
ا�ول                                                                                                                        : جامعة عدن                                                                                       المستوى
  التنمية     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                    القيدرقم  الرقم 

 ١٠٠على 
 الم�حظات  التقدير  النقاط 

   جيدجدا ٤٫١ ٨٢ مريم حسين عبدهللا عوض  ١١٠٤٤١٠٠١ ١
   مقبول ٢٫٨ ٥٦ معاذ سند محمود ناصر  ١١٠٤٤١٠٠٢ ٢
   ضعيف ١٫٢٥ ٢٥ محمد عبدهللا محمد سفيان  ١١٠٤٤١٠٠٣ ٣
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ سامي سعيد حسين بلعيد  ١١٠٤٤١٠٠٤ ٤
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ حافظ عزت عبده ابراھيم  ١١٠٤٤١٠٠٥ ٥
   ضعيف ١٫٦٥ ٣٣ ھيثم ھشام احمد ناجي  ١١٠٤٤١٠٠٦ ٦
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ محمد اكرم سالم محمد  ١١٠٤٤١٠٠٨ ٧
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ محمد عارف محمد سعيد  ١١٠٤٤١٠٠٩ ٨
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ محمد علي صالحمجد  ١١٠٤٤١٠١٠ ٩

   ضعيف ١٫٩٥ ٣٩ معاذ خالد حسين احمد   ١١٠٤٤١٠١١ ١٠
   مقبول ٢٫٨٥ ٥٧ مصطفى عمر صالح ا�سد ١١٠٤٤١٠١٢ ١١
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ ھاشم محمد ھاشم محمد شريف ١١٠٤٤١٠١٣ ١٢
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ محمد يحيي عبدالرحمن احمد بابقي  ١١٠٤٤١٠١٤ ١٣
   غائب ٠   نادين عبدهللا صالح سعيد الھرامي ١١٠٤٤١٠١٥ ١٤
   مقبول ٣٫١ ٦٢ عزمي عادل صالح حسين ١١٠٤٤١٠١٦ ١٥
   مقبول ٣٫١ ٦٢ محمد وحيد سليمان صالح ١١٠٤٤١٠١٧ ١٦
   ضعيف ١٫٢ ٢٤ سھيل ايھاب مسعود علي ١١٠٤٤١٠١٨ ١٧
   ضعيف ٢ ٤٠ وھاد عبد الحكيم  جعفر فضل ١١٠٤٤١٠١٩ ١٨
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ احمد ص�ح منصور مكرد ١١٠٤٤١٠٢٠ ١٩
   ضعيف ١٫٩٥ ٣٩ علي صالح محمد الشحيري  ١١٠٤٤١٠٢١ ٢٠
   مقبول ٢٫٧ ٥٤ ع� ءسعيد سالم قاسم ١١٠٤٤١٠٢٢ ٢١
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ خديجه حفيظ السيد احمد ١١٠٤٤١٠٢٣ ٢٢
   جيد ٣٫٧٥ ٧٥ سحر عبدالس�م عبدالملك سعيد ١١٠٤٤١٠٢٤ ٢٣
   ممتاز ٤٫٦ ٩٢محمد حسين حزام شرف                                                    ١١٠٤٤١٠٢٥ ٢٤
   مقبول ٢٫٩ ٥٨ مھند عبدالباقي احمد عق�ن ١١٠٤٤١٠٢٦ ٢٥
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ بحير سعيد ھاشم سالم ١١٠٤٤١٠٢٧ ٢٦
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ دينا علي عبدهللا قاسم  ١١٠٤٤١٠٢٨ ٢٧
   جيد ٣٫٥ ٧٠ نور علوي ابوبكر علي  ١١٠٤٤١٠٢٩ ٢٨
   غائب ٠   محمد جمال احمد شھاب ١١٠٤٤١٠٣٠ ٢٩
   ضعيف ١٫٢ ٢٤محمد سعيد يسلم سعيد                                                                                                          ١١٠٤٤١٠٣١ ٣٠
  
  

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

 اYجمالي 

أعداد 
 الط�ب 

٣٠   ٢ ٧ ١٣ ٦ ١ ١ 

  
:                                    رئيس القسم                         : مدرس المادة  

:                                                                                                                            التوقيع                 :          التوقيع
  
  
  
  
  



