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٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ 
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ زياد ناصر عمر عبود ٢٦٠٤٠١٠٠٣ ١
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ منى علي عبدالرب عبد اهللا الصبري  ٢٦٠٤٠١٠٠٧ ٢
 ـــــــ  ــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ٢.٥٠ عماد محمد حسن أحمد عليوه  ٢٦٠٤٠١٠٢٧ ٣
 ـــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ نه صالح عبده محمد خريصان أمي ٢٦٠٤٠١٠٣١  ٤
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ بسام سعيد عبد الرحمن محمد  ٢٦٠٤٠١٠٤٣  ٥
 ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ــــــــــــ عالء عبد اهللا السيد عبده  ٢٦٠٤٠١٠٧٩ ٦
 ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ٤.١٥ ــــــــــــــــــــــــ مروى علي سعيد سالم  ٢٦٠٤٠١١١٦  ٧
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ راسب شذى حسين علي إبراهيم لقمان  ٢٦٠٤٠١١٢٣  ٨
 ـــــــ ٢.٥٠ غائب ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ مد فاطمه عوض يسلم مح ٢٦٠٤٠١١٤٦  ٩
 ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ راسب سماح جالل عبده سالم أحمد  ٢٦٠٤٠١١٦٢  ١٠
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ رانيا عادل محمد أحمد  ٢٦٠٤٠١١٨٤  ١١
 ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ د فضل علي محمد الزيدي هن ٢٦٠٤٠١١٨٨  ١٢
 ـــــــ غائب ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ناظم سالم صالح فرج  ٢٦٠٤٠١١٩٥  ١٣
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ إنجيال أحمد سالم جراد  ٢٦٠٤٠١٢٠٢  ١٤
 ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ آن علي محمد العقربي  ٢٦٠٤٠١٢٠٦  ١٥
 ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ مختار ثابت محمد صالح  ٢٦٠٤٠١٢١٠  ١٦
 ـــــــ ٣.٢٥ ٤.٧٠ ٢.٥٠ ٤.٠٠ ٢.٥٠ أنجيال أحمد إسماعيل عبد الكريم  ٢٦٠٤٠١٢١٣  ١٧
 ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ غائب غائب حيمد علي حيمد حيدره  ٢٦٠٤٠١١٨٥  ١٨
 ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــ مروى عبد الملك محمد بدو شيخ  ٢٦٠٤٠١٢٣٠  ١٩
 ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ غانم أحمد مجاهد سهى ياسين  ٢٦٠٤٠١٢٣١  ٢٠
 ـــــــ ٣.٠٠ ٤.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ أمين عادل أحمد حسن  ٢٦٠٤٠١٢٤١  ٢١
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ــــــــــــ أحالم علي أحمد محمد الفرحي  ٢٦٠٤٠١٢٤٧  ٢٢
 ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ٣.٥٥ ٤.٣٥ــــــــــــ عبد اهللا طارق عبد اهللا محمد  ٢٦٠٤٠١٢٥٦  ٢٣
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ أيمن محمد عائض أحمد  ٢٦٠٤٠١٢٥٩  ٢٤
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ نادر محمد ثابت علوي  ٢٦٠٤٠١٢٦٥  ٢٥
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ عبدا لولي عبدا لقادر عبدا لواسع فضل  ٢٦٠٤٠١٢٨٢  ٢٦
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ سالم سعيد سالم المرفدي  ٢٦٠٤٠١٢٨٩  ٢٧
 ـــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ محمد عصام حميد الخامري  ٢٦٠٤٠١٤٣٠  ٢٨
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ عماد محمد سعيد جراده  ٢٦٠٤٠١٤٣١  ٢٩
 ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ راسب هدية عبدالغني الخضر  ٢٥٠٤٠١٠٤٤  ٣٠
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٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ 
 ـــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ علي محمد مهيوب ٢٥٠٤٠١٠٢٧ ٣١
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسامه محمد عبد اهللا السيد  ٢٥٠٤٠١١٠٩ ٣٢
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عزيزة جالل عوض سرور  ٢٦٠٤٠١٢٣٣ ٣٣
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ خالد صالح عليأنور  ٢٥٠٤٠١٠٧٦ ٣٤
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ غائب أشواق عبد اهللا عثمان عوض ٢٥٠٤٠١٢٩١ ٣٥
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مها محمود علي بيرو ٢٥٠٤٠١٠٣١ ٣٦
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ٢.٥٠ــــــــــــــــــــــــ سمر محمد  صالح يسلم  ٢٥٠٤٠١١٣٢ ٣٧
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــراسب محمد علي محمد مهيوب  ٢٦٠٤٠١١٢٥ ٣٨
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــ غائبراسب زمزم حسين عمر سالم   ٢٦٠٤٠١١٥٣ ٣٩
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــ غائبراسب ضنين علي محمد راوح  ٢٦٠٤٠١٤٠٥ ٤٠
 ـــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــراسب رامي قاسم صالح عبيد  ٢٦٠٤٠١٣١٩ ٤١
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مازن احمد محمد سعيد  ٢٥٠٤٠١١٣٧ ٤٢
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انيس قائد عبد المجيد  ٢٥٠٤٠١٠٣٩ ٤٣
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مروان علي سالم النصري  ٢٥٠٤٠١١١٤ ٤٤
 ـــــــ  ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسرين ناصر سالمه مبروك  ٢٦٠٤٠١٠٩٢  ٤٥
 ـــــــ  ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  امجد حسن مقبل علي منصر   ٢٦٠٤٠١٣١١  ٤٦
 ـــــــ  ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اثمار عبد الحكيم عائش عبده    ٢٦٠٤٠١٣١٤  ٤٧
 ـــــــ  ٢.٥٠  غائب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فضل محمد محسن علي       ٢٦٠٤٠١٢٥٠  ٤٨
 ـــــــ  ٢.٥٠  ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمد علي محمد هادي  ٢٦٠٤٠١٤٢٩  ٤٩
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 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ سحر علي عبد اهللا حسين صالح  ٢٦٠٤٠١٠٠٩ ١
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ قوي مثنى أحمد ابتسام عبد ال ٢٦٠٤٠١٠١٠ ٢
 ـــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ أرزاق جعفر علي محمد  ٢٦٠٤٠١٠١٣ ٣
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ آثار أحمد علي عثمان  ٢٦٠٤٠١٠١٧ ٤
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ليزا عبد اهللا علي محمد عيد روس  ٢٦٠٤٠١٠٢٤ ٥
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ سبأ عمر محمد عبد اهللا  ٢٦٠٤٠١٠٢٥ ٦
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ عبد اهللا يسلم عبد اهللا التبيع ٢٦٠٤٠١٠٢٨  ٧
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ آفاء عبده محمد غالب  ٢٦٠٤٠١٠٤٤  ٨
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ قادر سعاد عبد الغنى صالح عبد ال ٢٦٠٤٠١٠٤٨  ٩
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ شيخه أحمد مهدي عبد الرب  ٢٦٠٤٠١٠٥٢  ١٠
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ أسماء عبد الرحمن محمد ناصر  ٢٦٠٤٠١٠٥٨  ١١
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ وجدي هالل محمد عبده  ٢٦٠٤٠١٠٧٠  ١٢
 ـــــــ ــــــــــ ٤.٧٥ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ هيثم عبد اهللا محمد مهدي  ٢٦٠٤٠١٠٧٣  ١٣
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ هبه أنور عبد العزيز محمد  ٢٦٠٤٠١١٠٤  ١٤
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ عفاف عبد اهللا علي عثمان  ٢٦٠٤٠١١٣٥  ١٥
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ رندى علي ناصر عوض  ٢٦٠٤٠١١٥٢  ١٦
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ صفاء عوض سالم عوض عاصم  ٢٦٠٤٠١٢٣٤  ١٧
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ محمد عبداهللا هبه سالم  ٢٦٠٤٠١٤٢١  ١٨
 ـــــــ غائب ــــــــــــ ــــــــــ غائب غائب غائب ايمن صادق علي محمد  ٢٥٠٤٠١٠٥٩  ١٩
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ضنين محمد سعيد فارع ٢٦٠٤٠١٣٢٧  ٢٠
 ـــــــ ٤.١٥ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ عبير علي عبده صالح ٢٦٠٤٠١٣٣٨  ٢١
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ  غائب منال علي قائد عبده دبوان ٢٦٠٤٠١٣٣٩  ٢٢
 ـــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ صابر سعيد هزاع مقبل ٢٦٠٤٠١٣٥٤  ٢٣
 ـــــــ ــــــــــ  ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ٢.٥٠ خالد صالح سعيد العولقي ٢٦٠٤٠١٣٦٣  ٢٤
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ٢.٥٠ منى سيف احمد سعيد  ٢٦٠٤٠١٣٩٧  ٢٥
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ياسر احمد محمد بن عفيف  ٢٦٠٤٠١٤٠٩  ٢٦
 ـــــــ ــــــــــ  ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ وائل محمد فضل  ٢٥٠٤٠١١٨٦  ٢٧
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ٢.٥٠ أمنية  يوسف أمين عبد اهللا  ٢٥٠٤٠١٢١٨  ٢٨
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ مرام عبد الرحمن محمد سعيد  ٢٦٠٤٠١٠١٤  ٢٩
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ عبير طه ثابت حسن  ٢٥٠٤٠١٠٩٨  ٣٠
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 ــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ اثمار افتخار شمشير  ٢٥٠٤٠١٢٢٩ ٣١
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ غائب ــــــــــــــــــــ ــــــــــ مروى احمد صالح حسن  ٢٥٠٤٠١٢٨٣ ٣٢
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ٢.٥٠ عالء محمد احمد  ٢٥٠٤٠١١٦٩ ٣٣
 ـــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــــــــ  قاسم معاذ خالد صالح ٢٥٠٤٠١١٨٧ ٣٤
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــــــــ ٢.٥٠ منى خالد محمد شمسان  ٢٥٠٤٠١١٩٨ ٣٥
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ غائب ٢.٥٠ ٢.٥٠ــــــــــ محمد جالل عبد الكريم ٢٤٠١٠٠٩٤  ٣٦
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــــــــــــــــــ ريهام محمد ابراهيم ٢٥٠٤٠١١٩٧  ٣٧
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــــــــــــــــــ مروى قاسم احمد ٢٥٠٤٠١١٧٩  ٣٨
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــــــــــــــــــ  سناء جميل غانم سعيد  ٢٥٠٤٠١٣٤٦  ٣٩
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــ ٢.٥٠ــــــــــ  صابرين عبد اهللا عثمان عوض  ٢٦٠٤٠١٢٣٥  ٤٠
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ٢.٥٠  سمراء حسين احمد ناصر  ٢٦٠٤٠١٠٥٧  ٤١
 ـــــــ ــــــــــ غائب غائب ــــــــــــــــــــ ــــــــــ  زبيدة محمد ناصر صالح  ٢٦٠٤٠١٢٥٢  ٤٢
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ٢.٥٠  منية محمد عبد الخالق محمد  ٢٦٠٤٠١٠٨٩  ٤٣
 ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــــــــ ــــــــــ  مارينا محمد قائد علي  ٢٥٠٤٠١٣٤٩  ٤٤
 ـــــــ ٢.٥٠ راسب ٢.٥٠ ــــــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠  صابرين عبد ه صالح  ٢٥٠٤٠١١٠٨  ٤٥
 ـــــــ ــــــــــ راسب ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ٢.٥٠  ناهد زين صالح محمد  ٢٥٠٤٠١١٨٩  ٤٦



