
االول                                                                                                                        : جامعة عدن                                                                                       المستوى
  علوم مالیھ ومصارف: القسم                   كلیة االقتصاد 

  مبادئ االقتصاد الكلي:المادة                 إدارة القبول والتسجیل
 م٢٠١١/م٢٠١٠للعام الجامعي  طالب التعلیم الموازي نتیجة الفصل الدراسي الثاني الدور األول

 

النتیجة  االسم                    رقم القید الرقم 
 ١٠٠على 

 المالحظات  التقدیر  النقاط 

   ضعیف ٠.٢٥ ٥ عماد فضل یحیى محمد   ١٠٠٤٢١٠٠١/ م ١

   ضعیف ٠.٥ ١٠ وئام عبدالكریم عبداهللا محمد ١٠٠٤٢١٠٠٢/م  ٢

   غائب ٠   عزمي احمد صالح كرامھ علوان ١٠٠٤٢١٠٠٣/ م ٣

   مقبول ٣ ٦٠ جمیلة محمد عبداهللا عمر ١٠٠٤٢١٠٠٤/ م ٤

   غائب ٠   فھد سالم صالح صیبع  ١٠٠٤٢١٠٠٥/ م ٥

   جید ٣.٢٥ ٦٥ محمد عبدالرحمن عبداهللا سبا  ١٠٠٤٢١٠٠٦/ م ٦

   ضعیف ٠.٥٥ ١١ مصطفى محمد سالم عوض  ١٠٠٤٢١٠٠٧/ م ٧

   ضعیف ٠.٥ ١٠ محمد احمد عبدالحبیب ابوبكر  ١٠٠٤٢١٠٠٨/ م ٨

   مقبول ٢.٥ ٥٠ فھد اقبال حسین عبدالرحمن ١٠٠٤٢١٠٠٩/ م ٩

   مقبول ٢.٥ ٥٠ وعد اسكندر محمد منور ١٠٠٤٢١٠١٠/ م ١٠

   غائب ٠   لعزیز شایف العمراني صبري عبدا ١٠٠٤٢١٠١١/ م ١١

   جید ٣.٦ ٧٢ سندس سعید فضل عكاري  ١٠٠٤٢١٠١٢/ م ١٢

   مقبول ٢.٥ ٥٠ وھیب شفیق عبدالمجید تابث ١٠٠٤٢١٠١٣/ م ١٣

   غائب ٠   رأفت شرف ھائل شرف ١٠٠٤٢١٠١٤/ م ١٤

   مقبول ٢.٥ ٥٠ اسحاق محمد حمود محمد  ١٠٠٤٢١٠١٥/ م ١٥

   مقبول ٢.٥ ٥٠ ناصر عبدالقادر احمد محمد جبران  ١٠٠٤٢١٠١٦/ م ١٦

   ضعیف ٠.٥ ١٠ امجد عادل السید محمد  ١٠٠٤٢١٠١٧/ م ١٧

  

جید  ممتاز التقدیر
 جدا

حاالت  غائب  ضعیف مقبول جید
 أخرى 

 اإلجمالي 

 ١٧ ٠ ٤ ٥ ٦ ٢ ٠ ٠ أعداد الطالب 

  

:                                    رئیس القسم                                                  : مدرس المادة 
:                                                                                                                  التوقیع                                           :          التوقیع
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االول                                                                                                                        : المستوى                 جامعة عدن                                                                      
  لاقتصاد أعما: القسم                   كلیة االقتصاد 

  مبادئ االقتصاد الكلي:المادة                 إدارة القبول والتسجیل
 م٢٠١١/م٢٠١٠للعام الجامعي  طالب التعلیم الموازي نتیجة الفصل الدراسي الثاني الدور األول

