
                                                                                                                                            
  األول : المستوى              جامعة عدن 

  المالي والنقدي  : التخصص              آلية االقتصاد 
  األول  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثانييجة الفصل الدراسي األول  الدور نت                    

           
   رنا ناصر عبود هادى: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :التوقيع                                              :التوقيع          

  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
قتصاد اال

 الجزئي  

لغة 
  عربية 

  مبادئ
 اإلدارة 

لغة 
 انجليزية 

رياضيات 
 لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
     غائب   غمدان صالح محسن عبادي ٢٩٠٤٢١٠٠١  ١
     غائب   المنذر هاشم عقالن علي ٢٩٠٤٢١٠٠٢  ٢
      ٢.٥٠  سماح علي محمد عبد اهللا ٢٩٠٤٢١٠٠٩  ٣
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ضعيف    غفران ناصر احمد مشبح ٢٩٠٤٢١٠٢٠  ٤
 .   ضعيف    ٢.٥٠ مقامقعلي سيف  روحدة عبد الجبا ٢٩٠٤٢١٠٢١  ٥
 غائب     ضعيف   ٢.٥٠  فهد ابوبكر مصطفى احمد ٢٩٠٤٢١٠٢٢  ٦
     غائب   رياض علي محمد صورة ٢٩٠٤٢١٠٢٥  ٧
 غائب      رامي حسن ناجي عبده ٢٩٠٤٢١٠٢٦  ٨
      غائب   بيان فاروق محمود عبد اهللا ٢٩٠٤٢١٠٢٧  ٩
    ضعيف   آامل محمد سيف احمد ٢٩٠٤٢١٠٢٩ ١٠
     ٢.٥٠   ثناء سمير علوان شمسان  ٢٩٠٤٢١٠٣١ ١١
   ضعيف    أمنية شوقي قائد احمد ٢٩٠٤٢١٠٣٢ ١٢
      غائب  مازن حسن علي حسن ٢٩٠٤٢١٠٣٦ ١٣
   ضعيف    شيوفاء رشاد عبده مقبل ألعر ٢٩٠٤٢١٠٣٨ ١٤
   ٢.٥٠   ٢.٥٠  وضاح محمد حسن جحانة ٢٩٠٤٢١٠٤٠ ١٥
   ٢.٥٠   ضعيف  احمد صالح قرأفت عبد الرزا ٢٩٠٤٢١٠٤١ ١٦
   ٢.٥٠     ٢.٥٠ هشام هزاع علي محمد ٢٩٠٤٢١٠٤٢ ١٧
   ٢.٥٠    محمد صالح احمد قطن ٢٩٠٤٢١٠٤٤ ١٨
       ٢.٥٠ حسنمن محمد يطه حس ٢٩٠٤٢١٠٤٥ ١٩
   ٢.٥٠    ٢.٥٠ بن نعم محمد احمد عبد اهللا ٢٩٠٤٢١٠٤٦ ٢٠
   ضعيفضعيف    ٢.٥٠ ناجي بفارس عبده عبد الر ٢٩٠٤٢١٠٤٧ ٢١
        ٢.٥٠ سماح ناصر حيدرة عباد ٢٩٠٤٢١٠٤٩ ٢٢
 ٢.٥٠ ٢.٥٠   غائب   جمال محمد حمود ثابت ٢٩٠٤٢١٠٥٠ ٢٣
   ٢.٥٠ ضعيف    ماجد محمد سعد عبد اهللا ٢٩٠٤٢١٠٥٣ ٢٤
 ٢.٥٠      خوله عصام محمد صالح احمد ٢٩٠٤٢١٠٥٤ ٢٥
 ٢.٥٠      محمد صالح قاسم احمد ٢٩٠٤٢١٠٥٥ ٢٦
  ٢.٥٠ ضعيف   ٢.٥٠  قاسم ع عالء احمد هزا ٢٩٠٤٢١٠٥٨ ٢٧
    ٢.٥٠   الخضر أنور عمر عبد اهللا ٢٩٠٤٢١٠٥٩ ٢٨
 غائب      بسام آاظم تاية آاظم ٢٩٠٤٢١٠٦٠ ٢٩
      ٢.٥٠  أشجان خالد عبده درمان ٢٩٠٤٢١٠٦٤ ٣٠



  األول : المستوى                جامعة عدن 
  المالي والنقدي  : التخصص              تصاد آلية االق

  األول  : الفصل              إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثانييجة الفصل الدراسي األول  الدور نت                    

          
  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: دةإعداد الراص  

  :التوقيع                                     :التوقيع          
 
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
الجزئي  

لغة 
  عربية 

  مبادئ
  اإلدارة 

لغة 
انجليزية 

رياضيات 
 لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

  ٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
      ٢.٥٠  ميادة رضوان احمد سالم ٢٩٠٤٢١٠٦٦ ٣١
       ٢.٥٠ محمد صالح سيف العلوي ٢٩٠٤٢١٠٦٨ ٣٢
    ضعيف    ناصر علي سالم حسين ٢٩٠٤٢١٠٧٢ ٣٣
  غائب غائب   غائب   عادل محمد سعيد يسلم ٢٩٠٤٢١٠٧٣ ٣٤
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ضعيف   ٢.٥٠  ٢.٥٠ اوسان فؤاد محمد سعيد  ٢٩٠٤٢١٠٧٧ ٣٥
     ٢.٥٠   ماجد صالح يسلم عبد اهللا  ٢٩٠٤٢١٠٧٨ ٣٦
    ضعيف    محمد علي حيدره محمد  ٢٩٠٤٢١٠٧٩ ٣٧
     ٢.٥٠    أنور آمال احمد حسن  ٢٩٠٤٢١٠٨٠  ٣٨
    ضعيف    محمد مسعود روزا عبد اهللا  ٢٩٠٤٢١٠٨٣  ٣٩
    ضعيف    امجد محمد حسن معافا   ٢٩٠٤٢١٠٨٤  ٤٠
   ٢.٥٠ ضعيف ضعيف  مشتاق سيف قائد األبي  ٢٩٠٤٢١٠٨٦  ٤١
   ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٥٠غش / ض محمد سعيد فرتوت حعبد الفتا  ٢٩٠٤٢١٠٨٧  ٤٢
 ٢.٥٠    ضعيف  ٢.٥٠  ٢.٥٠ صالح محمد حسين هرهره ٢٩٠٤٢١٠٩١  ٤٣
     غائب  غائب  يالسعدوضاح علي محمد احمد  ٢٩٠٤٢١٠٩٣  ٤٤
     غائب  هالة فاروق صالح سالم ٢٩٠٤٢١٠٩٤  ٤٥
    ضعيف    دعبد الصم كفاطمة أفسر عبد المل ٢٩٠٤٢١٠٩٥  ٤٦
    ضعيف   محمد شوآت علي محسن ٢٩٠٤٢١٠٩٧  ٤٧
     ٢.٥٠ ضعيف  عمار عارف احمد محمد عامر ٢٩٠٤٢١٠٩٩  ٤٨
 ٢.٥٠   ضعيف    ت علويثاب ررحيمة عبد الناص ٢٩٠٤٢١١٠١  ٤٩
    ضعيف     سليمان محمد عبد اهللا أنفال عبد اهللا ٢٩٠٤٢١١٠٢  ٥٠
     ٢.٥٠   محمد علي ملؤي عبد الرحي ٢٩٠٤٢١١٠٦  ٥١
     ٢.٥٠   علي احمد يفهد عبد القو ٢٩٠٤٢١١٠٧  ٥٢
     ٢.٥٠  ٢.٥٠  رامي علي بن علي سالم ٢٩٠٤٢١١٠٨  ٥٣
    ضعيف   سرحان ناصرمحمد ناصر  ٢٩٠٤٢١١٠٩  ٥٤
 ٢.٥٠  ٢.٥٠   ٢.٥٠  ٢.٥٠ فتحي جميل علي عبد الجليل ٢٩٠٤٢١١١٠  ٥٥
 ٢.٥٠       فرج بايمين احمد عبد اهللا ٢٩٠٤٢١١١١  ٥٦
 ٢.٥٠      سعيد مكرد ظمحمد عبد الحفي ٢٩٠٤٢١١١٢  ٥٧
       ٢.٥٠ محمد أآرم وجيه عبد اهللا ٢٩٠٤٢١١١٣  ٥٨
     ٢.٥٠  ٢.٥٠  ى راجح محمداوثار مصطف ٢٩٠٤٢١١١٥  ٥٩
     ٢.٥٠   ٢.٥٠ رشا الحاج علي محسن ٢٩٠٤٢١١١٧  ٦٠
   ٢.٥٠    ناصر محمد رامي عبد اهللا ٢٩٠٤٢١١٢١  ٦١
   ٢.٥٠    بالحام هرضوان عوض عبد رب ٢٩٠٤٢١١٢٣  ٦٢
     ٢.٥٠   ٢.٥٠  فيري ءمحمد دير يا رعبد القاد  ٢٩٠٤٢١١٢٥  ٦٣



  األول : المستوى                جامعة عدن 
  اقتصاد األعمال : التخصص              آلية االقتصاد 

  األول  : الفصل               إدارة القبول والتسجيل                    
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثانينتيجة الفصل الدراسي األول  الدور                     

  
  

  رنا ناصر عبود هادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: الراصدة
        :     التوقيع:                                                       التوقيع  

  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
 الجزئي  

لغة 
  عربية 

  مبادئ
 اإلدارة 

لغة 
 انجليزية 

رياضيات 
 لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
     ٢.٥٠   علي عثمان زمحمود عبد العزي ٢٩٠٤١١٠٠٢  ١
   ٢.٥٠    أقدار طالب صالح فضل العولقي ٢٩٠٤١١٠٠٥  ٢
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ضعيف غش /ض علي محمد علي محمد ٢٩٠٤١١٠٠٦  ٣
  ضعيف  ضعيف  ٢.٥٠ ضعيف  رمحمد عبد الشكو كبراق عبد المل ٢٩٠٤١١٠٠٧  ٤
  ٢.٥٠ ٢.٥٠  غائب  ٢.٥٠ ناصر سالم ناصر محمد قرميم ٢٩٠٤١١٠٠٩  ٥
 ٢.٥٠      احمد نجيب رشاد محمد  ٢٩٠٤١١٠١٠  ٦
   ٢.٥٠   ضعيف  غادة فؤاد عبده محمد سالم ٢٩٠٤١١٠١١  ٧
    ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠ عوض المجعلي أآرم عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠١٢  ٨
 ٢.٥٠   ٢.٥٠   ٢.٥٠ إقبال علي حسن علي ٢٩٠٤١١٠١٣  ٩
  غائب غائب غائب غائب غائب  لي ماطررابعة محمد صداعي ع ٢٩٠٤١١٠١٤ ١٠
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٥٠  محمد منصور ياسين محمد ٢٩٠٤١١٠١٦ ١١
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٥٠  سارة بدر صالح علي ٢٩٠٤١١٠١٨ ١٢
 ٢.٥٠      ٢.٥٠   ناحمد نسار حسين عبد الرحم ٢٩٠٤١١٠١٩ ١٣
 ٢.٥٠   غائب غائب  نجوان عادل رستم دولت ٢٩٠٤١١٠٢١  ١٤
 ٢.٥٠ ضعيف ٢.٥٠ ٢.٦٠  ضعيف  محسن احمد مجهاد عبد الحكي ٢٩٠٤١١٠٢٢ ١٥
 ٢.٥٠   ٢.٥٠   مكاوي منديم عبد الكري معبد الكري ٢٩٠٤١١٠٢٣ ١٦
    غائب   غائب دعالء صالح سالم عبد الحمي ٢٩٠٤١١٠٢٥ ١٧
 غائب   غائب  غائب  محمد وحيد عبيد قطن ٢٩٠٤١١٠٢٦ ١٨
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ضعيف   حمد علي حيدر حسنهدى ا ٢٩٠٤١١٠٢٩ ١٩
 ٢.٥٠   ٢.٥٠  ٢.٥٠  هبة سليم محمد علي  ٢٩٠٤١١٠٣٠ ٢٠
 غائب  غائب   غائب  احمد السعدي احمد احمد عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠٣١ ٢١
 ٢.٥٠   ٢.٥٠   ناصر مهدي سالم بجنف عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠٣٢ ٢٢
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ضعيف   ٢.٥٠  احمد علي فضل عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠٣٣ ٢٣
       ٢.٥٠ معين فضل علي سالم ٢٩٠٤١١٠٣٥ ٢٤
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ضعيف   ٢.٥٠ ضعيف  منذر حسين قاسم محمد مزاحم ٢٩٠٤١١٠٣٦ ٢٥
   ٢.٥٠   ٢.٥٠  ناصر علي رخلود عبد الخي ٢٩٠٤١١٠٣٧ ٢٦
    ٢.٥٠   سونيا حسن حداد سالم ٢٩٠٤١١٠٣٨ ٢٧
   غائب     عمرو طاهر صالح احمد ٢٩٠٤١١٠٣٩ ٢٨
   ٢.٥٠    بسمة علي محمد سعيد ٢٩٠٤١١٠٤٠ ٢٩
  ضعيف   ٢.٥٠  ٢.٥٠  مجد هشام محمد فرج ٢٩٠٤١١٠٤١ ٣٠



  
  األول : المستوى                جامعة عدن 

  اقتصاد األعمال : التخصص              آلية االقتصاد 
  األول  : الفصل              إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثانييجة الفصل الدراسي األول  الدور نت                    

           
  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية              ماطر   سحر احمد عبد اهللا: داد الراصدةإع           
  :التوقيع                                     :التوقيع           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى                جامعة عدن 

