 44 رحاب مقبل عبده علي مقبل 111121122 22
 46 سلوى جمال عبدالسالم 111121121 22
 48 كوثر كمال محمد االهدل 111121121 24
 51 عمار ناصر احمد بسيم 111121121 25
 52 نسرين عدنان محمد فدعق 111121121 26
 54 عبدالجبار احمد محمد قاسم 111121121 27
 56 رنا لطفي شرف الدين هاشم 111121121 28
 58 ريهان صالح محمد السود 111121121 29
 61 مرام خالد احمد مقبل 111121111 21



 الثاني : المستوى   (-D3  8) م القاعة رق   جامعة عدن 

 اقتصاد علوم مالية ومصرفية   : التخصص                 كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول للعام الجامعي 
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 62 مد دعالهاحمد عثمان مح 111121111 20

 64 سالمه محمد زين علي حامد 111121112 22

 66 رشا جالل مصطفى محمد 111121111 22

 68 محمود علي احمد سالم القاهدي 111121111 24

 71 عمرو صالح عبده علي 111121111 25

 72 فطومه عوض ناصر سالم 111121111 26

 74 مروان محمد عبدالباقي حمود 111121111 27

 76 رنا فهد محمد علي 111121111 28

 78 رانيا رافت صالح دولة 111121111 29

 81 اسرار محمد عوض سالم 111121111 41

 82 هبه خليل مصطفى محمد 111121112 40

 84 نيفين صالح احمد عمر 111121111 42

 86 احمد سالم احمد علي 111121111 42

 88 خباشيمنيه شكيب محمد  111121111 44

 91 مريم حسين عبدهللا حسين 111121111 45

 92 عبيرمحمد سعيد عبده 111121111 46

 94 رندا غانم مصطفى غانم 111121111 47

 96 رندا ابراهيم محمد ابراهيم 111121111 48



 

 

 الثاني : المستوى   (-B3  07) رقم القاعة    جامعة عدن 

 اقتصاد علوم مالية ومصرفية   : التخصص                 كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م1022/2102كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول للعام الجامعي 
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 2 عرفات احمد فارع شمسان 111121111 0
 4 حنان احمد محمد محسن 111121111 2
 6 غاده احمد محمد عوض القاضي 111121112 2
 8 حمزه جعفرعمر محمد المحضار 111121111 4
 01 طلحه فيصل علي محمد 111121111 5
 02 فاطمه عبدهللا قاسم سالم 111121111 6
 04 نورعبده احمدعبده 111121111 7
 06 معاذ احمد محمدحسين 111121111 8
 08 امين عصام امين نعمان  111121111 9

 21 معاذ فؤاد محمد فارع 111121111 01
 22 عهد امين محمود عبده الخامري 111121111 00
 24 الهام عبدالرقيب ثابت صالح 111121111 02
 26 احمد والء جميل ابراهيم 111121112 02
 28 محمد حسين عبده السيدمحمد 111121111 04
 21 سمر سامي سعيد سالم 111121111 05
 22 سمراشرف فضل علي 111121111 06
 24 منيه سند سالم احمد 111121111 07
 26 سلمى احمد محمد عبدهللا 111121111 08
 28 محمدعبدهللا محمد علي مخلوس 111121111 09
 41 سامي بالليل ناصر محمد 111121111 21

 42 سميره سمير احمد محمد 111121111 20
 44 فاروق علي عبدهللا جابر 111121111 22
 46 ذكرى علي عبدهللا ناصر 111121112 22
 48 احمد علي حسين علي 111121111 24
 51 سكينه اقبال جعفر عبدالرزاق 111121111 25
 52 ى راجح محمدقيثار مصطف 111121111 26
 54 بسمه حاتم مرشد احمدالمجيدي 111121111 27
 56 سمرعبدهللا علي عبدالرحمن 111121111 28
 58 سميحه محمود علي ناصر 111121111 29
 61 سماح عبدهللا محمد عوض 111121111 21



 

 

 الثاني : المستوى   (-B3  07) رقم القاعة    جامعة عدن 

 اقتصاد علوم مالية ومصرفية   : التخصص                 كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102ل الدور األول للعام الجامعي كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األو
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 62 احمدعبدهللا علي عبدهللا 111121112 20

