



علوم مالية ومصرفية: تخصص
.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

3.25غائبغائبغائبغائبغائب ابراهيم صالح عبدهللا البكري41/1 1

43.4544.22.54.25 احالم امين عبدالواحد محمد241/2

2.52.52.52.52.52.5 احمد عصام محسن علي41/3 3

ضعيفغائبضعيف3.252.52.5 احمد عيدروس احمد صالح41/4 4

2.52.62.52.52.53.1 احمد ياسين صالح سعيد الهراني41/5 5

3.254.652.852.752.54.25 اسيله محمد علي ابراهيم لقمان41/6 6

4.253.453.253.33.253.8اضواء ضياء عوض عوض41/7 7

2.73.453.553.852.54.85 اماني علي فضل علي41/8 8

43.753.254.43.44.3 امجد احمد عبدهللا فارع41/9 9

4.54.854.954.65 امل حسن محمد باشماخ41/10 10

3.253.52.52.52.54 امنيه لطفى عبده احمد محمد41/11 11

2.54.052.72.652.54.65 امير علي عبدالاله قاسم41/12 12

4.254.954.954.84.155 انهار يوسف عبيد محمد41/13 13

ضعيفغائب2.5غائب2.52.5 اياد صالح سالم احمد41/14 14

3.54.44.54.42.55 ايمن احمد نعمان احمد41/15 15

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

12 من 1صفحة 



 

علوم مالية ومصرفية: تخصص
.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

4.253.74.54.653.84.25 ثريا احمد احمد قاسم41/16 16

ضعيف2.92.52.52.52.5 جمال جميل ناجي صالح41/17 17

2.853غائب2.533.25 جميل ناصر منصور عقيل41/18 18

3.32.82.52.53.43.25حازم داخل عوده دافر41/19 19

غائب43.45غائبغائب3.25 حسين صالح محمد احمد 2040/444

4.54.754.74.853.855 حنان سمير عبدالحميد سالم41/20 21

2.52.52.542.52.5 حنان علي اسماعيل علي41/21 22

43.144.44.24.5 حنين جميل ابراهيم احمد41/22 23

2.53.32.553.53.53.45 حنين حسين احمد محمد الهجري41/23 24

3.5غائب3.3534.84.3 حنين محمد فارع الحكيمي41/24 25

2.654.44.054.853.54.95 رؤى عارف علي جمن41/25 26

4.54.44.13.934.75 رامي عبدالرحمن محمد صالح41/26 27

3.54.2544.354.254.75 رانيا علي عبدهللا علي41/27 28

4.63.954.94.83.854.85 رحاب نصر محمد ابراهيم41/28 29

2.853.652.74.053.054ريم سمير حسن محمد السمندره41/29 30

12 من 2صفحة 



 

علوم مالية ومصرفية: تخصص
.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

3.753.63.53.054.14.7 ريم عصام احمد عبدالرب41/30 31

2.52.5ضعيف2.52.52.5 زينب ناصر حسين سالم3241/31

4.754.554.9555 ساره وليد عمر محمد طالب3341/32

4.52.54.54.153.254.5 سالم حسين احمد محمد3441/33

3.753.63.252.53.84.7 سعيد راجح قاسم محسن3541/34

42.52.542.52.5 سمير سامي سعيد سالم3641/35

ضعيف2.5ضعيف3.32.52.5شهدي محمد سعيد احمد3741/36

3.253.453.74.353.754.5 صابرين عبدهللا عمر سعيد3841/37

3.53.352.94.753.23.7صالح صالح محمد لسود3941/38

2.5غائبضعيف2.552.53.65 صبري محمد عيسى احمد4041/39

3.252.54.154.23.253.3 صفاء محمد علوي محمد البيتي4141/40

3.43.34.53.152.754.7 عبدالحكيم سالم محمد احمد4241/41

ضعيف2.52.52.52.52.5عبدالرحمن جمال عبدالرحمن علي راجح4341/42

3.544.92.544.5 عبدالرحمن سعد عثمان سعد4441/43

2.52.52.53.452.52.5 عبدالعزيز محسن حسين اسعد صالح4541/44

12 من 3صفحة 



 