مبادئ   االسم  درقم القي  م
االقتصاد 
 الجزئي  

لغة 
  عربية 

  مبادئ
 اإلدارة 

لغة 
 انجليزية 

رياضيات 
 لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
   ٢.٥٠     أمونه عوض احمد باقطيان ٢٩٠٤١١٠٤٢ ٣١
    ضعيف    روزا حسن ناصر علي ٢٩٠٤١١٠٤٣ ٣٢
 ٢.٥٠   ٢.٥٠   يحي إيناس محمد عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠٤٤ ٣٣
   غائب    سميحة راجح صالح محسن  ٢٩٠٤١١٠٤٦ ٣٤
   ٢.٥٠    بدر احمد ناصر صالح الكندي ٢٩٠٤١١٠٤٨ ٣٥
 ٢.٥٠  ٢.٥٠     ٢.٥٠ نجالء محمد صالح عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠٤٩ ٣٦
   ٢.٥٠    رنا علي بن علي سالم ٢٩٠٤١١٠٥١ ٣٧
 غائب غائب غائب  غائب     عبده احمد لهشام عبد الجلي  ٢٩٠٤١١٠٥٣  ٣٨
    ضعيف    ٢.٥٠  عماد الخضر سعيد ناصر  ٢٩٠٤١١٠٥٦  ٣٩
 غائب  غائب  ٢.٥٠  ٢.٥٠ ضعيف   وعود علي مثنى محمد قاسم  ٢٩٠٤١١٠٥٨  ٤٠
    ٢.٥٠ غائب   علي مزنه عدنان عبد اهللا  ٢٩٠٤١١٠٥٩  ٤١
    ٢.٥٠  ٢.٥٠  هبة سمير محمد عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠٦٢  ٤٢
    ٢.٥٠   صالح هادي مباركسالم  ٢٩٠٤١١٠٦٥  ٤٣
   ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٥٠  امجد محمد سعيد علي  ٢٩٠٤١١٠٦٦  ٤٤
   ٢.٥٠ ٢.٥٠   صالح علي أحالم عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠٦٧  ٤٥
    ضعيف    مجد فيصل محسن حسين ٢٩٠٤١١٠٦٨  ٤٦
   ٢.٥٠    محمد عارف محمد أمين  ٢٩٠٤١١٠٧٠  ٤٧
   غائب غائب ائبغ  زهور عتيق حسن جابر ٢٩٠٤١١٠٧١  ٤٨
    ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠ شوقي ابوبكر احمد محمد عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠٧٢  ٤٩
       نهلة احمد ثابت محمد ٢٩٠٤١١٠٧٣  ٥٠
   غائب     احمد علي احمد علوي الوحيشي ٢٩٠٤١١٠٧٤  ٥١
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ضعيف    محمد ثابت محمد سيف الدوش ٢٩٠٤١١٠٧٦  ٥٢
 ٢.٥٠   ضعيف   غائب   ه محمد العبيدةمهران حيدر  ٢٩٠٤١١٠٧٨  ٥٣
   ٢.٥٠ ٢.٥٠     أيمن خالد ناصر صالح  ٢٩٠٤١١٠٧٩  ٥٤
 غائب  ٢.٥٠   ٢.٥٠   أيمن محمد علي جسار  ٢٩٠٤١١٠٨١  ٥٥
 ٢.٥٠   ٢.٥٠    بسام علي محمد سيف االغبري  ٢٩٠٤١١٠٨٢  ٥٦
     ضعيف     علي رحمة عبد اهللا  ٢٩٠٤١١٠٨٣  ٥٧



  اقتصاد دولي : التخصص              آلية االقتصاد 
  األول  : الفصل              لقبول والتسجيل إدارة ا                    
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثانييجة الفصل الدراسي األول  الدور نت                    

           
   رنا ناصرعبودهادي :مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :التوقيع                                              :التوقيع          

  
   
  
  
  
  

  األول : المستوى                      جامعة عدن 

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
 الجزئي  

لغة 
  عربية 

  مبادئ
 اإلدارة 

لغة 
 انجليزية 

رياضيات 
 لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
    ضعيف  ٢.٥٠  علي الصارطي هدى جعبل عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠٠١  ١
    ٢.٥٠  ٢.٥٠  ناصر سالم  محمد عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠٠٣  ٢
 ٢.٥٠    غائب  سعد محمد عبد اهللا عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠٠٥  ٣
 ٢.٥٠     ٢.٥٠  عالء عبده حسين قائد صالح ٢٩٠٤٣١٠٠٦  ٤
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعيف  ٢.٥٠ يفضع اميمة علي محمد يعقوب ٢٩٠٤٣١٠٠٧  ٥
 ٢.٥٠   ضعيف  ٢.٥٠ ضعيف نصر صالح احمد قاسم ٢٩٠٤٣١٠٠٨  ٦
 ٢.٥٠ غائب  ٢.٥٠   ٢.٥٠ فكري محمد إسماعيل ثابت ٢٩٠٤٣١٠٠٩  ٧
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ضعيف   ٢.٥٠ فتحية علي جعفر فضل ٢٩٠٤٣١٠١٠  ٨
   غائب   ٢.٥٠  حسين مجدي صالح عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠١١  ٩
       ٢.٥٠  ٢.٥٠ ليزا صالح حسين يحي ٢٩٠٤٣١٠١٢ ١٠
 ضعيف   غائب ٢.٥٠  ٢.٥٠  عزيز احمد سالم عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠١٣ ١١
   ضعيف ضعيف   ليالي احمد فضل عوض ٢٩٠٤٣١٠١٤ ١٢
    غائب    عالء ناصر محمد عبد اهللا  ٢٩٠٤٣١٠٢٠ ١٣
    غائب  ٢.٥٠   تهاني صالح احمد عبد اهللا  ٢٩٠٤٣١٠٢١ ١٤
    ٢.٥٠  ٢.٥٠   زياد علي محمد صالح  ٢٩٠٤٣١٠٢٢ ١٥
     غائب غائب غائب  مطلق محمد سعيد علوان  ٢٩٠٤٣١٠٢٣ ١٦
 ٢.٥٠ ٢.٥٠  ضعيف  ٢.٥٠   مقبل زمعتز محفوظ عبد العزي  ٢٩٠٤٣١٠٢٥ ١٧
    ضعيف    دنيا عمر ناجي حسين عبداللة بنبريك  ٢٩٠٤٣١٠٢٦ ١٨
   ٢.٥٠     سارة طه احمد علوان  ٢٩٠٤٣١٠٣٠ ١٩
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠   دالينا احمد صالح هيثم ٢٩٠٤٣١٠٣١ ٢٠
    ضعيف   ٢.٥٠ علي صالح قائد علي ٢٩٠٤٣١٠٣٣ ٢١
 ٢.٥٠   ضعيف   ناصر الخضر صالح حسين ٢٩٠٤٣١٠٣٤ ٢٢
 ضعيف   ضعيف  ٢.٥٠  ٢.٥٠ نبراس علي محمد احمد ٢٩٠٤٣١٠٣٥ ٢٣
 ٢.٥٠  ضعيف ضعيف   ٢.٥٠ صالح خطاب صالح عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠٣٦ ٢٤
    ضعيف   حنان علي عوض صالح النقيب ٢٩٠٤٣١٠٣٧ ٢٥
 ٢.٥٠   ٢.٥٠   امد صالح محمد عمر الجنيديح ٢٩٠٤٣١٠٣٨ ٢٦
    غائب  غائب  احمد محسن درويش بعدنان عبد الر ٢٩٠٤٣١٠٤٠ ٢٧
    ضعيف  ٢.٥٠  أمل يسلم هادي سعيد ٢٩٠٤٣١٠٤١ ٢٨
    ضعيف   درويش الهام علي حسن ٢٩٠٤٣١٠٤٢ ٢٩
    ٢.٥٠   رمين عوض علوي محمد فريدن ٢٩٠٤٣١٠٤٣ ٣٠



ص                      آلية االقتصاد  اد  : التخص اقتص
  دولي 

  األول  : الفصل                    إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثانييجة الفصل الدراسي األول  الدور نت                    

          
  
  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة   

  :التوقيع                                     :التوقيع           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
 الجزئي  

لغة 
  عربية 

  مبادئ
 اإلدارة 

رياضيات   لغة انجليزية
 لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
      ٢.٥٠  سارة خالد محمد ثابت ٢٩٠٤٣١٠٤٥ ٣١
    ضعيف  ٢.٥٠  محمد صالح عثمان عبد اهللا  ٢٩٠٤٣١٠٤٧ ٣٢
 ٢.٥٠   ٢.٥٠  بغائ  علي أسماء يونس عبد اهللا  ٢٩٠٤٣١٠٤٨ ٣٣
    غائب ٢.٧٠    ماجد احمد الخضر محمد  ٢٩٠٤٣١٠٤٩ ٣٤
    ضعيف ٢.٧٥   بن جميل نور محمد عبد اهللا  ٢٩٠٤٣١٠٥٠ ٣٥
 ٢.٥٠     غائب   ععلي عبد المان ماجد عبد اهللا  ٢٩٠٤٣١٠٥١ ٣٦
    ضعيف   ٢.٥٠  ٢.٥٠  دعاء أآرم محسن آرامة  ٢٩٠٤٣١٠٥٤ ٣٧
   ٢.٥٠ ٢.٥٠    عمر سعد اهللارأفت ناصر   ٢٩٠٤٣١٠٥٥  ٣٨
  غائب  ضعيف     علي الخضر محمد احمد دهيس  ٢٩٠٤٣١٠٥٦  ٣٩
 ضعيف   ضعيف   ٢.٥٠   نور علي عوض ألعماري  ٢٩٠٤٣١٠٥٧  ٤٠
   ٢.٥٠ ضعيف   ٢.٥٠ ضعيف   حسن يالز فضل عبد القو  ٢٩٠٤٣١٠٥٩  ٤١
    ضعيف     حيدرة  سمر احمد فضل   ٢٩٠٤٣١٠٦٠  ٤٢
 ٢.٥٠   ضعيف    احمد عبد اهللا مأمواج عبد الكري ٢٩٠٤٣١٠٦١  ٤٣
 ٢.٥٠      ٢.٥٠ سمر مختار محمد عباد ٢٩٠٤٣١٠٦٢  ٤٤
    ٢.٥٠   نصره محمد سالم ناصر ٢٩٠٤٣١٠٦٣  ٤٥
 ضعيف  غائب  ضعيف   ٢.٥٠  ماجد محمود ابوبكر ثابت ٢٩٠٤٣١٠٦٤  ٤٦
 ٢.٥٠ ضعيف  ضعيف  ٢.٥٠  ٢.٥٠  محمد علي سالم عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠٦٥  ٤٧
 ٢.٥٠ غائب     بالل آاظم تاية آاظم ٢٩٠٤٣١٠٦٦  ٤٨
   ٢.٥٠ ضعيف    ٢.٥٠ صالحة سالم آليب عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠٦٧  ٤٩
 ٢.٥٠   ٢.٥٠   عمر سالم محمد البجيري عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠٧٠  ٥٠
    ضعيف    يافعي احمد صالح محمد عبد اهللا  ٢٩٠٤٣١٠٧٣  ٥١
    ضعيف    محمد باصم د اهللامحمد علي عب  ٢٩٠٤٣١٠٧٤  ٥٢



  األول : المستوى              جامعة عدن 
  اقتصاد سياحي  : لتخصصا              آلية االقتصاد 

  األول  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثانييجة الفصل الدراسي األول  الدور نت                    

         
  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: عداد الراصدة      

  :التوقيع                                     :التوقيع       
          

  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
 الجزئي  

لغة 
  عربية 

  مبادئ
 اإلدارة 

لغة 
 انجليزية 

اضيات ري
 لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
    ضعيف   الخضر احمد عبد اهللا احمد عبد اهللا٢٩٠٤٥١٠٠٢  ١
      ٢.٥٠  نوال عمر محمد عمر٢٩٠٤٥١٠٠٤  ٢
    ٢.٥٠   علي سالم دلونا عبد المجي٢٩٠٤٥١٠٠٥  ٣
 ٢.٥٠     ٢.٥٠  جميلة خالد محمد مشلي قاسم٢٩٠٤٥١٠٠٦  ٤
    ٢.٥٠   احمد صادق غالب رسام٢٩٠٤٥١٠٠٧  ٥
 ضعيف   غائب   ياسين عهد احمد عبد اهللا٢٩٠٤٥١٠٠٨  ٦
    غائب   موحي بدر شاهر عبد الكري٢٩٠٤٥١٠١٣  ٧
   غائب  غائب غائب   حسين حسن علي عبد اهللا٢٩٠٤٥١٠١٤  ٨
 ٢.٥٠ غائب  ضعيف      أيمن صالح حسن عبد اهللا ٢٩٠٤٥١٠١٥  ٩
 ٢.٥٠ غائب  غائب    عبده  صادق تابت عبدا هللا ٢٩٠٤٥١٠١٦  ١٠
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠    أآرم ماهر على محمد  ٢٩٠٤٥١٠١٨  ١١
 غائب  غائب   غائب غائب   غائب   سنهال شهاب حسن محمد العيد رو ٢٩٠٤٥١٠١٩  ١٢
 ٢.٥٠   غائب    محمد احمد محمد سالمين  ٢٩٠٤٥١٠٢٠  ١٣
    ضعيف    اهللاحمد زآى مبارك عبد  ٢٩٠٤٥١٠٢٢  ١٤
    ٢.٥٠   ٢.٥٠  لطف إبراهيم فاضل  عبد اهللا ٢٩٠٤٥١٠٢٣  ١٥
   ٢.٥٠ ضعيف  ٢.٥٠ ضعيف   سهام سعيد محمد ناجى الحمادى  ٢٩٠٤٥١٠٢٤  ١٦
 ٢.٥٠   ضعيف  ٢.٥٠  محمد احمد صالح عبد اهللا العمري ٢٩٠٤٥١٠٢٥  ١٧
    ضعيف    ادهم آمال درمان محمد ٢٩٠٤٥١٠٢٦  ١٨
    ضعيف  ٢.٥٠   مروان إبراهيم عبده حسن  ٢٩٠٤٥١٠٢٧  ١٩
 ٢.٥٠   ضعيف  ٢.٥٠   محمد خالد محمد على  ٢٩٠٤٥١٠٢٨  ٢٠
 ٢.٥٠   ضعيف  ضعيف   حاسم حسين عبده احمد ٢٩٠٤٥١٠٣٠  ٢١
    ٢.٥٠  ٢.٥٠  فوزية علي درر حسين٢٩٠٤٥١٠٣١  ٢٢
    ٢.٥٠  غائب فاطمة صالح سالم ٢٩٠٤٥١٠٣٢  ٢٣
    ضعيف  ضعيف  وضحه عمر صالح علي سالم٢٩٠٤٥١٠٣٣  ٢٤
 ٢.٥٠   ضعيف   سسحر شهاب حسن محمد عيد رو٢٩٠٤٥١٠٣٦  ٢٥
 ٢.٥٠  ٢.٥٠   ٢.٥٠ ذويزن عمر سعيد سالم٢٩٠٤٥١٠٣٩  ٢٦
    ضعيف  ٢.٥٠ عيسى رنيرة عادل عبد القاد٢٩٠٤٥١٠٤٠  ٢٧
      ٢.٥٠ ضعيف  عزة فضل محمد فضل العامري٢٩٠٤٥١٠٤١  ٢٨
   ٢.٥٠ ٢.٥٠  ضعيف ههناء مصطفى احمد عبد رب٢٩٠٤٥١٠٤٢  ٢٩
    ٢.٥٠  ٢.٥٠ ضعيف  علي مرشد سحر حسن عبد اهللا٢٩٠٤٥١٠٤٣  ٣٠



  األول : المستوى              جامعة عدن 
  اقتصاد سياحي: التخصص              آلية االقتصاد 

  األول  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثانييجة الفصل الدراسي األول  الدور نت                    

  
                                        هادي رناناصرعبود:مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: لراصدةإعداد ا           

      :         توقيع ال                                                                     :التوقيع            
                                                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