 64 مريم عبدهللا شاهرعبدهللا 111121111 22

 66 انتصار يحيي عوض عبدهللا 111121111 22

 68 احالم فضل احمد عوض 111121111 24

 71 مرفت صالح محمد ثابت 111121111 25

 72 اياد محمود فارع احمد 111121111 26

 74 جميله جامع محمد جوليد 111121111 27

 76 منال عبدالمجيد هزاع علي سعيد 111121111 28

 78 ريم فارس عمر عبدهللا 111121111 29

 81 مصعب نبيل عيسى إسماعيل 111121111 41

 82 بسمه عمر حسن بن سويدان 111121112 40

 84 احمدعمر عوض الدمدمي 111121111 42

 86 مد محمدعلياحمد مح 111121111 42

 88 محمد عبدالكريم عبدالنبي  111121111 44

 91 مازن حسين محمد حسين 111121111 45

 92 نورا علي محمد عوض 111121111 46

 94 زينب مصطفى علي سالم 111121111 47

 96 عبدهللا دعمان علي مبارك 111121111 48



 

 الثاني : المستوى   (-B1  21) رقم القاعة    جامعة عدن 

 اقتصاد علوم مالية ومصرفية   : التخصص                 كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول للعام الجامعي 
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 2 عدنان عادل امين عبدهللا 111121111 0
 4 منيه طارق محمود صادق 11112112 2
 6 اسرار فجر احمدمصطفى 11112111 2
 8 ريم سامي علي زياده 11112111 4
 01 لمياء مجيب محمد عبدالعليم 11112111 5
 02 عزيز محمد احمد عليعبيرعبدال 111121111 6
 04 ندى عبدالحميد سالم صقران 111121111 7
 06 احمد ثابت عبدهللا عبده 111121111 8
 08 عبدالرحمن سالمين سالم كرامه 111121111 9

 21 عبدالكريم اسحاق محمد ادم 111121111 01
 22 ميثاق عبدالسالم عبدالمولى 111121111 00
 24 علي عبدهللا بابعير وديان 111121112 02
 26 منى عمر حسن بن سويدان 111121111 02
 28 محمد سالم محمد سليمان 111121111 04
 21 بدر سالم عبدالقوي زين بن عطيه 111121111 05
 22 عوض علي عوض باحسن   111121111 06
 24 هشام عبده ناجي قحطان  111121111 07
 26 د احمدالسعديوضاح علي محم 211121111 08
 28 سيمون عادل محمد عبدهللا  111121111 09
 41 سحر عبدالسالم عبدالملك 111121111 21

 42 امل محمد مانع علي سعيد  111121121 20
 44 جميل عبدالسالم حزام عبدالفتاح  111121121 22
 46 سند محمد عبيد مثنى  111121122 22
 48 صر حسين احمد اثار عبدالنا 111121121 24
 51 نور محمد حسن موسى  111121121 25



 الثاني : المستوى   (-B1  21) رقم القاعة    جامعة عدن 

 يةوالتنماقتصاد : التخصص                   كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102للعام الجامعي  كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول
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 2 مريم حسين عبدهللا عوض  111111111 0
 4 معاذ سند محمود ناصر  111111112 2
 6 محمد عبدهللا محمد سفيان  111111111 2
 8 حافظ عزت عبده ابراهيم  111111111 4
 01 هيثم هشام احمد ناجي  111111111 5
 02 محمد اكرم سالم محمد  111111111 6
 04 محمد عارف محمد سعيد  111111111 7
 06 مجد محمد علي صالح 111111111 8
 08 معاذ خالد حسين احمد   001440100 9

 21 مصطفى عمر صالح االسد 001440102 01
 22 هاشم محمد هاشم محمد شريف 001440102 00
 24 محمد يحيي عبدالرحمن احمد بابقي  001440104 02
 26 عزمي عادل صالح حسين 001440106 02
 28 محمد وحيد سليمان صالح 001440107 04
 21 سهيل ايهاب مسعود علي 001440108 05
 22 وهاد عبد الحكيم  جعفر فضل 001440109 06
 24 احمد صالح منصور مكرد 001440121 07
 26 علي صالح محمد الشحيري  001440120 08
 28 عال ءسعيد سالم قاسم 001440122 09
 41 خديجه حفيظ السيد احمد 001440122 21

