
 
ا�ول                                                                                                                        : جامعة عدن                                                                                       المستوى

  لدوليا اقتصاد: القسم                   كلية ا�قتصاد 
  اقتصاد الجزئي :المادة                 إدارة القبول والتسجيل

 م٢٠١٢/م٢٠١١الدور ا(ول للعام الجامعي ا�ول نتيجة الفصل الدراسي 
==========================================  

الدرجة  ا�سم                    رقم القيد الرقم 
 ١٠٠على 

 الم4حظات  التقدير  النقاط 

   مقبول ٢٫٥ ٥٠ خالد وليد محمد علي ع�ن  ١١٠٤٣١٠٠١ ١
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ زين العبد علي ناصر  ١١٠٤٣١٠٠٢ ٢
   غائب ٠   ازھار علي بن علي محمد ص�ح   ١١٠٤٣١٠٠٣ ٣
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ مرام صالح احمد عبد� الخضري  ١١٠٤٣١٠٠٤ ٤
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ رامز وھيب عبداللمجيد ثابت ١١٠٤٣١٠٠٥ ٥
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ عبد� محمد عبد� ناصر ١١٠٤٣١٠٠٦ ٦
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ امجد عادل سعيد عبده ١١٠٤٣١٠٠٧ ٧
   مقبول ٢٫٩ ٥٨ ظنين مراد عبد� صالح ١١٠٤٣١٠٠٨ ٨
   جيدجدا ٤٫١ ٨٢ رشا محسن يسلم صنبور ١١٠٤٣١٠٠٩ ٩

١١٠٤٣١٠١٠ ١٠ �   مقبول ٣٫٠٥ ٦١ عصمت عادل احمد عبد
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ سمر رمسيس احمد علي  ١١٠٤٣١٠١١ ١١
   ضعيف ١٫٦٥ ٣٣ محمد نادر سعيد صالح ١١٠٤٣١٠١٢ ١٢
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ نواره نبيل فضل ھادي ١١٠٤٣١٠١٣ ١٣
   ضعيف ١٫٨٥ ٣٧ احمد عبدالقادر عويس احمد ١١٠٤٣١٠١٤ ١٤
   جيد ٣٫٣ ٦٦ نور محمد حسن موسى  ١١٠٤٣١٠١٥ ١٥
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ محمد جمال عبد� ثابت ١١٠٤٣١٠١٦ ١٦
   مقبول ٣ ٦٠ عبدالقوي فضل محمد علي ١١٠٤٣١٠١٧ ١٧
   مقبول ٢٫٩ ٥٨ سحرعبده علي مانع ١١٠٤٣١٠١٨ ١٨
   ضعيف ١٫٣ ٢٦ يمنى خالد جنيد علي ١١٠٤٣١٠١٩ ١٩
   ضعيف ١٫٧٥ ٣٥ ع�ء محسن علي غالب ١١٠٤٣١٠٢٠ ٢٠
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ احمد عبدالحكيم احمد علي ١١٠٤٣١٠٢١ ٢١
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ سميه صالح سعيد يحيي  ١١٠٤٣١٠٢٢ ٢٢
   ضعيف ١٫٧٥ ٣٥ اعياد جميل عبدالحبيب ١١٠٤٣١٠٢٣ ٢٣
   ضعيف ١٫٦ ٣٢ عمار عدنان محمد احمد  ١١٠٤٣١٠٢٤ ٢٤
١١٠٤٣١٠٢٥ ٢٥ �   ضعيف ١٫٩ ٣٨ حسين سالم عوض عبد
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ مريم نيازي عبدالمجيد محمد ١١٠٤٣١٠٢٦ ٢٦
   ممتاز ٥ ١٠٠ فاطمه عمر ابراھيم بوبسيط ١١٠٤٣١٠٢٧ ٢٧
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ ملكه نبيل عثمان علي ١١٠٤٣١٠٢٨ ٢٨
   ضعيف ١٫٥ ٣٠ ھشام عبده سعيد مصلح ١١٠٤٣١٠٢٩ ٢٩
١١٠٤٣١٠٣١ ٣٠ �   جيدجدا ٤٫٢٥ ٨٥ اميره علي سعيد عبد

  
 غائب  ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز التقدير

  
حا�ت 
 أخرى 

  

 ا�جمالي 
  

أعداد 
 الط ب 

1 2 5 13 8 1 
  

  
  

30 
  

  
:                                    رئيس القسم                         : مدرس المادة  

:                                                                                                                            التوقيع                 :          التوقيع
  



  
ا�ول                                                                                                                        : جامعة عدن                                                                                       المستوى

  اقتصادالدولي: القسم                   كلية ا�قتصاد 
  اقتصاد الجزئي :المادة                 إدارة القبول والتسجيل

 م٢٠١٢/م٢٠١١الدور ا(ول للعام الجامعي ا�ول نتيجة الفصل الدراسي 
==========================================  

