



علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

3222232

2.94.152.54.953.94.25 احالم امٌن عبدالواحد محمد141/2

3.252.5ضعٌف2.5ضعٌف2.53.5 احمد عصام محسن عل241/3ً

2.55غائب2.5غائبغائبضعٌفغائب احمد عٌدروس احمد صالح 341/4

2.75ضعٌف4.2ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف احمد ٌاسٌن صالح سعٌد الهران441/5ً

4.853.63.4ضعٌفضعٌف4.354.45 اسٌله محمد علً ابراهٌم لقمان541/6

3.23.554.22.754.13.64.35 اضواء ضٌاء عوض عوض641/7

43.73.552.54.853.43.3 امانً علً فضل عل741/8ً

3.253.44.852.754.553.34.6 امجد احمد عبدهللا فارع841/9

53.854.953.9554.25 امل حسن محمد باشماخ941/10

2.54.13.53ضعٌف33.9 امنٌه لطفى عبده احمد محمد1041/11

4.653.253.55ضعٌف4.753.42.5 امٌر علً عبدالاله قاسم1141/12

4.254.354.753.554.554.55 انهار ٌوسف عبٌد محمد1241/13

محرومضعٌف2.5غائبضعٌفضعٌفغائب اٌاد صالح سالم احمد1341/14

54.054.85ضعٌف54.254.3 اٌمن احمد نعمان احمد1441/15

44.34.853.754.954.34.4 ثرٌا احمد احمد قاسم1541/16

 مبادئ االقتصاد

الكلي مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

 مبادئ

القانون

اللغة 

(2)االنجليزية 

 نظم

 تشغيل

الحاسوب

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2)

9 من 1صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ االقتصاد

الكلي مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

 مبادئ

القانون

اللغة 

(2)االنجليزية 

 نظم

 تشغيل

الحاسوب

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2)

3222232

3.253.25ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.5 جمال جمٌل ناجً صالح1641/17

3.5ضعٌف2.54.95ضعٌف3.9غائب جمٌل ناصر منصور عقٌل1741/18

2.753.2غائب2.5ضعٌفضعٌفضعٌف حازم داخل عوده دافر1841/19

2.54.53.253.55ضعٌف3.253.75 حسٌن صالح محمد أحمد1941/444

4.44.24.93.754.654.4 حنان سمٌر عبدالحمٌد سالم2041/20

محرومغائب4.5ضعٌف2.53.453.5 حنان علً اسماعٌل عل2141/21ً

4.83.354غائب3.254.44.6 حنٌن جمٌل ابراهٌم احمد2241/22

محروم3.552.54.53.4غائب3 حنٌن حسٌن احمد محمد الهجري2341/23

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب حنٌن محمد فارع الحكٌم2441/24ً

4.54.14.92.553.554 رؤى عارف علً جمن2541/25

54.452.73.554.94.453.75 رامً عبدالرحمن محمد صالح2641/26

4.54.354.953.653.354.25 رانٌا علً عبدهللا عل2741/27ً

3.254.44.652.54.854.14.1 رحاب نصر محمد ابراهٌم2841/28

4.13.254ضعٌف3.2542.95 رٌم سمٌر حسن محمد السمندره2941/29

3.253.253.75ضعٌف3.154.94.25 رٌم عصام احمد عبدالرب3041/30

9 من 2صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ االقتصاد

الكلي مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

 مبادئ

القانون

اللغة 

(2)االنجليزية 

 نظم

 تشغيل

الحاسوب

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2)

3222232

42.52.6ضعٌفضعٌف3  زٌنب ناصر حسٌن سالم3141/31

54.654.954.7554.855 ساره ولٌد عمر محمد طالب3241/32

3.33.53.053.054.652.753.4 سالم حسٌن احمد محمد3341/33

2.54.954.454.2ضعٌف54.05 سعٌد راجح قاسم محسن3441/34

3.352.753.05غائب3.253.32.65 سمٌر سامً سعٌد سالم3541/35

2.95ضعٌف2.5ضعٌفضعٌفضعٌف2.5 شهدي محمد سعٌد احمد3641/36

3.754.74.52.54.93.84.55 صابرٌن عبدهللا عمر سعٌد 3741/37

4.053.93.354.844.2غائب صالح صالح محمد لسود3841/38

3.35ضعٌف3.853.62.52.54.1 صبري محمد عٌسى احمد3941/39

2.853.73.252.553.254.25 صفاء محمد علوي محمد البٌت4041/40ً

3.754.74.23.34.853.54.3 عبٌر خالد عبدهللا حٌدره4141/138

43.253.9ضعٌفضعٌف2.54.1 عبدالحكٌم سالم محمد احمد4241/41

ضعٌف2.55ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف عبدالرحمن جمال عبدالرحمن4341/42

