
                                                                                                                                                                                                                                                          
 الثالث :المستوى                جامعة عدن 

 اإلداري  االقتصاد :القسم                          كلیة االقتصاد 
   األول: الفصل                            إدارة القبول والتسجیل 

  م٢٠١٠/٢٠١١نتيجة الفصل الدراسي األول الدور األول  للعام اجلامعي
  

 االسم رقم القید م

االقتصاد 
 الریاضي 

تمویل 
 االستثمار 

 یاتاقتصاد
المالیة العامة 

ونظام 
 الضرائب 

التحلیل 
 المالي 

االقتصاد 
 االجتماعي 

ریاضیات 
المال 

 واالستثمار 
٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ 

 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٦٥ ٣.٥٠ ٢.٧٥ ساره منصرغالب عقیل الربیعي  ٢٨٠٤١١٠٠١ ١
 محروم ٢.٥٠ ٢.٥٠ غائب ٤.٠٠ ٣.٢٥ سمر سعید احمد عبداهللا علي  ٢٨٠٤١١٠٠٢ ٢
 ضعیف ٤.٠٥ ضعیف ٣.٤٠ ٣.٤٠ ٣.٠٥ جمیلھ علي احمد صالح  ٢٨٠٤١١٠٠٥ ٣
 محروم ضعیف ضعیف محروم ضعیف ضعیف ارھام جبیر محمد  صالح  ٢٨٠٤١١٠٠٦ ٤
 ضعیف ٢.٥٠ ضعیف ٢.٦٥ ٢.٥٠ ٢.٥٠ امیره عبداهللا ناجي احمد  ٢٨٠٤١١٠٠٨ ٥
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٨٥ ٢.٥٠ ضعیف اشتیاق سعید علي مثنى  ٢٨٠٤١١٠٠٩ ٦
 ضعیف ٤.٦٥ ٣.٦٠ ٣.٠٥ ٤.٠٠ ٣.٣٥ سامح جمال محمد حسن  ٢٨٠٤١١٠١٠ ٧
 محروم ضعیف محروم ضعیف غائب محروم زكى علي محمد الحرازي  ٢٨٠٤١١٠١٣ ٨
 ضعیف ضعیف محروم محروم ضعیف ٢.٥٠ مارینا عبداهللا محمد سالم  ٢٨٠٤١١٠١٤ ٩
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ه النصري تناویر صالح حیدر ٢٨٠٤١١٠١٥ ١٠
 ٣.٢٥ ٣.٥٥ ٤.٠٠ ٤.٠٠ ٤.٠٠ ٤.٥٠ ھاني صالح عوض سالم قوایا  ٢٨٠٤١١٠١٨ ١١