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  
 رنا ناصر عبود هادي: شيرين محمد احمد                                     مسجل الكلية: إعداد الراصدة

  :التوقيع                                            :التوقيع               
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

ور  االسم     رقم القيد  تط
ر  الفك
الي  الم
 والنقدي

ات  السياس
ة و  النقدي
 والمصرفية

ل  التموي
 الدولي

عار  األس
والسياسات 

 السعرية

ة  النظري
 النقدية 

ث  بح
 التخرج 

٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ 
 ٤.٧٠ ٤.٠٠ ٤.٧٥ ٣.٩٥ ٤.٧٥ ٣.٠٥ الهام ياسين أحمد بن أحمد  ٢٦٠٤٠١٠٨٥ ٣١
 ٤.٥٠ ٣.٣٥ ٣.٢٥ ٤.٠٠ ٤.٢٥ ٢.٥٠ نسرين ناصر سالمه مبروك  ٢٦٠٤٠١٠٩٢ ٣٢
 ٤.٣٠ ٣.٥٥ ٤.٠٠ ٢.٩٠ ٣.٩٥ ٣.٨٥ سعيد أحمد سالم عبد اهللا  ٢٦٠٤٠١٠٩٦ ٣٣
 ٤.٥٠ ٣.٥٠ ٤.٢٥ ٣.٧٠ ٣.٧٥ ٢.٥٠ اسامه محمد عبدالقادر التميمي  ٢٦٠٤٠١٠٩٩ ٣٤
 ٤.٥٠ ٣.٥٠ ٣.٨٠ ٣.١٠ ٣.٧٥ ٢.٩٠ ثابت صالح ثابث علي  ٢٦٠٤٠١١٠٠ ٣٥
 ٤.٦٠ ٣.٠٥ ٣.٠٥ ٣.٩٥ ٣.٤٠ ٢.٩٠ عمر عبدا لصمد قاسم السامعي ٢٦٠٤٠١٠٢ ٣٦
 ٤.٤٠ ٢.٩٠ ٣.٣٥ ٢.٨٠ ٣.٣٠ ٣.٥٠ منيف مهدي عبيد عاطف  ٢٦٠٤٠١٠٧٥ ٣٧
 ٤.٩٠ ٣.٤٥ ٣.١٠ غائب  ٤.٩٥ ٣.٠٠ لم مروى علي سعيد سا ٢٦٠٤٠١١١٦ ٣٨
 ٤.٤٠ ٣.٦٠ ٣.٠٥ ٣.٢٥ ٤.١٠ ٢.٥٠ وضاح محمد علي عوض  ٢٦٠٤٠١١١٧ ٣٩
 ٤.٧٠ راسب ٣.٧٥ ٣.٥٠ ٣.٦٥ راسب شذى حسين علي إبراهيم لقمان  ٢٦٠٤٠١١٢٣ ٤٠
 ٤.٥٠ ٣.٣٠ ٣.٠٥ ٣.١٥ ٣.٦٠ ٣.٢٥ فيصل عمر فيصل عمر  ٢٦٠٤٠١١٣٦ ٤١
 ٤.٥٠ ٢.٨٥ ٣.١٠ ٢.٦٥ ٢.٨٥ ٢.٨٠ اهللا علي عوض أآرم عبد  ٢٦٠٤٠١١٣٨ ٤٢
 ٤.٤٥ ٣.٥٥ ٤.٤٠ ٤.٠٥ ٤.١٠ ٢.٥٠ اليس ناصر هادي ناصر  ٢٦٠٤٠١١٤٠ ٤٣
 ٤.٤٥ ٤.٥٥ ٤.٣٠ ٤.٢٠ ٤.٤٥ ٢.٨٥ أماني عبده أحمد غالب الحريبي  ٢٦٠٤٠١١٤١ ٤٤
 ٤.٢٥ ٣.٤٠ ٤.٠٥ ٣.٤٠ ٤.٧٥ ٢.٦٠ أميره سالم سنان علي  ٢٦٠٤٠١١٤٢ ٤٥
 ٤.٠٠ ٣.٤٠ ٣.٧٥ ٢.٨٥ ٤.٠٠ ٣.٠٠ سعيد عبد الفتاح صالح سعيد  ٢٦٠٤٠١١٤٤ ٤٦
 ٤.٦٠ غائب غائب غائب  غائب غائب فاطمه عوض يسلم محمد  ٢٦٠٤٠١١٤٦ ٤٧
 ٤.٢٥ ٣.٢٥ ٣.٢٠ ٢.٧٥ ٤.٣٥ ٢.٨٠ رنا علي ناصر عوض  ٢٦٠٤٠١١٥١ ٤٨
 ٤.٣٠ ٤.٠٠ ٣.٨٠ ٢.٧٥ ٣.٧٠ غائب سماح جالل عبده سالم أحمد  ٢٦٠٤٠١١٦٢ ٤٩
 أجـــــازه أآــــــــــاديــــميــــــــــــــــــه أروى علي محمد عوض السليماني  ٢٦٠٤٠١١٦٧ ٥٠
 ٤.٦٠ ٣.٧٥ ٤.٣٥ ٣.٥٥ ٤.٢٥ ٢.٦٠ إرادة عبد القادر أحمد عبد ربه  ٢٦٠٤٠١١٧١ ٥١
 ٤.٤٠ ٢.٥٥ ٣.٩٠ ٣.١٠ ٤.٠٠ ٢.٨٠ آريمه محمد أحمد سالم  ٢٦٠٤٠١١٧٧ ٥٢
 ٤.٠٠ ٣.٧٠ ٣.٥٥ ٤.٢٠ ٣.٩٠ ٣.٢٥ الد أحمد عوض سالم خ ٢٦٠٤٠١١٨٢ ٥٣
 ٤.٠٠ راسب ٣.٠٠ ٢.٧٥ ٣.٢٠ ٢.٥٠ رانيا عادل محمد أحمد  ٢٦٠٤٠١١٨٤ ٥٤
 ٤.٤٥ ٣.٨٥ ٤.٣٥ ٤.٢٥ ٤.٢٥ ٣.٥٥ بثينه مانع قاسم ناصر  ٢٦٠٤٠١١٨٦ ٥٥
 ٤.٠٠ ٢.٧٥ ٢.٥٥ ٢.٨٥ ٣.٧٠ محروم هند فضل علي محمد الزيدي  ٢٦٠٤٠١١٨٨ ٥٦
 ٣.٥٠ محروم ٣.٦٠ ٣.١٥ ٤.٠٠ محروم ناظم سالم صالح فرج  ٢٦٠٤٠١١٩٥ ٥٧
 ٤.٤٥ ٤.٦٥ ٣.٢٠ ٣.٨٥ ٤.٦٠ ٣.١٠ صفاء محمد عبده سالم  ٢٦٠٤٠١٢٠١ ٥٨
 ٤.٥٠ محروم ٣.٣٠ ٢.٥٠ ٣.٥٠ راسب إنجيال أحمد سالم جراد  ٢٦٠٤٠١٢٠٢ ٥٩
 ٤.٥٠ ٣.٢٥ ٣.٦٠ ٢.٥٥ ٤.٤٥ راسب آن علي محمد العقربي  ٢٦٠٤٠١٢٠٦ ٦٠