علوم مالية ومصرفية: تخصص
.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

4,254.43.54.83.94.75 عبدالفتاح باشا محمد سالم4641/45

4.5غائبغائب3.5غائب3.4 عبدالوهاب عاطف عبدهللا علوي4741/46

2.652.52.54.22.53.85 عبير مصطفى علي منصر4841/47

4.254.74.64.954.34.95 علي الخضر منصور حسن4941/48

2.53.12.53.52.654.5 عمر نور الدين محمد عبدالغني5041/49

3.252.952.53.62.54.35 عمرو حسن احمد مكاوي5141/50

2.52.5ضعيف2.5ضعيف2.5 عمرو محمد عبدالمجيد شرف5241/51

3.553.052.62.52.52.9 فاطمه جمال عبدهللا عبيد باصفر5341/52

43.75غائب2.953.652.5قاسم عبدالرقيب قاسم يحي5441/53

43.62.52.52.53.85 لمياء خالد محمد قاسم5541/54

4.754.253.44.54.754.85 محسن صالح محسن صالح5641/55

2.53.452.52.52.53.4 محمد عادل صالح عبدهللا البيضاني5741/56

2.92.5ضعيف2.72.52.5 محمد عادل محمد علوان5841/57

2.52.52.52.52.53.05 محمد عبدالحكيم فضل علي5941/58

2.53.52.52.752.54.15 محمد عبدالناصر احمد علي6041/59

12 من 4صفحة 



 

علوم مالية ومصرفية: تخصص
.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

4.54.954.654.654.95 محمد عبده علي اسماعيل المقرمي6141/60

4.54.14.53.453.154.5 مديحه ناصر عبدالقدوس عبدالخالق6241/61

3.52.75غائبغائب2.62.65 مروان عبدهللا ناصر محمد باصهيب6341/62

3.53.553.252.53.053.5 مروى عمر صالح حيدره6441/63

4.254.43.64.853.44.85 مريم عبدالحكيم عبدهللا عبيد6541/64

42.52.52.652.73.3مصطفى عارف عبدالمجيد علي6641/65

3.754.34.54.544.8 مقبل صالح مقبل محمد6741/66

2.53.352.553.82.54.5 منى جمال احمد حسين روشاني6841/67

2.53ضعيف2.5ضعيفضعيف منى خالد محمد قاسم6941/68

2.92.652.52.52.52.5 منيه خالد احمد حسن االغبري7041/69

54.54.154.74.254.9 مها عبدالوهاب احمد نعمان7141/70

42.52.52.63.754.55 مهيب محمد احمد حسين7241/71

3.43.854.054.753.44.9 مياده علي سالم احمد ثابت7341/72

3.33.543.93.254.5 ناجي محمد سعيد صالح7441/73

42.52.82.53.73.5 نادر سالم عوض سالم الخالقي7541/74

12 من 5صفحة 



 

علوم مالية ومصرفية: تخصص
.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

2.52.52.52.52.52.5 نادر محمد غالب صالح7641/75

4.533.72.53.253.9 نادر نصر عبدالحبيب قاسم7741/76

443.254.83.754.85 نجلين صادق محمد قرج7841/77

43.543.753.74.1 نجوى عبده سعيد ثابت7941/78

44.654.953.44.9 نهى جميل عبدهللا مقبل8041/80

44.444.654.055 نور خالد حسين احمد8141/81

3.12.54.25غائب2.52.6 نياز شهرياز ياسين عبدالحميد خان8241/82

4.53.54.24.94.54.75 هاله غالب محمد قاسم8341/83

2.53.1ضعيف2.952.52.5 هاني سريب صالح فاضل8441/84

3.253.544.153.754.7هدى محمد عيظه كرامه باحشوان8541/85

4.753.94.53.352.94.95 هدى ناصر احمد كرامه8641/86

ضعيف2.5ضعيف2.52.52.5وفي احمد محمد سعيد سيف8741/87

43.453.62.52.54.85 وليد عبدالرحمن حسين قاسم8841/88

89

90

12 من 6صفحة 



 

