
  
  الثاني : المستوى              جامعة عدن    
  اقتصاد دولي     : التخصص                               كلیة االقتصاد    

  األول   : الفصل                                  إدارة القبول والتسجیل                          
  

  م٠٢٠١/٢٠١١نتيجة الفصل الدراسي األول  الدور األول للعام الجامعي 

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  
٢٩٠٤٣١٠٠ ١

١ 
 غائب غائب ٢.٦٥ ضعیف ضعیف ٢.٦٠ ضعیف علي الصارطي هدى جعبل عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٠ ٢
٣ 

 ضعیف ضعیف ٣.٣٠ ٢.٦٠ غش/ض محروم ٢.٥٠ ناصر سالم  محمد عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٠ ٣
٤ 

 ٤.٠٠ ٤.٧٥ ٣.٢٥ ٣.٣٥ ٥.٠٠ ٤.٠٥ ٣.٠٠ بلقيس احمد محمد علوي

٢٩٠٤٣١٠٠ ٤
٥ 

 ٢.٥٠ ضعیف ٢.٥٥ ٣.٣٠ ضعیف ٢.٧٠ ٢.٧٠ سعد محمد عبد اهللا عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٠ ٥
٦ 

 غش/ض غائب محروم غش/ض ضعیف ٢.٥٠ عیفض عالء عبده حسين قائد صالح

٢٩٠٤٣١٠١ ٦
٠ 

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٥ ٢.٥٠ ٢.٧٥ ٢.٥٠ فتحية علي جعفر فضل

٢٩٠٤٣١٠١ ٧
١ 

 ٤.١٠ ٢.٧٠ ٢.٧٥ ٤.١٥ ٣.٦٠ ٣.٩٠ ٣.٦٥ حسین مجدي صالح عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠١ ٨
٢ 

 ٢.٥٠ ضعیف ٢.٨٥ غائب ضعیف ٣.٠٠ ٢.٥٠ لیزا صالح حسین یحي

٢٩٠٤٣١٠١ ٩
٨  

 ٣.٣٥ ضعیف ٣.٣٥ ٣.١٥ ٢.٥٥ ٢.٧٥ ٢.٥٠ وى حسین احمد عامرمر

٢٩٠٤٣١٠١ ١٠
٩  

 ٣.٤٠ ٣.٠٠ ٣.٣٥ ٣.٥٥ ٤.٥٠ ٣.٨٥ ٢.٥٠  مشتاق نصر عباد سالم الخریمي

٢٩٠٤٣١٠٢ ١١
٠  

 غائب غائب محروم غائب  غائب محروم غائب  عالء ناصر محمد عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٢ ١٢
١  

 ٢.٥٠ ضعیف ٤.١٠ ٣.٠٥ یفضع ٢.٩٠ ضعیف  تھاني صالح احمد عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٢ ١٣
٢  

 ٣.٢٥ ٣.٣٠ ٣.٤٥ ٢.٩٥ ضعیف ٣.١٠ ٢.٥٠  زیاد علي محمد صالح

٢٩٠٤٣١٠٢ ١٤
٤  

 ٣.١٠ ٢.٥٥ ٣.٧٠ ٣.٣٠ ٣.٣٠ ٤.٠٥ ضعیف  أنغام احمد ناصر علي

٢٩٠٤٣١٠٢ ١٥
٦  

 ٢.٨٥ ضعیف ٢.٨٠ ٢.٨٠ ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٠  بن بریك دنیا عمر ناجي حسین عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٢ ١٦
٧  

 ٢.٨٥ ضعیف ٣.٢٥ ٢.٧٥ ٣.٠٠ ٣.٢٥ ٢.٥٠  عبده سعید الدالي سارة عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٢ ١٧
٨  

 ٣.٦٥ ضعیف ٢.٧٥ ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٠  سالم دحیان سامیة محمد عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٣ ١٨
٠  

 ٣.٦٥ ضعیف ٣.٠٥ ٣.٣٠ ٣.٣٥ ٣.٥٠ ٢.٧٥  سارة طھ احمد علوان

٢٩٠٤٣١٠٣ ١٩
١ 

 ٢.٥٠ ضعیف ٢.٧٥ ٢.٦٥ محروم ٢.٥٠ ٢.٥٠ دالينا احمد صالح هيثم

٢٩٠٤٣١٠٣ ٢٠
٢ 

 غائب غائب  غائب غائب غائب غائب ضعیف محمد نشروق هاني عبد الرحم

 غش /ض ضعیف ٢.٧٠ ٢.٥٠ ضعیف ٢.٥٠ ضعیف علي صالح قائد علي٢٩٠٤٣١٠٣ ٢١
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٣ 
٢٩٠٤٣١٠٣ ٢٢

