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  م٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي  الثانيالدور  الثانينتيجة الفصل الدراسي 

 االسم رقم القيد م
االقتصاد 
القياسي

االقتصاد 
 ١اإلداري 

 دراسة الجدوى
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٣ ٤ ٣ ٥ ٤ ٣ 
 ٢.٥٠  ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ عماد خالد حسن علي٢٧٠٤١١٠٠٤ ١
 ٢.٥٠  ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ شكري إبراهيم علي اسماعيل٢٧٠٤١١٠٠٩ ٢
 ٢.٥٠  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ بشرى محمد ناصر حسين٢٧٠٤١١٠١١ ٣
 ــــــ  ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٩٥ مبارك أحمد عبد الرحمن لشرم٢٧٠٤١١٠١٦ ٤
 ــــــ غائب ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ حنين محمد مسعد ناجي٢٧٠٤١١٠٢٠ ٥
 غائب  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ محمد حسن عبداهللا علي٢٧٠٤١١٠٢١ ٦
 ــــــ راسب ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ لي علوي السقافمحمد عمر ع٢٧٠٤١١٠٣١ ٧
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ مروى صالح محمد سعد٢٧٠٤١١٠٣٤ ٨
 غائب  ــــــ ــــــــــــــــــ عبد الكريم يوسف صالح٢٧٠٤١١٠٤٠ ٩
 ٢.٥٠  ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ علي أحمد قائد محمد٢٧٠٤١١٠٤٦ ١٠
 غائب  ــــــ ــــــ ــــــ غائب نائف محمد قاسم طالب٢٧٠٤١١٠٥٤ ١١
 ٢.٥٠  ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ سحر عبداهللا محسن صالح٢٧٠٤١١٠٥٩ ١٢
 ــــــ  ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ منيه حيدره منصور خبر٢٧٠٤١١٠٦٣ ١٣
 ٢.٥٠  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ حسين سالم عوض عبيد باسواد٢٧٠٤١١٠٦٩ ١٤
 ٢.٥٠  ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ابتسام عبد الملك حيدر محمد ٢٧٠٤١١٠٧٦  ١٥
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ميرفت أمين درمان محمد ٢٧٠٤١١٠٨٠  ١٦
 ــــــ غائب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ عماد مصطفى علي عوض ٢٧٠٤١١٠٨٢  ١٧
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ غائب غائب محمد صالح إبراهيم سعيد ٢٧٠٤١١٠٨٦  ١٨
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غادة عبد الرحمن عبده  سيف القدسي ٢٧٠٤١١٠٨٧  ١٩
 ــــــ  ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ريهام محمد إبراهيم عبده٢٧٠٤١١٠٨٨  ٢٠
 ــــــ  ــــــ ــــــ ــــــ غائب علي خالد حسين صالح الجرادي٢٧٠٤١١٠٨٩  ٢١
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ وعد عبد الرحمن السيد ٢٧٠٤١١٠٩٤  ٢٢
 ــــــ  ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ منال محمد حازم عبد اهللا ٢٧٠٤١١٠٩٦  ٢٣
 ٢.٥٠ راسب ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ألهامي محمد ناصر صالح٢٧٠٤١١١٠١  ٢٤
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ أسامة سعيد محمد سعيد٢٧٠٤١١١٠٤  ٢٥
 غائب  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ محمد مؤمن برخدله٢٧٠٤١١١٠٦  ٢٦
 ــــــ غائب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ هبون عبد اهللا دعالة٢٧٠٤١١١٠٨  ٢٧
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ محمد خالد سعيد يحي ٢٧٠٤١١١٠٩  ٢٨
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مروان هائل حزام شمسان ٢٧٠٤١١١١١  ٢٩
 ــــــ غائب ــــــ ــــــ ــــــ غائب ناجي أحمد علوي منصور ٢٧٠٤١١١١٥  ٣٠
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٣ ٤ ٣ ٥ ٤ ٣ 

 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ نهى سعيد صالح حسن ٢٧٠٤١١١٢١  ٣١
 ٢.٥٠ راسب ٢.٥٠ راسب ــــــ راسب آريمة علي عوض عبد ربة  ٢٦٠٤٠١١٧٩  ٣٢
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ مازن عمر ثابت احمد  ٢٦٠٤٠١٢١١  ٣٣
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ رمزي احمد عمر باظفاري   ٢٦٠٤٠١١٧٥  ٣٤
 ٢.٥٠ راسب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ معمر عادل عبد الرزاق  ٢٦٠٤٠١٤٣٨  ٣٥
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  حنان أمين سيف عبد اهللا   ٢٦٠٤٠١٣١٠  ٣٦
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠  مد سعيد يسلم بن قنعان اح  ٢٦٠٤٠١٣٨٠  ٣٧
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ غائب  ريم فيصل احمد حسين البيحاني   ٢٦٠٤٠١١٦٩  ٣٨
 ٢.٥٠ غائب ــــــ غائب ــــــ ــــــ  ندى احمد محمد الشعبي   ٢٦٠٤٠١٤٠٧  ٣٩
 ٢.٥٠ راسب ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠  بشرى زآي عبده سيف   ٢٦٠٤٠١٢٢٨  ٤٠
 ٢.٥٠  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  أماني احمد محمد حسين   ٢٦٠٤٠١٠٥١  ٤١
 ٢.٥٠  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  احمد نبيل احمد حمادي   ٢٦٠٤٠١٠٧٨  ٤٢
 ــــــ  ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠  محمد بشير سعيد علي   ٢٦٠٤٠١١٢٢  ٤٣
 ٢.٥٠ غائب ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠  قادر سعيد محمد وئام عبد ال  ٢٦٠٤٠١٣٣١  ٤٤
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  زينب محمد بن محمد مثنى   ٢٧٠٤١١٠٤٧  ٤٥
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ  شادي شهاب عبداهللا محمد  ٢٧٠٤١١٠٩٣  ٤٦
  غائب غائب ئبغا غائب ــــــ غائب  ياسرأحمد قاسم بدحيل  ٢١٠٤٠١٢٦٥  ٤٧
  ــــــ    ــــــ  ــــــ ــــــ  راسب سماح أنور نور محمد ٢٧٠٤١١١٠٣  ٤٨
٢٦٠٤٠١٠٠  ٤٩