 ٤.٠٠ ٣.٢٥ ٣.٣٥ ٣.٤٥ ٣.٧٥ ٣.٦٥ وداد محمد الخضر ناصر  ٢٨٠٤١١٠١٩ ١٢
 محروم ضعیف محروم محروم غائب محروم كامل جالل عبده سعید الصوفي  ٢٨٠٤١١٠٢٠ ١٣
 ضعیف ٣.٥٠ ٢.٥٠ ٣.١٥ ٢.٧٥ ٢.٧٥ ودیان نصر عبداهللا ناصر الھراني  ٢٨٠٤١١٠٢١ ١٤
 محروم محروم محروم ضعیف ضعیف ضعیف ارزاق علي صالح علي  ٢٨٠٤١١٠٢٣ ١٥
 غائب ضعیف محروم ٣.٠٥ ٢.٥٥ ٢.٦٥ نسیم عبداهللا خمیس عبدالخالق  ٢٨٠٤١١٠٢٤ ١٦
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٠ نائلھ احمد ثابت فرج  ٢٨٠٤١١٠٢٥ ١٧
 ٢.٥٥ ٢.٥٥ ٢.٥٠ ضعیف ٣.٠٠ ٣.٢٥ سیما جفعر علوي جعفر  ٢٨٠٤١١٠٢٦ ١٨
 محروم ٢.٥٦ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٩٠ ٢.٩٥ مرفت علي عبداهللا الحداد  ٢٨٠٤١١٠٢٧ ١٩
 محروم ٢.٥٠ محروم ضعیف ضعیف ٢.٥٠ لول محمد حازم عبداهللا  ٢٨٠٤١١٠٢٨ ٢٠
 ٤.٩٠ ٥.٠٠ ٥.٠٠ ٤.٥٠ ٥.٠٠ ٥.٠٠ ن سرور ھدى عارف علي حسی ٢٨٠٤١١٠٢٩ ٢١
 محروم غش/ ض محروم محروم غائب محروم یاسین حسان درویش عمر  ٢٨٠٤١١٠٣٠ ٢٢
 ٢.٧٥ ضعیف ضعیف ٣.٠٠ ضعیف ٣.١٥ سمیھ ریاض محمد نعمان  ٢٨٠٤١١٠٣٢ ٢٣
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعیف ضعیف ٤.٠٠ ٣.١٥ عبیر عبداهللا قاسم علي  ٢٨٠٤١١٠٣٣ ٢٤
 ٢.٦٠ ٢.٦٠ ٣.٠٥ ٢.٥٥ ٤.٧٥ ٤.٥٠ مریم حسین محمد حسن  ٢٨٠٤١١٠٣٥ ٢٥
 ٢.٦٥ ٢.٧٠ ٤.١٥ ضعیف ٣.٥٠ ٣.٤٥ ذكریات ابراھیم منصور محمد  ٢٨٠٤١١٠٣٩ ٢٦
 محروم ٢.٦٠ ضعیف محروم ضعیف ضعیف منى عبداهللا صالح الدربي  ٢٨٠٤١١٠٤٠ ٢٧
 ضعیف ٢.٥٠ محروم ضعیف ضعیف ٢.٥٠ سیبانانھارمحمد علي  ٢٨٠٤١١٠٤١ ٢٨
 ٣.١٠ ٢.٥٠ ٣.٥٠ ٢.٩٠ ٤.٢٥ ٤.٤٠ لمیاء عدنان عوض الخضر  ٢٨٠٤١١٠٤٢ ٢٩
 ٢.٦٠ محروم ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ٣.٧٠  ھدى حمود علي سلیمان   ٢٨٠٤١١٠٤٤  ٣٠
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 الثالث :المستوى                جامعة عدن 
 اإلداري  االقتصاد: القسم                          القتصاد كلیة ا