 42 سحر عبدالسالم عبدالملك سعيد 001440124 20
 44                           محمد حسين حزام شرف                          001440125 22
 46 مهند عبدالباقي احمد عقالن 001440126 22
 48 بحير سعيد هاشم سالم 001440127 24
 51 دينا علي عبدهللا قاسم  001440128 25
 52 نور علوي ابوبكر علي  001440129 26
 54                                                                            محمد سعيد يسلم سعيد                               001440120 27
 56 اعتزاز وحيد حامد حسن  001440122 28
 58 اسوان علي محمد صالح 001440126 29
 61 تامر علي  عثمان قحطان  001440127 21



 الثاني : المستوى   (-B1  21) رقم القاعة    جامعة عدن 

 والتنميةاقتصاد : التخصص                   كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102للعام الجامعي  كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول
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 62 نسمه احسان علي بير محمد 001440128 0
 64 صابر زين محمدعباد 001440129 2
 66 محمد سالم عبدهللا سالم 001440141 2
 68 منى عارف محمود احمد 001440140 4
 71 لول علي محمد صالح 001440142 5
 72 اريام انصار عبدالمجيد  عبدالحميد 001440144 6
 74 طه نبيل حسين عقيل  001440146 7
 76 عبدهللا احمد فضل سنان 001440147 8
 78 والء عبدالرحمن علي مقبل 001440148 9

 81 صقر حيدر علي محمد 001440151 01
 82 مرتضى صالح محمد صالح 001440150 00
 84 ادريس علي عبدالواسع عبدهللا 001440152 02
 86 د سعيدعالء سلطان محم 001440154 02
 88 احمد عبدالرحيم عبده مكرد العزعزي 001440155 04
 91 هاني جمال  عبيد علي باحشوان 001440156 05
 92 عوض سالم عوض سالم بن هيازع 001440159 06
 94 صدام الهيثمي سعيد عبدهللا  001440161 07
 96 عاصم عصام عبدالعظيم عبدهللا 111111111 08
 98 سحر ناصر شائف مسعود قحطان  111111111 09
 011 افراح محسن ناصر علي  001440164 21

 012 قبول عبدالقادر محمد سالم 001440165 20
 014 محمد سعيد محمد مهيوب 011440150 22
 016 ايمان محمد مزاحم احمد  001440168 22



 

 الثاني : المستوى   (-D3  6) رقم القاعة    جامعة عدن 

 األعمال اقتصاد : التخصص                   كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102راسي األول الدور األول للعام الجامعي كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الد
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 2 عيبان علي محمد علي الخفيف 111111111 0
 4 نهى محمد عبدالرب سروري 111111112 2
 6 عائده ناصر علي محمد سعيد 111111111 2
 8 شفيقه عبدهللا مسعد احمد 111111111 4
 01 جميله عبدهللا مسعد احمد  111111111 5
 02 رنين علي محمود صالح 111111111 6
 04 نسرين ضيف احمد ناصر 111111111 7
 06 حسن احمد حسين سالم 111111111 8
 08 دنيا صالح احمد علي 111111111 9

 21 رامي فهيم احمد صالح 111111111 01
 22 نور أنور علي حسين القرين  111111111 00
 24 بدور مطهر سالم باحميد 111111112 02
 26 محمد سالم تبسم احمد 111111111 02
 28 فردوس عمر محمد ثابت العولقي  111111111 04
 21 عرفات شائف عبدالرب عبدالحميد 111111111 05
 22 فارس يحيي مطهر القطامي 111111111 06
 24 نهشام جمال عبيد علي باحشوا 111111111 07
 26 فاروق علي احمد عبدالقادر  111111111 08
 28 د نصر صالح علي المقفعيمحم 111111111 09
 41 يزيد محضار عوض صالح 111111121 21
 42 صابرين محمد حسن عبيد  111111121 20
 44 عبدهللا جمال عبدهللا صلحي 111111122 22
 46 علي علي اسعد مثنى 111111121 22
 48 اماني حسن محمد سعيد مسرج 111111121 24
 51 ناصر عبدهللامنى محمد سالم  111111121 25
 52 اميمه عوض ناصر احمد 111111121 26
 54 عبدالرحمن فؤاد محمد صالح 111111121 27
 56 منيه جمال سالم حموده 111111111 28
 58 ايات خالد مقبل ناجي الخامري 111111111 29
 61 سعاد احمد سالم محمد 111111112 21



