



علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

4.64.74.154.14.52.52.95عبير عادل احمد يحي140/1

4.854.654.654.14.54.254.95هبه عبدالرحيم عمر عبدهللا240/2

3.053.82.53.43.553.252.5محمد راشد شرف سالم340/3

2.653.153.553.252.5غائب4.35أبرار عبده احمد عبدهللا440/4

2.52.52.52.62.652.552.5أماني محمد احمد عبدالباقي540/5

44.653.74.54.53.94بسمه نجيب علي سعيد ثابت640/6

2.54.053.52.5ضعيف2.83.5مادلين احمد فضل عوض740/7

3.744.34.154.054.254.25محمد سمير محمد احمد الحجازي840/8

4.23.72.954.54.544.25حامد صالح احمد كرامه بريك 940/9

3.544.053.253.63.53.75مالك فيصل محمد علي1040/10

2.53.254.252.5ضعيف3.854.05مروى جمال الخضر عبدهللا1140/11

4.44.554.44.554.254.6نصر محمد ناصر محسن الزهري1240/12

4.053.84.7452.53.25والء خالد عبدهللا حسين سعيد جعيم1340/13

3.13.352.52.52.53.254.8ساره محمد هادي محمد صالح1440/14

غائب2.52.53غائبضعيفغائبناديه إبراهيم محمد إبراهيم1540/15

التامينات 

االجتماعية
المالحظات الرياضة الماليةنقود وبنوك

تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

12 من 1صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التامينات 

االجتماعية
المالحظات الرياضة الماليةنقود وبنوك

تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

16
40/16

3.652.52.652.52.553.52.5سمر محمد احمد عياش

17
40/17

2.52.52.52.5غائبغائب2.5ناجي صالح محمد ابوبكر

18
40/18

3.62.73.053.2544.252.5هيفاء علي عبدالجليل عبده

19
40/19

3.252.52.5ضعيفضعيف2.7غائبسالم عبدهللا امعبد احمد صالح

20
40/20

ضعيف2.5حالة غش2.93.652.952.75محمد حمود عبدهللا محمد السعدي

21
40/21

3.42.52.92.954.0532.6صابرين احمد علي عوض

22
40/22

4.754.94.14.9554.754.75عهد عبده احمد قائد

23
40/23

2.532.852.53.253.52.5معاذ عمر عوض احمد

24
40/24

4.954.8554.85554.9هبه هللا صالح علي صالح

25
40/25

غائب2.53.252.5ضعيف2.53.3إقبال جالل صالح منصور

26
40/26

3.353.654.13.254.54.52.5نوال سعيد غالب ناصر قاسم

27
40/27

2.52.92.93.254.253.252.5مصعب عبدالكريم علي محمد

28
40/28

3.254.253غائب4.43.93.4ديانا احمد صالح حمود

29
40/29

4.52.752.5غائبضعيف3.33.35سميره ناصر غازي نصيب

53.752.5غائب3.14.34.35أيوب منصور محمد البطاح3040/30

12 من 2صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التامينات 

االجتماعية
المالحظات الرياضة الماليةنقود وبنوك

تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

2.853.252.5ضعيفضعيفغائب2.5عبير علي احمد سالم سعيد40 / 3132

ضعيف2.52.52.52.53.4غائبفضل احمد فضل عبدهللا40 / 3233

4.154.12.84.544.54.25عبير احمد ناصر العريس40 / 3334

غائب3.253.25غائب3.453.43.4منال سلمان محمد صالح40 / 3435

3.752.53.53.93.4543.5كفى صالح احمد نصيب40 / 3536

2.753.83.053.254.53.52.5مروى محمد حسن عبود40 / 3637

3.053.82.95444.252.85فاطمة يسلم صالح محمد40 / 3738

2.53.254.152.55غائب2.53.55رقيه الخضر علي عبدربه40 / 3839

54.84.94.85554.95عنود خميس عمر سعد الشحيري3940/40

غائبغائبغائبغائبغضعيفغائبأثمار أنور احمد عبدهللا40 / 4041

2.752.752.5ضعيفضعيفضعيف2.7صابرين محمد احمد مثنى40 / 4142

3.354.153.73.254.753.254.35هاله إبراهيم عبده محمد الدالي40 / 4243

4.52.953.32.542.72.5عبير عباس عبدهللا مسعد40 / 4344