٤ 
 ٢.٥٠ ضعیف ٢.٥٠ ٣.١٥ ضعیف ٢.٧٠ ضعیف ناصر الخضر صالح حسين

٢٩٠٤٣١٠٣ ٢٣
٥ 

 ضعیف ضعیف ٣.٢٠ ضعیف ضعیف ٣.٥٥ ضعیف نبراس علي محمد احمد

٢٩٠٤٣١٠٣ ٢٤
٦ 

 غش /ض ضعیف ٣.٦٠ ٣.١٥ ٢.٥٠ ٣.٣٥ ٢.٥٠ صالح خطاب صالح عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٣ ٢٥
٧ 

 ٢.٥٥ ضعیف ٣.٩٠ ٣.٣٠ ٢.٥٠ ٣.٤٥ ٢.٥٠ حنان علي عوض صالح النقيب

٢٩٠٤٣١٠٣ ٢٦
٨ 

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ٢.٦٥ ضعیف ٣.٣٥ ضعیف حامد صالح محمد عمر الجنيدي

٢٩٠٤٣١٠٣ ٢٧
٩ 

 غائب غائب محروم غائب غائب محروم غائب هبة محمد علي ناصر بالل 

٢٩٠٤٣١٠٤ ٢٨
١ 

 ضعیف ٢.٨٠ ٣.١٥ ٣.٠٥ ٢.٥٠ ٢.٧٥ ٢.٥٠ أمل یسلم ھادي سعید

٢٩٠٤٣١٠٤ ٢٩
٢ 

 ضعیف ضعیف ٢.٦٥ ضعیف ضعیف ٣.١٠ ٢.٥٠ الھام علي حسن درویش

٢٩٠٤٣١٠٤  ٣٠
٣ 

 ضعیف ٢.٥٠ ٣.١٥ ٢.٥٥ ٢.٥٠ ٣.٢٥ غائب مین عوض علوي محمد فریدنر

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  
٢٩٠٤٣١٠٤ ٣١

٤ 
 ٣.٠٥ ٣.٠٠ ٣.٨٥ ٢.٧٠ ٢.٥٠ ٣.٤٥ ٤.٥٠ یاسین سلطان سالي علي 

٢٩٠٤٣١٠٤ ٣٢
٥ 

 ضعیف ٢.٧٠ ٣.٥٠ ٣.٣٥ ٢.٥٠ ٣.٢٥ ٢.٥٠ سارة خالد محمد ثابت

٢٩٠٤٣١٠٤ ٣٣
٧  

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ضعیف غائب ٣.١٠ ضعیف محمد صالح عثمان عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٤ ٣٤
٨  

 ٤.٢٥ یفضع ٢.٥٠ ٢.٧٥ ضعیف ٢.٦٥ غائب علي أسماء یونس عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٤ ٣٥
٩  

 ٢.٥٠ ٢.٧٠ ٢.٦٥ ٢.٨٥ ٢.٥٠ ٣.٤٥ ٢.٥٠  ماجد احمد الخضر محمد

٢٩٠٤٣١٠٥ ٣٦
٠  

 ضعیف ضعیف ٣.٣٥ ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعیف  بن جمیل نور محمد عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٥ ٣٧
١  

 ضعیف ضعیف ٢.٩٥ ٢.٦٥ ضعیف ٣.٢٠ ضعیف  ععلي عبد المان ماجد عبد اهللا
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٢٩٠٤٣١٠٥ ٣٨
٤  

 ٢.٨٥ ضعیف ٢.٥٠ ٢.٧٥ ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٠  حسن كرامةدعاء أكرم م

٢٩٠٤٣١٠٥  ٣٩
٥  

 ضعیف ضعیف ٢.٥٥ ٣.٤٥ ٢.٥٠ ٣.٨٥ ٢.٥٠  رأفت ناصر عمر سعد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٥  ٤٠
٦  

 ضعیف ضعیف ٢.٧٠ ٢.٩٠ ضعیف ٣.٣٥ ٢.٥٠  علي الخضر محمد احمد دھیس

٢٩٠٤٣١٠٥  ٤١
٧  

 عیفض ضعیف ضعیف ضعیف  ضعیف ٢.٥٥ ضعیف  نور علي عوض العماري

٢٩٠٤٣١٠٥  ٤٢
٨  

 غائب غائب  محروم غائب غائب محروم غائب  فضل حسین فضل محسن

٢٩٠٤٣١٠٥  ٤٣
٩  

 ضعیف ضعیف ٣.١٠ ٢.٥٠ ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٠  حسن يالز فضل عبد القو

