
  
  
  

  الثاني : المستوى              جامعة عدن    
  سیاحھ وفندقھ اقتصاد : التخصص                               كلیة االقتصاد    

  األول   : الفصل                                  إدارة القبول والتسجیل                          
  

  م٢٠١٠/٢٠١١عي نتيجة الفصل الدراسي األول  الدور األول للعام الجام

تاریخ   االسم  رقم القید  م
الفكر 

  االقتصادي

نقود 
  وبنوك

النظریة 
االقتصادیة 
  الجزئیة

التنمیة 
  االقتصادیة

التأمینات 
  االجتماعیة

الریاضة 
  المالیة

أسس 
البحث 
  العلمي

٢  ٢  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  
٢٩٠٤٥١٠٠ ١

١ 
 غائب غائب غائب  غائب غائب محروم غائب احمد فضل محمد خيري

٢٩٠٤٥١٠٠ ٢
٢ 

 ضعیف ضعیف ٣.٧٠ ٢.٩٥ راسب ٣.٠٠ ضعیف الخضر احمد عبد اهللا احمد عبد اهللا

٢٩٠٤٥١٠٠ ٣
٣ 

 ٤.٩٠ ٢.٥٠ ٤.٢٥ ٣.٣٥ ٣.١٥ ٣.٤٠ ٣.٢٥ عوض رجب عوض باسيود عبد اهللا

٢٩٠٤٥١٠٠ ٤
٤ 

 غائب غائب ٣.٣٥ ٣.٦٠ ٣.١٠ ٣.٠٥ غائب نوال عمر محمد عمر

٢٩٠٤٥١٠٠ ٥
٥ 

 ٢.٨٠ ٤.٨٥ ٤.٠٠ ٣.٥٠ ٤.٥٠ ٤.٣٥ ضعیف معلي سال دلونا عبد المجي

٢٩٠٤٥١٠٠ ٦
٦ 

 ضعیف ٣.٦٠ ٣.٣٠ ٢.٥٠ ضعیف ٣.٤٥ ٤.٠٠ جميلة خالد محمد مشلي قاسم

٢٩٠٤٥١٠٠ ٧
٧ 

 ٣.٤٠ ٥.٠٠ ٥.٠٠ ٤.٩٠ ٥.٠٠ ٤.٨٥ ٢.٥٠ احمد صادق غالب رسام

٢٩٠٤٥١٠١ ٨
٣ 

 ٣.١٥ ضعیف ٣.٣٠ ٤.٢٥ ضعیف ٢.٨٠ ٢.٥٠ موحي بدر شاھر عبد الكری

٢٩٠٤٥١٠١ ٩
٥  

 ضعیف ضعیف ٢.٧٥ ضعیف غائب ضعیف ٢.٥٠    أیمن صالح حسن عبد اهللا

٢٩٠٤٥١٠١ ١٠
٨  

 ضعیف ٢.٥٠ ٣.١٥ ضعیف محروم ضعیف ضعیف  أكرم ماھر على محمد 

٢٩٠٤٥١٠٢ ١١
٠  

 غائب ضعیف ٢.٥٠ ٣.٢٥  محروم محروم ضعیف  محمد احمد محمد سالمین  

٢٩٠٤٥١٠٢ ١٢
١ 

 ٣.٨٠ ٣.٤٠ ٣.٧٥ ٣.٥٥ ٥.٠٠ ٤.٢٠ ٣.٣٠ مثنى ناجي قاسم نعزا لدي

٢٩٠٤٥١٠٢ ١٣
٢  

 ٢.٥٠ ٣.٣٠ ٢.٥٥ ٣.٧٥ ضعیف ٤.٢٠ ٢.٥٠  احمد زكى مبارك عبد اهللا

٢٩٠٤٥١٠٢ ١٤
٣  

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ٣.٦٠ ٢.٥٠ ٢.٦٠ ٢.٥٠  لطف إبراھیم فاضل  عبد اهللا

٢٩٠٤٥١٠٢ ١٥
٤  

 ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٨٠ ٢.٥٠ ٢.٦٠ ٢.٥٠  سھام سعید محمد ناجى الحمادى 

٢٩٠٤٥١٠٢ ١٦
٦  

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ضعیف محروم محروم ضعیف  ادھم كمال ردمان محمد

٢٩٠٤٥١٠٢ ١٧
٧  

 ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٠  ٢.٩٠ ضعیف ٣.٢٥ ضعیف  مروان إبراھیم عبده حسن 

٢٩٠٤٥١٠٢ ١٨
٨  

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ضعیف ضعیف ٢.٨٥ ضعیف  محمد خالد محمد على 

٢٩٠٤٥١٠٢ ١٩
٩  

 غائب غائب غائب غائب غائب حرومم غائب  أسرار صالح ناجي زین

٢٩٠٤٥١٠٣ ٢٠
٠  

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف  حاسم حسین عبده احمد
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 رنا ناصر عبود هادي: سحر احمد عبداهللا ماطر                                مسجل الكلية: إعداد الراصدة
  :التوقيع                                            :التوقيع               

  
  
  
  

  
  
  