٤ 
 ــــــ ــــــ ــــــ غائب ناصر محسن ناصر عبيد 

 غائب 
٢٦٠٤٠١١٨  ٥٠

٣ 
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ سوسن مختار سالم هيثمي 

 ــــــ ٢.٥٠
٢٦٠٤٠١٢٣  ٥١

٧ 
 سهير طالل حسين محمد 

 راسب
 ــــــ راسب ــــــ

 ــــــ راسب
٢٦٠٤٠١٣٧  ٥٢

٠ 
 وليد محمد ناصر احمد 

 ــــــ
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ

٢.٥٠ ٢.٥٠ 
٢٦٠٤٠١٠٨  ٥٣

٣ 
 هبة عوض احمد علي 

 غائب
 ــــــ غائب ــــــ

 ــــــ 
٢٥٠٤٠١١٩  ٥٤

٩ 
 منى محمد حسن عبد الحق 

 غائب
 ــــــ ــــــ ــــــ

 غائب ــــــ
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  الثالث :المستوى                            جامعة عدن 
 المالي والنقدي : القسم                  آلية االقتصاد 
  الثاني: الفصل                والتسجيل إدارة القبول 

  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي  الثانينتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور 
 االسم رقم القيد م

االقتصاد 
  القياسي

القطاع 
المالي 

والنقدي 
في  والتنمية
  اليمن

االستثمار 
المالي 
 وتحليله

تمويل 
  االستثمار

 األسواق
 ألماليه
   والنقدية

أقتصاد 
مالي 

)٢( 
 اإلدارة
  المالية

٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢ ٣ 
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ أآرم محمد علي احمد  ٢٧٠٤٢١٠٠٢ ١
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــــــــ سميرة سالم سعيد عوض ٢٧٠٤٢١٠٠٥ ٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ــــــ محمد حسن بانبيلة حنان حسن ٢٧٠٤٢١٠٠٨ ٣
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــأزهار عبد القادر علي محمد الوزان  ٢٧٠٤٢١٠٠٩ ٤
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ أفراح  نوشاد عناية اهللا خان ٢٧٠٤٢١٠١٠ ٥
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ راسب ــــــ ٢.٥٠ تمنى فضل حسن سالم ثابت ٢٧٠٤٢١٠١٣ ٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غائب ــــــ ــــــ أسامه محمد زيد محمود ٢٧٠٤٢١٠١٤ ٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ آيات راشد عوض محمد ٢٧٠٤٢١٠١٧ ٨
 ــــــ ــــــ غائب غائب غائب ــــــ غائب مروى فضل علي ابوبكر ٢٧٠٤٢١٠١٨ ٩
 ــــــ غائب ــــــ غائب غائب ــــــ غائب عبد الرحمن محمد أحمد عبداهللا ٢٧٠٤٢١٠٢٠ ١٠
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ راويه عبد الرحمن عبداهللا شمسان ٢٧٠٤٢١٠٢٢ ١١
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ غائب ــــــ ــــــ أبرار احمد حسين آليب ٢٧٠٤٢١٠٢٤ ١٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غائب ــــــ ــــــ عبد المجيد أحمد قحطان مقبل  ٢٧٠٤٢١٠٢٥ ١٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ عبير حسين احمد صالح ٢٧٠٤٢١٠٢٦ ١٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ احمد ناجي طالب مثنى ٢٧٠٤٢١٠٢٧ ١٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ سحر محمد عبد المجيد محمد  ٢٧٠٤٢١٠٢٨ ١٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ زهراء سعد صالح محرز ٢٧٠٤٢١٠٣٤ ١٧
 ٢.٥٠٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ غائب ٢.٥٠ ٢.٥٠ هدى حسن هاشم محمد االهدل ٢٧٠٤٢١٠٤٢  ١٨
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ عبير رضوان عبداهللا سعيد ٢٧٠٤٢١٠٤٥  ١٩
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ محمد مبارك هادي أحمد بشير ٢٧٠٤٢١٠٤٨  ٢٠
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ماجد إقبال عبد اللطيف إبراهيم ٢٧٠٤٢١٠٥١  ٢١
 ــــــ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ أماني علي عبد الباقي عبد الحق ٢٧٠٤٢١٠٥٣  ٢٢
 ٣.١٠٤.٣٥ ــــــ ٤.١٠ ٢.٥٠ ٤.٦٥ ٣.٥٠ هند محمد أحمد علي ٢٧٠٤٢١٠٥٤  ٢٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ مازن هدار أحمد عمر ٢٧٠٤٢١٠٥٥  ٢٤
 ٢.٥٠٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ مصطفى احمد محمد سعيد سالم ٢٧٠٤٢١٠٦١  ٢٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ أصيل شفيق غالب علي ٢٧٠٤٢١٠٦٢  ٢٦
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ نصر عبد الحكيم محمد مهيوب ٢٧٠٤٢١٠٧٠  ٢٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ عمر محمد حسين محمد الزهري ٢٧٠٤٢١٠٧٦  ٢٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غائب ــــــ ــــــ آفاية صالح حرسي عوض ٢٧٠٤٢١٠٧٧  ٢٩
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ حسين صالح عبده علي البيضائي ٢٧٠٤٢١٠٧٩  ٣٠

١  
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  الثالث :المستوى                            جامعة عدن 
 ي المالي والنقد: القسم                  آلية االقتصاد 