  
  الرابع: المستوى                                 جامعة عدن

 المالي والنقدي : التخصص              آلية االقتصاد  
  الثاني: الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     

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

  
 رنا ناصر عبود هادي: شيرين محمد احمد                                     مسجل الكلية: إعداد الراصدة

  :التوقيع                                            :التوقيع               
  
  
  
  
  
  
  
  

ور  االسم     رقم القيد  تط
ر  الفك
الي  الم
 والنقدي

ات  السياس
ة و  النقدي

 والمصرفية

ل  التموي
 وليالد

عار  األس
ات  والسياس

 السعرية

ة  النظري
 النقدية 

 بحث التخرج 

٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ 
 ٤.٥٠ ٤.١٠ ٤.٠٥ ٤.١٥ ٤.٤٠ راسب مختار ثابت محمد صالح  ٢٦٠٤٠١٢١٠ ٦١
 ٤.٤٥ ٤.١٥ ٣.٩٠ ٣.١٥ ٣.٨٠ ٢.٦٥ أيمان أمين علي محمد  ٢٦٠٤٠١٢١٢ ٦٢
 ٤.٤٥ محروم غائب غائب غائب غائب أنجيال أحمد إسماعيل عبد الكريم  ٢٦٠٤٠١٢١٣ ٦٣
 اجــــــــــــــــــــــــــــــازة اآــــــــــــــاديمية  أعياد يحي عبد اهللا محمد  ٢٦٠٤٠١٢١٦ ٦٤
 ٣.٧٥ ٣.٦٠ ٢.٥٠ ٢.٨٥ محروم محروم حيمد علي حيمد حيدره  ٢٦٠٤٠١١٨٥ ٦٥
 ٤.٩٥ ٣.٤٠ ٤.٣٥ ٣.٠٥ ٤.٤٥ ٣.٠٥ مروى خالد عبد اهللا إبراهيم  ٢٦٠٤٠١٢٢٤ ٦٦
 ٤.٩٠ ٤.٠٠ ٤.٠٥ ٣.٣٥ ٣.٤٠ ٣.٤٠ أيمن عبد اهللا علي عبد اهللا  ٢٦٠٤٠١٢٢٥ ٦٧
 ٤.٩٥ ٣.٣٥ ٣.٥٥ غائب ٣.٦٥ ٢.٥٠ مروى عبد الملك محمد بدو شيخ  ٢٦٠٤٠١٢٣٠ ٦٨
 ٤.٩٥ ٣.٢٠ ٤.٣٥ ٢.٨٥ ٤.٠٥ راسب سهى ياسين غانم أحمد مجاهد  ٢٦٠٤٠١٢٣١ ٦٩
 ٤.٧٠ ٣.٧٠ ٤.١٠ ٣.٤٠ ٣.٩٥ ٣.٠٠ حمد علي محمد نسرين عبد الملك م ٢٦٠٤٠١٢٣٢ ٧٠
 ٤.٥٠ محروم غائب ٢.٥٥ ٣.٥٠ ٢.٥٠ أمين عادل أحمد حسن  ٢٦٠٤٠١٢٤١ ٧١
 ٤.٩٠ ٢.٨٠ ٣.٦٠ ٣.٤٠ ٣.٥٥ ٢.٦٥ وضاح مطلق صالح مقبل  ٢٦٠٤٠١٢٤٢ ٧٢
 ٤.٧٥ ٣.٣٥ ٣.٢٠ ٢.٨٥ ٤.٤٥ ٢.٩٠ رانيا خالد أحمد مبروك  ٢٦٠٤٠١٢٤٣ ٧٣
 ٤.٩٠ ٢.٧٥ ٣.٤٥ ٣.٠٥ ٣.٧٠ ٣.٣٠ يهان سالم زيد عبد الرحمن ج ٢٦٠٤٠١٢٤٤ ٧٤
 ٤.٩٠ ٢.٩٠ ٣.٣٥ ٣.٢٥ ٤.٢٥ ٣.٠٠ فطومه محمود سيل عوض  ٢٦٠٤٠١٢٤٥ ٧٥
 ٤.٧٥ محروم ٣.٠٠ ٣.٠٠ محروم ٢.٦٥ أحالم علي أحمد محمد الفرحي  ٢٦٠٤٠١٢٤٧ ٧٦
 ٤.٨٥ ٤.٠٠ ٣.٠٠ ٤.٠٠ ٣.٧٥ ٣.١٠ إبراهيم علي محسن عبد اهللا   ٢٦٠٤٠١٢٥٣ ٧٧
 ٤.٥٠ ٣.٨٥ ٣.٢٥ ٣.٣٥ ٣.٥٥ ٣.٠٠ فضل محمد حيدره نعوم  ٢٦٠٤٠١٢٥٤ ٧٨
 ٤.٦٥ ٣.٧٥ ٤.٣٠ غائب غائب ٣.١٠ عبد اهللا طارق عبد اهللا محمد  ٢٦٠٤٠١٢٥٦ ٧٩
 ٤.٥٥ راسب ٢.٩٠ ٢.٥٥ ٢.٨٥ ٢.٩٠ أيمن محمد عائض أحمد  ٢٦٠٤٠١٢٥٩ ٨٠
 ٤.٤٠ محروم ٢.٥٠ ٢.٨٥ ٤.٠٠ ٣.٨٥ نادر محمد ثابت علوي  ٢٦٠٤٠١٢٦٥ ٨١
 ٤.٧٠ ٢.٦٠ ٣.٧٠ ٣.٤٠ ٣.٢٥ ٣.٢٥ رأفت امير محمد علوان  ٢٦٠٤٠١٢٧١ ٨٢
 ٤.٩٠ ٢.٩٥ ٣.١٠ ٢.٨٠ ٣.٥٠ ٣.٦٥ احالم محمد سالم باحبيب  ٢٦٠٤٠١٢٧٥ ٨٣
 ٤.٦٥ ٢.٩٥ ٣.٠٥ ٣.٣٥ ٣.٣٠ ٣.٧٥ ادهم علي بن علي عبداهللا  ٢٦٠٤٠١٢٨١ ٨٤
 ٤.٥٠ راسب ٣.١٥ ٣.٧٥ ٣.٩٠ ٣.٥٠ لقادر عبدا لواسع فضل عبدا لولي عبدا  ٢٦٠٤٠١٢٨٢ ٨٥
 ٤.٥٠ ٢.٨٥ ٣.٧٥ ٢.٨٥ ٤.٤٥ ٣.٢٥ وسيلة محمد منصور ناجي  ٢٦٠٤٠١٢٨٤ ٨٦
 ٤.٥٠ محروم ٣.٣٥ ٣.٠٠ ٢.٩٠ ٢.٨٥ سالم سعيد سالم المرفدي  ٢٦٠٤٠١٢٨٩ ٨٧
 ٤.٥٥ ٢.٦٥ ٣.٥٥ ٣.٥٥ ٣.٥٠ ٣.٥٠ أشرف محمد صالح محمد  ٢٦٠٤٠١٢٩٢ ٨٨
 ٤.٥٠ ٣.٨٠ ٣.٨٥ ٣.٢٠ ٤.٢٠ ٣.٦٠ طالل عادل احمد صالح  ٢٦٠٤٠١٢٩٤ ٨٩
 ٤.٥٠ ٤.٠٠ ٤.٠٠ ٣.٩٥ ٣.٩٥ ٣.٢٥ سميح سالم محمد ناصر  ٢٦٠٤٠١٢٩٥ ٩٠
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 المالي والنقدي : التخصص              آلية االقتصاد  
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ور  االسم     رقم القيد  تط
ر  الفك
الي  الم
 والنقدي