النتیجة  االسم                    رقم القید الرقم 
 ١٠٠على

 المالحظات  التقدیر  النقاط 

   جید ٣.٢٥ ٦٥ سیدون سعد صالححسان    ١٠٠٤١١٠٠١/ م ١
   ضعیف ٠.٢٥ ٥ ایمن عبدالولي محمد علي    ١٠٠٤١١٠٠٢/ م ٢
   غائب ٠   عمار محمد صالح الیحوي    ١٠٠٤١١٠٠٣/ م ٣
   جید ٣.٧ ٧٤ عثمان سالم محیسن حبلھ بلحاف   ١٠٠٤١١٠٠٤/ م ٤
   مقبول ٢.٥ ٥٠ ولید سعید عبده عبداهللا    ١٠٠٤١١٠٠٥/ م ٥
   غائب ٠   ادھم درھم علي احمد    ١٠٠٤١١٠٠٧/ م ٦
 منسحب سعید ناصر صالح الحامد    ١٠٠٤١١٠٠٦/ م ٧

  

جید  ممتاز التقدیر
 جدا

حاالت  غائب  ضعیف مقبول جید
 أخرى 

 اإلجمالي 

أعداد 
 الطالب 

 ٧ منسحب١ ٢ ١ ١ ٢      

  

  

  )تعلیم موازي( النتیجة النھائیة لقسم االقتصاد الدولي
 المالحظة التقدیر النقاط  النتیجة االسم رقم القید الرقم

   جید جدا ٤.١ ٨٢ رامز حسین صالح بن صالح  ١٠٠٤٣١٠٠١/ م ١

  

  :                                   رئیس القسم                                            : مدرس المادة 

:                                                                                                                            التوقیع                                      :      التوقیع  
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االول                                                                    : جامعة عدن                                                                                       المستوى
  سیاحة وفندقة: القسم                   كلیة االقتصاد 

  مبادئ االقتصاد الكلي:المادة                 إدارة القبول والتسجیل
 م٢٠١١/م٢٠١٠للعام الجامعي  اإلعادةطالب  لنتیجة الفصل الدراسي الثاني الدور األو

 المالحظات  التقدیر  النقاط  أعمال الفصل  االسم رقم القید الرقم 

١٠٠ ٧٠ ٣٠ 

    غائب             عهد احمد عبد اهللا ياسين ٢٩٠٤٥١٠٠٨ ١

    غائب             حسن علي عبد اهللا حسین ٢٩٠٤٥١٠١٤ ٢
    غائب             العید روس نھال شھاب حسن محمد  ٢٩٠٤٥١٠١٩ ٣

    غائب             سحر حسن عبد اهللا علي مرشد ٢٩٠٤٥١٠٤٣ ٤

    غائب             نوال عوض أحمد ناصر  ٢٩٠٤٥١٠٤٦ ٥

    مقبول ٢.٦ ٥٢       مأمون محمد مھیوب قائد ٢٩٠٤٥١٠٥٧ ٦

    غائب ٠          مؤید نعمان شرف قاسم ٢٩٠٤٥١٠٦١ ٧

    غائب ٠          القادر احمد عرجي صالح جمال عبد ٢٩٠٤٥١٠٦٣ ٨

/ م ٩
٢٩٠٤٥١٠٠١   

    مقبول ٢.٥ ٥٠       أحمد علي احمد حاجب 

    ضعیف     ٢٠      مالك محمود علي سيف   ٢٩٠٤٥١٠١٢  ١٠

  

حاالت  غائب  ضعیف مقبول جید جید جدا ممتاز التقدیر
 أخرى 

 اإلجمالي 

أعداد 
 الطالب 

       ٩  ٧  ٢ 

  

  :                                   رئیس القسم                                            : رس المادة مد

:                                                                                               التوقیع                                    :        التوقیع  
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االول                                                                                                                        : جامعة عدن                                                                                       المستوى
  طالب االعادة/اقتصاد دولي: القسم                 كلیة االقتصاد 

  مبادئ االقتصاد الكلي:المادة                 إدارة القبول والتسجیل
 م٢٠١١/م٢٠١٠للعام الجامعي  طالب اإلعادة نتیجة الفصل الدراسي الثاني الدور األول         