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

 االسم رقم القيد م

االقتصاد 
 القياسي 

القطاع 
المالي 

والنقدي 
 والتنمية

 في اليمن 

االستثما
ر المالي 
وتحليله 

تمويل 
 االستثمار 

 األسواق
 المالية
   يةوالنقد

أقتصاد 
مالي 

)٢( 
 اإلدارة
  المالية

٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢ ٣ 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ نسرين علي ناصر علي البرآاني ٢٧٠٤٢١٠٨٢ ٣١
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ غائب ــــــ ــــــ نصر أحمد عبداهللا صالح ٢٧٠٤٢١٠٨٤ ٣٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ علي أحمد رويس عوض ٢٧٠٤٢١٠٨٥ ٣٣
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ  ــــــ ــــــ أحالم محمد عوض سالم  ٢٧٠٤٢١٠٩٧ ٣٤
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ أمل حيدره عبد اهللا  عطا  ٢٧٠٤٢١٠٩٨ ٣٥
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ــــــ لينا عبد اهللا آليب عبد اهللا  ٢٧٠٤٢١١٠٠ ٣٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ بهجه علي محسن صالح  ٢٧٠٤٢١١٠١ ٣٧
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ نصر خالد عبد اهللا محمد  ٢٧٠٤٢١١١٢ ٣٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ آرم نجيب محمد صالح  ٢٧٠٤٢١١١٣ ٣٩
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غائب ــــــ ــــــ حسين أحمد علي أبو بكر المشهور ٢٧٠٤٢١١١٨ ٤٠
 ــــــ٢.٥٠ راسب ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ وعد وجدان أحمد عبد الرحمن  ٢٧٠٤٢١١٢٠ ٤١
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ غائب ٢.٥٠ ــــــ ــــــ بسام رضوان محسن محمد  ٢٧٠٤٢١١٢٥ ٤٢
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ سعيد عبد اهللا الهيثمي علي  ٢٧٠٤٢١١٣٠ ٤٣
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ صفاء محسن صالح محمد  ٢٦٠٤٠١٢٦٨ ٤٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ مروان عبد اهللا عمر الفاطمي  ٢٦٠٤٠١٤٤٢ ٤٥
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ايات عبد ه محمد عبد الرحيم  ٢٦٠٤٠١٢٦٠ ٤٦
 ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ احمد الخضر عبداهللا ٢٦٠٤٠١١٥٨ ٤٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ خلود محمد حسن محمد  ٢٦٠٤٠١٢٩٦ ٤٨
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ  مقبل فضل عبد اهللا دنيا   ٢٦٠٤٠١٢١٨ ٤٩
 ــــــ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠  هناء محمود عبد الرحمن علي   ٢٦٠٤٠١٣٥٥ ٥٠
 ــــــ ــــــ راسب ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ  محمد محمود شمسان عزيزي   ٢٦٠٤٠١٣٨٣ ٥١
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠  مروى محمد سعد سالم   ٢٦٠٤٠١٠٣٣ ٥٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ راسب  فتاح ياسين حسن احمد   ٢٦٠٤٠١٠٨٨ ٥٣
 ٢.٥٠٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ  شكري فهد علي عثمان غالب   ٢٦٠٤٠١٣٧١ ٥٤
 ــــــ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ راسب ــــــ ــــــ  اشواق علي محمد صالح   ٢٦٠٤٠١١٣٧ ٥٥
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ  صبرين سالم حسن خميس   ٢٦٠٤٠١٣٨٢ ٥٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ غائب ــــــ ٢.٥٠  احمد هارون يسلم صالح  ٢٧٠٤٢١١١٩ ٥٧
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ  نائله محمد علي شائف  ٢٧٠٤٢١١٢٣ ٥٨
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠  محمد سالم عمر بن سلم  ٢٦٠٤٠١٣٠٨ ٥٩
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غائب ــــــ راسب  دويزن علي محسن عبادي  ٢٧٠٤٢١٠٩ ٦٠
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 االسم رقم القيد م

االقتصاد 
 القياسي 

القطاع 
المالي 

والنقدي 
والتنميه 
 في اليمن 

االستثما
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تمويل 
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االسواق 
الماليه 

 والنقديه  

أقتصاد 
مالي 

)٢( 
اإلداره 

 لماليه ا
٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢ ٣ 

٦١ 
 اماني احمد عون العشري٢٧٠٤٢١٠٦٤

٢.٥ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ راسب
٠ 

 ــــــ

 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ محمد عبدالفتاح صالح سعيد٢٦٠٤٠١١٤٥ ٦٢
٦٣ 

 عمر علي عبدربه صالح٢٧٠٤٢١٠٩٩
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠

٢.٥٠ 
٢.٥
٠ 

٢.٥٠ 

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مادلين فضل محمد مقبل  ٢٦٠٤٠١٠٢٩ ٦٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غائب ايمان محمد علي ناصر  ٢٦٠٤٠١٣١٩ ٦٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  محمد عيدروس محمد العمري  ٢٦٠٤٠١١٤٩ ٦٥
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  الثالث :المستوى                             جامعة عدن 
م                    قتصاد آلية اال دولي : القس ة /ال المجموع
 األولى  

  الثاني: الفصل                   إدارة القبول والتسجيل 
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 االسم رقم القيد م