 

 الثاني : المستوى   (-D3  6) رقم القاعة    جامعة عدن 

 األعمال اقتصاد : التخصص                   كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102س المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول للعام الجامعي كشف أرقام الجلو
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 62 مريم محمد بن محمد ناشر 111111111 20
 64 علي عبده علي محمد سعيد  111111111 22
 66 فاتن هشام احمد عبدالعزيز 111111111 22
 68 وفاء محمدصالح محمد المقدي 111111111 24
 71 ايمن محمد قاسم محسن 111111111 25
 72 نجيب عبدالعزيز مقبلمحمد  111111111 26
 74 اميمه محمد ناصر محمد مرزوقي 111111111 27
 76 منال صالح سالم ناصر 111111112 28
 78 مراد صالح سالم الشدادي  111111111 29
 81 فضل محمد حسن صالح 111111111 41
 82 ياسر ثابت قاسم صالح 111111111 40
 84 ح احمد عقالن اصيل عبدالفتا 111111111 42
 86 عاصم احمد قاسم مرشد 111111111 42
 88 اماني جابرعلي نعمان  111111111 44
 91 احمد عبدهللا علي مالك   111111111 45
 92 الخضر محمد ناصر عبدهللا عبادي  111111111 46
 94 عمد ربيع علي ربيع 111111112 47
 96 صفاء ناصر محمد سعيد  111111111 48
 98 حسين عبدهللا محمد احمد الشجينه 111111111 49
 011 هاله خالد حسين محمد 111111111 51
 012 محمد يحي احمد الحربي  111111111 50
 014 هشام عبده ناجي قحطان 111111111 52
 016 منى حمود محسن عاطف  111111111 52
 018 شذى احمد ياقوت مبارك 111111111 54
 001 سميه محمد صالح علي  111111112 55
 002 حكمت محمد سالم احمد 111111111 56
 004 تهاني هائل سعيد عبده محمد  111111111 57
 006 ايات بدر محمد مندوق  111111111 58
 008 نصر خالد صالح سعيد  111111111 59
 021 سميحه محمد علي محمد  111111111 61



 الثاني : المستوى   (-C3  14) رقم القاعة    جامعة عدن 

 اقتصاد األعمال : التخصص                   كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول للعام الجامعي 
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 08 جمال عبدالناصر علي عبدهللا  111111111 0
 21 رحمه خالد صالح محمد الصريمي 111111112 2
 22 اكرم نبيل  احمد حمادي 111111111 2
 24 صفاء حسين عمر البيتي 111111111 4
 26 هشام نبيل محمد عوض  111111111 5
 28 فاطمه علي غالب احمد  111111111 6
 21  رأيمن أنور ادم عبدا لقاد 111111111 7
 22 رنا عبدالسالم سالم عبدهللا  111111111 8
 24 احمد نجيب فضل احمد  111111112 9

 26 لقاء احمد علي محمد خان  001400182 01
 28 حسام عبدالحكيم محسن محمد  001400184 00
 41 طارق محمد صالح هادي  001400185 02
 42 تمنى جمال محمد حفيظ  001400186 02
 44 أمل احمد بن احمد ناصر الشيباني  001400187 04
 46 ساره جمال احمدمحمد ناصر   001400188 05
 48 فيصل حسين محمد منصور باجابر  001400189 06
 51 عمار جمال محمد السيد علوي  001400191 07
 52 عبدالرحمن ألسندي صبري عبدا هلل 001400190 08
 54  هعهد شكري احمد سعيد عوض 111111111 09
 56 جمال منصور علي الحيدري  111111111 21
 58 حيدره علي حيدره صالح   111111111 20
 61 عوض علي عوض محمد باحسن 111111111 22
 62 رجاء عثمان قائد مسعود 111111111 22
 64 رجاء عبدهللا محمد احمد 111111111 24
 66 سارة صالح محسن علي المسعودي 111111111 25
 68 بسام عبدالرحمن علي عبدالرحمن 111111111 26
 71 معتز احمد سعيد علي المحضار  111111112 27
 72 علي حمود علي ثابت  111111111 28
 74 مازن فضل علي دريب 111111111 29
 76  نادر احمد سعد عبدا هلل 111111111 21
 78  دمحمد بشير عبدا لواح 111111111 20
 81 عفراء ناصرعلي محمد  111111111 22
 82 معين جميل سالم احمد 111111111 22
 84 حنان وليد عبده سعيد  111111111 24
 86 لمياء احمد حسن احمدالميسري 111111111 25
 88 احمد سالم محسننورا  111111111 26
 91 ندى عبدالحميد سالم صقران 111121111 27
 92 فاتن فهد جماعي ابراهيم 111111111 28
 94 عالء جميل عثمان سالم 111111111 29
 96 علي احمد علي سالم  111111111 41