ات  السياس
ة و  النقدي
 والمصرفية

ل  التموي
 الدولي

عار  األس
ات  والسياس

 السعرية

ة  النظري
 النقدية 

 بحث التخرج 

٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ 
 ٤.٧٥ ٤.٢٠ ٤.٤٠ ٢.٦٠ ٤.٤٥ ٣.١٥ محمد ناجي علي عبيد  ٢٦٠٤٠١٣٠٥ ٩١
 ٤.٥٠ ٤.٩٠ ٤.٣٥ ٤.٧٥ ٤.٢٥ ٤.٧٥ احمد عبد الملك احمد محمد  ٢٦٠٤٠١٣٠٦ ٩٢
 ٤.٦٠ راسب ٣.١٠ ٢.٩٥ ٣.٦٠ ٣.٣٠ امجد حسن مقبل علي منصر ٢٦٠٤٠١٣١١ ٩٣
 ٤.٧٠ ٣.١٠ ٣.٥٠ ٢.٥٥ ٣.٠٠ ٣.٣٠ إيمان علي ناصر محمد باسويد ٢٦٠٤٠١٣١٣ ٩٤
 ٤.٧٥ راسب ٣.٣٠ ٢.٦٠ ٣.٢٥ ٣.٣٥ أثمار عبد الحكيم عائش عبده  ٢٦٠٤٠١٣١٤ ٩٥
 ٤.٣٠ ٤.٦٥ ٣.٩٥ ٣.٧٥ ٤.٥٠ ٤.٠٠ أرزاق عبد الحكيم علي احمد  ٢٦٠٤٠١٣١٧ ٩٦
 ٤.٨٥ ٤.٦٥ ٥.٠٠ ٤.٥٥ ٤.٥٥ ٤.٧٠ محمد احمد حسن ابوبكر  ٢٦٠٤٠١٣٢٥ ٩٧
 ٤.٥٠ محروم محروم ٢.٦٠ محروم ٢.٦٠ فضل محمد محسن علي ٢٦٠٤٠١٢٥٠ ٩٨
 ٤.٨٥ ٤.٠٠ ٤.٤٥ ٤.٥٠ ٤.٣٠ ٤.٨٥ محمد قاسم عميد صالح  ٢٦٠٤٠١٣٣٠ ٩٩
 ٤.٧٠ ٣.٣٠ ٤.٥٠ ٣.٤٠ ٣.٣٠ ٢.٦٠ عزه حسين حسن احمد بازرعه ٢٦٠٤٠١٣٢٣ ١٠٠
 ٤.٧٥ ٤.١٠ ٤.٤٠ ٢.٨٠ ٤.٤٠ ٢.٥٠ منصور محمد ناجي محمد  ٢٦٠٤٠١٣٣٢ ١٠١
 ٤.٧٥ ٣.٥٥ ٣.٧٥ ٣.٩٥ ٣.٣٥ ٢.٦٠ علوي احمد صالح احمد  ٢٦٠٤٠١٣٤٣ ١٠٢
 ٤.٥٠ ٣.٦٥ ٤.٤٠ ٣.٨٠ ٤.٨٠ ٣.٣٥ رازقي حسين عبداهللا احمد  ٢٦٠٤٠١٣٤٦ ١٠٣
 ٤.٠٠ ٣.٢٥ ٤.٦٥ ٣.٨٠ ٣.٩٠ ٣.٢٥ أمل حسن دغيشان عبد اهللا  ٢٦٠٤٠١٣٥٠ ١٠٤
 ٤.٦٥ ٢.٩٥ ٣.٥٠ ٣.٣٠ ٣.٠٠ ٣.٦٠ مروه برويز اسكندر عبد العزيز  ٢٦٠٤٠١٣٥٨ ١٠٥
 ٤.٦٥ ٤.٧٥ ٣.٥٥ ٤.٤٠ ٤.٤٥ ٣.٢٥ لواحظ عبده محمد علي  ٢٦٠٤٠١٣٦٤ ١٠٦
 ٤.٥٥ ٤.٨٥ ٤.٥٠ ٤.٥٥ ٤.٢٠ ٣.١٠ محمد علي مصلح ناصر  ٢٦٠٤٠١٣٧٢ ١٠٧
 ٤.٥٥ ٣.٧٠ ٣.٨٠ ٣.٨٥ ٣.٩٥ ٢.٥٠ خالد محمد عبد الرحمن سالم  ٢٦٠٤٠١٣٧٣ ١٠٨
 ٤.٦٥ ٢.٨٥ ٣.٦٥ ٢.٥٠ ٣.٦٠ ٢.٧٥ نهاد خالد عبد العزيز ثابت  ٢٦٠٤٠١٣٨٧ ١٠٩
 ٣.٥٠ ٤.٠٠ ٤.٢٠ ٣.١٠ ٤.٦٠ ٣.١٥  الفت محمود محمد فضل ٢٦٠٤٠١٣٩٩ ١١٠
 ٤.٦٥ ٤.١٠ ٤.٢٥ ٣.٥٥ ٤.٥٥ ٢.٥٠ مارينا محمد بن محمد سعيد  ٢٦٠٤٠١٤٠٠ ١١١
 ٣.٥٠ ٣.١٠ ٤.٠٥ ٢.٦٥ ٣.٤٥ راسب سمر عصام احمد محمد  ٢٦٠٤٠١٤٠١ ١١٢
 ٤.٦٥ ٣.٥٠ ٣.٩٠ ٢.٦٠ ٣.٣٥ ٢.٥٠ هاله محمد احمد فضل القعر  ٢٦٠٤٠١٤٠٤ ١١٣
 ٤.٦٠ ٣.٨٥ ٣.٨٥ ٣.٠٥ ٤.٣٥ ٢.٥٠ مد حسن عبد اهللا باراس مح ٢٦٠٤٠١٤١٠ ١١٤
 ٤.٠٠ ٤.٠٠ ٤.٥٠ ٤.٠٠ ٤.٢٠ ٢.٧٥ ندى سعيد احمد غالب  ٢٦٠٤٠١٤١٢ ١١٥
 ٣.٥٠ ٢.٦٠ ٤.١٥ ٢.٥٠ ٣.٠٥ راسب مريم سالم ناصر احمد  ٢٦٠٤٠١٤١٧ ١١٦
 ٤.٦٥ ٤.٨٥ ٤.٨٥ ٤.٨٠ ٤.٧٠ ٣.٤٠ مروان علي غانم عبد الغني  ٢٦٠٤٠١٤١٩ ١١٧
 ٤.٦٥ ٤.٠٥ ٣.٩٥ ٣.٦٠ ٣.٨٥ ٣.٢٥ فلوديا علي عبادي سعيد  ٢٦٠٤٠١٤٢٠ ١١٨
 ٤.٧٠ ٤.٥٠ ٤.٠٥ ٤.٨٠ ٤.٦٠ ٣.٧٠ حسن احمد محمد الحربي  ٢٦٠٤٠١٤٢٥ ١١٩
 ٤.٦٥ محروم ٢.٨٠ ٢.٥٠ ٢.٩٥ راسب محمد علي محمد هادي  ٢٦٠٤٠١٤٢٩ ١٢٠
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ة و  النقدي
 والمصرفية
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 السعرية