اقتصاد 
 قياسي

أسواق المال 
إستثمارات   العالميه

أجنبيه 
 معاصره

 االقتصاد
العربي 
  واليمني

رسم 
السياسات 
واتخاد 
  القرار

أقتصاديات 
الدول 

الصناعيه 
  المتقدمه

تجارب 
تنمويه 
  معاصره

٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ٣  ٣  
 ــــــ ــــــ راسب ــــــ راسب ــــــ ــــــ تامر عبده السيد حسين المسني  ٢٧٠٤٣١٠٠١ ١
 ٢.٨٠ ٣.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ راسب ٢.٧٥راسب عفاف عيدروس أحمد عوض ٢٧٠٤٣١٠٠٤ ٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ منى عبد العزيز عبده علي ٢٧٠٤٣١٠٠٥ ٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ٢.٥٠ زهرة يوسف محمد صالح  ٢٧٠٤٣١٠١٧ ٤
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ غائب ــــــ٢.٥٠ ساره احمد فرحان قاسم  ٢٧٠٤٣١٠٣١ ٥
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ٢.٥٠ مياده محمود علي محمد بيرو ٢٧٠٤٣١٠٣٤ ٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ اقدار طربوش عبده قاسم  ٢٧٠٤٣١٠٣٦ ٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ اصالح محمد علي ناجي  ٢٧٠٤٣١٠٤٠ ٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ سيف صالح هيثم فرج  ٢٧٠٤٣١٠٤٢ ٩
 ــــــ غش ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ٢.٥٠  منى محمد جامع ديرية    ٢٧٠٤٣١٠٩٤ ١٠
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ راسب ٢.٥٠ ــــــ آمال عبداهللا أحمد حسين  ٢٧٠٤٣١٠٥٠ ١١
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ي حاج سالمين محفوظ مجد ٢٧٠٤٣١٠٥٤  ١٢
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ رشا محمد صالح المسعري  ٢٧٠٤٣١٠٥٧  ١٣
 ٣.٢٥ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ صالح محمد صالح صوملي  ٢٧٠٤٣١٠٦٠  ١٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ٢.٥٠ ى جعفر مسعد سحر مصطف ٢٧٠٤٣١٠٦٣  ١٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــراسب سعاد صادق حسين عبداهللا  ٢٧٠٤٣١٠٦٤  ١٦
 ــــــ ٢.٥٠ راسب ــــــ راسب راسب ــــــ سامح عادل قاسم حسن سيف  ٢٧٠٤٣١٠٦٦  ١٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ٢.٥٠  بامسلم منيه سالم صالح عبداهللا ٢٧٠٤٣١٠٦٨  ١٨
 ٢.٥٠ ٣.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠راسب  ايمن حمود قاسم علي   ٢٦٠٤٠١٣٥٢  ١٩
 ــــــ غائب ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ سمراء محمد مبارك باحميش  ٢٧٠٤٣١٠٨٤  ٢٠
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــراسب اخالص حسين محمد المولد  ٢٧٠٤٣١٠٧٣  ٢١

       
  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية                       ريزا ناصر عبود: إعداد الراصدة

  :التوقيع:                                                                    التوقيع
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالث :المستوى                             جامعة عدن 
م                    آلية االقتصاد  دولي : القس ة /ال المجموع

 الثانيه 
  الثاني: الفصل                   إدارة القبول والتسجيل 

  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي  الثانينتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور    
 االسم رقم القيد م

اقتصاد 
 قياسي

أسواق 
المال 
  العالميه

ثمارات إست
أجنبيه 
 معاصره

االقتصاد 
العربي 
  واليمني

رسم 
السياسات 
واتخاد 
  القرار

أقتصاديا
ت الدول 
الصناعيه 
  المتقدمه

تجارب 
تنمويه 
  معاصره

٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ٣  ٣  
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ سهى قاسم مرشد علي  ٢٧٠٤٣١٠٧٧ ٤
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ المرفدي دينا جمال سعيد صالح  ٢٧٠٤٣١٠٨٠ ٥
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ناصر الخضر محمد ناصر ٢٧٠٤٣١٠٨٩ ٩
 ٤.٥٥ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ اعتدال ياسين علي هواش ٢٧٠٤٣١٠٩٠ ١٠
 ٤.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ إماني محمد علي هواش ٢٧٠٤٣١٠٩١ ١١
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ سحر نبيل خليل عبده ٢٧٠٤٣١٠٩٢ ١٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ٢.٥٠ مجدي علي أحمد صالح ٢٧٠٤٣١٠٩٦ ١٦
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠راسب حلمي عمر شيخ الهارش ٢٧٠٤٣١٠٩٨ ١٧
 ٣.٢٠ ــــــ ــــــ غائب ــــــ ــــــ ــــــ ماهر محمد سعيد علي  ٢٧٠٤٣١١٠٠ ١٨
 ٤.٢٥ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ أحالم طالل علي عبد الملك ٢٧٠٤٣١١٠٣ ٢٠
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٣.٧٥ ــــــ مهدي عمر حيدره محمد  ٢٧٠٤٣١١٠٥ ٢١
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ٢.٥٠ مياده محمد يحي سالم ٢٧٠٤٣١١١٠ ٢٢
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ٢.٥٠ ساره عبده محمد صالح  ٢٧٠٤٣١١١١ ٢٣
 ــــــ ــــــ ــــــ غش ــــــ ــــــ ــــــ محمد سعيد محمد باصبرين  ٢٧٠٤٣١١١٢ ٢٤
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــراسب بسام جميل سالم صالح  ٢٧٠٤٣١١١٤ ٢٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــراسب شذى حسين عبدالرحيم عبداهللا  ٢٧٠٤٣١١١٥ ٢٧
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ راسب ــــــ ٢.٥٠راسب فهد فيصل محمد عبداهللا ٢٧٠٤٣١١١٦ ٢٨
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠راسب ق منصور سعيد احمد طار ٢٧٠٤٣١١٢١ ٢٩
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ٢.٥٠ محمد صالح عبد اهللا شيخ  ٢٦٠٤٠١٢٨٦ ٣٠

       
  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية                       ريزا ناصر عبود: إعداد الراصدة

  :التوقيع                                                         :           التوقيع
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالث :المستوى                             جامعة عدن 
م                    آلية االقتصاد  دولي : القس ة /ال المجموع

  الثانيه
  الثاني: الفصل                   إدارة القبول والتسجيل 

  م ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الجامعي  الثانيراسي الثاني الدور نتيجة الفصل الد   
 االسم رقم القيد م

اقتصاد 
 قياسي

أسواق 
المال 
  العالميه

إستثمارات 
أجنبيه 
 معاصره

االقتصاد 
العربي 
  واليمني

رسم 
السياسات 
واتخاد 
  القرار

أقتصاديات 
الدول 

الصناعيه 
  المتقدمه

تجارب 
تنمويه 
  معاصره

٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ٣  ٣  
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ  وعد احمد سالم عبده   ٣١٢٧٠٤٣١٠٦٧
 ــــــ غائب ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ راسب  مروى عيدروس عبدربه  ٣٢٢٦٠٤٠١٣٠٠
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ راسب  منعم سالم عوض باخراش   ٣٣٢٦٠٤٠١١٨١
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ   احمد عبد السالم عبد اهللا  ٣٥٢٧٠٤٣١١٠٨
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠راسب   عالء محمد صالح   ٣٦٢٦٠٤٠١١٥٧