 الثاني : المستوى   (-B1  27) رقم القاعة    جامعة عدن 

 اقتصاد سياحة وفندقه : التخصص                  كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102ول للعام الجامعي كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األ
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 2 هدى شوقي ناجي احمد سيف 111111111 0
 4 اقدار عبدالقادر محمد جامع 111111112 2
 6 اكرم عبدالنبي محمد احمد 111111111 2
 8 يونس محمد عبدهللا مسعد  111111111 4
 01 احمد احمد عبدالغفور ابراهيم 111111111 5
 02 عماد نديم احمد نور 111111111 6
 04 ن علي الشرفي محمد الخضر محس 111111111 7
 06 سمر سمير عبدهللا احمد 111111111 8
 08 منذر فرحان حسن محرم  111111111 9

 21 فتحي باسل محمد سعيد 111111111 01
 22 علي محمد ناصر سالم 111111112 00
 24 امجد عابد محمد مقبل  111111111 02
 26 وحده محمد عبدالحميد حسين  111111111 02
 28 عبدالحليم راجح هادي 111111111 04
 21 مأمون ناصر محمد عبدهللا 111111111 05
 22 هاني ايهاب مصطفى عبدالمجيد 111111111 06
 24 ابراهيم فؤاد ابراهيم عبده  111111111 07
 26 عالء عارف احمد محمد 111111111 08
 28 خالد محمد علي حسن السقاف  111111121 09
 41 محمد عبدهللا محمد عبده  111111121 21
 42 محمد ناصر مبارك محمد 111111121 20
 44 محمد عبدهللا محمد عبدالملك  111111121 22
 46 سمر فريدمنصر احمد 111111121 22
 48 اعتماد محمد عبده سالم  111111121 24
 51 وليد عبدهللا عوض عبدهللا 111111121 25
 52 طاف حسين عبدهللا الحداد ال 111111121 26
 54 علي رمضان سالم حميد بن عبيدون 111111111 27
 56 اسماعيل اسماعيل حسن حسن 111111112 28
 58 محمد ناصر صالح عبدالرب 111111111 29
 61 موفق مختارابراهيم عبده 111111111 21



 الثاني : المستوى   (-B1  27) رقم القاعة    جامعة عدن 

 اقتصاد سياحة وفندقه : التخصص                  كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول للعام الجامعي 
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 62 اضواء علي محمد حيدره 111111111 20
 64 صفاء محمد عبدهللا الرخم 111111111 22
 66 شاكر شوقي قائد ناصر محمد 111111111 22
 68 محمد وطس مصطفى عوض 111111111 24
 71 ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا حميد 111111112 25
 72 نسميح راجح صالح حسي 111111111 26
 74 عبدهللا صالح علي احمد ويس 111111111 27
 76 سند محمد عبيد مثنى 111111111 28
 78 عالء سيف محمد علي 111111111 29
 81 أزهار علي ناصر محمد 111111111 41
 82 صالح محمد صالح أحمد 111111111 40
 84 صادق هاشم محمد محضار بن الشيخ 111111112 42
 86 عزة وحيد حامد حسين 111111111 42
 88 ماهر عبدالنور محمد علي 111111111 44
 91 مازن أحمد سالم عوض 111111111 45
 92 رامي محمد سالم الحداد 111111111 46
 94 حامد ياسين سليمان ياسين 111111111 47
 96 آمنه أحمد حمود البشيري 111111111 48
 98 د عمرهشام صالح محم 111111111 49
 011 أنغام غازي سعيد عبدهللا 111111111 51
 012 جميل عبدالسالم حزام عبدالفتاح 111111111 50
 014 هيثم عبدالباسط محمد اسماعيل 111111112 52
 016 محمد جمال محمد علي  111111111 52
 018 هاني عبدهللا أحمد علي  111111111 54
 001 ين سعيدصفيه صالح حس 111111111 55
 002 نوار محمد عبدهللا محمد سريب 111111111 56
 004 احمد علي حامد 111111111 57
 006 صادق  ثابت عبدهللا عبده  211111111 58



