
  
  الثالث :المستوى                                جامعة عدن 

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

  م ٢٠١٠/٢٠١١نتيجة الفصل الدراسي األول الدور األول  للعام اجلامعي
  

 االسم رقم القید م

االقتصاد 
 ضي الریا

اقتصادیات 
  الصناعة

اقتصاد 
  زراعي

اقتصادیات 
  الحضر

اقتصادیات 
موارد 
  طبیعیة

اقتصادیات 
الثروة 
  السمكیة

اقتصادیا
ت المالیة 

العامة 
ونظام 

  الضرائب
٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ 

 ٢.٥٠ ٢.٨٥ ٤.١٠ ٣.٨٠ ٤.٠٠ ٣.٢٥ ٣.٣٥ نبیلھ محضار عبدالحبیب محمد   ٢٨٠٤٤١٠٠١ ١
 ضعیف ضعیف ضعیف ٣.٧٥ ٢.٩٠ ضعیف ٢.٧٠ حمد سریب صالح ناصر ا  ٢٨٠٤٤١٠٠٣ ٢
 ضعیف ضعیف ٢.٥٥ ٢.٩٠ محروم ٢.٥٠ ضعیف نجود عیدروس عمر عبداهللا  ٢٨٠٤٤١٠٠٥ ٣
 ٣.٢٥ ٣.١٠ ٣.٦٠ ٢.٨٥ ٣.٧٥ ٤.٠٠ ٢.٦٠ اكرامي محمود محمد عوض  ٢٨٠٤٤١٠٠٧ ٤
 یفضع ٤.٠٠ ٤.١٠ ٣.١٥ ضعیف ٢.٥٠ ٢.٦٠ لیلى محمد سالم سعید  ٢٨٠٤٤١٠١٠ ٥
 غائب غائب غائب غائب غائب غائب ٣.٧٥ ارزاق سعید صالح ھادي  ٢٨٠٤٤١٠١١ ٦
 ضعیف ٢.٧٠ ٤.٠٠ ٢.٦٥ ٢.٨٠ ٣.٣٥ محروم ایمان یاسین مقبل احمد  ٢٨٠٤٤١٠١٢ ٧
 ٢.٥٠ ٣.٦٠ ٣.٣٥ ٣.٣٥ ٢.٥٠ ٣.٢٥ ٢.٧٠ ماریا عبداهللا علي سعید حسین  ٢٨٠٤٤١٠١٥ ٨
 ضعیف غائب ٣.٠٥ ٢.٨٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ن ریھام انور علوان نعما ٢٨٠٤٤١٠١٦ ٩
 ضعیف ٢.٧٠ ٣.٥٠ ضعیف ٤.٥٠ ٢.٧٠ ٣.٨٥ ولید عمر عبداهللا محمد الحبشي  ٢٨٠٤٤١٠١٧ ١٠
 ضعیف ضعیف ٣.٣٥ محروم ضعیف ٢.٥٠ محروم منیف علي حسن بقیم  ٢٨٠٤٤١٠١٨ ١١
 ضعیف ٣.١٥ ٣.٦٠ ٣.٣٥ ٤.٠٠ ٣.٣٠ ٢.٧٠ عبداهللا عبدالواحد عبداهللا سعد  ٢٨٠٤٤١٠١٩ ١٢
 ٢.٥٠ ٣.٨٠ ٣.٣٥ ٤.٠٠ ضعیف ٢.٦٠ ٢.٥٠ ساره عبد عمر عبدالرحمن ٢٨٠٤٤١٠٢٠ ١٣
 ٣.٢٥ ٣.٣٠ ٣.٤٠ ٣.٢٥ ٣.٧٥ ٢.٥٠ ٢.٥٠ منذر عبداهللا عبده جبل  ٢٨٠٤٤١٠٢١ ١٤
 ضعیف ٣.٤٥ ٣.٣٥ ٣.٤٠ ٣.٣٠ ضعیف ٢.٥٠ عالء حزام محمد قائد المنتصر  ٢٨٠٤٤١٠٢٢ ١٥
 ضعیف  ٢.٥٥ ٣.٢٥ ضعیف غائب ٢.٥٠ غائب صالح ھادي عیشھ علي  ٢٨٠٤٤١٠٢٤ ١٦
 أجــــــــــــــــــــــــــــــازة أكــــــــــــــــــــــادیمیة ماریا احمد عبدالكریم الشعبي  ٢٨٠٤٤١٠٢٥ ١٧
 محروم غائب غائب محروم محروم محروم محروم زید احمد عبده علي  ٢٨٠٤٤١٠٢٧ ١٨
 ٣.١٠ ٣.٤٥ ٣.٢٥ ٢.٦٠ ٢.٥٠ ٢.٨٥ ٣.٣٠ ضر محمد المیسرى جھاد احمد الخ ٢٨٠٤٤١٠٣١ ١٩
 ضعیف ضعیف ٣.٢٥ ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف سالم محمد عمر الدماني  ٢٨٠٤٤١٠٣٢ ٢٠
 غائب ضعیف ٢.٨٥ ضعیف ٣.٢٥ ٣.٠٠ ٢.٥٠ تھاني حسین یحي حسن  ٢٨٠٤٤١٠٣٥ ٢١
 ٣.٤٥ ٣.٣٥ ٣.٥٥ ٤.٢٥ ٣.٢٥ ٣.٥٠ ٢.٥٠ ریاض احمد عبده فالفل  ٢٨٠٤٤١٠٣٨ ٢٢
 ٢.٥٠ ٤.٦٠ ٣.٧٥ ضعیف ٣.٤٠ ٢.٥٠ ٢.٧٥ مادلین علي علوي الشاطري ٢٨٠٤٤١٠٣٩ ٢٣
 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ٢.٥٥ ٢.٥٠ ٢.٥٠ ضعیف محمد شیخ احمد ناصر علي  ٢٨٠٤٤١٠٤٠ ٢٤
 ضعیف ضعیف ٢.٩٥ ٣.٠٠ ٢.٥٥ ٢.٥٥ ٢.٥٠ دعاء رشید احمد محمد مخضري  ٢٨٠٤٤١٠٤١ ٢٥
 ضعیف ٣.٠٠ ٢.٩٥ ٢.٦٠ ٣.٢٥ ضعیف محروم  مال علي مھیوبعالء ك  ٢٧٠٤٤١٠١٤ ٢٦
 ٣.٧٥ ٤.٧٥ ٤.٩٥ ٤.٧٠ ٥.٠٠ ٥.٠٠ ٤.٠٠  رمزي عبداهللا علي احمد  ٢٧٠٤٤١١٢٨ ٢٧
 ضعیف ضعیف ٣.٠٥ ضعیف محروم ضعیف ضعیف  ودیعة سعید عبده عبداهللا  ٢٧٠٤٤١١٤٦ ٢٨
 ٢.٥٠ ضعیف ٢.٥٠ ٣.٤٠ محروم ضعیف ضعیف  اماني ارسالن قائد علي  ٢٧٠٤٤١٠٢١ ٢٩
 غائب غائب غائب محروم محروم محروم محروم حبیبھ محمد فضل حسن ٢٧٠٤٤١١٠٦  ٣٠
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  الثالث :المستوى                                جامعة عدن 