       
  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية                       ريزا ناصر عبود: إعداد الراصدة

  :التوقيع                                     :                               التوقيع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالث :المستوى                                جامعة عدن 
م                       آلية االقتصاد  ام : القس ة /الع المجموع

 األولى    
  الثاني: الفصل                     إدارة القبول والتسجيل 

   
   م٢٠٠٩/٢٠١٠الجامعيللعام  الثانيل الدراسي الثاني الدور نتيجة الفص

 االسم رقم القيد م

اقتصاد 
 قياسي

اقتصاد 
  سياحي

دراسة 
الجدوى 
وتقييم 

  المشروعات

االقتصاد 
العربي 
  واليمني

أساليب 
التخطيط 
  االقتصادي

أقتصاد 
  منزلي

استخدام 
الحاسوب 

في 
  االقتصاد

٣  ٣  ٣  ٤  ٥  ٣  ٣  
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ  جمال حسن عبيد صابرين ٢٧٠٤٤١٠٠٢ ١
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ سحر محمد آليب أحمد ٢٧٠٤٤١٠٠٣ ٢
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠  سمية ناصر احمد اليافعي   ٢٧٠٤٤١٠٠٨ ٤
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ صبرا عمر محمد عبيد عالق ٢٧٠٤٤١٠٠٩ ٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ أعياد عبداهللا حسن إبراهيم ٢٧٠٤٤١٠١٠ ٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ وفاء حسن محمد علي السفياني  ٢٧٠٤٤١٠١١ ٧
 ــــــ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ أحمد علي عبداهللا عوض ٢٧٠٤٤١٠١٢ ٨
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ راسب نصر صالح عبد ربه محمد الشيباني  ٢٧٠٤٤١٠٢٠ ٩
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ عفاف عبد على ناصر ابوبكر  ٢٧٠٤٤١٠٢٦ ١٠
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ منار محمد عبداهللا صويلح ٢٧٠٤٤١٠٢٩ ١١
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ فردوس محمد آليب عبده ٢٧٠٤٤١٠٣٣ ١٢
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ساره يوسف فضل علي ٢٧٠٤٤١٠٤١ ١٣
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ سامي علي محمد حسين ٢٧٠٤٤١٠٤٥ ١٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ هبه هاشم عبداهللا غريب ٢٧٠٤٤١٠٥١ ١٥
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ أحمد طارق عبده ثابت الطاهري ٢٧٠٤٤١٠٥٧ ١٦
 ــــــ غائب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ عائدة ناصر جبران عبداهللا ٢٧٠٤٤١٠٥٩ ١٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ فوزية أحمد سالم علي ٢٧٠٤٤١٠٦٠ ١٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ سيما نوف علي عبادي سعيد ٢٧٠٤٤١٠٦٢ ١٩
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ أآرم فهمي محمد أحمد الصوفي ٢٧٠٤٤١٠٦٥ ٢٠
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ أم الخير هيثم عبده محمد ٢٧٠٤٤١٠٦٧ ٢١
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ معاذ مبروك سالمه مبروك ٢٧٠٤٤١٠٧١ ٢٢
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ غائب  سحر هادي محسن صالح  ٢٦٠٤٠١٢٥١ ٢٣
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ راسب ــــــ ٢.٥٠  منى محمد سعيد عقالن   ٢٦٠٤٠١١٦٠ ٢٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غائب ــــــ ٣.٧٥  علي فضل محمد سعيد  ٢٧٠٤٤١١٤٣ ٢٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ٢.٥٠  محجوب صالح احمد ناشر  ٢٧٠٤٤١١٣٧ ٢٦
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ عبداهللا جرادي أحمد سالم ٢٧٠٤٤١٠٧٤  ٢٧
 ــــــ غائب ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــعيدروس جالل يحي عبدالرحمن ٢٧٠٤٤١٠٧٥  ٢٨



 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ وضاح نجيب عبداهللا محمد ٢٧٠٤٤١٠٧٦  ٢٩
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ يز ثابتصابر علي عبد العز ٢٧٠٤٤١٠٨٠  ٣٠
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  الثالث :المستوى                                جامعة عدن 
م                       آلية االقتصاد  ام : القس ة /الع المجموع

   الثانيه
  الثاني: الفصل                     إدارة القبول والتسجيل 

  م ٢٠٠٩/٢٠١٠نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور األول  للعام الجامعي
 االسم رقم القيد م

اقتصاد 
 قياسي

اقتصاد 
  سياحي

سة درا
الجدوى 
وتقييم 

  المشروعات

االقتصاد 
العربي 
  واليمني

أساليب 
التخطيط 
  االقتصادي

أقتصاد 
  منزلي

استخدام 
الحاسوب 

في 
  االقتصاد

٣  ٣  ٣  ٤  ٥  ٣  ٣  
 ــــــ غائب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ سهى عبدالجليل قاسم حسن  ٢٧٠٤٤١٠٨٤ ٣١
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غائب محمد قائد عثمان غالب  ٢٧٠٤٤١٠٨٥ ٣٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غائب ــــــ ــــــ مصطفى محمد سعيد عبد الرب ٢٧٠٤٤١٠٨٨ ٣٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ هيثم شائف عبد الرب حميد ٢٧٠٤٤١٠٨٩ ٣٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غائب ــــــ ٢.٥٠ح القوادي تمنى عبد الحميد محمد صال ٢٧٠٤٤١٠٩٦ ٣٥
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ باسل عبد الجبار أحمد عبداهللا ٢٧٠٤٤١١٠٢ ٣٦
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ محمد فتحي عبد الحميد سيف ٢٧٠٤٤١١٠٤ ٣٧
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ريم محمد عبده ناهد عبد الك ٢٧٠٤٤١١٠٩ ٣٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غائب ــــــ ــــــ رنا محمد مقبل محمد  ٢٧٠٤٤١١١١ ٣٩
 ٢.٥٠٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ غائب عالء عبداهللا علي عبداهللا ٢٧٠٤٤١١١٢ ٤٠
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ هبه علي حسين صالح ٢٧٠٤٤١١١٥ ٤١
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ محمد نجيب عبده مسعود ٢٧٠٤٤١١١٦ ٤٢
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ اخالص علي عبده حسين  ٢٧٠٤٤١١٣٣ ٤٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ وجدي محمود غالم حسن ٢٧٠٤٤١١٣٩  ٤٤
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ عمار علي محمد عبد ربه  ٢٧٠٤٤١١٤٠  ٤٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ زايد عبده عبداهللا مصلح ٢٧٠٤٤١١٤٤  ٤٦
 ــــــ غائب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  هالة فؤاد محمد سعيد   ٢٦٠٤٠١٤٣٢  ٤٧
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ  محمد مثنى احمد محسن  ٢٧٠٤٤١٠٤٢  ٤٨
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توى                               جامعة عدن    ث:المس الب /الثال ط