  الثاني : المستوى              ة عدن جامع   
  سیاحھ وفندقھ اقتصاد : التخصص                               كلیة االقتصاد    

  األول   : الفصل                                  إدارة القبول والتسجیل                          
  

  م٢٠١٠/١١٢٠نتيجة الفصل الدراسي األول  الدور األول للعام الجامعي 

٢٩٠٤٥١٠٣ ٢١
١ 

 ضعیف ٣.٨٠ ٣.٦٥ ٣.١٠ ٤.٠٥ ٣.٧٥ ضعیف فوزية علي درر حسين

٢٩٠٤٥١٠٣ ٢٢
٢ 

 ٢.٦٠ ٣.٢٥ ٤.٠٠ ٣.١٥ ٣.٠٠ ٢.٦٠ ٢.٥٠ فاطمة صالح سالم 

٢٩٠٤٥١٠٣ ٢٣
٣ 

 ضعیف ٢.٥٠ ٢.٨٥ ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٠ صالح علي سالموضحه عمر 

٢٩٠٤٥١٠٣ ٢٤
٦ 

 ضعیف ضعیف غائب ضعیف ضعیف ٢.٨٥ ٢.٥٠ سسحر شهاب حسن محمد عيد رو

٢٩٠٤٥١٠٣ ٢٥
٩ 

 ٣.٢٥ ضعیف ٣.٠٠ ٣.٠٥ ٢.٧٥ ٣.٣٥ ٢.٥٠ ذويزن عمر سعيد سالم

٢٩٠٤٥١٠٤ ٢٦
٠ 

 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٣.٣٥ ٢.٦٠ ٣.٠٠ ٣.٢٥ ٢.٥٠ عيسى رنيرة عادل عبد القاد

٢٩٠٤٥١٠٤ ٢٧
١ 

 ضعیف ٢.٥٠ ٢.٦٥ ضعیف ضعیف ٢.٦٠ ٢.٥٠ عزة فضل محمد فضل العامري

٢٩٠٤٥١٠٤ ٢٨
٢ 

 ٤.٥٠ ضعیف   ٣.٥٠ ضعیف ٢.٥٠ ٣.٩٥ ٢.٥٠ ھھناء مصطفى احمد عبد رب

٢٩٠٤٥١٠٤ ٢٩
٤ 

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ضعیف غائب ضعیف ضعیف مأمون محمد منیر عبد اهللا

٢٩٠٤٥١٠٤  ٣٠
٧  

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ضعیف ضعیف ٢.٨٥ ضعیف سن فرج صالحاشرف مح

تاریخ   االسم  رقم القید  م
الفكر 

  االقتصادي

نقود 
  وبنوك

النظریة 
االقتصادیة 
  الجزئیة

التنمیة 
  االقتصادیة

التأمینات 
  االجتماعیة

الریاضة 
  المالیة

أسس 
البحث 
  العلمي

٢  ٢  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  
٢٩٠٤٥١٠٤ ٣١

٩  
 غائب غائب غائب غائب غائب محروم غائب  عالء نجیب محمد علوان

٢٩٠٤٥١٠٥ ٣٢
٠  

 ضعیف ضعیف  ٢.٥٠ ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ضعیف   نبیل محمد عوض عبد اهللا

٢٩٠٤٥١٠٥ ٣٣
١  

 ٤.٥٠ ٢.٨٥ ٣.٩٠ ٣.٣٥ ٣.٣٥ ٣.٨٥ ٢.٥٠  صابرین محمد صالح عاطف

٢٩٠٤٥١٠٥ ٣٤
٢  

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ضعیف غش /ض محروم ٣.٢٥  الفت حمید احمد سالم

٢٩٠٤٥١٠٥ ٣٥
٥  

 ٢.٥٠ ضعیف ٢.٦٥ فضعی محروم ٢.٧٥ ٢.٥٠  خالد محمد صالح عمر

٢٩٠٤٥١٠٥  ٣٦
٦  

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ضعیف محروم ٢.٥٠ ضعیف   النورجي نعبد الرحم سسامر عید رو
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 رنا ناصر عبود هادي: د عبداهللا ماطر                                مسجل الكليةسحر احم: إعداد الراصدة
  :التوقيع                                            :التوقيع               

  
  

 

٢٩٠٤٥١٠٦  ٣٧
٢  

 غائب غائب غائب غائب محروم محروم غائب  خالد عدنان خالد عثمان

٢٩٠٤٥١٠٦  ٣٨
٤  

 ٥.٠٠ ٥.٠٠ ٤.٠٠ ٣.٩٠ ٤.٦٠ ٥.٠٠ ٣.٥٠  بشیر رشید محمد ھائل

 ضعیف ضعیف ٣.٠٠ ٢.٥٠ غائب غائب ضعیف  محمد احمد صالح عبد اهللا العمري  ٢٩٠٤٥١٠٢٥  ٣٩
٢٩٠٤٥١٠٥  ٤٠

٨  
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف  ضعیف  لؤي فضل محضار ناصر

٢٩٠٤٥١٠١  ٤١
٦  

 غائب غائب  غائب ضعیف ضعیف غائب  غائب   عبده  هللاثابت عبداصادق 
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