ة  النظري
 النقدية 

 بحث التخرج 

٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ 
 ٤.٦٠ محروم محروم ٣.١٥ ٢.٨٥ راسب محمد عصام حميد الخامري  ٢٦٠٤٠١٤٣٠ ١٢١
 ٤.٦٠ محروم ٣.٠٠ ٢.٥٠ ٣.٠٥ ٣.١٠ عماد محمد سعيد جراده  ٢٦٠٤٠١٤٣١ ١٢٢
 ٤.٦٠ ٢.٥٥ ٣.٧٥ ٢.٧٠ ٢.٩٠ ٢.٥٠ آمال علي احمد سالم قاهدي ٢٥٠٤٠١٠٣٠ ١٢٣
 ٤.٦٠ ٢.٨٠ ٣.٧٠ ٢.٧٥ ٢.٩٥ ٢.٥٠ إبراهيم محمد بن محمد  ٢٥٠٤٠١٣٣٧ ١٢٤
 ٤.٥٠ ٢.٦٥ ٣.٥٠ ٢.٥٠ ٣.٢٥ غائب هدية عبدالغني الخضر  ٢٥٠٤٠١٠٤٤ ١٢٥
 ٣.٥٠ محروم ٣.١٠ ٢.٥٥ ٢.٦٠ ٢.٥٠ علي محمد مهيوب ٢٥٠٤٠١٠٢٧ ١٢٦
 ٤.٥٠ سبرا ٢.٩٠ ٢.٥٥ ٢.٥٥ ٢.٥٠ أسامه محمد عبد اهللا السيد  ٢٥٠٤٠١١٠٩ ١٢٧
 ٤.٥٠ راسب ٣.٧٠ ٢.٨٥ ٣.٣٠ ٣.٠٠ عزيزة جالل عوض سرور  ٢٦٠٤٠١٢٣٣ ١٢٨
 ٤.٠٠ محروم ٢.٩٠ ٢.٥٥ راسب راسب أنور خالد صالح علي ٢٥٠٤٠١٠٧٦ ١٢٩
 ٤.٥٠ غائب ٣.٥٥ ٢.٥٥ ٢.٨٥ راسب أشواق عبد اهللا عثمان عوض ٢٥٠٤٠١٢٩١ ١٣٠
 ٤.٥٠ راسب ٣.١٠ ٢.٥٠ ٢.٦٥ ٢.٥٠ مها محمود علي بيرو ٢٥٠٤٠١٠٣١ ١٣١
 ٤.٩٠ ٤.٨٠ ٤.٧٠ ٥.٠٠ ٤.٩٥ ٤.٨٠ انيسه جميل محمد حسن شوآره ٢٥٠٤٠١٠١٩ ١٣٢
 ٤.٠٠ ٢.٥٠ ٣.٣٠ ٣.٠٠ ٤.٠٠ ٢.٥٠ فتحي غالب محمد عبداهللا  ٢٥٠٤٠١٠٣٥ ١٣٣
 ٤.٢٥ محروم ٤.٢٠ غائب ٢.٨٠ ٢.٥٠ سمر محمد  صالح يسلم  ٢٥٠٤٠١١٣٢ ١٣٤
 ٣.٥٠ ٢.٩٥ ٣.٧٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ بد اهللا نسرين صادق محمد ع ٢٥٠٤٠١١٥٧ ١٣٥
 ٤.٠٠ راسب ٢.٧٠ ٢.٥٠ ٢٠٥٠ محروم محمد علي محمد مهيوب  ٢٦٠٤٠١١٢٥ ١٣٦
 غائب محروم ٣.٣٠ ٢.٧٥ محروم محروم زمزم حسين عمر سالم   ٢٦٠٤٠١١٥٣ ١٣٧
 غائب محروم ٣.٠٠ ٢.٥٥ محروم محروم ضنين علي محمد راوح  ٢٦٠٤٠١٤٠٥ ١٣٨
 ٤.٨٠ ٣.٠٠ ٢.٨٥ ٢.٧٥ ٣.٣٥ محروم رامي قاسم صالح عبيد  ٢٦٠٤٠١٣١٩ ١٣٩
 ٤.٠٠ راسب ٢.٨٥ ٢.٥٥ ٢.٩٥ ٢.٥٥ مازن احمد محمد سعيد  ٢٥٠٤٠١١٣٧ ١٤٠
 ٤.٠٠ ٢.٥٥ ٣.٠٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ مروان عبد الملك سالم التميمي  ٢٥٠٤٠١١٤٠ ١٤١
 ٤.٠٠ راسب ٣.٢٠ ٢.٧٥ ٣.٢٥ ٢.٥٠ انيس قائد عبد المجيد  ٢٥٠٤٠١٠٣٩ ١٤٢
 ٤.٦٥ راسب ٣.٧٥ ٢.٨٠ ٢.٧٥ ٢.٥٠ مروان علي سالم النصري  ٢٥٠٤٠١١١٤ ١٤٣
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اديات   اقتص
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٣  ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤  
 ٤.٥٠ ٤.٠٠ ٤.٣٥ راسب ٤.٢٠ ٣.١٥ ٣.٢٥ سحر علي عبد اهللا حسين صالح  ٢٦٠٤٠١٠٠٩ ١
 ٤.٧٥ ٣.٥٠ ٣.٨٠ ٣.٠٠ ٣.٤٥ راسب ٢.٨٠ ابتسام عبد القوي مثنى أحمد  ٢٦٠٤٠١٠١٠ ٢
 ٥.٠٠ ٣.٥٠ ٤.٠٠ ٣.٧٥ ٤.٠٠ ٣.١٠ ٣.٣٠ بشرى عبده محمد سيف  ٢٦٠٤٠١٠١٢ ٣
 ٥.٠٠ ٣.٣٠ راسب ٣.٥٠ ٣.٨٠ ٢.٧٠ ٣.٩٠ أرزاق جعفر علي محمد  ٢٦٠٤٠١٠١٣ ٤
 ٤.٧٥ ٣.٣٥ ٤.١٥ ٣.٦٥ ٣.٥٠ راسب ٣.٧٠ مد علي عثمان آثار أح ٢٦٠٤٠١٠١٧ ٥
 ٤.٩٠ ٤.٤٠ ٤.٢٥ ٢.٥٠ ٤.٠٠ ٤.٠٠ ٤.٣٥ ليزا حسن علي عبد الرب  ٢٦٠٤٠١٠١٨ ٦
 ٤.٧٠ ٣.٢٥ ٣.٧٥ راسب ٣.٩٠ ٣.٣٥ ٢.٨٠ ليزا عبد اهللا علي محمد عيد روس  ٢٦٠٤٠١٠٢٤ ٧
 ٤.٨٠ ٤.٠٠ ٤.٥٥ راسب ٤.٥٠ ٤.١٠ ٣.٧٥ سبأ عمر محمد عبد اهللا  ٢٦٠٤٠١٠٢٥ ٨
 ٤.٨٠ ٣.٤٥ ٤.٣٥ ٣.٠٠ ٤.٠٠ ٢.٧٥ ٢.٥٠ نجوين عبد اهللا علي فرج  ٢٦٠٤٠١٠٢٦ ٩
 ٤.٥٠ ٣.١٠ ٣.٥٠ راسب ٣.٢٠ ٣.٠٠ ٣.٣٥ عبد اهللا يسلم عبد اهللا التبيع ٢٦٠٤٠١٠٢٨  ١٠
 ٥.٠٠ ٤.٥٥ ٥.٠٠ ٥.٠٠ ٤.٥٠ ٤.٥٠ ٤.٥٥ هبه محمد صالح أحمد عبد اهللا  ٢٦٠٤٠١٠٣٠  ١١
 ٤.٠٠ ٣.٥٠ ٤.٠٠ راسب ٣.٧٠ ٢.٨٠ ٣.٠٠ آفاء عبده محمد غالب  ٢٦٠٤٠١٠٤٤  ١٢
 ٤.٧٠ ٣.٥٠ ٣.٢٥ ٣.٠٠ ٣.١٥راسب ٣.٩٠ سعاد عبد الغنى صالح عبد القادر  ٢٦٠٤٠١٠٤٨  ١٣
 ٤.٦٠ ٤.٠٠ ٣.٢٥ ٣.٩٥ ٤.٣٠راسب ٣.٤٥ شيخه أحمد مهدي عبد الرب  ٢٦٠٤٠١٠٥٢  ١٤
 ٤.٧٥ ٣.٧٠ ٤.١٠ ٣.١٥ ٣.٣٥راسب ٣.٠٠ أسماء عبد الرحمن محمد ناصر  ٢٦٠٤٠١٠٥٨  ١٥
 ٤.٧٠ ٤.٢٠ ٤.٥٠ ٤.٢٥ ٤.٦٥ ٤.٢٠ ٤.٥٥ مروه محمد أحمد عبد اهللا  ٢٦٠٤٠١٠٦٣  ١٦
 ٤.٥٠ ٣.٣٠ ٢.٩٥ ٣.٠٠ ٣.٧٠ ٢.٨٥ ٣.٠٠ أيمن علي صالح هيثم  ٢٦٠٤٠١٠٦٨  ١٧
 ٤.٢٥ ٢.٦٠ ٣.٠٥ ٢.٧٥ ٢.٥٠ راسب ٤.٠٠ وجدي هالل محمد عبده  ٢٦٠٤٠١٠٧٠  ١٨
 ٤.٥٠ ٤.٢٠ غائب ٤.٢٠ ٤.٧٠ ٣.١٠ ٤.٥٠ هيثم عبد اهللا محمد مهدي  ٢٦٠٤٠١٠٧٣  ١٩
 ٤.٢٥ ٢.٩٥ ٤.٢٠ ٤.٣٠ ٤.١٥ ٢.٧٠ ٣.٩٠ عمار محمد سعيد الواحدي  ٢٦٠٤٠١٠٧٦  ٢٠
 ٤.٥٠ ٣.٨٠ ٤.٥٠ ٤.٠٠ ٤.١٥ ٣.٠٥ ٤.٢٠ وئام جمال إسماعيل سيف  ٢٦٠٤٠١٠٨٠  ٢١
 ٤.٠٠ ٣.٥٥ ٣.٥٥ ٤.١٠ ٣.٦٥ ٣.١٥ ٣.٥٥ منال حسن علي اليافعي  ٢٦٠٤٠١٠٨١ ٢٢
 ٤.٠٠ ٣.٢٠ ٣.٠٠ ٢.٥٠ ٣.٧٥ ٣.٢٥ ٣.٥٥ مريم عبد المجيد فضل عبد الكريم  ٢٦٠٤٠١٠٨٢ ٢٣
 ٤.٧٥ ٣.٤٥ ٤.٥٠ ٤.٥٠ ٤.٦٠ ٤.٣٥ ٤.٨٥ مها احمد عبد اهللا عوض بكار ٢٦٠٤٠١٣٥٧  ٢٤
 ٤.٠٠ ٣.٦٠ راسب ٤.٢٥ ٣.١٥ ٢.٥٠ راسب هبه أنور عبد العزيز محمد  ٢٦٠٤٠١١٠٤  ٢٥
 ٤.٥٠ ٣.٦٠ ٤.٠٠ ٤.٧٥ ٤.٣٥ ٣.٦٥ ٤.٢٠ أمل احمد محمد يحي البرآي ٢٦٠٤٠١١٠٧  ٢٦
 ٤.٧٥ ٣.٧٥ ٤.٠٥ ٣.٩٥ ٤.١٥ ٣.٦٥ ٤.٢٠ حياة علي صالح محمد ٢٦٠٤٠١٤٣٥  ٢٧
 ٥.٠٠ ٤.٠٠ ٤.٠٠ ٣.٥٠ ٤.٦٥ ٣.٧٥ ٤.٠٠ منيه جميل سعيد محمد  ٢٦٠٤٠١١١٣  ٢٨
 ٤.٠٠ ٢.٩٠ ٣.٧٥ ٢.٩٥ ٢.٥٥ ٣.٤٠ ٣.١٠ مازن مصطفى محمد امانات  ٢٦٠٤٠١١٢٠  ٢٩
 ٤.٠٠ ٣.٦٥ ٤.٠٠ ٣.١٠ ٣.٣٠ ٣.٣٠ ٣.٦٠ محمد حسين علي محسن  ٢٦٠٤٠١١٢١ ٣٠
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٣  ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤  
 ٤.٥٠ ٣.٦٥ ٤.٠٥ ٤.٥٠ ٣.٧٥ ٣.٣٥ ٤.٣٠ ءساره سعيد عبد اهللا عطا ٢٦٠٤٠١١٢٦ ٣١