مبادئ   االسم  القيدرقم   م
االقتصاد 
 الجزئي  

لغة 
  عربية 

  مبادئ
  اإلدارة 

لغة 
 انجليزية 

رياضيات 
لالقتصادي

  ين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠  ضعيف  مأمون محمد منير عبد اهللا ٢٩٠٤٥١٠٤٤ ٣١
   غائب غائب   نوال عوض احمد ناصر ٢٩٠٤٥١٠٤٦ ٣٢
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٥٠ ضعيف  محسن فرج صالحاشرف   ٢٩٠٤٥١٠٤٧ ٣٣
    ضعيف    عالء نجيب محمد علوان  ٢٩٠٤٥١٠٤٩ ٣٤
 غائب  ٢.٥٠ ضعيف  ٢.٥٠ ٢.٥٠  نبيل محمد عوض عبد اهللا  ٢٩٠٤٥١٠٥٠ ٣٥
    ٢.٥٠    صابرين محمد صالح عاطف  ٢٩٠٤٥١٠٥١ ٣٦
 ٢.٥٠   ٢.٥٠    الفت حميد احمد سالم  ٢٩٠٤٥١٠٥٢ ٣٧
 غائب   غائب  ضعيف   نادر قائد ناجي خالد  ٢٩٠٤٥١٠٥٣  ٣٨
     ضعيف    خالد محمد صالح عمر  ٢٩٠٤٥١٠٥٥  ٣٩
د رو   ٢٩٠٤٥١٠٥٦  ٤٠ امر عي رحم  سس د ال  نعب

   النورجي
 ضعيف  ٢.٥٠

   
    ضعيف  ضعيف   مأمون محمد مهيوب قائد  ٢٩٠٤٥١٠٥٧  ٤١
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعيف  ٢.٥٠   لؤي فضل محضار ناصر  ٢٩٠٤٥١٠٥٨  ٤٢
 ضعيف ضعيف  ضعيف غائب ضعيف   محسن أسرار شوقي عبد اهللا  ٢٩٠٤٥١٠٥٩  ٤٣
 غائب   غائب  غائب  مؤيد نعمان شرف قاسم  ٢٩٠٤٥١٠٦١  ٤٤
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ضعيف  ضعيف   احمد عرجي رصالح جمال عبد القاد  ٢٩٠٤٥١٠٦٣  ٤٥
  ٢.٥٠    ٢.٥٠   بشير رشيد محمد هائل  ٢٩٠٤٥١٠٦٤  ٤٦



  األول : المستوى              جامعة عدن 
  اقتصاد التنمية   : التخصص              آلية االقتصاد 

  : المادة                                                               إدارة القبول والتسجيل                     
م                                 ٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الجامعي  الثانينتيجة الفصل الدراسي األول الدور                            

     
  رنا ناصرعبودهادى : مسجل الكلية               ماطر سحر احمد عبد اهللا: الراصدة إعداد 

  : التوقيع                                    :التوقيع          
  
  
  
  
  

  األول : المستوى              جامعة عدن 

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
 االقتصاد

 الجزئي  

لغة 
  عربية 

  مبادئ
 اإلدارة 

لغة 
 انجليزية 

رياضيات 
 لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
   ٢.٥٠ ٢.٥٠   نروين يوسف عبيد محمد ٢٩٠٤٤١٠٠١  ١
   ٢.٥٠   ٢.٥٠ ضعيف  سحر محمود سعيد علي ٢٩٠٤٤١٠٠٢  ٢
 ٢.٥٠ ٢.٥٠     صفاء احمد نعمان عثمان ٢٩٠٤٤١٠٠٣  ٣
    ٢.٥٠   مازن علي محمد ثابت ٢٩٠٤٤١٠٠٨  ٤
   غائب غائب    محمد عمر صالح محمد ٢٩٠٤٤١٠٠٩  ٥
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠  ضعيف  زيد محمد زيد إبراهيم ٢٩٠٤٤١٠١٣  ٦
   غائب  غائب    علي محمد صالح ألمنذري ٢٩٠٤٤١٠١٤  ٧
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٥٠ محمد نصر محمد بن محمد ٢٩٠٤٤١٠١٥  ٨
 غائب  ٢.٥٠ ضعيف    قائد ناحمد نبيل عبد الرحم ٢٩٠٤٤١٠١٦  ٩
   ٢.٥٠      حسام إبراهيم عبدالجليل شبيلي  ٢٩٠٤٤١٠١٧ ١٠
    ٢.٥٠   القلعة رعبد الجبا رنا نصر عبد اهللا ٢٩٠٤٤١٠١٨ ١١
    ٢.٥٠    محمد ناصر احمد ناصر داوود ٢٩٠٤٤١٠١٩ ١٢
    ٢.٥٠   سارة مطلوب محمد صالح ٢٩٠٤٤١٠٢٠ ١٣
   ٢.٥٠ ٢.٥٠   محمد علي احمد ملهي ٢٩٠٤٤١٠٢١ ١٤
   ٢.٥٠ ٢.٥٠   رنا محمد علي مصلح ٢٩٠٤٤١٠٢٢ ١٥
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٥٠ وهيب وليد محمد ناصر ٢٩٠٤٤١٠٢٣ ١٦
     غائب     ناصر محمد ماجد عبد اهللا ٢٩٠٤٤١٠٢٦ ١٧
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠   يحي كعبد المل محمد عبد اهللا ٢٩٠٤٤١٠٢٨ ١٨
    ٢.٥٠    الشوافي محمد عبده عبد اهللا ٢٩٠٤٤١٠٢٩ ١٩
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠    طه احمد محمد سعيد ٢٩٠٤٤١٠٣٠ ٢٠
ا   ٢٩٠٤٤١٠٣٣ ٢١ د الجب ي عب واز عل ي  رف عل

      ٢.٥٠ العمراني
    ٢.٥٠     سعد سعيد هاشم سالم  ٢٩٠٤٤١٠٣٧ ٢٢
 ٢.٥٠   ٢.٥٠ ٢.٥٠    حسام احمد سعيد عبد اهللا  ٢٩٠٤٤١٠٣٨ ٢٣
    ٢.٥٠ غائب    السيد حسين ننائل رشاد عبد الرحم  ٢٩٠٤٤١٠٤٠ ٢٤
    ٢.٥٠    سارة احمد محمد هزاع  ٢٩٠٤٤١٠٤٢ ٢٥
    ضعيف    نادية سامي محمد احمد  ٢٩٠٤٤١٠٤٣ ٢٦
        زين اهللا الواقزي محمد عبد اهللا  ٢٩٠٤٤١٠٤٤ ٢٧
        لحول  هنبيل صالح عبد رب  ٢٩٠٤٤١٠٤٥ ٢٨
    ٢.٥٠     وئام علي محمد سيف  ٢٩٠٤٤١٠٤٧ ٢٩
 ضعيف     ضعيف     باجابر وفاء ابوبكر عبد اهللا  ٢٩٠٤٤١٠٤٩ ٣٠



  اقتصاد التنمية   : التخصص              آلية االقتصاد 
  األول  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     

  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثانينتيجة الفصل الدراسي األول  الدور                     

       
  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية                ماطر اهللا سحر احمد عبد: إعداد الراصدة   

  :التوقيع                                          :          التوقيع         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
 الجزئي  

لغة 
  عربية 

  مبادئ
  اإلدارة 

لغة 
انجليزية 

رياضيات 
 لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
 غائب    غائب غائب غائب  سعيد احمد حيزان كعلي عبد المل  ٢٩٠٤٤١٠٥١ ٣١
     غائب    أريج زآي محمد عبده عثمان  ٢٩٠٤٤١٠٥٢ ٣٢
    ضعيف    جوليا مهدي عباد عوض  ٢٩٠٤٤١٠٥٤ ٣٣
    ٢.٥٠ ضعيف  ٢.٥٠   أيمن جمال احمد باموسى  ٢٩٠٤٤١٠٥٥ ٣٤
    ٢.٥٠    كر مؤمنعبير ابوبكر عثمان ابوب  ٢٩٠٤٤١٠٥٨ ٣٥
    ضعيف  غائب محفوظ وائل احمد عبد اهللا  ٢٩٠٤٤١٠٦٢ ٣٦
 ٢.٥٠   ٢.٥٠ ضعيف  ٢.٥٠ ضعيف  صفاء مصطفى مصر صالح  ٢٩٠٤٤١٠٦٤ ٣٧



  
  

  
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
ص                  آلية االقتصاد  ارف   : التخص ة ومص اد مالي اقتص

  موازي    
  :   المادة                                              إدارة القبول والتسجيل                     

م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الجامعي   الثانينتيجة الفصل الدراسي األول الدور                    

           
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر حمد عبد اهللاسحر ا: إعداد الراصدة           
  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          

  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
 الجزئي  

لغة 
  عربيه 

  مبادئ
  اإلدارة 

لغة  
  انجليزية 

رياضيات 
لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
    ضعيف    محمد ندنيا جواد عبد الرحم٢٩٠٤٢١٠٠١/م  ١
    ضعيف    عبد اهللاعلي يسلم سعيد ٢٩٠٤٢١٠٠٣/م  ٣
   غائب غائب  غائب   غائب سليم مهيوب احمد علي٢٩٠٤٢١٠٠٤/م  ٤
    ٢.٥٠  ٢.٥٠   فاطمة محسن حسن صالح٢٩٠٤٢١٠٠٦/م  ٦
  ٢.٥٠   ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠ ناجي علي غالب المخرفي هعبد رب٢٩٠٤٢١٠٠٧/م  ٧
  ٢.٥٠     ٢.٥٠  محسن علي البكري محمد عبد اهللا٢٩٠٤٢١٠٠٨/م  ٨
    ٢.٥٠    صالح احمد عوض معطي ٢٩٠٤٢١٠٠٩/م  ٩
   غائب ضعيف   ٢.٥٠  غائب  علي رمحمد ياسين عبد القاد٢٩٠٤٢١٠١٠/م ١٠
    ٢.٩٥   هالة عمر ناصر علي مهدي٢٩٠٤٢١٠١١/م ١١
     ضعيف    عمرو علي أمعبد احمد فشبري٢٩٠٤٢١٠١٢/م ١٢
 غائب   ضعيف   غائب  ٢.٥٠ اليرنا صالح حسين محمد الو٢٩٠٤٢١٠١٤/م ١٤
  ٢.٥٠      صالح علي عوض عبود٢٩٠٤٢١٠١٥/م ١٥
  غائب   غائب  غائب غائب  اشرف علي عبده محرم٢٩٠٤٢١٠١٦/م ١٦
 ضعيف   ٢.٥٠  ٢.٥٠  ضعيف منى بشير سعد علي٢٩٠٤٢١٠١٧/م ١٧
 غائب غائب   غائب  غائب علي سالم الخضر عمد٢٩٠٤٢١٠١٨/م ١٨
  ٢.٥٠   ٢.٥٠  ٢.٥٠   غائب فارح ينصرة محمود عبد الاله ٢٩٠٤٢١٠١٩/ م  ١٩
     ٢.٥٠    غالب راجح رخالد عبد الناص ٢٩٠٤٢١٠٢٠/م ٢٠
  ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠  لطف علي محمد علي مهدي ٢٩٠٤٢١٠٢١/م ٢١
     ضعيف     محمد علي حسان علي الصوفي ٢٩٠٤٢١٠٢٢/م ٢٢
 غائب غائب  ٢.٥٠   غائب  غائب غائب  محمد عبد اهللاحسن صالح  ٢٩٠٤٢١٠٢٣/م ٢٣
      غائب   حورية محمود حسين هرهره٢٩٠٤١١٠٠١/م ٢٤
     غائب    محمد محسن عاطف زعبد العزي ٢٩٠٤٣١٠٠١/ م  ٢٥
 ٢.٥٠ غائب غائب  ضعيف   غائب  احمد علي احمد حاجب ٢٩٠٤٥١٠٠١/ م  ٢٦



  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
  اإلعادة     طالب/ مالية ومصارف: التخصص                  آلية االقتصاد 

  :   المادة                                              إدارة القبول والتسجيل                     
م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الجامعي   ثانيالنتيجة الفصل الدراسي األول الدور                    

           
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :قيع لتوا                                             :التوقيع          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
الجزئي 

لغة 
  عربيه 

  مبادئ
  اإلدارة 

لغة  
  انجليزية 

رياضيات 
لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
 غائب غائب غائب غائب  غائب امل فرحان حسن محمد علي  ٢٨٠٤٢١٠١٤  ١
 ــــــــــــ غائب ــــــــــــ غائب ــــــــــــ غائب اعياد محمد مبروك علي ٢٨٠٤٢١٠١٥  ٢
 ــــــــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــ  غائب عبدالعليم عبداهللا عبدربه المدحولي ٢٨٠٤٢١٠٣٧  ٤
 ــــــــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ٢.٥٠ شهاب احمد الخضر محمد القباطي ٢٧٠٤٢١٠٤٨  ٥
 ــــــــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ٢.٥٠ عمر علي عبدربه صالح ٢٧٠٤٢١٠٩٩  ٦
   ضعيف ضعيف ــــــــــــ   محمد فضل ناجي الرهوي  ٢٨٠٤٢١٠٦٠  ٧
 ــــــــــــ ــــــــــــ  غائب ــــــــــــ ــــــــــــ نزار عبدالهادي صالح عبداهللا ٢٨.٤٢١٠١٨  ٨
 غائب ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ احمد هارون يسلم صالح ٢٧٠٤٢١١١٩ ١٠



  
  
  
  
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
  طالب اإلعادة    / الدولي: التخصص                  آلية االقتصاد 

  :   المادة                                              إدارة القبول والتسجيل                     
م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الجامعي   الثانينتيجة الفصل الدراسي األول الدور                    

  
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :لتوقيع ا                                             :عالتوقي          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
الجزئي 

لغة 
  عربيه 

  مبادئ
  اإلدارة 

لغة  
  انجليزية 

رياضيات 
ين لالقتصادي

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
 غائب غائب غائب غائب غائب غائب محمد سعيد سالم علي ٢٨٠٤٣١٠٥٧  ١
 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ غائب سليم صالح محمد علي ٢٧٠٤٣١٠٣٩  ٢
 غائب ـــــــــــ غائب  ٢.٥٠ ـــــــــــ ــــــــــــ اماني مهدي سيف احمد ٢٨٠٤٣١٠٠٧  ٣
 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ غائب ـــــــــــ ـــــــــــ اثار عبدالحكيم صالح عامر ٢٨٠٤٣١٠١٢  ٤
 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ غائب ـــــــــــ ـــــــــــ سعيد علي صالح سعيد ٢٨٠٤٣١٠١٤  ٥
 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ غائب ـــــــــــ ـــــــــــ بكيل علي مسعود ٢٨٠٤٣١٠١٧  ٦
 غائب ـــــــــــ غائب غائب ـــــــــــ ـــــــــــ رنا ناصر حسين سعيد ٢٨٠٤٣١٠٦١  ٧



  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
  طالب اإلعادة    / اقتصاد التنمية: التخصص                  آلية االقتصاد 