الدرجة  ا�سم                    رقم القيد الرقم 
على 
١٠٠ 

 الم حظات  التقدير  النقاط 

   مقبول ٢٫٥ ٥٠ محمد سالم عبدهللا ١١٠٤٣١٠٣٢ ٣١
   مقبول ٢٫٦ ٥٢ اروى احمد سالم محمد ١١٠٤٣١٠٣٣ ٣٢
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ خلود محمد سعيد فاضل ١١٠٤٣١٠٣٤ ٣٣
   ضعيف ١٫٢٥ ٢٥ ميرفت امين محمد عبدهللا ١١٠٤٣١٠٣٥ ٣٤
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ عاصم ناصر محمد احمد ١١٠٤٣١٠٣٦ ٣٥
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ حسين علي درويش عوض ١١٠٤٣١٠٣٧ ٣٦
   ممتاز ٤٫٩ ٩٨ صالح شايف حسين صالح ١١٠٤٣١٠٣٨ ٣٧
   مقبول ٢٫٦ ٥٢ مروان احمد سعيد باشا ١١٠٤٣١٠٣٩ ٣٨
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ سامح اسماعيل علي اسماعيل ١١٠٤٣١٠٤٠ ٣٩
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ رنا عبده محمد قائد ١١٠٤٣١٠٤١ ٤٠
   غائب ٠   سمر خالد محمد منصر ١١٠٤٣١٠٤٢ ٤١
   مقبول ٣ ٦٠ مارينا رشاد محمد احمد ١١٠٤٣١٠٤٣ ٤٢
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ فاطمه فتحي حسن جعفر ١١٠٤٣١٠٤٤ ٤٣
   جيدجدا ٤ ٨٠ احمد محمد سلطان محسن ١١٠٤٣١٠٤٥ ٤٤
   جيد ٣٫٦ ٧٢ اميره عباس محمد سعيد ١١٠٤٣١٠٤٦ ٤٥
   غائب ٠   وئام عوض محمد احمد شمسان  ١١٠٤٣١٠٤٨ ٤٦
   جيد ٣٫٥ ٧٠ ايمان ھود حسين حيدره  ١١٠٤٣١٠٤٩ ٤٧
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ سحر محمد مقبل سعيد سوقي  ١١٠٤٣١٠٥٠ ٤٨
   مقبول ٣ ٦٠ محمد طربوش عبده قاسم ١١٠٤٣١٠٥١ ٤٩
   غائب ٠   عبير فيصل علي عبدهللا ١١٠٤٣١٠٥٢ ٥٠
   مقبول ٢٫٨ ٥٦ خالد محمد علي ناجي ١١٠٤٣١٠٥٣ ٥١
   ضعيف ١٫٢٥ ٢٥ محمد جبران سالم الھظام ١١٠٤٣١٠٥٤ ٥٢
   ضعيف ١٫٥ ٣٠ رامي عدنان محمد حسين ١١٠٤٣١٠٥٥ ٥٣
   جيدجدا ٤ ٨٠ ترتيل عبده احمد محمد الشيباني  ١١٠٤٣١٠٥٦ ٥٤
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ لطيفه مصبح كرامه العجيلي  ١١٠٤٣١٠٥٧ ٥٥
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ صابرين عوض عبدالخالق  ١١٠٤٣١٠٥٨ ٥٦
   ضعيف ١٫٧٥ ٣٥ ج ل محمد سالم حاجب  ١١٠٤٣١٠٥٩ ٥٧
   جيدجدا ٤٫٢٥ ٨٥ سوسن عثمان علي حسن ١١٠٤٣١٠٦٠ ٥٨
   مقبول ٣ ٦٠ مارينا باجمال حسن عبدهللا  ١١٠٤٣١٠٦١ ٥٩
   جيدجدا ٤٫١ ٨٢ ملكي حسين علي بن علي  ١١٠٤٣١٠٦٢ ٦٠
  

حا�ت  غائب  ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز التقدير
 أخرى 

 ا�جمالي 

أعداد 
 الط ب 

1 4 4 14 4 3   30 

  
:                                    رئيس القسم                         : مدرس المادة  

:                                                                                                                            التوقيع                 :          التوقيع
  
  
  
 



ا�ول                                                                                                                        : جامعة عدن                                                                                       المستوى
  اقتصادالدولي: القسم                   كلية ا�قتصاد 

  اقتصاد الجزئي :المادة                 إدارة القبول والتسجيل
 م٢٠١٢/م٢٠١١الدور ا(ول للعام الجامعي ا�ول نتيجة الفصل الدراسي 

==========================================  
الدرجة  ا�سم                    رقم القيد الرقم 