 ٤.٧٥ ٣.٠٠ ٣.٢٥ ٣.٨٥ ٤.١٥ ٣.٧٠ ٣.٧٥ أرزاق جاويد حسن عبد الغني  ٢٦٠٤٠١١٢٨ ٣٢

 ٤.٣٠ ٣.٧٥ ٤.٦٠ راسب ٤.٠٠ ٣.٥٥ ٣.٤٥ عفاف عبد اهللا علي عثمان  ٢٦٠٤٠١١٣٥ ٣٣

 ٤.٧٠ ٢.٦٠ ٣.٣٠ ٢.٥٠ ٢.٥٥ ٢.٨٥ ٢.٥٥ عالء صالح أحمد باحزيم  ٢٦٠٤٠١١٤٣ ٣٤

 ٤.٨٥ ٣.٦٥ ٣.٠٥ ٤.١٠ ٣.٦٠ راسب ٣.٧٥ رندى علي ناصر عوض  ٢٦٠٤٠١١٥٢ ٣٥
 ٤.٥٠ ٣.٨٥ ٤.٣٥ ٣.٥٠ ٤.٣٠ ٣.١٠ ٤.١٥ أرزاق عمر علوي زين  ٢٦٠٤٠١١٧٠ ٣٦
 ٤.٥٠ ٤.٢٥ ٤.٧٠ ٤.٧٠ ٤.٤٥ ٣.١٠ ٣.٤٠ علياء علي ناصر مهدي  ٢٦٠٤٠١٢٠٧ ٣٧
 ٤.٣٠ ٤.٣٠ ٤.٥٠ ٤.٢٥ ٣.٧٥ ٣.٨٥ ٣.٨٠ ليلى علوي عبد القوي ناصر  ٢٦٠٤٠١٢٠٩ ٣٨
 ٤.٧٥ ٤.٠٠ ٣.٧٠ ٤.٠٠ ٤.٢٥ ٤.٠٠ ٤.٠٥ اختيار ياسين غانم احمد ٢٥٠٤٠١١٦٣ ٣٩
 ٤.٧٥ ٣.١٥ ٣.٥٥ ٤.٤٠ ٤.٢٠ ٢.٥٥ ٣.٢٠ أحمد محمد بن محمد سالم الثوباني  ٢٦٠٤٠١٢٦٤ ٤٠
 ٤.٨٠ ٣.٣٥ ٤.٢٠ ٤.٤٠ ٤.٤٥ ٣.٧٥ ٤.١٥ أمينه محمد إبراهيم علي  ٢٦٠٤٠١٢٢١ ٤١
 ٤.٨٥ ٢.٨٥ ٣.٣٥ ٣.٩٥ ٤.٢٠ ٣.٥٠ ٣.٢٥ دينا أحمد صالح هيثم  ٢٦٠٤٠١٢٢٦ ٤٢
 ٤.٩٠ ٣.٢٥ ٣.٣٥ ٤.٠٠ ٤.٤٥ ٣.٨٥ ٣.٩٥ سحر محمد عبده مقبل العرشي  ٢٦٠٤٠١٢٢٧ ٤٣
 ٤.٧٠ ٣.٩٠ ٣.٥٥ ٤.٤٥ ٤.٣٠ ٣.٦٠ ٣.٧٥ فردوس أحمد سعيد الجابري  ٢٦٠٤٠١٢٢٩ ٤٤
 ٤.٧٥ ٣.٣٠ ٣.٤٠ ٢.٧٥ ٤.٥٠ راسب ٢.٧٠  صفاء عوض سالم عوض عاصم ٢٦٠٤٠١٢٣٤ ٤٥
 ٤.٧٠ ٣.٤٠ ٣.٥٥ ٤.٠٠ ٣.٩٥ ٣.٤٠ ٣.٣٠ تهاني هزاع محسن عبد اهللا  ٢٦٠٤٠١٢٦٧ ٤٦

 ٤.٨٠ ٤.٠٠ ٤.٢٥ ٣.٥٠ ٣.٨٥ ٣.٣٥ ٣.٩٥ ابتهال محمد علي سليم  ٢٦٠٤٠١٢٧٦ ٤٧
 ٥.٠٠ ٣.٨٥ ٤.٠٥ ٣.٦٠ ٤.٥٠ ٢.٨٠ ٣.٥٠ هدنه العبد سالم عبداهللا ا لتميمي  ٢٦٠٤٠١٢٧٨ ٤٨
 ٤.٧٥ ٣.٧٠ ٣.٢٥ ٤.٣٥ ٤.١٥ ٣.٥٥ ٣.٥٥ ابتسام محمد احمد علي  ٢٦٠٤٠١٢٨٣ ٤٩
 ٤.٠٠ ٤.٠٥ ٣.٨٥ ٣.٣٥ ٤.٢٥ ٣.٧٥ ٣.٢٠ ساره احمد عبد اهللا شيخ  ٢٦٠٤٠١٢٨٧ ٥٠
 ٤.٧٥ ٣.٣٠ ٣.٨٠ ٣.٢٥ ٣.٤٠ ٣.٦٠ ٣.٩٠ ميهان محمد عبد الولي زيد  ٢٦٠٤٠١٣٠٣ ٥١
 ٤.٧٥ ٣.٥٥ ٤.٦٥ ٤.٢٥ ٤.٦٠ ٣.٨٠ ٣.٨٥ مد إبراهيم عبد اهللامة العليم مح ٢٦٠٤٠١٣٠٧ ٥٢
 ٥.٠٠ ٣.٦٥ ٣.٥٠ ٣.٢٥ راسب ٢.٦٠ راسب محمد عبداهللا هبه سالم  ٢٦٠٤٠١٤٢١ ٥٣
 ٤.٧٠ محروم ٢.٨٠ ٢.٥٠ محروم راسب محروم ايمن صادق علي محمد  ٢٥٠٤٠١٠٥٩ ٥٤
 ٥.٠٠ ٣.٩٥ ٣.٨٥ ٣.٥٠ ٤.٠٠ ٣.٩٠ ٤.٥٠ يسرى احمد عوض احمد حبتور ٢٥٠٤٠١٣٠٤ ٥٥
 ٤.٥٠ ٤.٠٥ ٣.٨٥ ٣.٨٥ ٤.٦٠ ٤.١٠ ٤.٧٠ عزالدين سيف سعيد علي  ٢٦٠٤٠١٣٢٦ ٥٦
 ٤.٧٠ ٣.٥٠ ٣.٠٥ ٢.٥٠ ٢.٩٥ ٣.٥٠ راسب ضنين محمد سعيد فارع ٢٦٠٤٠١٣٢٧ ٥٧
 ٤.٧٥ ٣.٢٥ ٤.٠٠ ٤.٢٥ ٤.٠٥ ٣.٣٥ ٣.٧٠ آيات جمال محمود محمد ٢٦٠٤٠١٣٢٤ ٥٨
 ٤.٧٥ ٤.٦٠ ٤.٦٥ ٥.٠٠ ٣.٨٥ ٤.٥٥ ٤.٨٠ صالح مايسة رشاد محمد ٢٦٠٤٠١٣٣٧ ٥٩
 ٤.٧٥ غائب ٤٦٥ ٤.٠٠ ٤.١٠ ٤.٥٠ ٣.٦٠ عبير علي عبده صالح ٢٦٠٤٠١٣٣٨ ٦٠



  
  
  
  

  الرابع: المستوى                                 جامعة عدن
 اإلداري  : التخصص              آلية االقتصاد  
  الثاني  : الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     
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 رنا ناصر عبود هادي: شيرين محمد احمد                                     مسجل الكلية: إعداد الراصدة

  :التوقيع                                            :التوقيع               

اد  االسم     رقم القيد  االقتص
 )٣(االداري

اديات   اقتص
ة  الرفاهي
لع  والس

 العامة

تطور فكر 
ة  نظري
 المشروع

تخدام  اس
وب  الحاس
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ات  تطبيق
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ل  تحلي
ة  ومناقش
ات  الميزاني
 للمشروعات