 التصفيه
 اإلداري : القسم                  آلية االقتصاد 

 الثاني: الفصل               إدارة القبول والتسجيل 
    

  م٢٠٠٩/٢٠١٠نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور الثاني  للعام الجامعي
 االسم رقم القيد م

االقتصاد 
القياسي

االقتصاد 
 ١اإلداري 

دراسة الجدوى 
وتقييم 

 المشروعات
بحوث 

العمليات 
تمويل 
 ٢االستثمار

اقتصاد 
 منزلي 

٣ ٤ ٣ ٥ ٤ ٣ 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ آريمه محمد أحمد سالم  ٢٦٠٤٠١١٧٧ ١
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ صفاء علي محمد عمر ٢٥٠٤٠١٣٤٢ ٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ حيدر صالح محسن  ٢١٠٤٠١٢١٢ ٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ يسرى حسين عبداهللا  ٢٥٠٤٠١٢٥١ ٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ هند فضل علي محمد  ٢٦٠٤٠١١٨٨ ٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ رانيا عادل محمد احمد ٢٦٠٤٠١١٨٤ ٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ مها محمودعلي بيرو ٢٥٠٤١٠٣١ ٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ عفاف علي سعيد مهدي ٨١٤ ٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ عزيزه جالل عوض ٢٦٠٤٠١٢٣٣ ٩
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ محمد علي محمد هادي ٢٦٠٤٠١٤٢٩ ١٠
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ انيس قائد سعيد عبدالمجيد ٢٥٠٤٠١٠٣٩ ١١
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ انتصار صالح العبدلي ٢٦٠٤٠١٠٩١ ١٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ محمد عبداهللا هبه سالم ٢٦٠٤٠١٤٢١ ١٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ انجيال احمد سالم جراد ٢٦٠٤٠١٢٠٢ ١٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ منيه محمد احمد الشعبي ٢٤٠٤٠١١٢١  ١٥
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ صابر سعيد هزاع مقبل  ٢٦٠٤٠١٣٥٤  ١٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ياسر محمد عبداهللا علي ٢٣٠٤٠١١٨٤  ١٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ محمد قاسم غالم حسين    ١٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ آفاءعبده محمد غالب ٢٦٠٤٠١٠٤٤  ١٩
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ امنيه يوسف امين  ٢٥٠٢٤٠١٢١٨  ٢٠
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ارزاق جاويد حسن عبدالغني ٢٦٠٤٠١١٢٨  ٢١
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ عفاف عبداهللا علي  ٢٦٠٤٠١١٣٥  ٢٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ علي محمد علي مهيوب ٢٥٠٤٠١٠٢٧  ٢٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ مروى علي سعيد الباهزي ٢٦٠٤٠١١١٦  ٢٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ سعيد عبدالفتاح صالح سعيد  ٢٦٠٤٠١١٤٤  ٢٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ثابت صالح ثابت علي  ٢٦٠٤٠١١٠٠  ٢٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ سالم سعيد سالم المرفدي  ٢٦٠٤٠١٢٨٩  ٢٧



 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ مبارك ناصر سالمه  ٢٦٠٤٠١٠٩٣  ٢٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ زمزم حسين عمر سالم  ٢٦٠٤٠١١٥٣  ٢٩
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ عيد مازن احمد محمد س ٢٥٠٤٠١١٣٧  ٣٠
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ اشواق عبداهللا عثمان   ٢٥٠٤٠١٢٩١  ٣١
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ رامي قاسم صالح عبيد  ٢٦٠٤٠١٣٩١  ٣٢

  
  رنا ناصر عبود هادي : ةمسجل الكلي                       ريزا ناصر عبود: إعداد الراصدة

  :التوقيع:                                                                    التوقيع
  
  
  
  

توى                               جامعة عدن  ث:المس الب /الثال ط
 التصفيه

 اإلداري : القسم                  آلية االقتصاد 
   نيالثا: الفصل               إدارة القبول والتسجيل 

  م٢٠٠٩/٢٠١٠نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور الثاني  للعام الجامعي
 االسم رقم القيد م

االقتصاد 
القياسي

االقتصاد 
 ١اإلداري 

دراسة الجدوى 
وتقييم 

 المشروعات
بحوث 

العمليات 
تمويل 
 ٢االستثمار

اقتصاد 
 منزلي 

٣ ٤ ٣ ٥ ٤ ٣ 
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ مازن مصطفى  ١
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ منى سيف احمد سعيد ٢٦٠٤٠١٣٩٧ ٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ وائل محمد فضل احمد ٢٥٠٤٠١٨٦ ٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ مارينا محمد قائد علي  ٢٥٠٤١٣٥١ ٤
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ عبدهوجدي هالل محمد  ٢٦٠٤٠١٠٦٨ ٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ احمد محمد بن محمدسالم ٢٦٠٤٠١٢٦٤ ٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ اماني احمد عون العشري ٢٧٠٤٢١٠٦٤ ٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ سماح جالل عبده سالم  ٢٦٠٤٠١١٦٢ ٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ نائله محمد علي شائف ٢٧٠٤٢١٢٣ ٩
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ سمراء حسين احمد ناصر  ٢٦٠٤٠١٠٥٧ ١٠
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ خالد صالح سعيد العولقي ٢٦٠٤٠١٣٦٣ ١١
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ الح احمد باحزيمعالء ص ٢٦٠٤٠١١٤٣ ١٢
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ اثمار افتخار شمشير ٢٥٠٤٠١٢٢٩ ١٣
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ سحر علي عبداهللا ٢٦٠٤٠١٠٠٩ ١٤
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ اثار احمد علي عثمان ٢٦٠٤٠١٠١٧  ١٥