 المالحظات  التقدیر  النقاط  أعمال الفصل  االسم رقم القید الرقم 

١٠٠ ٧٠ ٣٠ 

    ضعیف ٠.٢ ١٠       سالم عبداهللا عزیز احمد ٢٩٠٤٣١٠١٣ ١

    غائب             لیالي احمد فضل عوض ٢٩٠٤٣١٠١٤ ٢

    غائب             مطلق محمد سعید علوان ٢٩٠٤٣١٠٢٣ ٣
    مقبول ٢.٩ ٥٨       معتز محفوظ عبدالعزیز مقبل ٢٩٠٤٣١٠٢٥ ٤

    غائب             عدنان عبدالرب احمد محسن درويش ٢٩٠٤٣١٠٤٠ ٥
    مقبول   ٢.٥٥  ٥١      نصر صالح احمد قاسم   ٢٩٠٤٣١٠٠٨  ٦                  

 

حاالت  غائب  ضعیف مقبول جید جید جدا ممتاز التقدیر
 أخرى 

 اإلجمالي 

أعداد 
 الطالب 

       ٦  ٣ ١ ٢ 

 قسم مالي نقدي م٢٠١١/م٢٠١٠للعام الجامعي  طالب اإلعادة جة الفصل الدراسي الثاني الدور األولنتی 

 المالحظات  التقدیر  النقاط  أعمال الفصل  االسم رقم القید الرقم 
١٠٠ ٧٠ ٣٠ 

    غائب    غائب       عمد علي سالم الخضر ٢٩٠٤٢١٠١٨/م ٢

  اقتصاد تنمیةقسم  م٢٠١١/م٢٠١٠للعام الجامعي  طالب اإلعادة األولنتیجة الفصل الدراسي الثاني الدور 

 المالحظات  التقدیر  النقاط  أعمال الفصل  االسم رقم القید الرقم 

١٠٠ ٧٠ ٣٠ 

      غائب             محمد عمر صالح محمد ٢٩٠٤٤١٠٠٩ ١

      غائب             علي عبدالملك سعید احمد جیزان ٢٩٠٤٤١٠٥١ ٢

      غائب             صفاء مصطفى مصر صالح ٢٩٠٤٤١٠٦٤ ٣

  

  :                                   رئیس القسم                                            : مدرس المادة 

:                                                 التوقیع                                    :        التوقیع  
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االول                                                                                                                        : المستوى                                                                              جامعة عدن         
  اقتصاد أعمال: القسم                   كلیة االقتصاد 

  مبادئ االقتصاد الكلي:المادة                 إدارة القبول والتسجیل
 م٢٠١١/م٢٠١٠للعام الجامعي  طالب اإلعادة نتیجة الفصل الدراسي الثاني الدور األول         

 المالحظات  تقدیر ال النقاط  أعمال الفصل  االسم رقم القید الرقم 

١٠٠ ٧٠ ٣٠ 

    مقبول ٢.٦٥ ٥٣       براق عبدالملك محمد عبدالشكور ٢٩٠٤١١٠٠٧ ١

    غائب             رابعة محمد صداعي علي ماطر ٢٩٠٤١١٠١٤ ٢

    غائب             عالء صالح سالم عبد الحميد ٢٩٠٤١١٠٢٥ ٣
    غائب             منذر حسين قاسم محمد مزاحم ٢٩٠٤١١٠٣٦ ٤

    غائب             احمد علي احمد علوي الوحیشي ٢٩٠٤١١٠٧٤ ٥

    غائب             ھشام عبدالجلیل عبده احمد ٢٩٠٤١١٠٥٣ ٦

    غائب             زهور عثيق حسن جابر ٢٩٠٤١١٠٧١ ٧

    غائب             احمد احمد عبداهللا احمد السعدي ٢٩٠٤١١٠٣١ ٨

    غائب             ایمن محمد علي جسار ٢٩٠٤١١٠٨١ ٩

  

حاالت  غائب  ضعیف مقبول جید جید جدا ممتاز التقدیر
 أخرى 

 اإلجمالي 

أعداد 
 الطالب 

       ٩  ٨  ١ 

 

  :                                   رئیس القسم                                            : مدرس المادة 

:                                                                                                                            التوقیع                                    :        التوقیع  
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