
ا�ول                                                                                                                        : جامعة عدن                                                                                       المستوى
  اقتصاد سياحه وفندقه: القسم                   كلية ا�قتصاد 

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

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

 ١٠٠على 
 الم�حظات  التقدير  النقاط 

   ممتاز ٤٫٧٥ ٩٥ ھدى شوقي ناجي احمد سيف ١١٠٤٥١٠٠١ ١
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ اقدار عبدالقادر محمد جامع ١١٠٤٥١٠٠٢ ٢
   جيدجدا ٤ ٨٠ طارق محمد قاسم احمد ١١٠٤٥١٠٠٣ ٣
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ محمد احمداكرم عبدالنبي  ١١٠٤٥١٠٠٤ ٤
   مقبول ٢٫٦ ٥٢ يونس محمد عبدهللا مسعد  ١١٠٤٥١٠٠٥ ٥
   مقبول ٣ ٦٠ احمد احمد عبدالغفور ابراھيم ١١٠٤٥١٠٠٦ ٦
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ عماد نديم احمد نور ١١٠٤٥١٠٠٧ ٧
   ضعيف ١٫٨ ٣٦ محمد الخضر محسن علي الشرفي  ١١٠٤٥١٠٠٨ ٨
   ضعيف ١٫٥ ٣٠ عبدهللا احمدسمر سمير  ١١٠٤٥١٠٠٩ ٩

   ضعيف ١ ٢٠ منذر فرحان حسن محرم  ١١٠٤٥١٠١٠ ١٠
   غائب ٠   فتحي باسل محمد سعيد ١١٠٤٥١٠١١ ١١
   ضعيف ١٫١٥ ٢٣ علي محمد ناصر سالم ١١٠٤٥١٠١٢ ١٢
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ امجد عابد محمد مقبل  ١١٠٤٥١٠١٣ ١٣
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ وحده محمد عبدالحميد حسين  ١١٠٤٥١٠١٤ ١٤
   ممتاز ٤٫٦ ٩٢ عبدالحليم راجح ھادي ١١٠٤٥١٠١٥ ١٥
   ضعيف ١٫٩ ٣٨ مأمون ناصر محمد عبدهللا ١١٠٤٥١٠١٦ ١٦
   ضعيف ١٫٧٥ ٣٥ ھاني ايھاب مصطفى عبدالمجيد ١١٠٤٥١٠١٧ ١٧
   غائب ٠   ابراھيم فؤاد ابراھيم عبده  ١١٠٤٥١٠١٨ ١٨
   ضعيف ١٫٣ ٢٦ محمدع�ء عارف احمد  ١١٠٤٥١٠١٩ ١٩
   ضعيف ١٫٥ ٣٠ خالد محمد علي حسن السقاف  ١١٠٤٥١٠٢٠ ٢٠
   مقبول ٢٫٦ ٥٢ محمد عبدهللا محمد عبده  ١١٠٤٥١٠٢١ ٢١
   ضعيف ١٫٣ ٢٦ ج�ل سرور حيدره قرادي ١١٠٤٥١٠٢٢ ٢٢
   غائب ٠   صدام علي عوض احمد  ١١٠٤٥١٠٢٣ ٢٣
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ محمد ناصر مبارك محمد ١١٠٤٥١٠٢٤ ٢٤
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ محمد عبدهللا محمد عبدالملك  ١١٠٤٥١٠٢٥ ٢٥
   ضعيف ٢ ٤٠ سمر فريدمنصر احمد ١١٠٤٥١٠٢٦ ٢٦
   مقبول ٢٫٥٥ ٥١ اعتماد محمد عبده سالم  ١١٠٤٥١٠٢٧ ٢٧
   ضعيف ١٫٢٥ ٢٥ وليد عبدهللا عوض عبدهللا ١١٠٤٥١٠٢٨ ٢٨
   مقبول ٣ ٦٠ الطاف حسين عبدهللا الحداد  ١١٠٤٥١٠٢٩ ٢٩
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ علي رمضان سالم حميد بن عبيدون ١١٠٤٥١٠٣١ ٣٠
  
  

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

 ا]جمالي 

أعداد 
 الط�ب 

٣٠   ٣ ١١ ١٢ ١ ١ ٢ 

  
:                                    رئيس القسم                         : مدرس المادة  

:                                                                                                                            التوقيع                 :          التوقيع
  
  
  
  
  



ا�ول                                                                                                                        : جامعة عدن                                                                                       المستوى
  اقتصاد سياحه وفندقه: القسم                   كلية ا�قتصاد 