اديات   اقتص
  البيئة

ث  بح
  التخرج

٣  ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤  
 ٤.٨٠ ٣.١٠ ٢.٥٠ راسب ٣.٠٥ ٢.٩٠ راسب ائد عبده دبوانمنال علي ق ٢٦٠٤٠١٣٣٩ ٦١
 ٤.٧٥ ٣.٢٠ ٣.٤٥ ٤.٣٥ ٣.٤٥ ٣.٦٥ ٣.٦٥ عبير عبد اهللا محمد احمد ٢٦٠٤٠١٣٤٠ ٦٢
 ٤.٥٥ ٣.١٥ راسب راسب ٣.٤٥ ٢.٩٥ ٢.٧٥ صابر سعيد هزاع مقبل ٢٦٠٤٠١٣٥٤ ٦٣
 ٤.٧٠ ٣.٨٠ ٣.١٠ ٣.٢٥ ٣.٢٠ ٣.٣٠ ٣.٤٥ هيثم قاسم علي خالد ٢٦٠٤٠١٣٥٩ ٦٤
 ٤.٧٠ ٢.٧٠ راسب ٣.٠٠ ٢.٨٥ ٢.٩٥ محروم خالد صالح سعيد العولقي ٢٦٠٤٠١٣٦٣ ٦٥
 ٤.٥٠ ٣.٨٠ ٤.٩٠ ٤.١٠ ٤.٢٥ ٣.٢٥ ٤.٤٥ عبد السالم زيد ناصر شائف ٢٦٠٤٠١٣٦٦ ٦٦
 ٤.٧٥ ٣.٧٠ ٤.٠٠ ٤.٥٠ ٣.٥٠ ٣.٣٥ ٣.٧٠ منصور محمد حيدره عبد الرب ٢٦٠٤٠١٣٦٧ ٦٧
 ٤.٨٠ ٣.٨٥ ٤.٥٠ ٣.٤٥ ٤.٠٠ ٤.٣٥ ٤.١٥ عبادي صالح مروه عبد العزيز  ٢٦٠٤٠١٣٦٩ ٦٨
 اجــــــــــــــــــــــازة اآــــــــــــــــــــــــــاديمية   بكيل محمد صالح آرد  ٢٦٠٤٠١٣٧٥  ٦٩
 ٤.٧٥ ٣.٧٠ ٣.٨٠ ٥.٠٠ ٤.٠٠ ٣.٦٠ ٣.٨٠ وائل حسين علي قائد ٢٦٠٤٠١٣٩٢ ٧٠
 ٤.٥٠ ٢.٧٥ ٣.٧٥ ٤.٠٠ ٤.٠٠ ٢.٦٠ ٢.٥٠ عبد الفتاح صالح محسن فريد  ٢٦٠٤٠١٣٩٥ ٧١
 ٤.٥٠ ٤.٠٥ ٣.٢٥ ٤.٤٠ ٤.٠٥ ٣.٥٥ غائب منى سيف احمد سعيد  ٢٦٠٤٠١٣٩٧ ٧٢
 ٤.٧٥ ٣.٨٥ ٤.٢٥ ٤.٠٠ ٤.٢٥ ٤.٥٠ ٣.٩٥ هاله فؤاد محمد ابراهيم النجار  ٢٦٠٤٠١٤٠٣ ٧٣
 ٤.٧٥ ٣.٦٠ ٣.٣٥ راسب ٣.١٠ ٢.٥٠ ٣.٥٠ ياسر احمد محمد بن عفيف  ٢٦٠٤٠١٤٠٩ ٧٤
 ٤.٥٠ ٢.٧٥ ٢.٩٥ ٣.٠٠ ٣.٦٠ ٣.٣٠ ٢.٥٠ عمرو محمد حسين عبد الرحمن  ٢٥٠٤٠١٠٨٦ ٧٥
 ٤.٧٥ ٢.٨٠ راسب ٢.٥٠ ٣.٤٥ ٢.٦٠ ٢.٥٥ وائل محمد فضل  ٢٥٠٤٠١١٨٦ ٧٦
 ٤.٠٠ ٣.٦٠ ٣.٤٥ ٢.٥٠ ٣.٦٥ ٤.٠٠ ٣.٠٠ امتنان عبده حسن عبد اهللا  ٢٥٠٤٠١٠٧٧ ٧٧
 ٤.٧٠ ٣.٦٥ ٣.٤٥ ٢.٥٠ ٢.٨٠ ٣.٤٥ وممحر أمنية  يوسف أمين عبد اهللا  ٢٥٠٤٠١٢١٨ ٧٨
 ٤.٧٠ ٣.٣٥ ٣.٧٠ ٣.٠٠ ٤.٣٥ ٤.٠٥ ٣.٩٥ رشا أحمد علي عبد اهللا  ٢٦٠٤٠١٠٣٦ ٧٩
 ٤.٩٠ غ/راسب ٣.٧٥ راسب ٣.٣٠ ٣.٤٥ ٣.٦٥ مرام عبد الرحمن محمد سعيد  ٢٦٠٤٠١٠١٤ ٨٠
 ٤.٧٥ ٤.٣٠ ٤.٦٥ ٤.٨٠ ٣.٥٠ ٢.٧٠ ٣.٠٠ أيمن بجاش عبد الواسع هزاع  ٢٥٠٤٠١٣١١ ٨١
 ٤.٥٥ ٣.٤٥ ٢.٥٥ ٣.٢٥ ٢.٧٠ ٣.١٥ ٢.٥٥ أسماء محمد عبد اهللا سعيد  ٢٥٠٤٠١٣٠٩ ٨٢
 ٤.٧٥ غائب ٣.٦٥ ٢.٥٠ ٢.٧٠ ٣.٨٠ ٣.٣٥ عبير طه ثابت حسن  ٢٥٠٤٠١٠٩٨ ٨٣
  ٤.٧٥ ٣.٢٥ ٣.٨٥ ٢.٧٥ ٣.١٠ ٢.٧٥ ٣.٠٠ حسناء إبراهيم محمد عمر  ٢٥٠٤٠١٢٩٢ ٨٤
 غائب محروم ٢.٧٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ محروم وممحر اثمار افتخار شمشير  ٢٥٠٤٠١٢٢٩ ٨٥
 ٤.٦٥ ٢.٦٠ ٣.٠٠ راسب ٣.٢٥ ٣.٥٥ ٢.٩٠ مروى احمد صالح حسن  ٢٥٠٤٠١٢٨٣ ٨٦
 ٤.٧٠ ٢.٩٥ ٢.٦٥ ٣.٤٠ ٣.٠٠ ٢.٩٠ محروم عالء محمد احمد  ٢٥٠٤٠١١٦٩ ٨٧
 ٤.٥٥ راسب ٢.٨٠ راسب ٢.٩٠ ٣.٤٠ ٢.٦٠ معاذ خالد صالح قاسم ٢٥٠٤٠١١٨٧ ٨٨
 ٤.٠٠ ٣.٨٠ ٣.٤٠ ٣.٦٥ ٤.٤٠ ٤.٠٠ ٣.٣٠ عبد الحليم حسين عامر  سحر ٢٥٠٤٠١٢٠٧ ٨٩
 ٤.٠٠ ٣.٠٠ ٢.٦٥ راسب ٣.٢٠ ٢.٥٠ محروم منى خالد محمد شمسان  ٢٥٠٤٠١١٩٨ ٩٠
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  م ٢٠١٠-٢٠٠٩األول للعام الجامعي نتيجة الفصل الدراسي األول الدور                

  
 رنا ناصر عبود هادي: شيرين محمد احمد                                     مسجل الكلية: إعداد الراصدة
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اديات  اقتص
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لع  والس

 العامة
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  التخرج

٣  ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤  
 ٤.٠٠ ٣.٣٠ ٢.٧٥ ٢.٥٠ ٣.٥٥ ٤.٠٠ ٢.٧٠ نيفين عبد الجبار احمد ٢٥٠٤٠١٢٩٨ ٩١
 ٤.٧٠ ٢.٦٠ ٢.٨٥ راسب غائب غائب ٢.٥٠ محمد جالل عبد الكريم ٢٤٠١٠٠٩٤ ٩٢
 ٥.٠٠ ٣.٧٥ ٤.٠٠ راسب ٤.٠٥ ٢.٨٠ ٣.٢٠ ريهام محمد ابراهيم ٢٥٠٤٠١١٩٧ ٩٣
 ٤.٦٠ ٣.٢٥ ٣.٨٥ راسب ٤.٢٠ ٤.٠٠ ٢.٩٥ مروى قاسم احمد ٢٥٠٤٠١١٧٩ ٩٤
 ٤.٠٠ ٣.٢٥ ٢.٧٠ راسب ٣.٨٥ ٣.٤٠ ٣.٤٠  سناء جميل غانم سعيد  ٢٥٠٤٠١٣٤٦  ٩٥
 ٣.٧٥ ٣.٨٠ ٣.٧٥ ٥.٠٠ ٣.٦٥ ٣.٣٥ ٤.٢٥  نهى احمد ياقوت مبارك  ٢٤٠٤٠١٠٧١  ٩٦
 ٤.٥٠ ٣.٤٥ ٣.٤٠ ٤.٢٥ ٤.٣٠ ٣.٦٠ ٢.٨٠  انتصار صالح عبد القوي العبدلي  ٢٦٠٤٠١٠٩١  ٩٧
 ٤.٨٥ ٣.١٥ ٣.٣٠ راسب ٤.٠٥ راسب ٢.٩٥   عثمان عوضصابرين عبد اهللا  ٢٦٠٤٠١٢٣٥  ٩٨
 ٣.٧٥ ٢.٩٠ ٢.٩٥ ٢.٥٠ ٣.٧٠ ٣.٥٠ راسب  سمراء حسين احمد ناصر  ٢٦٠٤٠١٠٥٧  ٩٩
 ٤.٧٠ ٣.٢٠ راسب غائب ٣.٨٥ ٣.٠٠ ٢.٨٠  زبيدة محمد ناصر صالح  ٢٦٠٤٠١٢٥٢  ١٠٠
 ٥.٠٠ ٣.٣٥ ٣.١٠ ٣.٥٠ ٤.٥٠ ٢.٥٠ راسب  منية محمد عبد الخالق محمد  ٢٦٠٤٠١٠٨٩  ١٠١
 ٤.٧٠ ٣.٢٥ راسب راسب ٣.٦٠ ٢.٥٥ ٣.٤٥  مارينا محمد قائد علي  ٢٥٠٤٠١٣٤٩  ١٠٢
 غائب محروم ٣.٧٥ راسب ٣.٥٠ محروم محروم  صابرين عبد ه صالح  ٢٥٠٤٠١١٠٨  ١٠٣
 ٤.٥٠ ٣.١٠ ٤.٣٥ ٢.٥٠ ٣.١٠ ٣.٦٠ ٣.٧٥  منصور قاسم صالح صادق  ٢٦٠٤٠١٣٧٧  ١٠٤
 ٤.٠٠ ٢.٥٥ راسب ٢.٦٠ ٢.٨٥ ٢.٥٠ راسب  ناهد زين صالح محمد  ٢٥٠٤٠١١٨٩  ١٠٥



  
  
  
  

  الرابع: المستوى                                 جامعة عدن 
 الدولي: التخصص              آلية االقتصاد 