2.84.93.454.25ضعٌف4.53.9 عبدالرحمن سعد عثمان سعد4441/43

2.53.82.652.54.6543.55 عبدالعزٌز محسن حسٌن اسعد صالح4541/44

9 من 3صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ االقتصاد

الكلي مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

 مبادئ

القانون

اللغة 

(2)االنجليزية 

 نظم

 تشغيل

الحاسوب

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2)

3222232

44.454.852.54.84.64.85 عبدالفتاح باشا محمد سالم4641/45

2.53.552.63.254.52.52.8 عبدالوهاب عاطف عبدهللا علوي4741/46

4.35ضعٌف2.53.353.1534 عبٌر مصطفى علً منصر4841/47

54.24.954.14.9554.55 علً الخضر منصور حسن4941/48

3.353.753.5ضعٌف3.753.153.1 عمر نور الدٌن محمد عبده5041/49

4.63.43.6ضعٌف4.753.83 عمرو حسن احمد مكاوي5141/50

ضعٌف2.52.7ضعٌفضعٌفضعٌف2.5 عمرو محمد عبدالمجٌد شرف5241/51

2.53.352.83.14.953.54.5 فاطمه جمال عبدهللا عبٌد باصفر5341/52

4.52.754.5ضعٌفضعٌف33.1 قاسم عبدالرقٌب قاسم ٌح5441/53ً

4.73.253.6ضعٌف2.753.83.25 لمٌاء خالد محمد قاسم5541/54

4.254.34.83.554.64.1 محسن صالح محسن صالح5641/55

ضعٌف4.053.1ضعٌف2.53.452.5 محمد عادل صالح عبدهللا البٌضان5741/56ً

2.54.954.553.4ضعٌف4.1غائب محمد عادل محمد علوان5841/57

2.54.53.052.85ضعٌف2.53.6 محمد عبدالحكٌم فضل عل5941/58ً

4.83.53.3ضعٌف4.753.62.5 محمد عبدالناصر احمد عل6041/59ً

9 من 4صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ االقتصاد

الكلي مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

 مبادئ

القانون

اللغة 

(2)االنجليزية 

 نظم

 تشغيل

الحاسوب

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2)

3222232

4.94.754.354.854.854.85 محمد عبده علً إسماعٌل المقرم6141/60ً

33.94.534.854.24.2 مدٌحه ناصر عبدالقدوس عبدالخالق6241/61

2.52.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.85 مروان عبدهللا ناصر محمد باصهٌب6341/62

3.05ضعٌف2.9غائب2.93.653.1 مروى عمر صالح حٌدره6441/63

54.454.84544.65 مرٌم عبدالحكٌم عبدهللا عبٌد6541/64

غائبغائبغائبغائبغائبضعٌفغائب مصطفى عارف عبدالمجٌد عل6641/65ً

4.53.554.334.954.654.5 مقبل صالح مقبل محمد6741/66

محرومغائبغائبغائبغائبغائبغائب منى جمال احمد حسٌن روشان6841/67ً

محرومغائبغائبغائبغائبغائبغائب منى خالد محمد قاسم6941/68

محرومضعٌف4ضعٌف2.55ضعٌف2.5 منٌه خالد احمد حسن اغبري7041/69

4.54.34.85353.953.7 مها عبدالوهاب احمد نعمان7141/70

غائب44.13.82.54.853.65 مهٌب احمد محمد حسٌن7241/71

3.253.94.852.554.953.84.05 مٌاده علً سالم احمد ثابت7341/72

2.94.74.13.45غشضعٌف3.25 ناجً محمد سعٌد صالح7441/73

4.753.74.2ضعٌف3.93.52.5 نادر سالم عوض سالم الخالق7541/74ً

9 من 5صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ االقتصاد

الكلي مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

 مبادئ

القانون

اللغة 

(2)االنجليزية 

 نظم

 تشغيل

الحاسوب

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2)