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

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

 ١٠٠على 
 الم�حظات  التقدير  النقاط 

   مقبول ٢٫٦ ٥٢ اسماعيل اسماعيل حسن حسن ١١٠٤٥١٠٣٢ ٣١
   ضعيف ١٫٦٥ ٣٣ محمد ناصر صالح عبدالرب ١١٠٤٥١٠٣٣ ٣٢
   جيد ٣٫٧٥ ٧٥ حنان وليد عبده سعيد غالب ١١٠٤٥١٠٣٤ ٣٣
   غائب ٠   مختارابراھيم عبدهموفق  ١١٠٤٥١٠٣٥ ٣٤
   مقبول ٣ ٦٠ اضواء علي محمد حيدره ١١٠٤٥١٠٣٦ ٣٥
   غائب ٠   فادي فؤادعلي صالح ١١٠٤٥١٠٣٧ ٣٦
   ممتاز ٥ ١٠٠ صفاء محمد عبدهللا الرخم ١١٠٤٥١٠٣٩ ٣٧
   جيدجدا ٤٫٢٥ ٨٥ شاكر شوقي قائد ناصر محمد ١١٠٤٥١٠٤٠ ٣٨
   ضعيف ١٫٢٥ ٢٥ عوض محمد وطس مصطفى ١١٠٤٥١٠٤١ ٣٩
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ ابراھيم عبدالرحمن عبدهللا حميد ١١٠٤٥١٠٤٢ ٤٠
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ سميح راجح صالح حسين ١١٠٤٥١٠٤٣ ٤١
   جيد ٣٫٨ ٧٦ عبدهللا صالح علي احمد ويس ١١٠٤٥١٠٤٤ ٤٢
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ سند محمد عبيد مثنى  ١١٠٤٥١٠٤٥ ٤٣
   غائب ٠   علي بن عليع�ء جميل  ١١٠٤٥١٠٤٦ ٤٤
   ضعيف ٢ ٤٠ ع�ء سيف محمد علي ١١٠٤٥١٠٤٧ ٤٥
   غائب ٠   ميعاد  ابراھيم كليب شيبي ١١٠٤٥١٠٤٨ ٤٦
   ضعيف ١٫٤ ٢٨ أزھار علي ناصر محمد  ١١٠٤٥١٠٤٩ ٤٧
   غائب ٠   اعتبار سعيد عوض راجح  ١١٠٤٥١٠٥٠ ٤٨
   ضعيف ١٫٨٥ ٣٧ ص�ح محمد صالح أحمد  ١١٠٤٥١٠٥١ ٤٩
   ضعيف ١٫٥٥ ٣١ صادق ھاشم محمد محضار بن الشيخ  ١١٠٤٥١٠٥٢ ٥٠
   ضعيف ٢ ٤٠ عزة وحيد حامد حسين  ١١٠٤٥١٠٥٣ ٥١
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ ماھر عبدالنور محمد علي  ١١٠٤٥١٠٥٤ ٥٢
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ مازن أحمد سالم عوض  ١١٠٤٥١٠٥٥ ٥٣
   ضعيف ١٫٨٥ ٣٧ رامي محمد سالم الحداد  ١١٠٤٥١٠٥٦ ٥٤
   ضعيف ٢ ٤٠ حامد ياسين سليمان ياسين  ١١٠٤٥١٠٥٧ ٥٥
   مقبول ٣٫١٥ ٦٣ آمنه أحمد حمود البشيري  ١١٠٤٥١٠٥٨ ٥٦
   جيدجدا ٤ ٨٠ ھشام صالح محمد عمر  ١١٠٤٥١٠٥٩ ٥٧
   مقبول ٣ ٦٠ أنغام غازي سعيد عبدهللا  ١١٠٤٥١٠٦٠ ٥٨
   جيدجدا ٤٫٢٥ ٨٥ جميل عبدالس�م حزام عبدالفتاح  ١١٠٤٥١٠٦١ ٥٩
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ ھيثم عبدالباسط محمد اسماعيل  ١١٠٤٥١٠٦٢ ٦٠
  
  

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

 ا]جمالي 

أعداد 
 الط�ب 

٣٠   ٥ ٩ ٧ ٥ ٣ ١ 

  
:                                    رئيس القسم                         : مدرس المادة  

:                                                                                                                            التوقيع                          :          التوقيع
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  اقتصاد الجزئي :المادة                 إدارة القبول والتسجيل
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==========================================  
الدرجة  ا�سم                    رقم القيد الرقم 

 ١٠٠على 
 الم�حظات  التقدير  النقاط 

   غائب ٠   محمد جمال محمد علي  ١١٠٤٥١٠٦٣ ٦١

   جيد ٣٫٧٥ ٧٥ ھاني عبدهللا أحمد علي  ١١٠٤٥١٠٦٤ ٦٢

   جيد ٣٫٣ ٦٦ اثار عبدالناصر حسين احمد  ١١٠٤٥١٠٦٥ ٦٣

   مقبول ٢٫٥ ٥٠ صفيه ص�ح حسين سعيد ١١٠٤٥١٠٦٦ ٦٤

   ضعيف ١٫٨ ٣٦ نوار محمد عبدهللا محمد سريب ١١٠٤٥١٠٦٧ ٦٥

   غائب ٠   احمد علي حامد ١١٠٤٥١٠٦٨ ٦٦

  
  

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

 ا]جمالي 

أعداد 
 الط�ب 

- - ٦  ٢ ١ ١ ٢ 

  
  
:                                    رئيس القسم                         : مدرس المادة  

:                                                                                                                            التوقيع                 :          التوقيع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
 