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

  
 نا ناصر عبود هادير: شيرين محمد احمد                                     مسجل الكلية: إعداد الراصدة

  :التوقيع                                            :التوقيع 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الديون  االسم رقم القيد 
  والمديونية

استيراد 
  وتصدير

التمويل 
  الدولي

المشكالت 
لية االقتصادية الدو
  المعاصرة

المنظمات 
واالتفاقيات 
االقتصادية 
  الدولية

بحث 
  التخرج

٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤  
 ٤.٥٠ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ يوسف محمد فارع يوسف ٢٦٠٤٠١٠٨٦ ١
 ٤.٥٠ ٢.٥٠ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ سالم شفيق سالم حسن جعفر ٢٦٠٤٠١١٧٤ ٢
 ٤.٠٠ ٢.٥٠ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ٢.٥٠ زينب خالد محمد عبداهللا العطار ٢٦٠٤٠١٢١٩ ٣
 ٤.٩٠ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ اثمار عبد القادر حسن باشعيب ٢٦٠٤٠١٣٩٠ ٤
 ٤.٠٠ ٢.٥٠ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ انيل محمد سيف علي ٢٦٠٤٠١٤١٦ ٥
 ٤.٥٠ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ٢.٥٠ دينا جميل حسين علي ٢٥٠٤٠١٣٢٣  ٦
 ٤.٧٥ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ماريا عبداهللا سعيد محمد ٢٥٠٤٠١٢٤٦  ٧
 ٤.٧٥ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ريمة احمد فضل عكاشةآ ٢٦٠٤٠١٣٩٦  ٨
 ٤.٩٠ غائب ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ٢.٥٠ مبارك  ناصر سالمة مبروك ٢٦٠٤٠١٠٩٣  ٩



  
  
  
  
  

  الرابع: المستوى                                 جامعة عدن 
 الدولي   : التخصص              آلية االقتصاد  
  ثاني ال: الفصل            إدارة القبول والتسجيل                     

  م ٢٠١٠-٢٠٠٩للعام الجامعي  الثانينتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور ا               

  
 رنا ناصر عبود هادي: شيرين محمد احمد                                     مسجل الكلية: إعداد الراصدة

  :التوقيع                                            :التوقيع               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ديون  االسم     رقم القيد  ال
  والمديونية

تيراد  اس
  وتصدير

ل  التموي
  الدولي

كالت  المش
ادية  االقتص
  الدولية المعاصرة

ات  المنظم
ات  واالتفاقي
ادية  االقتص

  الدولية

ث  بح
  التخرج

٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤  
 ٤.٥٠ ٢.٥٥ ٤.٠٥ ٢.٥٠ ٣.٦٠ ٣.١٠ يوسف محمد فارع يوسف ٢٦٠٤٠١٠٨٦ ١
 ٤.٠٠ ٢.٧٥ ٣.٤٠ ٢.٨٠ ٣.٧٥ ٣.٥٥ نزار عبده ماطر فضل  ٢٦٠٤٠١١٦٣ ٢
 ٤.٥٠ محروم ٤.٠٠ ٢.٥٥ ٣.٩٠ ٢.٦٠ سالم شفيق سالم حسن جعفر ٢٦٠٤٠١١٧٤ ٣
 ٤.٠٠ راسب ٣.٦٥ ٢.٧٥ ٣.٦٠ محروم زينب خالد محمد عبداهللا العطار  ٢٦٠٤٠١٢١٩ ٤
 ٤.٢٥ ٣.٥٠ ٤.١٥ ٣.٢٠ ٤.٨٥ ٣.٨٥ مصطفى طالل مصطفى محمد ٢٦٠٤٠١٣٢٨ ٥
 ٤.٩٠ ٤.٧٥ ٤.٨٠ ٤.٠٠ ٤.٦٥ ٤.٤٥ اثمار عبد القادر حسن باشعيب  ٢٦٠٤٠١٣٩٠ ٦
 ٤.٠٠ غائب ٤.٦٥ ٣.٢٥ ٤.١٥ ٤.٠٥ انيل محمد سيف علي  ٢٦٠٤٠١٤١٦ ٧
 ٤.٥٠ ٤.٥٠ ٣.٦٥ ٢.٥٠ ٣.٧٠ ٢.٨٠ عبير علي سعيد علي  ٢٦٠٤٠١٢٧٧ ٨
 ٤.٥٠ ٤.١٠ ٤.٨٠ ٢.٥٥ ٣.٦٥ راسب دينا جميل حسين علي  ٢٥٠٤٠١٣٢٣  ٩
 ٤.٧٥ ٤.١٥ ٤.٢٥ ٢.٨٥ ٣.٤٠ ٢.٥٥ ماريا عبداهللا سعيد محمد  ٢٥٠٤٠١٢٤٦  ١٠
 ٤.٧٥ ٤.٥٠ ٥.٠٠ ٣.٥٥ ٤.٦٠ ٣.٦٥ آريمة احمد فضل عكاشة  ٢٦٠٤٠١٣٩٦  ١١
 ٤.٩٠ راسب ٤.٢٥ ٤.٠٠ ٣.٩٥ محروم  مبارك  ناصر سالمة مبروك ٢٦٠٤٠١٠٩٣  ١٢



  
  

  
  تصفيه/ الرابع: المستوى                                 جامعة عدن 

 الدولي: التخصص                آلية االقتصاد 
  الثاني: الفصل                                              إدارة القبول والتسجيل 

  م ٢٠١٠-٢٠٠٩للعام الجامعي  الثانينتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور ا

  
 رنا ناصر عبود هادي: مسجل الكلية                   شيرين محمد احمد                  : إعداد الراصدة

  :التوقيع                                            :التوقيع 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الديون  االسم رقم القيد 
  والمديونية

اد استير
  وتصدير

التمويل 
  الدولي

المشكالت 
االقتصادية 

الدولية 
  المعاصرة

المنظمات 
واالتفاقيات 
االقتصادية 
  الدولية

بحث 
  التخرج

٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤  
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ٢.٥٠ ـــــــ منيه احمد قاسم علي ٢٠٠٤٠١٢٥٣ ١



..............................  
 تصفيه/ الرابع: المستوى                                  جامعة عدن.

 المالي والنقدي : لتخصصا              آلية االقتصاد 
      

  الثاني: الفصل                                            إدارة القبول والتسجيل             
  م ٢٠١٠-٢٠٠٩للعام الجامعي  الثانينتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور ا               ــــــــــــــ

  
 رنا ناصر عبود هادي: لكليةشيرين محمد احمد                                     مسجل ا: إعداد الراصدة

  :التوقيع                                            :التوقيع 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ور  االسم     رقم القيد  تط
ر  الفك
الي   الم
 والنقدي

ات  السياس
ة و  النقدي
 والمصرفية

ل  التموي
 الدولي

عار  األس
ات  والسياس

 السعرية

ة  النظري
 النقدية 

ث  بح
 التخرج 

٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ 
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ٢.٥٠ مريم محمد عبداهللا عمر٢٥٠٤٠١٢٨٨ ١
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ٢.٥٠ د عبدالعزيزمحمد نجيب محم٢٥٠٤٠١٠٩٩ ٢
ــــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ٢.٥٠ ٢.٥٠ نزار امين حيدره سعيد٢٤٠٤٠١٠٢٨ ٣
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ٢.٥٠ عبداهللا محسن احمد صالح٢٥٠٤٠١٠١٢  ٤
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ٢.٥٠ يسرى حسين عبداهللا البزيه٢٥٠٤٠١٢٥١  ٥
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ٢.٥٠ نادرين محمد احمد عمر٢٥٠٤٠١٢٨٠ ٦
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ٢.٥٠ احمد توفيق احمد محمد٢٢٠٤٠١١٠٠  ٧
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــ٢.٥٠ عزت حسين عبد الرحيم٢٣٠٤٠١٠٠٥  ٨
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ٢.٥٠ عبد الحميد عبد الخالق هناء٢٥٠٤٠١٣٤٢  ٩
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ٢.٥٠ فنون فضل حسن سالم   ١٠
ــــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــ مروان محمود علي قاسم٢٤٠٤٠١٠٤٣  ١١
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ٢.٥٠ــــــــــــــ عبداهللا فضل محمود٢٥٠٤٠١٠٧٤  ١٢
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ٢.٥٠ــــــــــــــ  صفاء علي محمد عمر٢٥٠٤٠١٢٤٣  ١٣
ــــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ٢.٥٠ــــــــــــــ صالح محمد حيدره محمد٢٤٠٤٠١١٤١  ١٤
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ازال مهيوب حمود٢٥٠٤٠١٢١٩  ١٥
ــــــــــــــ ــــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ فوزي احمدامل ٢٤٠٤٠١٠٤٧  ١٦
ــــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ نزيه شائف احمد عوض ٢٤٠٤١١٥٧  ١٧
ــــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ مهران عبد الحميد حيدر سالم ٢٣٠٤٠١٠٨٣  ١٨
ــــــــــــــ ٢.٥٠ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ثريا سعيد عبيد محمد٢١٠٤٠١٠٠٩  ١٩



  
  
  
  

  تصفيه/ الرابع: المستوى                                  جامعة عدن
 اإلداري  : التخصص              آلية االقتصاد  
  الثاني : لالفص            إدارة القبول والتسجيل                     

  م ٢٠١٠-٢٠٠٩للعام الجامعي لثاني انتيجة الفصل الدراسي األول الدور                
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