  :   المادة                                              إدارة القبول والتسجيل                     
م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الجامعي   الثانينتيجة الفصل الدراسي األول الدور                    

  
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
 الجزئي  

لغة 
  عربيه 

  مبادئ
  اإلدارة 

لغة  
  انجليزية 

رياضيات 
لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
 ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ غائب ـــــــــــــ غائب منى سعيد عبداهللا مفتاح ٢٨٠٤٤١٠٠٢  ١
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ غائب ـــــــــــــ غائب اآرم عبدالرحيم محمد ناصر ٢٨٠٤٤١٠٢٣  ٢
 غائب غائب غائب غائب غائب غائب احمد محمد الخضر احمد ٢٨٠٤٤١٠٢٩  ٣
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ضعيف ـــــــــــــ  وديان حسن مهيوب محمد ٢٨٠٤٤١٠٣٦  ٤
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ غائب غائب غائب ـــــــــــــ فاطمة نصر احمد عباس ٢٨٠٤٤١٠٠٩  ٥
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ غائب ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ عماد نعمان عبده محمد ٢٧٠٤٤١٠٨٢  ٦
 غائب غائب ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ راوية عبدالوهاب عبدالمجيد ٢٧٠٤٤١٠٩٨  ٧
 غائب غائب ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ين صالح حسينبشار حس ٢٧٠٤٤١١٣٤  ٨



  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
  طالب اإلعادة    / اقتصاد األعمال: التخصص                  آلية االقتصاد 

  :   المادة                                              إدارة القبول والتسجيل                     
م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الجامعي   الثانية الفصل الدراسي األول الدور نتيج                   

           
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
الجزئي 

لغة 
  عربيه 

  مبادئ
  اإلدارة 

لغة  
  انجليزية 

رياضيات 
لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
 ــــــــــــ غائب ــــــــــــ غائب ــــــــــــ غائب سامح محمد سالم حسين ٢٨٠٤١١٠١١  ١
 غائب ــــــــــــ غائب غائب ــــــــــــ ــــــــــــ اوصاف سالم عمر شيخ ٢٨٠٤١١٠٠٧  ٢
 غائب غائب ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ محمد صالح محمد هيثم ٢٧٠٤١١٠٦٧  ٣
 ــــــــــــ غائب غائب غائب ــــــــــــ ــــــــــــ رائد ردمان عبدالقادر ٢٨٠٤١١٠١٢  ٥
 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــ رضية حسين احمد حسين  ٢٨٠٤١١٠٣٧  ٦
 ــــــــــــ ــــــــــــ غائب غائب ــــــــــــ ــــــــــــ عمار حسن هاشم محمد ٢٨٠٤١١٠٦٦  ٧
 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــ وليد محمد ناصر احمد ٢٦٠٤٠١٣٧٠  ٨
 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــ منى محمد حسن عبدالحق ٢٥٠٤٠١١٩٩  ٩
 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــ اآرم عبدالفتاح محمد عبداهللا ٢٦٠٤٠١٣٩٤ ١٠
 ــــــــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ سهير طالل حسين محمد ٢٦٠٤٠١٢٣٧ ١١
 ــــــــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ آليب هويدا سليمان علي ٢٧٠٤١١٠١٨ ١٢
 ــــــــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ مجدي فضل علي انعم ٢٦٠٤٠١١١٢ ١٣
 ــــــــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ عرفات عبدالملك محمد نزوان  ٢٦٠٤٠١٢٣٨ ١٤
 ــــــــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  هبه عوض احمد علي  ٢٥٠٤٠١٠٨٣ ١٥



  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
  : التخصص                  آلية االقتصاد 

  :  مادة ال                                             إدارة القبول والتسجيل                     
م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الجامعي   الثانينتيجة الفصل الدراسي األول الدور                    

           
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           

  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
الجزئي 

لغة 
  عربيه 

  مبادئ
  اإلدارة 

لغة  
  انجليزية 

ت رياضيا
لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
       هويدا سليمان علي آليب    ١
       سماح انور نور    ٢
       عبداهللا بن حويل اشرف صالح    ٣
        مبارك ناصر سالمه     ٤
       علي فضل محمد سعيد    ٥
       نبيل محمد عوض    ٦
       لطف علي محمد مهدي    ٧
       سهير طالل حسين    ٨
       ايمن حمود قاسم    ٩
       فيصل عمر فيصل   ١٠
       اماني عبدالقادر عبداهللا   ١١
       مجدي فضل علي انعم   ١٢
       عبداهللا محمد عبداهللا   ١٣
       عبد الحميد سعيد ممدوح    ١٤
        عالء صالح احمد باحزيم    ١٥



  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
  طالب التصفية    : التخصص                  آلية االقتصاد 

                                               إدارة القبول والتسجيل                     
م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩نتيجة الفصل الدراسي األول الدور الثاني للعام الجامعي                     

  
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :قيع لتوا                                             :التوقيع          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  األول : المستوى               عدنجامعة

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
االقتصاد 
 الجزئي  

لغة 
  عربيه 

  مبادئ
  اإلدارة 

لغة  
  انجليزية 

رياضيات 
لالقتصاديين 

مبادئ 
  اإلحصاء 

٣  ٥  ٢  ٣  ٢  ٥  
      ٢.٥٠ نجود عيدروس عمر عبداهللا  ٢٨٠٤٤١٠٠٥  ١
      ٢.٥٠ عالء حزام عمر قائد ٢٨٠٤٤١٠٢٢  ٢
      ٢.٥٠ مروان عبداهللا عمر  ٢٦٠٤٠١٤٤٢  ٣
 ٢.٥٠     ٢.٥٠ اشرف صالح عبداهللا ٢٧٠٤١١٠٢٨  ٤
      ٢.٥٠ شكري ابراهيم علي  ٢٨٠٤١١٠٥٩  ٥
      ٢.٥٠ بهاء نصر علي محمد ٢٨٠٤٣١٠٣١  ٦
      ضعيف احمد علي محمد  ٢٨٠٤٤٣١٠١٩  ٧
 ٢.٥٠      انور خالد صالح علي  ٢٥٠٤٠١٠٧٦  ٨

 ٢.٥٠      ر مصطفى فهد ابوبك   
 ضعيف       نبيه احمد سعيد باحشوان  ٢٨٠٤١١٠٧٢  
 ٢.٥٠       هويدا سليمان علي آليب  ٢٧٠٤١١٠١٨  
 ٢.٥٠       سماح انور نور  ٢٧٠٤١١١٠٣  
 ٢.٥٠       اشرف صالح عبداهللا بن حويل  ٢٧٠٤١١٠٢٨  
 ٢.٥٠        مبارك ناصر سالمه   ٢٦٠٤٠١٠٩٣  
 ٢.٥٠       محمد سعيد علي فضل   ٢٧٠٤١١١٤٣  
 ٢.٥٠      سهير طالل حسين  ٢٦٠٤٠١٢٧٣  
 ٢.٥٠      ايمن حمود قاسم  ٢٦٠٤٠١٣٥٢  
 ٢.٥٠      فيصل عمر فيصل  ٢٦٠٤٠١١٣٦  
 ضعيف      اماني عبدالقادر عبداهللا   ٢٧٠٤٣١٠١٢  
 ضعيف      مجدي فضل علي انعم   ٢٦٠٤٠١١١٢  
 ضعيف      عبداهللا محمد عبداهللا   ٢٧٠٤١١٠١٤  
 ضعيف      ممدوح عبد الحميد سعيد   ٢٨٠٤٢١٠٤٦  
  ضعيف       عالء صالح احمد باحزيم   ٢٦٠٤٠١١٤٣  



  مالية ومصارف : التخصص              آلية االقتصاد 
  الثاني  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     

  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثاني نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                     

      
   رنا ناصر عبود هادى: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة   

  :التوقيع                                              :التوقيع          
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
سبة  المحا

مبادئ 
 القانون 

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

مبادئ  لغة عربية 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
 ــــــــ ــــــــــ  ضعيف ــــــــ ــــــــ ٢.٥٠ عهد فيصل محمد عوض ٢٩٠٤٢١٠٠٤  ١
 ــــــــ ــــــــــ  ضعيف ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــ سامر زآريا محفوظ سعيد ٢٩٠٤٢١٠٠٦  ٢
 ـــــــــ غائب   ضعيف ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ أشجان محمد مقبل محسن ٢٩٠٤٢١٠٠٨  ٣
 ٢.٥٠ ــــــــــ  غائب  ـــــــــــــ ـــــــــ ٢.٥٠ سماح علي محمد عبد اهللا ٢٩٠٤٢١٠٠٩  ٤
 ـــــــــــ ــــــــــ  ضعيف ـــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ليلى علوي مسعود سالم ٢٩٠٤٢١٠١٠  ٥
 ــــــــ ـــــــــ   ـــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ مريم عثمان سليمان أذن ٢٩٠٤٢١٠١١  ٦
 ٢.٥٠ضعيف    ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ صدام حسين عديش صالح ٢٩٠٤٢١٠١٣  ٧
 ـــــــــ ـــــــــ  ضعيف ـــــــــــ  ٢.٥٠ يوجدان محمد صالح العامر ٢٩٠٤٢١٠١٤  ٨
 ــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ ٢.٥٠ ـــــــــ احمد حسن أبكر دبله ٢٩٠٤٢١٠١٥  ٩
 ـــــــــــ ـــــــــــ ٢.٥٠ ضعيف ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ غفران ناصر احمد مشبح ٢٩٠٤٢١٠٢٠ ١٠
 ـــــــــــ ـــــــــ  ٢.٥٠  ــــــــــ ضعيف ــــــــ مدفهد ابوبكر مصطفى اح ٢٩٠٤٢١٠٢٢ ١١
 ــــــــ ــــــــــــ    ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ صدام صالح ناجي مسعد ٢٩٠٤٢١٠٢٣ ١٢
 ــــــــــ ـــــــــ   ٢.٥٠ ـــــــــ ــــــــــــ البيتي علوي عبد اهللا رندا عبد اهللا ٢٩٠٤٢١٠٢٤ ١٣
 ـــــــــ ـــــــــ   ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ رامي حسن ناجي عبده ٢٩٠٤٢١٠٢٦ ١٤
 ــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ آامل محمد سيف احمد ٢٩٠٤٢١٠٢٩ ١٥
  ضعيف     ـــــــــ ثناء سمير علوان شمسان  ٢٩٠٤٢١٠٣١ ١٦
    ضعيف   ٢.٥٠ امنية شوقي قائد احمد ٢٩٠٤٢١٠٣٢ ١٧
 غائب  ٢.٥٠ ضعيف ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ مازن حسن علي حسن ٢٩٠٤٢١٠٣٦ ١٨
د    ٢٩٠٤٢١٠٣٧ ١٩ دالحبيب محم ال عب ة آم جميل

   ٢.٥٠ جعفر
  

 
 

      ٢.٥٠ ٢.٥٠ وفاء رشاد عبده مقبل العرشي ٢٩٠٤٢١٠٣٨ ٢٠
     ٢.٥٠  ــــــــــ ايهاب عبدالحق ثابت علي ٢٩٠٤٢١٠٣٩ ٢١
   ٢.٥٠    ـــــــــــ ضاح محمد حسن جحانةو ٢٩٠٤٢١٠٤٠ ٢٢
    ضعيف   ــــــــ رافت عبدالرزاق احمد صالح ٢٩٠٤٢١٠٤١ ٢٣
    ضعيف   غائب  ٢.٥٠ هشام هزاع علي محمد ٢٩٠٤٢١٠٤٢ ٢٤
  ٢.٥٠ ٢.٥٠    ــــــــــ محمد صالح احمد قطن ٢٩٠٤٢١٠٤٤ ٢٥
   ٢.٥٠  ٢.٥٠  ـــــــــ محمد احمد عبداهللا بن نعم ٢٩٠٤٢١٠٤٦ ٢٦
    ضعيف ٢.٥٠ ٢.٥٠ ـــــــــــــ فارس عبده عبدالرب ناجي ٢٩٠٤٢١٠٤٧ ٢٧
    ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٥٠ جمال محمد حمود ثابت ٢٩٠٤٢١٠٥٠ ٢٨
      ٢.٥٠   ـــــــــــ نافع محمد علي حسن ٢٩٠٤٢١٠٥١ ٢٩
    ٢.٥٠  ضعيف ضعيف  احمد صالح احمد محمد فهيس ٢٩٠٤٢١٠٥٢ ٣٠



  
  

  األول : المستوى              جامعة عدن 
  مالية ومصارف  : التخصص              آلية االقتصاد 

  الثاني  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثاني نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                     

           
   رنا ناصر عبود هادى: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :التوقيع                                              :التوقيع          

  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة  

مبادئ 
 القانون 

لغة 
انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

مبادئ  لغة عربية 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
شغيل ت

  الحاسوب
٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  

    ضعيف ٢.٥٠   ٢.٥٠ ماجد محمد سعد عبداهللا ٣١٢٩٠٤٢١٠٥٣
 غائب      ٢.٥٠ ضعيف  خولة عصام محمد صالح احمد ٣٢٢٩٠٤٢١٠٥٤
        *غائب محمد صالح قاسم احمد ٣٣٢٩٠٤٢١٠٥٥
  ضعيف     ٢.٥٠ عالء احمد هزاع قاسم ٣٤٢٩٠٤٢١٠٥٨
   ضعيف    ـــــــــ نور عمر عبداهللا الخضرا ٣٥٢٩٠٤٢١٠٥٩
      غائب  ــــــــ بسام آاظم تاية آاظم ٣٦٢٩٠٤٢١٠٦٠
       ٢.٥٠ محمد فؤاد علي سليمان ٣٧٢٩٠٤٢١٠٦٢
       ٢.٥٠ دنيا احمد محمد ناجي ٢٩٠٤٢١٠٦٣ ٣٨
    ضعيف   ٢.٥٠ اشجان خالد عبده ردمان٢٩٠٤٢١٠٦٤ ٣٩
   ٢.٥٠ ضعيف   ضعيف دة رضوان احمد سالمميا٢٩٠٤٢١٠٦٦ ٤٠
  ٢.٥٠     ـــــــــ محمد بدر عبداهللا احمد٢٩٠٤٢١٠٦٧ ٤١
  ٢.٥٠     ــــــــ محمد صالح سيف العلوي٢٩٠٤٢١٠٦٨ ٤٢
      ٢.٥٠ ــــــــــ رنيا ابراهيم محمد ابراهيم٢٩٠٤٢١٠٦٩ ٤٣
  ٢.٥٠     ـــــــــــ فارض حيدرة ناصر احمد٢٩٠٤٢١٠٧٠  ٤٤
  ٢.٥٠     ـــــــــــــ ياسين اسعد هيثم ثابت٢٩٠٤٢١٠٧١ ٤٥
  ٢.٥٠     ـــــــــ ناصر علي سالم حسن٢٩٠٤٢١٠٧٢ ٤٦
  ضعيف    ٢.٥٠  ٢.٥٠ روى احمد علي حمود٢٩٠٤٢١٠٧٥ ٤٧
  ٢.٥٠     ــــــــــــ قاسم علي مندى عبد الحكي٢٩٠٤٢١٠٧٦ ٤٨
  ضعيف  ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠ د محمد سعيداوسان فؤا ٢٩٠٤٢١٠٧٧ ٤٩
  ٢.٥٠ ٢.٥٠   ٢.٥٠ ضعيف ماجد صالح يسلم عبد اهللا ٢٩٠٤٢١٠٧٨ ٥٠
  ٢.٥٠    ٢.٥٠ ضعيف أنور آمال احمد حسن ٢٩٠٤٢١٠٨٠ ٥١
  ضعيف    ٢.٥٠   محمد مسعود روزا عبد اهللا ٢٩٠٤٢١٠٨٣ ٥٢
  ٢.٥٠       لينا هادي ثابت مهدي ٢٩٠٤٢١٠٨٥ ٥٣
    ضعيف غش  /ض   مشتاق سيف قائد األبي ٢٩٠٤٢١٠٨٦ ٥٤
 غش /ض  ٢.٥٠    عبدالفتاح محمد سعيد فرتوت ٢٩٠٤٢١٠٨٧ ٥٥
  ٢.٥٠      صالح محمد حسين هرهره٢٩٠٤٢١٠٩١ ٥٦
  ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠  عبدالصمد  كفاطمة أفسر عبد المل ٢٩٠٤٢١٠٩٥ ٥٧
  ٢.٥٠    ٢.٥٠  محمد شوآت علي محسن ٢٩٠٤٢١٠٩٧ ٥٨
  ضعيف  ضعيف   ٢.٥٠ عمار عارف احمد محمد عامر ٢٩٠٤٢١٠٩٩ ٥٩
  ضعيف  غائب   غائبة ثابت علوي ررحيمة عبد الناص ٢٩٠٤٢١١٠١ ٦٠