٢٩٠٤٣١٠٦  ٤٤
٠  

 غائب ضعیف ٣.٠٥ ٢.٦٠ ضعیف ٣.٤٥ ٢.٥٠  سمر احمد فضل حیرده

٢٩٠٤٣١٠٦  ٤٥
١ 

 ٢.٥٠ ضعیف ٢.٧٥ ضعیف ضعیف ٣.٤٠ ٢.٥٠ احمد عبد اهللا مأمواج عبد الكري

٢٩٠٤٣١٠٦ ٤٦
٢ 

 غائب   غائب محروم ضعیف غائب غائب ضعیف سمر مختار محمد عباد

٢٩٠٤٣١٠٦ ٤٧
٣ 

 ٢.٧٠ ضعیف ٢.٩٠ ٢.٦٥ ضعیف ٢.٥٠ ضعیف نصره محمد سالم ناصر

٢٩٠٤٣١٠٦ ٤٨
٤ 

 غائب غائب غائب غائب محروم غائب غائب ماجد محمود ابوبكر ثابت

٢٩٠٤٣١٠٦  ٤٩
٥ 

 غائب غائب محروم غائب غائب محروم غائب محمد علي سالم عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٦  ٥٠
٦ 

 ٢.٥٠ ضعیف ضعیف ضعیف محروم محروم ضعیف بالل كاظم تاية كاظم

٢٩٠٤٣١٠٦  ٥١
٨ 

 ٢.٥٠ ضعیف ٣.٣٥ ٢.٦٥ ٣.٥٠ ٢.٨٠ ضعیف خالد يونس احمد الشرباصي

٢٩٠٤٣١٠٧  ٥٢
٠ 

 ٢.٦٠ ضعیف ٣.١٥ ٢.٧٠ ٢.٥٠ ٤.٠٥ ٢.٥٠  عمر سالم محمد البجيرى عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٧  ٥٣
١  

 غائب غائب محروم غائب غائب محروم غائب  مقبل داحمد حسين عبد الواح

٢٩٠٤٣١٠٧  ٥٤
٢  

 غائب غائب محروم غائب غائب محروم غائب  محمد جمال حسين علي مشرع

٢٩٠٤٣١٠٧  ٥٥
٣  

 ـــازة اكـــــــــــــــــادیــمیة اجـــــــــــــــــــــ  يافعي احمد صالح محمد عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٧  ٥٦
٤  

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ضعیف ضعیف ٤.١٥ ضعیف  محمد باصم محمد علي عبد اهللا

٢٩٠٤٣١٠٧  ٥٧
٦  

 ٤.٩٠ ٣.٨٠ ٤.٥٥ ٣.٥٥ ٣.٧٠ ٤.٦٥ ٣.٢٥   عبد اهللا مأرزاق عبد الحكي

  ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعیف ٣.٧٥ ضعیف علي یحي قاسم المطري   أرحاب ٢٨٠٤٣١٠٤٦  ٥٨
  اجــــــــــــــــــــــازة اكــــــــــــــــــادیمیة   عبد اهللامصطفى محمد احمد  ٢٨٠٤٣١٠٥٢  ٥٩
٢٩٠٤٣١٠٧  ٦٠

٨  
 ٤.٠٥ ٢.٨٠ ٤.٨٠ ٣.٤٠ ٤.٢٥ ٤.٢٥ ٢.٥٠  باسل احمد علي قاسم

٢٨٠٤٣١٠٠  ٦١
٧ 

 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ٢.٧٥ ضعیف ٢.٥٠ ضعیف أماني مهدي سيف احمد

٢٨٠٤٣١٠٣  ٦٢
٨  

 ضعیف ضعیف محروم ضعیف غائب محروم ضعیف  محمد خالد محمد ناصر 

٢٩٠٤٣١٠٧  ٦٣
٩  

 ٢.٧٠ ضعیف ٣.٢٥ ٢.٦٠ ٢.٥٠ ٣.٣٠ ٢.٥٠  سعيد  احمد محمدطه 

٢٩٠٤٣١٠٠  ٦٤
٩ 

 ضعیف ضعیف  ٢.٥٠ ضعیف ضعیف ٢.٧٥ ضعیف فكري محمد اسماعيل ثابت

 غائب ضعیف ضعیف یفضع ضعیف ضعیف ضعیف صالحة سالم كليب عبد اهللا٢٩٠٤٣١٠٦  ٦٥
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