 

 الثاني : المستوى   (- B3  6) رقم القاعة    جامعة عدن 

  الدولي قتصاد الا: التخصص                  كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول للعام الجامعي 
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 2 خالد وليد محمد علي عالن  111111111 0
 4 زين العبد علي ناصر  111111112 2
 6 ازهار علي بن علي محمد صالح   111111111 2
 8 مرام صالح احمد عبدهللا الخضري  111111111 4
 01 رامز وهيب عبدالمجيد ثابت 111111111 5
 02 عبدهللا محمد عبدهللا ناصر 111111111 6
 04 امجد عادل سعيد عبده 111111111 7
 06 ين مراد عبدهللا صالحظن 111111111 8
 08 عصمت عادل احمد عبدهللا 111111111 9

 21 سمر رمسيس احمد علي  111111111 01
 22 محمد نادر سعيد صالح 111111112 00
 24 نواره نبيل فضل هادي 111111111 02
 26 احمد عبدالقادر عويس احمد 111111111 02
 28 بتمحمد جمال عبدهللا ثا 111111111 04
 21 عبدالقوي فضل محمد علي 111111111 05
 22 سحرعبده علي مانع 111111111 06
 24 يمنى خالد جنيد علي 111111111 07
 26 عالء محسن علي غالب 111111121 08
 28 احمد عبدالحكيم احمد علي 111111121 09
 41 سميه صالح سعيد يحيي  111111122 21
 42 جميل عبدالحبيب أعياد 111111121 20
 44 عمار عدنان محمد احمد  111111121 22
 46 حسين سالم عوض عبدهللا 111111121 22
 48 مريم نيازي عبدالمجيد محمد 111111121 24
 51 فاطمة عمر إبراهيم بوبسيط 111111121 25
 52 ملكه نبيل عثمان علي 111111121 26
 54 لحهشام عبده سعيد مص 111111121 27
 56 أميره علي سعيد عبدهللا 111111111 28



 الثاني : المستوى   (- B3  10) رقم القاعة    جامعة عدن 

  الدولي قتصاد الا: التخصص                  كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102م الجامعي كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول للعا
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 2 محمد سالم عبدهللا 111111112 0
 4 اروى احمد سالم محمد 111111111 2
 6 خلود محمد سعيد فاضل 111111111 2
 8 ميرفت امين محمد عبدهللا 111111111 4
 01 عاصم ناصر محمد احمد 111111111 5
 02 حسين علي درويش عوض 111111111 6
 04 صالح شايف حسين صالح 111111111 7
 06 مروان احمد سعيد باشا 111111111 8
 08 سامح اسماعيل علي اسماعيل 111111111 9

 21 رنا عبده محمد قائد 111111111 01
 22 اد محمد احمدمارينا رش 111111111 00
 24 فاطمه فتحي حسن جعفر 111111111 02
 26 احمد محمد سلطان محسن 111111111 02
 28 اميره عباس محمد سعيد 111111111 04
 21 ايمان هود حسين حيدره  111111111 05
 22 سحر محمد مقبل سعيد سوقي  111111111 06
 24 محمد طربوش عبده قاسم 111111111 07
 26 عبير فيصل علي عبدهللا 111111112 08
 28 خالد محمد علي ناجي 111111111 09
 41 محمد جبران سالم الهظام 111111111 21
 42 رامي عدنان محمد حسين 111111111 20
 44 ترتيل عبده احمد محمد الشيباني  111111111 22
 46 لطيفه مصبح كرامه العجيلي  111111111 22
 48 صابرين عوض عبدالخالق  111111111 24
 51 جالل محمد سالم حاجب  111111111 25
 52 سوسن عثمان علي حسن 111111111 26
 54 مارينا باجمال حسن عبدهللا  001420160 27
 56 ملكي حسين علي بن علي  001420162 28