 ١٠٠على 
 الم حظات  التقدير  النقاط 

   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ شريفه صالح عبدهللا عبدربه  ١١٠٤٣١٠٦٣ ٦١
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ رھام غازي صالح  ١١٠٤٣١٠٦٤ ٦٢
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ اميمه محمد عائض احمد  ١١٠٤٣١٠٦٥ ٦٣
   ضعيف ١٫٨٥ ٣٧ محمد علي محسن صالح ١١٠٤٣١٠٦٦ ٦٤
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ اماني محمد عائض احمد ١١٠٤٣١٠٦٧ ٦٥
   غائب ٠   وليد محمد حسن علي  ١١٠٤٣١٠٦٨ ٦٦
   ضعيف ١٫٨٥ ٣٧ عبدهللا س ل احمد بن احمد ١١٠٤٣١٠٦٩ ٦٧
   جيدجدا ٤٫٠٥ ٨١ عبدالمجيد عبدهللا محمد صالح ١١٠٤٣١٠٧٠ ٦٨
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ سمر وحيد عبدالغني جعفر  ١١٠٤٣١٠٧١ ٦٩
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ زينه وحيدعلي احمد ١١٠٤٣١٠٧٢ ٧٠
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ محمود عبدالكريم الحاج ناجي ١١٠٤٣١٠٧٣ ٧١
   غائب ٠   احمد محمد احمد الحمادي ١١٠٤٣١٠٧٤ ٧٢
   جيدجدا ٤ ٨٠ ارزاق محمد سعيد عبدالرحمن ١١٠٤٣١٠٧٥ ٧٣
   جيد ٣٫٥ ٧٠ علي صالح عبدهللا محمد البيتي  ١١٠٤٣١٠٧٦ ٧٤
   جيد ٣٫٥ ٧٠ مدثر مختار عبدهللا سعد ١١٠٤٣١٠٧٧ ٧٥
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ اديب احمد محمد عباد ١١٠٤٣١٠٧٨ ٧٦
   ضعيف ٠٫٩ ١٨ ازھار علي بن علي ص ح ١١٠٤٣١٠٧٩ ٧٧
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ عمر عارف محمد فارع ١١٠٤٣١٠٨٠ ٧٨
   ضعيف ١٫٨ ٣٦ رانيا خالدمحمد نعمان ١١٠٤٣١٠٨١ ٧٩
   ممتاز ٤٫٥ ٩٠ عمار محمد يحيي عبدهللا ١١٠٤٣١٠٨٢ ٨٠
   جيدجدا ٤ ٨٠ حامد احمد راشد عوض ١١٠٤٣١٠٨٣ ٨١
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ أمان احمد عبد ربه أمان  ١١٠٤٣١٠٨٤ ٨٢
   مقبول ٢٫٦٥ ٥٣ أيمن ھاشم عبد ربه أمان ١١٠٤٣١٠٨٥ ٨٣
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ اوسان عدنان محسن علي  ١١٠٤٣١٠٨٦ ٨٤
   جيد ٣٫٧٥ ٧٥ اسماء علي شمت علي  ١١٠٤٣١٠٨٧ ٨٥
   ضعيف ١٫٤ ٢٨ عثمان عبدهللا الھيثمي علي  ١١٠٤٣١٠٨٨ ٨٦
   غائب ٠   عھد صالح ابوبكر بري  ١١٠٤٣١٠٨٩ ٨٧
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ علي سالم حسن باعباد  ١١٠٤٣١٠٩٠ ٨٨
   جيد ٣٫٧٥ ٧٥ تھاني خالد صالح فضل  ١١٠٤٣١٠٩١ ٨٩
   ضعيف ١٫٥ ٣٠ عبير عمر عبده حسن  ١١٠٤٣١٠٩٢ ٩٠
   ضعيف ١٫٢٥ ٢٥ حنان وجدي حسن علي  ١١٠٤٣١٠٩٣ ٩١
  
  

حا�ت  غائب  ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز التقدير
 أخرى 

 ا�جمالي 

أعداد 
 الط ب 

٣ ١ 6 ٣ ٧ ١١   30 

  
:                                    رئيس القسم                         : مدرس المادة  

  :      التوقيع                 :          التوقيع
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                          
  



ا�ول                                                                                                                        : جامعة عدن                                                                                       المستوى
  اقتصادالدولي: القسم                   كلية ا�قتصاد 

  اقتصاد الجزئي :المادة                 إدارة القبول والتسجيل
 م٢٠١٢/م٢٠١١الدور ا(ول للعام الجامعي ا�ول نتيجة الفصل الدراسي 

==========================================  
الدرجة  ا�سم                    رقم القيد الرقم 

على 
١٠٠ 

 الم حظات  التقدير  النقاط 

   غائب ٠   اوسان نصر سالم ھادي  ١١٠٤٣١٠٩٤ ٩٢

   ضعيف ١٫٥ ٣٠ احمد وليد محمد نعمان ١١٠٤٣١٠٩٥ ٩٣

   ضعيف ١٫٥ ٣٠ علي لقاء محمد عبدالكريم ١١٠٤٣١٠٩٦ ٩٤

   مقبول ٢٫٥ ٥٠ صامد محمد مقبل  ١١٠٤٣١٠٩٧ ٩٥

   مقبول ٢٫٥ ٥٠ سعيد محمد سعيد ھاشم ١١٠٤٣١٠٩٩ ٩٧

   ممتاز ٤٫٥ ٩٠ محمد سالم  أيمن احمد ١١٠٤٣١١٠٠ ٩٨

  
  

حا�ت  غائب  ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز التقدير
 أخرى 

 ا�جمالي 

أعداد 
 الط ب 

٦   ١ ٢ ٢     ١ 

  
:                                    رئيس القسم                         : مدرس المادة  

:                                                                                                                            التوقيع                 :          التوقيع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