  
  
  
  
  

  األول : المستوى              جامعة عدن 
  مالية ومصارف   : التخصص              آلية االقتصاد 

  الثاني  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠م الجامعي للعا  الثاني نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                     

  
   رنا ناصر عبود هادى: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة 

  :التوقيع                                              :التوقيع          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة 

مبادئ 
 القانون 

لغة 
انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

مبادئ  لغة عربية 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
  الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
  ٢.٥٠  ٢.٥٠   ٢.٥٠ أنفال عبداللة سليمان محمد   ٢٩٠٤٢١١٠٢ ٦١
  ضعيف      محمد مرشد يل عبد اهللاريم نب ٢٩٠٤٢١١٠٤ ٦٢
    ضعيف    عالء ابوبكر احمد علي ٢٩٠٤٢١١٠٥ ٦٣
  ضعيف ٢.٥٠ ٢.٥٠   ٢.٥٠ محمد علي ملؤي عبد الرحي ٢٩٠٤٢١١٠٦ ٦٤
   ٢.٥٠    علي احمد يفهد عبد القو ٢٩٠٤٢١١٠٧ ٦٥
  ٢.٥٠       رامي علي بن علي سالم ٢٩٠٤٢١١٠٨ ٦٦
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٥٠  ر سرحان ناصرمحمد ناص ٢٩٠٤٢١١٠٩ ٦٧
    ٢.٥٠  ٢.٥٠  الجليل فتحي جميل علي عبد اهللا ٢٩٠٤٢١١١٠ ٦٨
    ضعيف   ٢.٥٠ فرج بايمين احمد عبد اهللا ٢٩٠٤٢١١١١ ٦٩
    ٢.٥٠  ٢.٥٠  سعيد مكرد ظمحمد عبد الحفي ٢٩٠٤٢١١١٢ ٧٠
  ٢.٥٠  ضعيف  ٢.٥٠  محمد أآرم وجيه عبد اهللا ٢٩٠٤٢١١١٣ ٧١
   ٢.٥٠     أمل ناصر احمد قاسم ٢٩٠٤٢١١١٤ ٧٢
  ضعيف ٢.٥٠ ٢.٥٠   ٢.٥٠ ٢.٥٠ اوثار مصطفى راجح محمد ٢٩٠٤٢١١١٥ ٧٣
  ضعيف  ضعيف   ضعيف رشا الحاج علي محسن ٢٩٠٤٢١١١٧ ٧٤
        ٢.٥٠ آيات سعيد علي بن علي ٢٩٠٤٢١١١٩ ٧٥
  ٢.٥٠   ضعيف   صفاء علي عمر صالح البدوي ٢٩٠٤٢١١٢٠ ٧٦
  ضعيف  غائب  ٢.٥٠  ناصر محمد رامي عبد اهللا ٢٩٠٤٢١١٢١ ٧٧
  غائب   غائب    اشرف محمد عوض سعيد ٢٩٠٤٢١١٢٢ ٧٨
  ٢.٥٠   ٢.٥٠  ٢.٥٠ مباللحا هرضوان عوض عبد رب ٢٩٠٤٢١١٢٣ ٧٩
    ضعيف      علي ي عبد اهللاتجمع  ٢٩٠٤٢١١٢٤ ٨٠
اد   ٢٩٠٤٢١١٢٥ ٨١ د الق ا   رعب ر ي د دي  ءمحم

     فيري
 ضعيف 

 ضعيف 
 

   ٢.٥٠      نعمة حسن بوح  ٢٩٠٤٢١١٢٦ ٨٢



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : ىالمستو              جامعة عدن 
  اقتصاد اعمال : التخصص              آلية االقتصاد 

  الثاني  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثاني نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                     

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة 

مبادئ 
 ون القان

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

مبادئ لغة عربية 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
  الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
  ضعيف ٢.٥٠ ضعيف  ضعيف ضعيف محمود عبدالعزيز علي عثمان ٢٩٠٤١١٠٠٢  ١
       ٢.٥٠ نسمة هاشم محمد فضل ٢٩٠٤١١٠٠٤  ٢
    عيفض    اقدار طالب صالح فضل العولقي ٢٩٠٤١١٠٠٥  ٣
  ضعيف  ضعيف   ضعيف علي محمد علي محمد ٢٩٠٤١١٠٠٦  ٤
  ضعيف  ضعيف  ضعيف ضعيف براق عبدالملك محمد عبدالشكور ٢٩٠٤١١٠٠٧  ٥
 ٢.٧٥ ٢.٥٠ ٣.٧٠ ٣.٧٠ ٢.٩٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ناصر سالم ناصر محمد قرميم ٢٩٠٤١١٠٠٩  ٦
       ٢.٥٠ احمد نجيب رشاد محمد  ٢٩٠٤١١٠١٠  ٧
  ٢.٥٠  ضعيف    دة فؤاد عبده محمد سالمغا ٢٩٠٤١١٠١١  ٨
  ٢.٥٠  ضعيف  ضعيف ٢.٥٠ اآرم عبداهللا عوض المجعلي ٢٩٠٤١١٠١٢  ٩
  ضعيف  ضعيف   ٢.٥٠ اقبال علي حسن علي ٢٩٠٤١١٠١٣ ١٠
  غائب  غائب غائب    غائبه  رابعة محمد صداعي علي ماطر ٢٩٠٤١١٠١٤ ١١
    ٢.٥٠   ٢.٥٠ محمد منصور ياسين محمد ٢٩٠٤١١٠١٦ ١٢
  غائب   ضعيف   ٢.٥٠ سارة بدر صالح علي ٢٩٠٤١١٠١٨ ١٣
    ضعيف     ٢.٥٠ احمد نسار حسين عبدالرحمن  ٢٩٠٤١١٠١٩ ١٤
  ٢.٧٥ ٤.١٠ ضعيف ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٥ ايمان محسن محمد عبيد ٢٩٠٤١١٠٢٠ ١٥
 ٢.٥٠ ضعيف ٢.٥٠ضعيف   غائب  ٢.٥٠ نجوان عادل رستم دولت ٢٩٠٤١١٠٢١ ١٦
  ٢.٥٠  ضعيف  ضعيف ٢.٥٠ جهاد عبدالحكيم محسن احمد ٢٩٠٤١١٠٢٢ ١٧
 ٢.٥٠ ٢.٥٠  ضعيف   ٢.٥٠ عبدالكريم نديم عبدالكريم  مكاوي   ٢٩٠٤١١٠٢٣ ١٨
 غائب غائب  غائب  غائب غائب  دعالء صالح سالم عبد الحمي ٢٩٠٤١١٠٢٥ ١٩
  ضعيف  ضعيف    محمد وحيد عبيد قطن ٢٩٠٤١١٠٢٦ ٢٠
  ضعيف  ضعيف   ٢.٥٠ هدى احمد علي حيدر حسن ٢٩٠٤١١٠٢٩ ٢١
  ٢.٥٠     ضعيف هبة سليم محمد علي  ٢٩٠٤١١٠٣٠ ٢٢
 غائب غائب  غائب   غائب غائب  احمد احمد عبداهللا احمد السعدي ٢٩٠٤١١٠٣١ ٢٣
  ضعيف  غائب  ضعيف غائب عبداهللا ناصر مهدي سالم بجنف ٢٩٠٤١١٠٣٢ ٢٤
   ضعيف     داهللا احمدعلي فضل عب ٢٩٠٤١١٠٣٣ ٢٥
     ٢.٥٠  ٢.٥٠ علي يحي صالح حدد ٢٩٠٤١١٠٣٤ ٢٦
     ٢.٥٠  ٢.٥٠ معين فضل علي سالم ٢٩٠٤١١٠٣٥ ٢٧
   ٢.٥٠ ضعيفغش /ض  ضعيف منذر حسين قاسم محمد مزاحم ٢٩٠٤١١٠٣٦ ٢٨
  ضعيف ٢.٥٠ ضعيف    خلود عبدالخير ناصر علي ٢٩٠٤١١٠٣٧ ٢٩



  
   رنا ناصر عبود هادى: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة  

  :التوقيع                                              :التوقيع                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى              جامعة عدن 
  اقتصاد أعمال : صصالتخ              آلية االقتصاد 

  الثاني  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثاني نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                     

     ضعيف    حسن حداد سالم سونيا ٢٩٠٤١١٠٣٨ ٣٠

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة  

مبادئ 
 القانون 

لغة 
انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

ة لغ
 عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
  ٢.٥٠     ٢.٥٠ بسمة علي محمد سعيد ٣١٢٩٠٤١١٠٤٠
 ٢.٥٠ غائب  ضعيف   ضعيف  مجد هشام محمد فرج ٣٢٢٩٠٤١١٠٤١
    ضعيف   ٢.٥٠ روزا حسن ناصر علي ٣٣٢٩٠٤١١٠٤٣
  ٢.٥٠  ضعيف   ٢.٥٠ ايناس محمد عبداهللا يحي ٣٤٢٩٠٤١١٠٤٤
  غائب      غائب  الفت طارق عبداهللا قاسم ٣٥٢٩٠٤١١٠٤٥
     غائب    سميحة راجح صالح محسن  ٣٦٢٩٠٤١١٠٤٦
  ضعيف  ضعيف    عبدالحكيم علي علي محمد المغربي ٣٧٢٩٠٤١١٠٤٧
    ضعيف    بدر احمد ناصر صالح الكندي ٢٩٠٤١١٠٤٨ ٣٨
  ضعيف       ٢.٥٠ صالح عبداهللانجالء محمد  ٢٩٠٤١١٠٤٩ ٣٩
  ٢.٥٠      عالء وليد عبداهللا قائد ٢٩٠٤١١٠٥٠ ٤٠
  ٢.٥٠      رنا علي بن علي سالم ٢٩٠٤١١٠٥١ ٤١
  ضعيف        سمية عبداهللا حسن مرزوق احمد  ٢٩٠٤١١٠٥٢ ٤٢
  غائب   غائب   غائب  غائب غائب  هشام عبدالجليل عبده احمد  ٢٩٠٤١١٠٥٣ ٤٣
      غائب غائب  عماد الخضر سعيد ناصر  ٢٩٠٤١١٠٥٦  ٤٤
   ٢.٥٠ ضعيف   ضعيف  وعود علي مثنى محمد قاسم  ٢٩٠٤١١٠٥٨ ٤٥
  ٢.٥٠  ضعيف   ضعيف  مزنه عدنان عبداهللا علي  ٢٩٠٤١١٠٥٩ ٤٦
  ضعيف        نهلة محمد سالم محمد مجاهد  ٢٩٠٤١١٠٦٠ ٤٧
  ٢.٥٠      هبة سمير محمد عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠٦٢ ٤٨
  ٢.٥٠   ٢.٥٠   البرح عبد اهللا محمد فارع عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠٦٤ ٤٩
    ضعيف    سالم صالح هادي مبارك ٢٩٠٤١١٠٦٥ ٥٠
    ضعيف   غائب امجد محمد سعيد علي  ٢٩٠٤١١٠٦٦ ٥١
       ٢.٥٠ علي صالح  أحالم عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠٦٧ ٥٢
  ٢.٥٠  ضعيف  ٢.٥٠ ٢.٥٠ مجد فيصل محسن حسين ٢٩٠٤١١٠٦٨ ٥٣
  غائب   غائب   غائب غائب زهور عثيق حسن جابر ٢٩٠٤١١٠٧١ ٥٤
  ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ غائب شوقي ابوبكر احمد محمد عبد اهللا ٢٩٠٤١١٠٧٢ ٥٥
  ٢.٥٠      نهلة احمد ثابت محمد ٢٩٠٤١١٠٧٣ ٥٦
  غائب   غائب  غائب غائب احمد علي احمد علوي الوحيشي ٢٩٠٤١١٠٧٤ ٥٧



           
   صر عبود هادىرنا نا: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :التوقيع                                              :التوقيع          

  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى              جامعة عدن 
  اقتصاد تنمية : التخصص              آلية االقتصاد 

  الثاني  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثاني ل الدراسي الثاني الدور نتيجة الفص                    

  غائب   غائب  ٢.٥٠ غائب غائب صبري عوض صالح عوض ٢٩٠٤١١٠٧٥ ٥٨
  ضعيف   ضعيف   ٢.٥٠ محمد ثابت محمد سيف الدوش ٢٩٠٤١١٠٧٦ ٥٩
  ضعيف  غائب   ضعيف  مهران حيدره محمد العبيدة  ٢٩٠٤١١٠٧٨ ٦٠
  ضعيف  ضعيف ٢.٥٠    أيمن خالد ناصر صالح  ٢٩٠٤١١٠٧٩ ٦١
  ٢.٥٠       سمير محمد محمد مريسي  ٢٩٠٤١١٠٨٠ ٦٢
  ضعيف  ضعيفغش/ض  ضعيف  أيمن محمد علي جسار  ٢٩٠٤١١٠٨١ ٦٣
  ضعيف    ٢.٥٠ ضعيف   بسام علي محمد سيف االغبري  ٢٩٠٤١١٠٨٢ ٦٤
  ٢.٥٠         علي رحمة عبد اهللا  ٢٩٠٤١١٠٨٣ ٦٥