 األول: الفصل               إدارة القبول والتسجیل 
     

  م٢٠١٠/٢٠١١للعام اجلامعينتيجة الفصل الدراسي األول الدور األول  
  

 االسم رقم القید م

االقتصاد 
 الریاضي 

تمویل 
 االستثمار 

 یاتاقتصاد
المالیة العامة 

ونظام 
 الضرائب 

التحلیل 
 المالي 

االقتصاد 
 االجتماعي 

ریاضیات 
المال 

 واالستثمار 
٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ 

 ضعیف وممحر محروم ضعیف ضعیف ضعیف نائلھ احمد احمد صالح  ٢٨٠٤١١٠٤٦  ٣١
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٣.٠٠ ٣.٦٠ ٣.٠٠ ٤.٠٠ زكریا خالد سیف احمد الحناني  ٢٨٠٤١١٠٤٧  ٣٢
 ضعیف ٣.٣٠ محروم غائب ٢.٥٠ ٢.٥٠ خالد ناصر محمد صالح  ٢٨٠٤١١٠٤٨  ٣٣
 ضعیف ضعیف ضعیف محروم ٢.٥٠ ٢.٩٠ مختار محمد عوض احمد  ٢٨٠٤١١٠٤٩  ٣٤
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ محروم ضعیف ضعیف ٢.٥٠ معاذعبداهللا احمد مساعد  ٢٨٠٤١١٠٥٠  ٣٥
 محروم ضعیف ضعیف ضعیف غائب ضعیف محمود ارسالن محمود قحطان  ٢٨٠٤١١٠٥٢  ٣٦
 محروم محروم محروم محروم غائب محروم ابراھیم محمد ابراھیم احمد  ٢٨٠٤١١٠٥٣  ٣٧
 ٤.٧٠ ٣.٠٠ ٤.٠٠ ٤.٥٠ ٤.٧٥ ٤.٣٥ راشا خالد عبداهللا علي القوصي  ٢٨٠٤١١٠٥٤  ٣٨
 ٢.٦٠ ٤.٥٠ ٤.١٠ ٤.١٥ ٤.٠٠ ٣.٧٠ وفاء محمود محمد صالح  ٢٨٠٤١١٠٥٦  ٣٩
 ضعیف ضعیف محروم ضعیف ٣.٣٥ ٢.٥٠ نازك محمد عبداهللا محمد قائد  ٢٨٠٤١١٠٥٧  ٤٠
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف امیمھ فضل احمد الدھري  ٢٨٠٤١١٠٥٨  ٤١
 ٤.٣٥ ٤.٧٥ ٤.٧٠ ٤.٨٠ ٥.٠٠ ٤.٤٠ لینا عبدالكریم عبدالرب المقطري  ٢٨٠٤١١٠٥٩  ٤٢
 غائب محروم محروم محروم غائب ٢.٥٥ حیاة عبده ھزاع عبدالغني  ٢٨٠٤١١٠٦٠  ٤٣
 محروم ضعیف محروم ضعیف ضعیف ٢.٥٠ سحر عبدالقادر سعید محمد  ٢٨٠٤١١٠٦٣  ٤٤
 ٣.٨٥ محروم ٢.٨٠ ٣.٠٠ ٣.٦٥ ٤.٦٠ اثمار احمد محفوظ شمسان  ٢٨٠٤١١٠٦٤  ٤٥
 ٢.٥٠ ٢.٥٠ محروم ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٠ ائد علي مجد اسكندر ق ٢٨٠٤١١٠٦٧  ٤٦
 محروم ضعیف محروم محروم ٣.٠٠ محروم عبداهللا محمد احمد السقاف  ٢٨٠٤١١٠٧٠  ٤٧
 ضعیف ضعیف ضعیف غائب ضعیف ٢.٥٠ ریم محسن محمد اسماعیل  ٢٨٠٤١١٠٧١  ٤٨
 ٢.٦٠ ٢.٦٥ ٣.٥٠ ٣.٠٥ ٣.٥٠ ٢.٧٠ نبیھ احمد سعید باحشوان  ٢٨٠٤١١٠٧٢  ٤٩
 ٢.٥٠ ٢.٧٠ ٢.٥٠ ضعیف ٢.٨٥ ٣.٣٠ نجوى احمد محمد صالح  ٢٨٠٤١١٠٧٣  ٥٠
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف  وفاء علي حسن احمد  ٢٧٠٤١١٠٩١  ٥١
 ٢.٧٠ ٣.٣٠ ٣.٢٥ ٣.٥٠ ضعیف ٣.٦٥  زكي عبدالعزیز احمد الحبیشي  ٢٧٠٤١١١٢٠  ٥٢
 وممحر ٢.٥٥ محروم ضعیف ٢.٦٠ ضعیف  ایمان سلیمان علي كلیب  ٢٧٠٤١١٠١٧  ٥٣
 غش/ض محروم محروم محروم ٢.٥٠ ٢.٥٠  اشرف صالح عبداهللا بن حویل  ٢٧٠٤١١٠٢٨  ٥٤
 محروم محروم محروم محروم غائب محروم  حنان عبداهللا حسین قاسم  ٢٧٠٤١١٠٣٢  ٥٥
 ضعیف ٢.٥٠ محروم ضعیف ضعیف محروم  عبداهللا محمد عبداهللا الفقي  ٢٧٠٤١١٠٤٤  ٥٦
 ضعیف ٢.٥٥ ضعیف محروم ٢.٥٠ ٢.٩٥  ایمان علي احمد مریسي  ٢٧٠٤١١٠٧٥  ٥٧
 ضعیف محروم محروم محروم ضعیف محروم  أفراح حسین سالم عبداهللا  ٢٧٠٤١١١٢٦  ٥٨
 ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٣.٠٥ ٣.٠٥ ٢.٥٠  راویة صالح علي شعیب  ٢٦٠٤٠١٢٩٩  ٥٩
 محروم ٢.٥٠ ضعیف محروم ضعیف ضعیف  فضل احمد زمعتز عبد العزی  ٢٦٠٤٠١٢٧٣  ٦٠
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 الثالث :المستوى                جامعة عدن 
 اإلداري  االقتصاد :القسم                          كلیة االقتصاد 