3222232

ضعٌفضعٌفغائبضعٌفضعٌف3.93.5 نادر محمد غالب صالح7641/75

3.452.952.54.953.94.75غائب نادر نصر عبدالحبٌب قاسم7741/76

4.853.553.82.94.953.954.75 نجلٌن صادق محمد قرج7841/77

3.253.84.52.54.853.53.5 نجوى عبده سعٌد ثابت7941/78

4.44.64.954.5554.254.25 نهى جمٌل عبدهللا مقبل8041/79

4.754.154.93.2553.053.9 نور خالد حسٌن احمد8141/80

2.52.53ضعٌفضعٌفضعٌف2.5 نٌاز شهرٌاز ٌاسٌن عبدالحمٌد خان8241/81

3.854.54.93.54.954.354.8 هاله غالب محمد قاسم8341/82

2.54.152.53.4ضعٌف3.3غائب هانً سرٌب صالح فاضل8441/83

43.543.754.153.53.4 هدى محمد عٌظه كرامه باحشوان8541/84

3.954.254ضعٌف4.44 هدى ناصر احمد كرامه8641/85

3.652.5غائبضعٌفضعٌفضعٌف3.25 وفً احمد محمد سعٌد8741/86

3.5543.153.65ضعٌف3.753.35 ولٌد عبدالرحمن حسٌن قاسم 8841/87

89

90

9 من 6صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ االقتصاد

الكلي مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

 مبادئ

القانون

اللغة 

(2)االنجليزية 

 نظم

 تشغيل

الحاسوب

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2)

3222232

4.254.744.84.44.05 أصٌل عبدالحكٌم سٌف محمد41/1/م1

44.24.1ضعٌف3.853.22.5 امنٌه رائد أحمد قاسم41/2/م2

3.754.253.92.853.53.6 اٌمان جمال عبدالكرٌم العمراوي41/3/م3

3.753.82.84.44.94.74.3 توفٌق ٌحً محمد علً الدغش41/4ً/م4

3.93.252.52.544.152.65 حٌدره صالح عبدهللا صالح41/5/م5

3.753.32.82.54.54.13 خالد صالح عبدهللا علً المنتصر41/7/م6

4.53.94.63544 دنٌا عبدهللا فارع مصلح41/8/م7

4.83.552.5ضعٌف3.253.34.6 رغده عبدالحكٌم احمد قاسم41/9/م8

محرومضعٌف3.25غائب3.52.8غائب رمزي عبالرحمن عبدهللا شمسان41/10/م9

محروم2.5غائب2.53.62.52.5 شكري خالد عبده محمد41/11/م10

4.253.34.752.64.63.54.05 طارق حسن عبدهللا عبدالملك عبدالصمد41/12/م11

محروم2.52.5ضعٌف2.5غائبضعٌف طارق قاسم صالح حسٌن41/13/م12

43.52.852.54.52.953.85 عبدالرحمن احمد عثمان مكرد41/14/م13

4.53.62.63.654.94.53.2 عبده عبدهللا احمد صالح عٌاش 41/15/م14

4.954.253.1ضعٌف3.62.5غائب عدنان صالح حسن عبدالملك عبدالصمد41/16/م15

9 من 7صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ االقتصاد

الكلي مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

 مبادئ

القانون

اللغة 

(2)االنجليزية 

 نظم

 تشغيل

الحاسوب

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2)

322232

43.452.552.84.753.253.65 عمار عبده محمد عل41/17ً/م16

محروم3.253.52.52.52.552.5 عمرو عوض حسن عل41/18ً/م17

2.9غائب2.53.32.52.54.05 فاطمه محمد عٌسى محمد راجح41/19/م18

4.253.854.153.754.9543.75 فاطمه نصر علً احمد41/20/م19

3.53.3434.954.754.6 ماجد خالد سعٌد عبود زقامه41/21/م20

3.93.92.953.54.853.64.05 ماهرسالم عوض سالم الخالقً 41/22/م21

3.853.94.53.54.7544.4 محمد عوض هادي الحمٌري41/23/م22

4.653.653.63.74.853.63.95 محمد منٌر احمد عبدالعزٌز41/24/م23

ضعٌفضعٌف4.43.52.52.653.25 محمد نضال صالح باحوٌرث41/25/م24

2.52.73.53.05ضعٌف33.4 منى صالح محمد علً فضل41/26/م25

محروم3.62.75ضعٌف3.352.5غائب موفق اشرف عبدالمجٌد قاسم41/27/م26

3.753.13.73.054.73.252.7 ناصر احمد محمد البكري41/28/م27

54.553.754.24.954.254.75 نشوان احمد سعٌد عل41/29ً/م28

3.54.94.84.6ضعٌف4.13.8 نصر سعٌد عبدهللا ناصر الموسم41/30ً/م29

ضعٌف3.84.253.1343.5 نصر صالح ناصر ناصر عبدالحبٌب41/31/م30

9 من 8صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً االول

م2014/2013الفصل الثانً العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 مبادئ االقتصاد

الكلي مالحظاتاالســـمرقم القيدرقم

 مبادئ

القانون

اللغة 

(2)االنجليزية 

 نظم

 تشغيل

الحاسوب

 مبادئ

المحاسبة

 مبادئ

التسويق

 اللغة العربية

(2)

9 من 9صفحة 