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة 

مبادئ 
  القانون 

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
التسويق 

لغة 
  عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
  الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
   ٢.٥٠     نروين يوسف عبيد محمد ٢٩٠٤٤١٠٠١  ١
      ٢.٥٠ ٢.٥٠ سحر محمود سعيد علي ٢٩٠٤٤١٠٠٢  ٢
 ٢.٥٠     غائب ٢.٥٠ صفاء احمد نعمان عثمان ٢٩٠٤٤١٠٠٣  ٣
    ضعيف  ضعيفضعيف سحر ناصر احمد محمد ٢٩٠٤٤١٠٠٤  ٤
    ضعيف  ضعيف  محمد ناصر بمحمد عبد الوها ٢٩٠٤٤١٠٠٦  ٥
    ضعيف   ٢.٥٠ مازن علي محمد ثابت ٢٩٠٤٤١٠٠٨  ٦
    غائب  غائب غائب محمد عمر صالح محمد ٢٩٠٤٤١٠٠٩  ٧
    ضعيف   ٢.٥٠ زيد محمد زيد إبراهيم ٢٩٠٤٤١٠١٣  ٨
    غائب   غائب علي محمد صالح ألمنذري ٢٩٠٤٤١٠١٤  ٩
   ٢.٥٠ ضعيف  غش/ض ٢.٥٠ محمد نصر محمد بن محمد ٢٩٠٤٤١٠١٥ ١٠
    ضعيف  ضعيف ٢.٥٠ قائد ناحمد نبيل عبد الرحم ٢٩٠٤٤١٠١٦ ١١
   ٢.٥٠   غش/ض  شبيلي لحسام إبراهيم عبد الجلي ٢٩٠٤٤١٠١٧ ١٢
       ٢.٥٠ القلعة رعبد الجبا رنا نصر عبد اهللا ٢٩٠٤٤١٠١٨ ١٣
    ضعيف      محمد ناصر احمد ناصر داوود ٢٩٠٤٤١٠١٩ ١٤
    ضعيف   ٢.٥٠ محمد علوي احمد ملهي ٢٩٠٤٤١٠٢١ ١٥
    ضعيف     صلحرنا محمد علي م ٢٩٠٤٤١٠٢٢ ١٦
  ٢.٥٠       وهيب وليد محمد ناصر ٢٩٠٤٤١٠٢٣ ١٧
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعيف   ٢.٥٠ يحي كعبد المل محمد عبد اهللا ٢٩٠٤٤١٠٢٨ ١٨
  ٢.٥٠     ٢.٥٠ طه احمد محمد سعيد ٢٩٠٤٤١٠٣٠ ١٩
  ٢.٥٠    ضعيفضعيف فواز علي عبدالجبار علي العمراني ٢٩٠٤٤١٠٣٣ ٢٠
  ٢.٥٠       عدنان محمد عليمحمد   ٢٩٠٤٤١٠٣٥ ٢١
     ضعيف  ضعيف ٢.٥٠  سعد سعيد هاشم سالم  ٢٩٠٤٤١٠٣٧ ٢٢



  
   رنا ناصر عبود هادى: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           

  :التوقيع                                              :التوقيع          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى              جامعة عدن 
  اقتصاد تنمية : التخصص              آلية االقتصاد 

  الثاني  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثاني نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                     

           
   رنا ناصر عبود هادى: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة        

  التوقيع                                              :التوقيع          
  
  
  
  
  
  

  ٢.٥٠   ضعيف   ٢.٥٠  حسام احمد سعيد عبداهللا  ٢٩٠٤٤١٠٣٨ ٢٣
     ٢.٥٠    باسل احمد علي قاسم  ٢٩٠٤٤١٠٣٩ ٢٤
  غائب       نائل رشاد عبدالرحمن السيد حسين  ٢٩٠٤٤١٠٤٠ ٢٥
    ضعيف   ٢.٥٠  د محمد هزاعسارة احم  ٢٩٠٤٤١٠٤٢ ٢٦
  ضعيف  ضعيف   غائب ٢.٥٠  نادية سامي محمد احمد  ٢٩٠٤٤١٠٤٣ ٢٧
  غائب        محمد عبداهللا زين اهللا الواقزي  ٢٩٠٤٤١٠٤٤ ٢٨
  غائب    ٢.٥٠    وئام علي محمد سيف  ٢٩٠٤٤١٠٤٧ ٢٩
  ضعيف  ضعيف   ٢.٥٠  وفاء ابوبكر عبداهللا باجابر  ٢٩٠٤٤١٠٤٩ ٣٠

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة 

مبادئ 
القانون 

لغة 
انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

لغة 
  عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

م نض
تشغيل 
  الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
  غائب غائب غائب  غائب   علي عبدالملك سعيد احمد جيزان  ٣١٢٩٠٤٤١٠٥١
  ضعيف     ضعيف  اريج زآي محمد عبده عثمان  ٣٢٢٩٠٤٤١٠٥٢
  ضعيف  ضعيف    ٢.٥٠  جوليا مهدي عباد عوض  ٣٣٢٩٠٤٤١٠٥٤
  ٢.٥٠       ايمن جمال احمد باموسى  ٣٤٢٩٠٤٤١٠٥٥
  ضعيف  ضعيف     سيماء محمود عوض عباد  ٣٥٢٩٠٤٤١٠٦٠
  ٢.٥٠      حمدي عدنان محمد علي ٣٦٢٩٠٤٤١٠٦١
    غائب    وائل احمد عبداهللا محفوظ  ٣٧٢٩٠٤٤١٠٦٢
  ٢.٥٠ ٢.٥٠      صابرين احمد علي ناصر  ٢٩٠٤٤١٠٦٣ ٣٨
  ضعيف ٢.٥٠ ضعيف  ضعيف ٢.٥٠  صفاء مصطفى مصر صالح  ٢٩٠٤٤١٠٦٤ ٣٩
  ٢.٥٠       هال نجيب صالح صالح المفلحي  ٢٩٠٤٤١٠٦٦ ٤٠
  ضعيف  ضعيف     زينب علي صالح العيسي  ٢٩٠٤٤١٠٦٧ ٤١



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى              جامعة عدن 
  اقتصاد دولي : التخصص              آلية االقتصاد 

  الثاني  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     



  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثانينتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                     

           
   رنا ناصر عبود هادى: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :التوقيع                                              :التوقيع          

  
  
  
  
  
  

    
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة 

مبادئ 
 القانون 

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
  التسويق 

لغة 
  عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
  غائب      ٢.٥٠ علي الصارطي هدى جعبل عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠٠١  ١
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعيف   ضعيف سالم ناصر  محمد عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠٠٣  ٢
  ٢.٥٠ ٢.٥٠    ــــــــ بلقيس احمد محمد علوي ٢٩٠٤٣١٠٠٤  ٣
    ضعيف  ٢.٥٠ ٢.٥٠ سعد محمد عبد اهللا عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠٠٥  ٤
  ضعيف   ضعيف   ٢.٥٠ عالء عبده حسين قائد صالح ٢٩٠٤٣١٠٠٦  ٥
  ضعيف   ضعيف   ضعيف اميمة علي محمد يعقوب ٢٩٠٤٣١٠٠٧  ٦
  غائب   ضعيف  ضعيف ٢.٥٠ نصر صالح احمد قاسم ٢٩٠٤٣١٠٠٨  ٧
    ضعيف  ضعيف ضعيف فكري محمد اسماعيل ثابت ٢٩٠٤٣١٠٠٩  ٨
  ٢.٥٠  ضعيف ٢.٥٠ ضعيف ٢.٥٠ فتحية علي جعفر فضل ٢٩٠٤٣١٠١٠  ٩
   ٢.٥٠    ــــــــــ مجدي صالح عبداهللا حسين ٢٩٠٤٣١٠١١ ١٠
  ٢.٥٠  ضعيف  ضعيف ضعيف ن يحيليزا صالح حسي ٢٩٠٤٣١٠١٢ ١١
  ضعيف  ضعيف   ٢.٥٠ ضعيف سالم عبداهللا عزيز احمد ٢٩٠٤٣١٠١٣ ١٢
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعيف  ضعيف ضعيف ليالي احمد فضل عوض ٢٩٠٤٣١٠١٤ ١٣
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعيف  ضعيف  مروى حسين احمد عامر  ٢٩٠٤٣١٠١٨ ١٤
  غائب        عالء ناصر محمد عبداهللا  ٢٩٠٤٣١٠٢٠ ١٥
    غائب  ٢.٥٠ غائب  تهاني صالح احمد عبداهللا  ٢٩٠٤٣١٠٢١ ١٦
  ٢.٥٠         زياد علي محمد صالح  ٢٩٠٤٣١٠٢٢ ١٧
  غائب  غائب غائب  غائبغائب  مطلق محمد سعيد علوان  ٢٩٠٤٣١٠٢٣ ١٨
  ٢.٥٠  ضعيف     انغام احمد ناصر علي  ٢٩٠٤٣١٠٢٤ ١٩
  غائب   ضعيف   ضعيف ضعيف  معتز محفوظ عبدالعزيز مقبل  ٢٩٠٤٣١٠٢٥ ٢٠
ن    ٢٩٠٤٣١٠٢٦ ٢١ داهللا ب ين عب اجي حس ر ن ا عم دني

       بريك
 

 ضعيف
 

       ٢.٥٠  سارة عبداهللا عبده سعيد الدالي  ٢٩٠٤٣١٠٢٧ ٢٢
   ٢.٥٠    ٢.٥٠  سامية محمد عبداهللا سالم دحيان  ٢٩٠٤٣١٠٢٨ ٢٣
    ضعيف   ٢.٥٠ دالينا احمد صالح هيثم ٢٩٠٤٣١٠٣١ ٢٤
  ضعيف  ٢.٥٠    شروق هاني عبدالرحمن محمد ٢٩٠٤٣١٠٣٢ ٢٥
  ٢.٥٠  ضعيف  ٢.٥٠  علي صالح قائد علي ٢٩٠٤٣١٠٣٣ ٢٦
  ٢.٥٠  ضعيف   ٢.٥٠ ناصر الخضر صالح حسين ٢٩٠٤٣١٠٣٤ ٢٧
  ٢.٥٠  ضعيف    نبراس علي محمد احمد ٢٩٠٤٣١٠٣٥ ٢٨
  ٢.٥٠  ضعيف    خطاب صالح عبداهللا صالح ٢٩٠٤٣١٠٣٦ ٢٩
  ٢.٥٠  ضعيف   ٢.٥٠ حنان علي عوض صالح النقيب ٢٩٠٤٣١٠٣٧ ٣٠



  
  

  األول : المستوى                                                                    جامعة عدن              
  اقتصاد دولي : التخصص              آلية االقتصاد 

  الثاني  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠الجامعي  للعام  الثانينتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                     

           
   رنا ناصر عبود هادى: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :التوقيع                                              :التوقيع          

  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسب
  ة       

مبادئ 
القانون 

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

لغة 
 عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
  الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعيف  غائب  حامد صالح محمد عمر الجنيدي ٣١٢٩٠٤٣١٠٣٨
 ٢.٥٠ ٢.٥٠  ضعيف ٢.٥٠  ٢.٥٠ محمد علي ناصر بالل هبة  ٣٢٢٩٠٤٣١٠٣٩
  غائب   ضعيف  غائب غائب عدنان عبدالرب احمد محسن درويش ٣٣٢٩٠٤٣١٠٤٠
       ٢.٥٠ امل يسلم هادي سعيد ٣٤٢٩٠٤٣١٠٤١
  ٢.٥٠  ضعيف   ضعيف الهام علي حسن درويش ٣٥٢٩٠٤٣١٠٤٢
    ٢.٥٠  ٢.٥٠  نرمين عوض علوي محمد فريد ٣٦٢٩٠٤٣١٠٤٣
  ضعيف      سالي علي ياسين سلطان  ٣٧٢٩٠٤٣١٠٤٤
  ضعيف  ضعيف    سارة خالد محمد ثابت ٢٩٠٤٣١٠٤٥ ٣٨
  ٢.٥٠  ضعيف   ضعيف عثمان عبداهللا محمد صالح  ٢٩٠٤٣١٠٤٧ ٣٩
  ضعيف  غائب     ماجد احمد الخضر محمد  ٢٩٠٤٣١٠٤٩ ٤٠
  ضعيف  عيفض     نور محمد عبداهللا بن جميل  ٢٩٠٤٣١٠٥٠ ٤١
    ٢.٥٠   ٢.٥٠  ماجد عبداهللا علي عبدالمانع  ٢٩٠٤٣١٠٥١ ٤٢
  ضعيف  ٢.٥٠   ٢.٥٠  دعاء اآرم محسن آرامة  ٢٩٠٤٣١٠٥٤ ٤٣
   ٢.٥٠         رافت ناصر عمر سعد اهللا  ٢٩٠٤٣١٠٥٥  ٤٤
 ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٥٠     علي الخضر محمد احمد دهيس  ٢٩٠٤٣١٠٥٦ ٤٥
  ٢.٥٠  ٢.٥٠   غائب  عمارينور علي عوض ال  ٢٩٠٤٣١٠٥٧ ٤٦
       ٢.٥٠ ٢.٥٠  الز فضل عبدالقوي حسن  ٢٩٠٤٣١٠٥٩ ٤٧
  ضعيف       سمر احمد فضل حيرده  ٢٩٠٤٣١٠٦٠ ٤٨
  ٢.٥٠  ضعيف   ضعيف امواج عبدالكريم احمد عبداهللا ٢٩٠٤٣١٠٦١ ٤٩
  ضعيف ٢.٥٠    ضعيف سمر مختار محمد عباد ٢٩٠٤٣١٠٦٢ ٥٠
  ضعيف  ضعيف  ضعيف ٢.٥٠ د سالم ناصرنصره محم ٢٩٠٤٣١٠٦٣ ٥١
  ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠   ماجد محمود ابوبكر ثابت ٢٩٠٤٣١٠٦٤ ٥٢
 ضعيف  ٢.٥٠ ٢.٥٠   ضعيف عبداهللا محمد علي سالم ٢٩٠٤٣١٠٦٥ ٥٣
 غائب     ضعيف  بالل آاظم تاية آاظم ٢٩٠٤٣١٠٦٦ ٥٤
 ٢.٥٠ ضعيف  يفضع  ضعيف ضعيف صالحة سالم آليب عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠٦٧ ٥٥
  ٢.٥٠  ضعيف    خالد يونس احمد الشرباصي ٢٩٠٤٣١٠٦٨ ٥٦
   ٢.٥٠ ضعيف   ٢.٥٠ عمر سالم محمد البجيري عبد اهللا ٢٩٠٤٣١٠٧٠ ٥٧
    ضعيف  ٢.٥٠   يافعي احمد صالح محمد عبد اهللا  ٢٩٠٤٣١٠٧٣ ٥٨
   ٤.١٠ ٢.٥٠   ضعيف  محمد باصم محمد علي عبد اهللا  ٢٩٠٤٣١٠٧٤ ٥٩