ا�ول                                                                                                       : جامعة عدن                                                                                       المستوى
  اقتصادالتنميه: 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 اعتزاز وحيد حامد حسن  ١١٠٤٤١٠٣٣ ٣١
   غائب ٠   شكري جمال محمد علي  ١١٠٤٤١٠٣٤ ٣٢
   غائب ٠   عبدهللافائزه احمد مثنى  ١١٠٤٤١٠٣٥ ٣٣
   مقبول ٣ ٦٠ اسوان علي محمد صالح ١١٠٤٤١٠٣٦ ٣٤
   ضعيف ١٫٤ ٢٨ تامر علي  عثمان قحطان  ١١٠٤٤١٠٣٧ ٣٥
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ نسمه احسان علي بير محمد ١١٠٤٤١٠٣٨ ٣٦
   ضعيف ١٫٧ ٣٤ صابر زين محمدعباد ١١٠٤٤١٠٣٩ ٣٧
   ضعيف ١٫٤ ٢٨ محمد سالم عبدهللا سالم ١١٠٤٤١٠٤٠ ٣٨
   ضعيف ١٫٧٥ ٣٥ منى عارف محمود احمد ١١٠٤٤١٠٤١ ٣٩
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ لول علي محمد صالح ١١٠٤٤١٠٤٢ ٤٠
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ مارينا محسن علي احمد ١١٠٤٤١٠٤٣ ٤١
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ اريام انصار عبدالمجيد  عبدالحميد ١١٠٤٤١٠٤٤ ٤٢
   غائب ٠   طه نبيل حسين عقيل  ١١٠٤٤١٠٤٦ ٤٣
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ عبدهللا احمد فضل سنان ١١٠٤٤١٠٤٧ ٤٤
   جيدجدا ٤٫٢٥ ٨٥ و�ء عبدالرحمن علي مقبل ١١٠٤٤١٠٤٨ ٤٥
   غائب ٠   نجيبه فھد محمد علي  ١١٠٤٤١٠٤٩ ٤٦
   جيد ٣٫٢٥ ٦٥ صقر حيدر علي محمد ١١٠٤٤١٠٥٠ ٤٧
   ضعيف ١٫٣ ٢٦ مرتضى صالح محمد صالح ١١٠٤٤١٠٥١ ٤٨
   مقبول ٢٫٩٥ ٥٩ ادريس علي عبدالواسع عبدهللا ١١٠٤٤١٠٥٢ ٤٩
   ضعيف ١٫٣٥ ٢٧ مختار مھدي علي سالم ١١٠٤٤١٠٥٣ ٥٠
   مقبول ٢٫٩ ٥٨ ع�ء سلطان محمد سعيد ١١٠٤٤١٠٥٤ ٥١
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ احمد عبدالرحيم عبده مكرد العزعزي ١١٠٤٤١٠٥٥ ٥٢
   مقبول ٣ ٦٠ ھاني جمال  عبيد علي باحشوان ١١٠٤٤١٠٥٦ ٥٣
   ضعيف ١٫٨٥ ٣٧ ابراھيم محمد ناصر محمد الكازمي ١١٠٤٤١٠٥٨ ٥٥
   مقبول ٢٫٥ ٥٠ عوض سالم عوض سالم بن ھيازع ١١٠٤٤١٠٥٩ ٥٦
   ضعيف ١ ٢٠ صدام الھيثمي سعيد عبدهللا  ١١٠٤٤١٠٦٠ ٥٧
   مقبول ٢٫٧ ٥٤ عاصم عصام عبدالعظيم عبدهللا ١١٠٤٤١٠٦١ ٥٨
   مقبول ٢٫٧٥ ٥٥ ليزا علي حسين عبدهللا  ١١٠٤٤١٠٦٢ ٥٩
   ممتاز ٤٫٩ ٩٨ سحر ناصر شائف مسعود قحطان  ١١٠٤٤١٠٦٣ ٦٠
  
  

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

 اYجمالي 

أعداد 
 الط�ب 

٣٠   ٤ ٨ ١٢ ٣ ١ ١ 

  
:                                    القسمرئيس                          : مدرس المادة  

:                                                                                                                            التوقيع                 :          التوقيع
  
 
  
  
  
  



ا�ول                                                                                                                        : جامعة عدن                                                                                       المستوى
  اقتصادالتنميه: 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 ٢٫٧٥ ٥٥ افراح محسن ناصر علي  ١١٠٤٤١٠٦٤ ٦١

   ضعيف ٢ ٤٠ قبول عبدالقادر محمد س�م  ١١٠٤٤١٠٦٥ ٦٢

   غائب ٠   عبدهللا محمد سعيد يافعي  ١١٠٤٤١٠٦٦ ٦٣

   غائب ٠   عثمانمحمود ياسين احمد  ١١٠٤٤١٠٦٧ ٦٤

  
  

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

 اYجمالي 

أعداد 
 الط�ب 

  -   -   - ٤   ٢ ١ ١ 

  
:                                    رئيس القسم                         : مدرس المادة  

:                                                                                                                            التوقيع                 :          التوقيع
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 