  
  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية                       ريزا ناصر عبود: إعداد الراصدة

  :التوقيع:                                                                    التوقيع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  طالب التصفيه/ ثالثال:المستوى                              جامعة عدن 
 المالي والنقدي : القسم                  آلية االقتصاد 

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

 االسم رقم القيد م

االقتصاد 
 القياسي 

القطاع 
المالي 

والنقدي 
والتنمية في 

 اليمن 

االستثمار 
المالي 
وتحليله 

تمويل 
 االستثمار 

األسواق 
ألماليه 

 والنقدية  

أقتصاد 
مالي 

)٢( 
اإلدارة 
 المالية 

٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢ ٣ 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ مروان عبدالملك سالم  ٢٥٠٤٠١١٤٠ ١
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ محمد هاشم سعيد هاشم ٢٦٠٤٠١٠٠٢ ٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ محمد علي محمد مهيوب  ٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ زمزم حسين عمر سالم ٢٦٠٤٠١١٥٣ ٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ انجيال احمد سالم جراد ٢٦٠٤٠١٢٠٢ ٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ نسرين صادق محمد  ٢٥٠٤٠١١٥٧ ٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ مروان علي سالم النصري ٢٤٠٤٠١١١٤ ٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ انور خالد صالح علي  ٢٥٠٤٠١٠٧٦ ٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ن احمد محمد سعيد ماز ٢٥٠٤٠١١٣٧ ٩
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ايمان امين علي محمد  ٢٥٠٤٠١٢١٢ ١٠
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ عزت حسين عبدالرحيم ٢٣٠٤٠١٠٠٥ ١١
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ سالي علي ثابث علي ٢٤٠١٠٣٧ ١٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ علوي احمد صالح احمد   ١٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ رامي قاسم صالح عبيد   ١٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ زياد ناصر عمر عبود   ١٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ صالح محمد حيدره  ٢٤٠٤٠١١٤١ ١٦
 ــــــراسب ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ضنين علي محمود راوح ٢٦٠٤٠١٤٠٥ ١٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ سمر محمد صالح ٢٥٠٤٠١١٣٢  ١٨
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ محمد علي محمد هادي ٢٦٠٤٠١٤٢٩  ١٩
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ عمر عبدالصمد قاسم  ٢٦٠٤٠١١٠٢  ٢٠
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ جيهان سالم زيد    ٢١
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مها محمود علي بيرو   ٢٢
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ هاله محمد احمد فضل   ٢٣
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ بسام سعيد عبدالرحمن   ٢٤
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ سهى ياسين غانم    ٢٥
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  عثمان اشواق عبداهللا   ٢٦
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ نائل ناصر علي   ٢٧
 ــــــ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مروان علي محمود راوح   ٢٨



  
  رنا ناصر عبود هادي : ليةمسجل الك                       ريزا ناصر عبود: إعداد الراصدة

  :التوقيع:                                                                    التوقيع
  
  
  
  
  
  
  
  

  طالب التصفيه /الثالث:المستوى                             جامعة عدن 
 الدولي : القسم                    آلية االقتصاد 

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

 االسم رقم القيد م

اقتصاد 
 قياسي

أسواق المال 
إستثمارات   العالميه

أجنبيه 
 معاصره

االقتصاد 
العربي 
  واليمني

رسم 
السياسات 
واتخاد 
  القرار

أقتصاديات 
الدول 

الصناعيه 
  المتقدمه

تجارب 
ويه تنم

  معاصره

٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ٣  ٣  
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ سامح عادل قاسم  ١
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ عبدالسالم عبداهللا احمد  ٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ زينب خالد عمر عبداهللا  ٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ حسين سعيد مفتاح علي ٢٢٠٤٠١١٧٧ ٤
 ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مبارك ناصر سالمه ٢٦٠٤٠١٠٩٣ ٥

       
  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية                       ريزا ناصر عبود: إعداد الراصدة

  :التوقيع                                                     :               التوقيع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توى                                جامعة عدن  ث:المس الب / الثال ط
   التصفيه

 المالي والنقدي : القسم                  آلية االقتصاد 
  األول: الفصل                إدارة القبول والتسجيل 

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

 االسم رقم القيد م

االقتصاد 
الرياضي 

المؤسسات 
 المالية 

االقتصاد 
) ١(المالي 

التحليل 
 المالي 

دراسة 
الجدوى 

االقتصادية  
نظرية 
 التأمين 

النظام 
المالي 

والنقدي 
في اليمن 

٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ 
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ داهللا محسنسحر عب   ١
 ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ آريمه علي عوض عبدربه   ٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ اماني احمد محمد حسين   ٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ نورا محمد المطري  ٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ مازن عمر ثابت   ٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ نصر خالد عبداهللا   ٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ابراراحمد حسين   ٧
 ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ محمد سالم عمر بن سلم   ٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ اسماءمحمد عبداهللا  ٩
 ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ بسام رضوان محسن ١٠
 ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ نصر احمد عبداهللا ١١
 ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ ن السيد وعد عبدالرحم ١٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ محمد بشير سعد علي  ١٣
 ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ آيات راشد عوض ١٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ محمد عمر علي علوي ١٥
 ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ وعد وجدان احمد  ١٦
 ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ صفاء محسن صالح  ١٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ اماني احمد عون ١٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ غاده عبدالرحمن عبده ١٩
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ زهراء سعد صالح ٢٠
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ فتاح ياسين حسين ٢١
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ اسامه سعيد محمد  ٢٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ اماني علي عبد الباقي  ٢٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ عمر محمد حسين محمد  ٢٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ روى غازي احمد علي ٢٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ يزيد احمد صالح ٢٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ازهار عبدالقادر علي ٢٧