  
  
  
  
  

  األول : المستوى              جامعة عدن 
  اقتصاد سياحي : التخصص              آلية االقتصاد 

  الثاني : الفصل                   إدارة القبول والتسجيل                       
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثانينتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                     

           
   رنا ناصر عبود هادى: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           

  : التوقيع                                                               :التوقيع          
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة 

مبادئ 
القانون 

لغة 
انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

لغة 
  عربية 

دئ مبا
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
    غائب  غائب  الخضر احمد عبد اهللا احمد عبد اهللا ٢٩٠٤٥١٠٠٢  ١
            ضعيف نوال عمر محمد عمر ٢٩٠٤٥١٠٠٤  ٢
  ضعيف  ضعيف ٢.٥٠ ضعيف ضعيف ياسين عهد احمد عبد اهللا ٢٩٠٤٥١٠٠٨  ٣
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعيف    مريوحي بدر شاهر عبد الك ٢٩٠٤٥١٠١٣  ٤
  غائب   غائب  غائب غائب حسين حسن علي عبد اهللا ٢٩٠٤٥١٠١٤  ٥
  ضعيف         أيمن صالح حسن عبد اهللا  ٢٩٠٤٥١٠١٥  ٦
  غائب   ضعيف  ضعيف ٢.٥٠  عبده  صادق تابت عبدا هللا  ٢٩٠٤٥١٠١٦  ٧
   ٢.٥٠  ضعيف  ٢.٥٠ ٢.٥٠  أآرم ماهر على محمد   ٢٩٠٤٥١٠١٨  ٨
  غائب   غائب   غائب  سنهال شهاب حسن محمد العيد رو  ٢٩٠٤٥١٠١٩  ٩
   ٢.٥٠ ضعيف غائب     محمد احمد محمد سالمين    ٢٩٠٤٥١٠٢٠ ١٠
    ضعيف ٢.٥٠ ٢.٥٠   احمد زآى مبارك عبد اهللا  ٢٩٠٤٥١٠٢٢ ١١
  ٢.٥٠  ضعيف  ٢.٥٠   لطف إبراهيم فاضل  عبد اهللا  ٢٩٠٤٥١٠٢٣ ١٢
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعيف  ضعيف ٢.٥٠  محمد ناجى الحمادى سهام سعيد   ٢٩٠٤٥١٠٢٤ ١٣
  ٢.٥٠  ضعيف ٢.٥٠ ضعيف غائب  محمد احمد صالح عبد اهللا العمري  ٢٩٠٤٥١٠٢٥ ١٤
  ضعيف    ٢.٥٠ ضعيف  ادهم آمال ردمان محمد  ٢٩٠٤٥١٠٢٦ ١٥
  ٢.٥٠    ٢.٥٠   مروان إبراهيم عبده حسن   ٢٩٠٤٥١٠٢٧ ١٦
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعيف  ٢.٥٠   ى محمد خالد محمد عل  ٢٩٠٤٥١٠٢٨ ١٧
  ٢.٥٠  ضعيف  ٢.٥٠ ٢.٥٠  حاسم حسين عبده احمد  ٢٩٠٤٥١٠٣٠ ١٨
  ٢.٥٠ ٢.٥٠     فوزية علي درر حسين ٢٩٠٤٥١٠٣١ ١٩
  ٢.٥٠  غائب   غائب فاطمة صالح سالم  ٢٩٠٤٥١٠٣٢ ٢٠
  ضعيف     ٢.٥٠ وضحه عمر صالح علي سالم ٢٩٠٤٥١٠٣٣ ٢١
  غائب  ٢.٥٠    غائب سحسن محمد عيد روسحر شهاب  ٢٩٠٤٥١٠٣٦ ٢٢
    ٢.٥٠   ٢.٥٠ ذويزن عمر سعيد سالم ٢٩٠٤٥١٠٣٩ ٢٣
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠    عيسى رنيرة عادل عبد القاد ٢٩٠٤٥١٠٤٠ ٢٤
  ٢.٥٠  ضعيف ٢.٥٠   عزة فضل محمد فضل العامري ٢٩٠٤٥١٠٤١ ٢٥
    ٢.٥٠ ٢.٥٠   هناء مصطفى احمد عبدربه ٢٩٠٤٥١٠٤٢ ٢٦
  غائب   ضعيف  ضعيف غائب علي مرشد سحر حسن عبد اهللا ٢٩٠٤٥١٠٤٣ ٢٧
  ضعيف  ضعيف   ضعيف غائب مأمون محمد منير عبد اهللا ٢٩٠٤٥١٠٤٤ ٢٨
    غائب غائب  غائب غائب نوال عوض احمد ناصر ٢٩٠٤٥١٠٤٦ ٢٩
  ٢.٥٠   ٢.٥٠ ضعيف ٢.٥٠ اشرف محسن فرج صالح  ٢٩٠٤٥١٠٤٧ ٣٠



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى              جامعة عدن 
   اقتصاد سياحي: التخصص              آلية االقتصاد 

  الثاني  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي   الثانينتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                     

           
   رنا ناصر عبود هادى: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :التوقيع                                              :التوقيع          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة     

مبادئ 
  القانون 

مبادئ لغة انجليزية 
  التسويق 

لغة 
  عربية 

مبادئ 
قتصاد اال

  الكلي 

نضم تشغيل 
  الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
    غائب   ٢.٥٠  عالء نجيب محمد علوان  ٣١٢٩٠٤٥١٠٤٩
    ضعيف     نبيل محمد عوض عبد اهللا  ٣٢٢٩٠٤٥١٠٥٠
       ضعيف    الفت حميد احمد سالم  ٣٣٢٩٠٤٥١٠٥٢
  ٢.٥٠  ضعيف    ضعيف  خالد محمد صالح عمر  ٣٤٢٩٠٤٥١٠٥٥
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعيف  ٢.٥٠    النورجي نعبد الرحم سسامر عيد رو  ٣٥٢٩٠٤٥١٠٥٦
  ٢.٥٠  ضعيف  ضعيف غائب  مأمون محمد مهيوب قائد  ٣٦٢٩٠٤٥١٠٥٧
  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعيف ٢.٥٠ ضعيف ضعيف  لؤي فضل محضار ناصر  ٣٧٢٩٠٤٥١٠٥٨
  غائب  ضعيف ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠  محسن اسرار شوقي عبد اهللا  ٢٩٠٤٥١٠٥٩ ٣٨
    غائب  غائب غائب  مؤيد نعمان شرف قاسم  ٢٩٠٤٥١٠٦١ ٣٩
 2.50   ضعيف ٢.٥٠ ضعيف ضعيف  احمد عرجي رصالح جمال عبد القاد  ٢٩٠٤٥١٠٦٣ ٤٠



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى                                             جامعة عدن 
  طالب اإلعادة    / مالية ومصارف: التخصص                  آلية االقتصاد 

  الثاني    : الفصل                                                    إدارة القبول والتسجيل                     
م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الجامعي   الثانينتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                    

  
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة   

دئ مبا
القانون 

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

لغة 
 عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
  الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  

 غائب غائب غائب غائب ـــــــــ غائب غائب أمل فرحان حسن محمد علي  ٢٨٠٤٢١٠١٤  ١
 غائب   غائب ــــــــ غائب غائب أعياد محمد مبروك علي ٢٨٠٤٢١٠١٥  ٢
   ضعيف غائب    مسعود صالح مروى عبد اهللا ٢٨٠٤٢١٠٢١  ٣
  غائب غائب  غائب  غائب  هعبد رب عبد اهللا معبد العلي ٢٨٠٤٢١٠٣٧  ٤
  غائب  غائب  غائب غائب صالح عبد اهللا ينزار عبد الهاد ٢٨.٤٢١٠١٨  ٥
  غائب      شذى محمد علي محسن ٢٧٠٤٢١٠٤٤  ٦
  ٢.٥٠       محمد جميل ناجي   ٢٧٠٤٢١٠٨٨  ٧



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
  طالب اإلعادة    / الدولي: التخصص                  آلية االقتصاد 

  الثاني :  الفصل                                              إدارة القبول والتسجيل                     
                                 م  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الجامعي   الثانينتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                    

           
  هاديرنا ناصرعبود: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة   

مبادئ 
 القانون 

لغة 
انجليزية 

مبادئ 
  التسويق 

لغة 
  عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
 غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب عليمحمد سعيد سالم ٢٨٠٤٣١٠٥٧  ١
        سليم صالح محمد علي٢٧٠٤٣١٠٣٩  ٢
   ٢.٥٠  ضعيف  ٢.٥٠  أماني مهدي سيف احمد٢٨٠٤٣١٠٠٧  ٣
  غائب غائب  غائب  غائب غائب صالح عامر مأثار عبد الحكي٢٨٠٤٣١٠١٢  ٤
  غائب غائب   غائب  غائب غائب سعيد علي صالح سعيد٢٨٠٤٣١٠١٤  ٥
   غائب  غائب  غائب غائب بكيل علي مسعود٢٨٠٤٣١٠١٧  ٦
  غائب غائب غائب غائب غائب غائب  رنا ناصر حسين سعيد٢٨٠٤٣١٠٦١  ٧
   غائب       أعياد جمال داود جعفر ٢٧٠٤٣١١٤٢  ٨



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
  طالب اإلعادة    / اقتصاد التنمية: التخصص                  آلية االقتصاد 

  الثاني :  الفصل                                              رة القبول والتسجيل إدا                    
م                                  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الجامعي   الثاني نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور                    

           
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: الراصدةإعداد            
  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

مبادئ   ماالس  رقم القيد  م
المحاسبة   

مبادئ 
 القانون 

لغة 
انجليزية 

مبادئ 
  التسويق 

لغة 
 عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
   غائب غائب  غائب   مفتاح منى سعيد عبد اهللا ٢٨٠٤٤١٠٠٢  ١
   غائب غائب غائب  غائب  محمد ناصر مأآرم عبد الرحي ٢٨٠٤٤١٠٢٣  ٢
  غائب غائب غائب    غائب احمد محمد الخضر احمد ٢٨٠٤٤١٠٢٩  ٣
   غائب   غائب  ضعيف  وديان حسن مهيوب محمد ٢٨٠٤٤١٠٣٦  ٤
   غائب غائب  غائب   فاطمة نصر احمد عباس ٢٨٠٤٤١٠٠٩  ٥
  غائب       دعبد المجي براوية عبد الوها ٢٧٠٤٤١٠٩٨  ٦
   غائب      بشار حسين صالح حسين ٢٧٠٤٤١١٣٤  ٧
   غائب        علي محمد صالح عبد اهللا  ٢٧٠٤٤١١٧٣  ٨
   ضعيف       هدى سيف فضل عوض  ٢٧٠٤٤١٠٥٢  ٩
    غائب       أسرار خالد محمد صالح  ٢٧٠٤٤١٠٨١  ١٠
    ٢.٥٠       أيام محمد سالم صالح   ٢٧٠٤٤١٠٤٨  ١١
      غائب  ضعيف   حسن غالب عائض عوض  ٢٨٠٤٤٠٦٦  ١٢



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
  طالب اإلعادة    / اقتصاد األعمال: التخصص                  آلية االقتصاد 

  الثاني :  الفصل                                              إدارة القبول والتسجيل                     
    م                               ٢٠١٠/ ٢٠٠٩نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور األول للعام الجامعي                     

           
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          

  
  
  
  
 

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة 

مبادئ 
 القانون 

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

لغة 
 عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  

  غائب بغائ  غائب غائب غائب غائب سامح محمد سالم حسين٢٨٠٤١١٠١١  ١
  غائب  غائب غائب غائب غائب غائب أوصاف سالم عمر شيخ٢٨٠٤١١٠٠٧  ٢
   غائب     غائب محمد صالح محمد هيثم٢٧٠٤١١٠٦٧  ٣
  غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب ررائد ردمان عبد القاد٢٨٠٤١١٠١٢  ٤
   غائب  غائب غائب غائب غائب رضية حسين احمد حسين ٢٨٠٤١١٠٣٧  ٥
  غائب غائب غائب غائب غائب غائب  عمار حسن هاشم محمد٢٨٠٤١١٠٦٦  ٦
     غائب    وليد محمد ناصر احمد٢٦٠٤٠١٣٧٠  ٧
     غائب    قمنى محمد حسن عبد الح٢٥٠٤٠١١٩٩  ٨
    ضعيف  غائب    محمد عبد اهللا حأآرم عبد الفتا٢٦٠٤٠١٣٩٤  ٩
    غائب       محمد صالح سعيد احمد  ٢٧٠٤١١٠١٩ ١٠
    غائب       عالمه إسماعيل احمد حسين  ٢٧٠٤١١٠٩٩ ١١
  غائب  ٢.٥٠    ضعيف محمد حسن حسين                ٢٧٠٤١١١١٦ ١٢
    ضعيف     غائب  رشا محسن ناجي مسعد  ٢٧٠٤١١٠٥٢ ١٣
    غائب     ناصر محسن ناصر عبيد         ٢٦٠٤٠١٠٠٤ ١٤
        ضعيف سالي أنيس حمود احمد           ٢٧٠٤١١٠٠٨ ١٥
  ٢.٥٠      ضعيف  ندى صالح احمد منصور         ٢٧٠٤١١٠٢٩ ١٦
  غائب        غائب  صالح  محمد خالد عبد اهللا ٢٧٠٤١١١٢٢ ١٧



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
ص                  آلية االقتصاد  ارف   : التخص ة ومص اد مالي اقتص

  موازي    
  :   المادة                                              إدارة القبول والتسجيل                     

م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩للعام الجامعي   الثانيالدور  الثانينتيجة الفصل الدراسي                    

           

مبادئ   االسم  قم القيدر  م
المحاسبة    

مبادئ 
 القانون 

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

لغة 
  عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  
  ٢.٥٠  ضعيف    محمد ندنيا جواد عبد الرحم ٢٩٠٤٢١٠٠١/م    ١