 األول: الفصل               إدارة القبول والتسجیل 
     

  م٢٠١٠/٢٠١١نتيجة الفصل الدراسي األول الدور األول  للعام اجلامعي
  

 االسم رقم القید م

االقتصاد 
 الریاضي 

تمویل 
 االستثمار 

 یاتاقتصاد
المالیة العامة 

ونظام 
 الضرائب 

التحلیل 
 المالي 

االقتصاد 
  االجتماعي

ریاضیات 
المال 

 واالستثمار 
٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ 

 ٤.٥٠ ٤.١٠ ٤.٠٠ ٣.٣٠ ٥.٠٠ ٥.٠٠ عالء عبداهللا ماطر سعید   ٢٨٠٤١١٠٧٤  ٦١
 ٢.٥٠ ٤.١٥ ٣.٥٠ ٣.٠٥ ٤.٢٥ ٤.٥٥ عالء حمود علي صالح  ٢٨٠٤١١٠٧٥  ٦٢
 محروم ٢.٥٠ ضعیف ضعیف ٣.٧٥ ٢.٩٥  تفاؤل جمیل قاسم بجاش  ٢٧٠٤٤١٠٧٣  ٦٣
 محروم محروم محروم محروم غائب محروم  سالي أنيس حمود احمد   ٢٧٠٤١١٠٠٨  ٦٤
 محروم ضعیف محروم محروم ضعیف ٢.٥٠  هويدا سليمان علي كليب  ٢٧٠٤١١٠١٨  ٦٥
 ضعیف ٢.٥٠ ضعیف محروم ضعیف ٢.٥٠  محمد صالح سعيد احمد  ٢٧٠٤١١٠١٩  ٦٦
 محروم ضعیف محروم محروم ضعیف ضعیف  ندى صالح احمد منصور  ٢٧٠٤١١٠٢٩  ٦٧
 محروم محروم محروم محروم غائب محروم  محمد صالح محمد هيثم  ٢٧٠٤١١٠٦٧  ٦٨
 محروم محروم محروم محروم غائب محروم  عالمة اسماعيل احمد حسين  ٢٧٠٤١١٠٩٩  ٦٩
 محروم ضعیف محروم ضعیف ضعیف ضعیف  مجدي فضل علي انعم  ٢٦٠٤٠١١١٢  ٧٠
 محروم ضعیف محروم محروم ضعیف محروم  عرفات عبدالملك محمد نزان  ٢٦٠٤٠١٢٣٨  ٧١
 محروم محروم محروم محروم غائب محروم  اكرم عبدالفتاح محمد عبداهللا  ٢٦٠٤٠١٣٩٤  ٧٢
 محروم محروم محروم محروم غائب محروم  عالء منصور بن منصور  ٢٦٠٤٠١٠٤٧  ٧٣
 محروم ٢.٥٠ محروم محروم ٢.٩٠ محروم  محمد خالد عبداهللا صالح  ٢٧٠٤١١١٢٢  ٧٤
 محروم محروم محروم محروم غائب ٢.٥٠ مد حسن حسین مح  ٢٧٠٤١١١٦  ٧٥
 محروم غائب محروم محروم غائب محروم  رشا محسن ناجي مسعد   ٢٧٠٤١١٠٥٢  ٧٦
 محروم محروم ضعیف محروم ضعیف محروم  ماجد صالح سالم ناصر   ٢٧٠٤١١٠٢٢  ٧٧
 محروم محروم محروم محروم غائب محروم  یاسر سلیمان محمد علي  ٢٧٠٤١١٠٢٦  ٧٨
 محروم محروم محروم محروم غائب محروم  ولید احمد صالح السعدي  ٢٥٠٤٠١٢٣٧  ٧٩
 ضعیف ضعیف ضعیف غائب ضعیف ــــــــ  وفاء مرشد عبداهللا احمد   ٢٠٠٤٠١٠٠٨  ٨٠
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