 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ تمنى فضل حسن ٢٨
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ شكري فهد علي عثمان  ٢٩
 ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ مروى صالح محمد  ٣٠

       
  

  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية                       ريزا ناصر عبود: إعداد الراصدة
  :التوقيع:                                                                    التوقيع

  
  
  
  

توى                                  جامعة عدن  ث:المس الب / الثال ط
   التصفيه

 المالي والنقدي : القسم                  آلية االقتصاد 
  األول: الفصل                إدارة القبول والتسجيل 

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

 االسم رقم القيد م

االقتصاد 
الرياضي 

المؤسسات 
 المالية 

االقتصاد 
) ١(المالي 

التحليل 
 المالي 

دراسة 
الجدوى 

االقتصادية  
نظرية 
 التأمين 

النظام 
المالي 

والنقدي 
في اليمن 

٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ 
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ شادي شهاب عبداهللا  ٣١
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ نسرين ناصر علي   ٣٢
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ خلود محمد حسن ٣٣
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ مروى محمد سعد ٣٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ  افراح نوشاد عناية اهللا ٣٥
 ــــــ ــــــ ــــــ  راسب ــــــ ــــــ ــــــ  علي احمد رويس ٣٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ  مروان عبدالملك سالم ٣٧
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ  آريمه محمد احمد سالم ٣٨

       
  

  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية                       ريزا ناصر عبود: إعداد الراصدة
  :التوقيع                                                      :              التوقيع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  التصفيه طالب/الثالث:المستوى                 جامعة عدن 

 اإلداري : القسم                          آلية االقتصاد 
 األول: الفصل               إدارة القبول والتسجيل 

    
  م٢٠٠٩/٢٠١٠ول الدور األول  للعام الجامعينتيجة الفصل الدراسي األ

 االسم رقم القيد م

االقتصاد 
الرياضي 

تمويل 
 االستثمار 

اقتصاديات 
المالية العامة 

ونظام 
 الضرائب 

التحليل 
 المالي 

االقتصاد 
 االجتماعي 

رياضيات المال 
 واالستثمار 

٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ 
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مارينا محمد قائد علي٢٥٠٤٠١٣٥١ ١
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ هنيه محمد عبدالخالق محمد٢٦٠٤٠١٠٨٩ ٢
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ امنيه يوسف امين٢٥٠٤٠١٢١٨ ٣
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ احمد محمد بن محمد سالم الثوباني٢٦٠٤٠١٢٦٤ ٤
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ عبدالفتاح صالح محسن ١٣٩٥ ٥
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  عبداهللا يسلم عبداهللا التبيع ٢٦٠٤٠١٠٢٨  ٦
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  سمراء حسين احمد  ٢٦٠٤٠١٠٥٧  ٧
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  مارينا محمد قائد علي  ٢٥٠٤٠١٣٥١  ٨
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  انتصار صالح العبدلي ٢٦٠٤٠١٠٩١  ٩
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  صابرين عبده صالح ٢٥٠٤٠١١٠٨  ١٠
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ايمن علي صالح صادق  ٢٦٠٤٠١٦٨  ١١
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  وئام جمال اسماعيل  ٢٦٠٤٠١٠٨٠  ١٢
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  منصور قاسم صالح صادق  ١٣٧٧  ١٣
 ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  اسامه سعيد عمر خليفه  ٢٥٠٤٠١٠٩٠  ١٤
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ  سمراء حسين احمد ٢٦٠٤٠١٠٥٧  ١٥
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ  صابرين عبداهللا عثمان ٢٦٠٤٠١٢٣٥  ١٦
 ــــــ ــــــ ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ  ناهد زين احمد  ٢٥٠٤٠١١٨٩  ١٧
 ــــــ ــــــ ــــــ راسب ــــــ ــــــ  زينب خالد محمد ٢٦٠٤٠١٢١٩  ١٨
 ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  عبير عبداهللا محمد احمد  ٢٦٠٤٠١٢٣٧  ١٩
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  صفاء عوض سالم عوض ٢٦٠٤٠١٢٣٤  ٢٠
 ــــــ ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  منيه محمد عبدالخالق محمد  ٢٦٠٤٠١٠٨٩  ٢١
 ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ي ارزاق جاويد حسن عبدالغن ٢٦٠٤٠١١٢٨  ٢٢
 ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  حياه علي صالح محمد  ٢٦٠٤٠١٤٣٥  ٢٣
 ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  إمتنان عبده حسن عبداهللا ٢٦٠٤٠١٠٧٧  ٢٤
 ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ليزا عبداهللا علي محمد ٢٦٠٤٠١٠٢٤  ٢٥
 ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  عالء صالح احمد ٢٦٠٤٠١١٤٣  ٢٦
 ــــــ  راسب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  نجوين عبداهللا علي فرج ٢٦٠٤٠١٠٢٦  ٢٧
 ــــــ  ٢.٥٠ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ديان عبده حسن ٢٦٠٤٠١٢٢٢  ٢٨



 ــــــ  راسب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  محمد عمرحسناء ابراهيم  ٢٦٠٤٠١٢٩٢  ٢٩
     

  رنا ناصر عبود هادي : مسجل الكلية                       ريزا ناصر عبود: إعداد الراصدة
  :التوقيع:                                                                    التوقيع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التصفيه / الثالث:المستوى                             جامعة عدن 
 الدولي : القسم                    آلية االقتصاد 

  األول: الفصل                   إدارة القبول والتسجيل 
   

  م ٢٠٠٩/٢٠١٠نتيجة الفصل الدراسي األول الدور األول  للعام الجامعي
 االسم رقم القيد م

االقتصاد 
 الرياضي

االقتصاد 
  الدولي

ديات اقتصا
المالية 
العامة 
ونظام 
  السوق

بنوك 
ومؤسسات 

مالية 
  دولية

استخدامات 
الحاسوب 
في التجارة 
  الدولية

مبادئ 
  التسويق

القانون 
الدولي 
  العام

٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ 
 ــــــ راسب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ زينب خالد محمد عبداهللا٢٦٠٤٠١٢١٩ ١
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