  ضعيف ٢.٥٠ عيفض  ٢.٥٠ ضعيف   محمد امين سعيد قاسم   ٢٩٠٤٢١٠٠٢/ م  
  ضعيف  ضعيف  ضعيف ٢.٥٠ علي يسلم سعيد عبد اهللا ٢٩٠٤٢١٠٠٣/م  ٣
  ضعيف  ضعيف غائب   فاطمة محسن حسن صالح ٢٩٠٤٢١٠٠٦/م  ٦
          غائب ناجي علي غالب المخرفي هعبد رب ٢٩٠٤٢١٠٠٧/م  ٧
     ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠ محسن علي البكري محمد عبد اهللا ٢٩٠٤٢١٠٠٨/م  ٨
  ٢.٥٠    ٢.٥٠  ٢.٥٠ صالح احمد عوض معطي  ٢٩٠٤٢١٠٠٩/م  ٩
  غائب ٢.٥٠ غائب  غائب ٢.٥٠ علي رمحمد ياسين عبد القاد ٢٩٠٤٢١٠١٠/م  ١٠
        هالة عمر ناصر علي مهدي ٢٩٠٤٢١٠١١/م  ١١
 ضعيف غائب ٢.٥٠ ضعيف    غائب عمرو علي أمعبد احمد فشبري ٢٩٠٤٢١٠١٢/م  ١٢
   ضعيف    ضعيف   حسين محمد الوالي رنا صالح ٢٩٠٤٢١٠١٤/م  ١٤
    ضعيف      صالح علي عوض عبود ٢٩٠٤٢١٠١٥/م  ١٥
        اشرف علي عبده محرم ٢٩٠٤٢١٠١٦/م  ١٦
   ضعيف  ضعيف    منى بشير سعد علي ٢٩٠٤٢١٠١٧/م  ١٧
   ضعيف  ضعيف  غائب غائب عمد علي سالم الخضر ٢٩٠٤٢١٠١٨/م  ١٨
    ضعيف ٢.٥٠        فارح يد الالهنصرة محمود عب ٢٩٠٤٢١٠١٩/ م  ١٩
  ضعيف       غالب راجح رخالد عبد الناص  ٢٩٠٤٢١٠٢٠/م  ٢٠
  ٢.٥٠   ٢.٥٠ ضعيف ٢.٥٠ ٢.٥٠   لطف علي محمد علي مهدي  ٢٩٠٤٢١٠٢١/م  ٢١
  غائب        محمد علي حسان علي الصوفي  ٢٩٠٤٢١٠٢٢/م  ٢٢
  غائب    غائب ٢.٥٠ غائب   حسن صالح محمد عبد اهللا  ٢٩٠٤٢١٠٢٣/م  ٢٣
  غائب       حورية محمود حسين هرهره ٢٩٠٤١١٠٠١/م  ٢٤
   غائب  ضعيف  ٢.٥٠ ضعيف  احمد علي احمد حاجب ٢٩٠٤٥١٠٠١/ م  ٢٦



  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          

  
  
  
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
  اقتصاد مالية ومصارف : التخصص                  آلية االقتصاد 

  طالب التصفية   : المادة                                              إدارة القبول والتسجيل                     
م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور الثاني للعام الجامعي                     

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة    

مبادئ 
 القانون 

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
 ق التسوي

لغة 
  عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  

       ٢.٥٠ عالء جمال غالم    ١
       ٢.٥٠  مروى جمال مقبل الصماتي  ٢٧٠٤٢١١٠٢  ٢
       ٢.٥٠ خلودطاهر عبده عبداهللا ٢٤٠٤٠١١٠٢  ٣
 ٢.٥٠       ٢.٥٠ محمد عبدالفتاح صالح سعيد ٢٦٠٤٠١١٤٥  ٤
         ٢.٥٠  ايمن احمد سعيد احمد  ٢٨٠٤٢١٠٥٧  ٥
/ م  ٦

٢٨٠٤٢١٠٠٦ 
 ايمن جمال احمد ناجي

 ٢.٥٠      
  

       ٢.٥٠  ممدوح عبدالحميد سعيد شمسي ٢٨٠٤٢١٠٤٦  ٧
 ٢/م  ٨

٢٨٠٤٢١٠٠ 
 محمد خليل محمد شمسان 

  ضعيف 
 

  
 

      ضعيف  منال حامد صالح ٢٨٠٤٢١٠١١  ٩
       ضعيف  السقاف ابكر عبداهللا ابوبكر ٢٨٠٤٢١٠٥٦  ١٠
       ٢.٥٠   هبة علي عمر صالح ٢٨٠٤٢١٠٥٦  ١١
  ٢.٥٠   ٢.٥٠   ٢.٥٠  رشا فيصل حسين احمد  ٢٨٠٤٢١٠٥٦  ١٢
      ٢.٥٠  ايمن صالح منذوق ٢٨٠٤٢١٠٥٦  ١٣
        ضعيف  سند محمد عبداهللا مبروك ٢٨٠٤٢١٠٥٦  ١٤
       ٢.٥٠  منصور قاسم صالح  ٢٦٠٤٠١٣٧٧  ١٥
          ضعيف   ياسمين عبده قائد يحيى ٢٧٠٤٢١٠٤٧  ١٦
      ٢.٥٠   اسامه محمد زيد٢٧٠٤٢١٠١٤  ١٧
        ٢.٥٠ ضعيف   زرينة ياسين محمود حسن   ٢٨٠٤٢١٠٥٨  ١٨



           
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          

  
  
  
 
 
 

    
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
  اقتصاد مالية ومصارف : التخصص                  آلية االقتصاد 

  طالب التصفية :   المادة                                              إدارة القبول والتسجيل                     
م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور الثاني للعام الجامعي                     

           
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          

  

     ضعيف    عمرو محمد علي ناجي   ٢٨٠٤٢١٠٧٠  ١٩
       ضعيف    خلدون خالد سعيد   ٢٦٠٤٠١٤٣٣  ٢٠
     ٢.٥٠   صالح احمد عبداهللا وحيش ٢٨٠٤٢١٠٨٨  ٢١
      ٢.٥٠   سامي صالح حميد صالح ٢٨٠٤٢١٠٥٨  ٢٢
    ٢.٥٠       رضيةسعيد مهدي عبدالرب  ٢٨٠٤٢١٠٤٢  ٢٣
   ضعيف ٢.٥٠       محمد سالم عمر   ٢٦٠٤٠١٣٠٨  ٢٤
   ٢.٥٠         هيثم سعد محمد سعيد   ٢٧٠٤٢١١٨٠  ٢٥
   ضعيف         هدى حسن هاشم  ٢٧٠٤٢١٠١٤  ٢٦
   ٢.٥٠         حزهراء سعد صال  ٢٧٠٤٢١٠٣٤  ٢٧
   ضعيف         احمد هارون يسلم   ٢٧٠٤٢١١١٩  ٢٨
   ٢.٥٠         ابرار احمد حسين  ٢٧٠٤٢١٠٢٤  ٢٩
   ٢.٥٠         احمد عمر رجب  ٢٧٠٤٢١٠٩٠  ٣٠

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة    

مبادئ 
 القانون 

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

لغة 
  عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  

  ٢.٥٠      بهجة علي محسن  ٢٧٠٤٢١٠٠١  ١
  ٢.٥٠       ارزاق عبدالحيكم علي احمد  ٢٦٠٤٠١٣١٧  ٢
  ٢.٥٠      نهاد خالد عبدالعزيز٢٦٠٤٠١٣٨٨  ٣
  ٢.٥٠       اسامه محمد عبدالقادر٢٦٠٤٠١٠٩٩  ٤
    ٢.٥٠       محسن عبدالقادر محسن  ٢٨٠٤٢١٠٦٧  ٥
    ٢.٥٠      آن علي محمد العقربي ٢٦٠٤٠١٢٠٦  ٦
  ضعيف       ماجد حمود محمد ٢٨٠٤٢١٠٦٨  ٧
  ضعيف       حسين صالح عبده  ٢٨٠٤٢١٠٧٩  ٨
  ٢.٥٠      صالح محمد حيدره  ٢٤٠٤٠١١٤١  ٩
  ضعيف       محمد عبدالوهاب عبدالحبيب  ٢٨٠٤٢١٠٢٣  ١٠
   ٢.٥٠       شكري فهد علي عثمان ٢٦٠٤٠١٣٧١  ١١
    ٢.٥٠      سعيد عبداهللا الهيثمي  ٢٧٠٤٢١١٣٠  ١٢



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
   اقتصاد اعمال: التخصص                  آلية االقتصاد 

   طالب التصفية:   المادة                                              إدارة القبول والتسجيل                     
م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور الثاني للعام الجامعي                     

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة    

مبادئ 
 القانون 

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

لغة 
  عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  

  ٢.٥٠      يزيد احمد صالح  ٢٧٠٤١١٠٣٧  ١
  ٢.٥٠       زينب محمد بن محمد مثنى ٢٧٠٤١١٠٤٧  ٢
  ٢.٥٠      حنين محمد مسعد ناجي٢٧٠٤١١٠٢٠  ٣
  ضعيف       راوية صالح علي ٢٦٠٤٠١٢٩٩  ٤
   ٢.٥٠       مد اسامه سعيد مح٢٧٠٤١١١٠٤  ٥
   ٢.٥٠      اشرف صالح عبداهللا  ٢٧٠٤١١٠٢٨  ٦
  ٢.٥٠       ابتسام محمد احمد ٢٦٠٤٠١٢٨٣  ٧
  ٢.٥٠      حياة علي صالح محمد٢٦٠٤٠١٤٣٥  ٨
  ٢.٥٠      بشرى زآي عبده سيف٢٦٠٤٠١٢٢٨  ٩
  ٢.٥٠       حنان امين سيف٢٦٠٤٠١٣١٠  ١٠
   ضعيف       وجدي هالل محمد ٢٦٠٤٠١٠٧٠  ١١
   ٢.٥٠      رشا احمد عبداهللا ٢٦٠٤٠١٢٩٩  ١٢
 ٢.٥٠       هبة عادل احمد غالم ٢٧٠٤١١٠٩٢  ١٣
 ٢.٥٠        هيثم قاسم علي خالد ٢٦٠٤٠١٣٩٥  ١٤
    ٢.٥٠     معاذ عبداهللا احمد  ٢٨٠٤١١٠٥٠  ١٥
          ضعيف   انهار محمد علي سنان ٢٨٠٤١١٠٤١  ١٦
      ضعيف    محمد سالم مارينا عبداهللا٢٨٠٤١١٠١٤  ١٧



           
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           
  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
  اقتصاد دولي : التخصص                  آلية االقتصاد 

  تصفية طالب ال:   المادة                                              إدارة القبول والتسجيل                     
م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور الثاني للعام الجامعي                     

         ضعيف   منى عبداهللا صالح الذري٢٨٠٤١١٠٤٠  ١٨
      ضعيف   لول محمد حازم  ٢٨٠٤١١٠٢٨  ١٩

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة    

مبادئ 
 القانون 

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

لغة 
  بية عر

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  

 ٢.٥٠     ٢.٥٠  تهامي محمد سالم الحاج ٢٨٠٤٣١٠٤٩  ١
      ٢.٥٠   هاني الخضر حسين عبداهللا ٢٨٠٤٣١٠٣٤  ٢
      ضعيف  عبداهللا محسن صالح الفضلي  ٢٧٠٤٣١١٢٥  ٣
       ضعيف  اآرم قحطان مسعود  ٢٨٠٤٣١٠٣٢  ٤
        ضعيف  وفاء علي محمد علي  ٢٨٠٤٣١٠٤٧  ٥
    ٢.٥٠     ماريا نبيل احمد نعمان  ٢٨٠٤٣١٠٢٠  ٦
 ٢.٥٠        سمراء محمد مبارك٢٧٠٤٣١٠٨٤  ٧
 ٢.٥٠       حنان عيدروس محمد احمد ٢٨٠٤٣١٠١٣  ٨
 ٢.٥٠       مروى فرج عبداهللا حسن ٢٧٠٤٣١٠٧٠  ٩
 ٢.٥٠        سارة احمد فرحان٢٧٠٤٣١٠٣١  ١٠
   ٢.٥٠       اصالح محمد علي ناجي٢٧٠٤٣١٠٤٠  ١١
   ٢.٥٠      ميادة محمد يحيى سالم٢٧٠٤٣١١١٠  ١٢
 ٢.٥٠ ٢.٥٠      مروى وحيد محمد احمد٢٧٠٤٣١٠٦٢  ١٣
  ٢.٥٠       حسام تميم نعمان سعيد٢٧٠٤٣١٠٥٣  ١٤
   ضعيف      عالء محمد صالح  ٢٦٠٤٠١١٥٧  ١٥



  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: لراصدةإعداد ا           
  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول : المستوى                                     جامعة عدن 
   تنميةصاد اقت: التخصص                  آلية االقتصاد 

  طالب التصفية :   المادة                                              إدارة القبول والتسجيل                     
م                                   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور الثاني للعام الجامعي                     

   ٢.٥٠         عبداهللا احمد  عبدالسالم٢٨٠٤٣١١٠٨  ١٦
  ٢.٥٠       احمد خالد محسن ٢٨٠٤٣١٠٢٩  ١٧
   ٢.٥٠        سماح عبدالحميد علي ٢٧٠٤٣١١٠٢  ١٨
  ٢.٥٠       شائع عزالدين صالح٢٧٠٤٣١٠٠٢  ١٩
   ٢.٥٠        محمد سعيد محمد ٢٧٠٤٣١١١٢  ٢٠
  ضعيف      اخالص حسن محمد ٢٧٠٤٣١٠٧٣  ٢١

مبادئ   االسم  رقم القيد  م
المحاسبة    

مبادئ 
 القانون 

لغة 
 انجليزية 

مبادئ 
 التسويق 

لغة 
  عربية 

مبادئ 
االقتصاد 
  الكلي 

نضم 
تشغيل 
 الحاسوب

٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  

   ٢.٥٠   ٢.٥٠  ريهام انور علوان٢٨٠٤٤١٠١٦  ١
      ضعيف   وفاء حسن محمد علي  ٢٧٠٤٤١٠١١  ٢
      ضعيف  منيف علي حسين ٢٨٠٤٤١٠١٨  ٣
       ٢.٥٠  مراد صالح سالم ناصر  ٢٤٠٤٠١٠٧٦  ٤
  ٢.٥٠        سمية ناصر احمد اليافعي  ٢٧٠٤٤١٠٠٨  ٥
   ٢.٥٠       محمد صالح عبداهللا علي  ٢٧٠٤٤١٠٧٣  ٦
 ٢.٥٠        سماح محمد سالم  ٢٧٠٤٤١٠٤٣  ٧
  ٢.٥٠      ه احمد عماد نعمان عبد٢٧٠٤٤١٠٨٢  ٨
  ٢.٥٠      اآرامي محمود محمد عوض٢٨٠٤٤١٠٠٧  ٩
  ٢.٥٠       زايد عبده عبداهللا ٢٧٠٤٤١٠٤٤  ١٠
   ٢.٥٠       سحر علي بحران٢٧٠٤٤١٠٣٩  ١١
   ٢.٥٠      عالء حزام محمد قائد٢٨٠٤٤١٠٢٢  ١٢
  ٢.٥٠      ساره مهدي عبداهللا٢٧٠٤٤١٠٢٦  ١٣



           
  رنا ناصرعبودهادي: مسجل الكلية                ماطر سحر احمد عبد اهللا: إعداد الراصدة           

  :لتوقيع ا                                             :التوقيع          
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