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

   
  م ٢٠١٠/٢٠١١نتيجة الفصل الدراسي األول الدور األول  للعام اجلامعي

  
 االسم القید رقم م

االقتصاد 
 الریاضي 

اقتصادیات 
  الصناعة

اقتصاد 
  زراعي

اقتصادیات 
  الحضر

اقتصادیات 
موارد 
  طبیعیة

اقتصادیات 
الثروة 
  السمكیة

اقتصادیات 
المالیة 
العامة 
ونظام 

  الضرائب
٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ 

 محروم ضعیف غائب محروم غائب محروم محروم محمد صالح عمر محمد الجفري ٢٧٠٤٤١١٣٨  ٣١
 ضعیف ضعیف ٣.٧٥ ٣.٠٥ ٣.٣٠ ٣.٠٠ ضعیف أيام محمد سالم صالح  ٢٧٠٤٤١٠٤٨  ٣٢
 ضعیف ٣.٠٥ ٣.٢٥ ضعیف ٣.٦٠ ٢.٨٥ ضعیف هدى سيف فضل عوض  ٢٧٠٤٤١٠٥٢  ٣٣
 محروم غائب غائب محروم محروم محروم محروم  حسن غالب عائض عوض  ٢٧٠٤٤١٠٦٦  ٣٤
 محروم غائب ٢.٩٥ ضعیف ٣.٢٥ فضعی ٢.٥٠  محمد صالح عبداهللا علي  ٢٧٠٤٤١٠٧٣  ٣٥
 ضعیف ضعیف ٤.١٠ ٢.٦٥ ضعیف ٢.٥٠ ضعیف  اسرار خالد محمد صالح حداد  ٢٧٠٤٤١٠٨١  ٣٦
 ضعیف ضعیف ٢.٥٠ ضعیف ٣.٢٥ غش/ض ضعیف  عماد نعمان عبده محمد  ٢٧٠٤٤١٠٨٢  ٣٧
 محروم غائب غائب محروم محروم محروم محروم  راوية عبدالوهاب عبدالمجيد  ٢٧٠٤٤١٠٩٨  ٣٨
 محروم غائب غائب محروم محروم محروم محروم  بشار حسين صالح حسين  ٢٧٠٤٤١١٣٤  ٣٩
 محروم ضعیف ٢.٦٠ ضعیف محروم ضعیف محروم  سحر علي بحران  ٢٧٠٤٤١٠٣٩  ٤٠
 محروم غائب ضعیف ٢.٥٠ ضعیف محروم محروم  ميعاد احمد الزغير احمد   ٢٧٠٤٤١١٢٥  ٤١

  
  رنا ناصر عبود ھادي : مسجل الكلیة                       فتحیة محمد حسن الحمامي : إعداد الراصدة   
  :التوقیع                               :                                                      التوقیع     
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