 

 

 

 الثاني : المستوى   (- B3  13) رقم القاعة    جامعة عدن 

  الدولي قتصاد الا: التخصص                  كلية االقتصاد 

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول للعام الجامعي 
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 2 شريفه صالح عبدهللا عبدربه  001420162 0
 4 رهام غازي صالح  001420164 2
 6 اميمه محمد عائض احمد  001420165 2
 8 محمد علي محسن صالح 001420166 4
 01 اماني محمد عائض احمد 001420167 5
 02 وليد محمد حسن علي  001420168 6
 04 ل احمد بن احمدعبدهللا سال 001420169 7
 06 عبدالمجيد عبدهللا محمد صالح 111111111 8
 08 سمر وحيد عبدالغني جعفر  111111111 9

 21 زينه وحيدعلي احمد 111111112 01
 22 محمود عبدالكريم الحاج ناجي 111111111 00
 24 ارزاق محمد سعيد عبدالرحمن 111111111 02
 26 هللا محمد البيتي علي صالح عبد 111111111 02
 28 مدثر مختار عبدهللا سعد 111111111 04
 21 اديب احمد محمد عباد 111111111 05
 22 عمر عارف محمد فارع 111111111 06
 24 رانيا خالدمحمد نعمان 111111111 07
 26 عمار محمد يحيي عبدهللا 111111112 08
 28 حامد احمد راشد عوض 001420182 09
 41 أمان  هأمان احمد عبد رب 001420184 21
 42 أمان هأيمن هاشم عبد رب 001420185 20
 44 اوسان عدنان محسن علي  001420186 22
 46 اسماء علي شمت علي  001420187 22
 48 علي سالم حسن باعباد  001420191 24
 51 تهاني خالد صالح فضل  001420190 25
 52 عمر عبده حسين عبير  111111112 26
 54 حنان وجدي حسن علي  111111111 27
 56 احمد وليد محمد نعمان 111111111 28



 

 

 

 

 

 الثاني : المستوى   (- C3  14) رقم القاعة    جامعة عدن 

  الدولي قتصاد الا: التخصص                   كلية االقتصاد

                              إدارة القبول والتسجيل                     

 م2102/2102راسي األول الدور األول للعام الجامعي كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الد
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 2 لقاء محمد عبدالكريم علي 111111111 0

 4 صامد محمد مقبل  111111111 2

 6 عيد محمد سعيد هاشمس 111111111 2

 8 أيمن احمد محمد سالم  111111111 4

 01 هشام جمال سعيد صالح  111111111 5

 02 عزمي عادل صالح حسين 111111112 6

 04 ابراهيم محمد ناصر محمد الكازمي 111111111 7

 06 محمد بشير عبدالواحد   111111111 8



 

 

 الثاني : المستوى   (- C3  00) رقم القاعة    جامعة عدن 

 علوم مالية ومصرفيه   / طالب الموازي االقتصاد األعمال: التخصص         كلية االقتصاد 

                              ل إدارة القبول والتسجي                    

 م2102/2102كشف أرقام الجلوس المتحان الفصل الدراسي األول الدور األول للعام الجامعي 
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 2 ليلى سعيد عبدي احمد 111121111/م 0

 4 احمد محمد احمد محمد الكسادي 111121112/م 2

 6 مازن عبدالفتاح عائش احمد 111121111/م 2

 8 بركان ناجي احمد ناجي 111121111/م 4

 01 محسن محمود محمد سالم 111121111/م 5

 02 عبدهللا احمد حسين شيخ 111121111/م 6

 04 مروان جميل محمد محسن 111121111/م 7

 06 وعود وليداحمد ناجي 111121111/م 8

 08 نهال محمد احمد علوي 001420119/م 9

 طالب الموازي االقتصاد األعمال

 21  سكرانناديه علي جارهللا 00140112/م 01

 22 همام عائد محمد حيدر 111121111/م 00

 24 محمد صالح علي احمد باحميش 111121111/م 02

 26 سامي نجيب عبدالرحيم غالم  111121111/م 02