علوم مالية ومصرفية: تخصص
.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

3.753.82.92.53.754.65اصيل عبدالحكيم سيف محمد41/1/م91

2.54.252.52.62.54.65امنيه رائد أحمد قاسم41/2/م92

2.53.552.654.23.254.7ايمان جمال عبدالكريم العمراوي 41/3/م93

3.452.542.93.63.25توفيق يحي محمد علي الدغشي41/4/م94

2.52.75ضعيف2.52.52.5حيدره صالح عبدهللا صالح41/5/م95

2.52.52.52.53.253.75خالد صالح عبدهللا علي المنتصر41/7/م96

3.32.52.73.72.64.4دنيا عبدهللا فارع مصلح41/8/م97

3.63.52.92.52.54.5رغده عبدالحكيم احمد قاسم41/9/م98

4.5غائب2.52.52.53.95رمزي عبدالرحمن عبدهللا شمسان41/10/م99

2.52.52.52.5غائبغائبشكري خالد عبده محمد41/11/م100

3.252.52.54.752.54.9طارق حسن عبدهللا عبدالملك عبدالصمد41/12/م101

ضعيف2.5ضعيف2.52.52.5طارق قاسم صالح حسين41/13/م102

2.7542.52.52.54.05عبدالرحمن احمد عثمان مكرد41/14/م103

4.053.452.82.52.53.75عبده عبدهللا احمد صالح عياش 41/15/م104

2.54.25غائب3.252.52.5عدنان صالح حسن عبدالملك عبدالصمد41/16/م105

12 من 7صفحة 



 

علوم مالية ومصرفية: تخصص
.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

2.72.52.52.534.4عمار عبده محمد علي41/17/م106

2.52.5ضعيف2.52.5ضعيفعمرو عوض حسن علي41/18/م107

2.5442.52.52.5فاطمه محمد عيسى محمد راجح41/19/م108

4.542.82.953.252.75فاطمه نصر علي احمد41/20/م109

44.654.753.553.94.95ماجد خالد سعيد عبود زقامه41/21/م110

4.52.53.52.53.83.65ماهرسالم عوض سالم الخالقي 41/22/م111

3.753.253.254.944محمد عوض هادي الحميري41/23/م112

3.753.82.943.254محمد منير احمد عبدالعزيز41/24/م113

2.552.52.52.552.52.75محمد نضال صالح باحويرث41/25/م114

2.52.72.52.52.52.5منى صالح محمد علي41/26/م115

2.52.5ضعيف3.252.53.25موفق اشرف عبدالمجيد قاسم41/27/م116

2.53.152.52.652.52.5ناصر احمد محمد البكري41/28/م117

4.54.54.754.553.255نشوان احمد سعيد علي41/29/م118

2.82.542.52.754.2نصر سعيد عبدهللا ناصر الموسمي41/30/م119

2.52.52.52.52.53.5نصر صالح ناصر ناصر عبدالحبيب41/31/م120

12 من 8صفحة 



 

علوم مالية ومصرفية: تخصص
.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

12 من 9صفحة 



 

علوم مالية ومصرفية: تخصص
.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 



 

علوم مالية ومصرفية: تخصص
.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

12 من 11صفحة 



 

علوم مالية ومصرفية: تخصص
.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي االول

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

رياضيات 

لالقتصاديين
مالحظات(1)اللغة العربية  االســـمرقم القيدرقم

مبادئ 

االقتصاد 

الجزئي

اللغة االنجليزية 

(1)
مبادئ االحصاءمبادئ االدارة

12 من 12صفحة 