2.93.552.82.53.34.52.5فخريه سيف عبدهللا حسين40 / 4445

54.754.9554.754.5أسرار علي احمد كندش40 / 4546

12 من 3صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التامينات 

االجتماعية
المالحظات الرياضة الماليةنقود وبنوك

تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

3.52.54.52.5ضعيف2.93.8برديس حاميم عبدالجليل علي40 / 4647

2.83.85443.252.952.5ليلي مبارك سعيد هندي علي40 / 4748

4.54.64.33.754.54.54.7فاطمه محمود حزام سعيد40 / 4849

2.654.453.552.754.154.253.5أمجد علي عمر عبدهللا40 / 4951

3.33.352.83.54.53.753.25حنان صالح احمد مقط40 / 5052

2.62.532.5ضعيفضعيف2.5صبري طارق عبده منيعم40 / 5153

4.84.354.553.2553.13عبدهللا خالد ناصر البصري40 / 5254

غائب3.33.75غائبغائبغائبغائبخلود فاروق هادي ناصر40 / 5355

غائب2.752.52.5غائبغائب2.5احمد علي يوسف احمد40 / 5456

2.53.23.352.92.753.52.5احمد حسين احمد عبدالرحمن40 / 5557

2.752.92.553.54.153.54.5منى احمد قاسم فارع40 / 5658

4.754.74.953.7553.62.95فاطمه سليمان حسن عبدهللا40 / 5759

3.33.052.65444.753قاسم عباس قاسم محمد باصهيب40 / 5860

2.953.852.652.52.53.752.5محمود عبيد رزق صالح40 / 5961

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعبدالباسط حسين جعبل احمد الشحيري40 / 6062

12 من 4صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التامينات 

االجتماعية
المالحظات الرياضة الماليةنقود وبنوك

تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

ضعيف2.852.75ضعيفضعيف2.52.6احمد صالح محمد عبدهللا 40 / 6163

ضعيف3.62.53.85ضعيف2.52.75أيمن إيهاب علي احمد 40 / 6264

2.752.752.844.53.752.75محمد حسين احمد القطبه 40 / 6365

ضعيف2.52.75ضعيفغائب2.5غائبأمنيه عبدالقادر ناصر سالم 40 / 6466

3.2532.5غائب2.53.13.15فارس علي غالب محمد 40 / 6567

33.053.253.153.253.253نصر عبدالحكيم قاسم حسين راشد 40 / 6668

4.654.733.552.54.7صالح ابوبكر قاسم مثني 40 / 6769

2.653.82.53.94.053.354.25علي علي صالح سعيد 40 / 6870

ضعيف2.52.62.5ضعيفضعيفضعيفاحمد سالم صالح باحزيم 40 / 6971

ضعيفغائبضعيف2.5غائب2.52.5محمد نيازي مصطفى حسن 40 / 7072

3.153.83.553.1544.152.75ثراء فارع قائد محمد 40 / 7173

54.14.33.3544.252.75وفاء صالح محمد سالم  40 / 7274

3.94.54.3443.754.5جهاد نجيب علي عقيل  40 / 7375

2.52.52.5432.5ضعيفاحمد محمد احمد علي السوادي  40 / 7476

غائب3غائب2.5غائبغائبغائبماهر سالم ماطر سعيد  40 / 7577

12 من 5صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التامينات 

االجتماعية
المالحظات الرياضة الماليةنقود وبنوك

تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

4.24.153.452.94.754.53.75إيمان محمد احمد علي  40 / 7678

2.52.933.443.53.45باسل صالح محمد حسين 40 / 7779

3.353.352.533.42.852.6عبدالرشيد احمد ابوبكر محمد 40 / 7880

3.63.33.13.2544.253.6عبدالسالم علي عبادي عبدهللا 40 / 7982

غائبغائب2.5غائبغائبغائبغائباحمد صالح علي بامعبد  40 / 8083

3.453.83.433.452.62.5ساره صالح حسين احمد  40 / 8184

3.653.753.63.754.153.352.5سعيد محمد ثاني سعيد   40 / 8285

2.73.93.054.254.53.53.25جهاد علي عبدهللا مساعد  40 / 8386

غائبغائبضعيفغائبغائبغائبغائبحسن عبدالحكيم حسن سيف      40 / 8487

2.92.952.533.432.5عبدهللا احمد عبدهللا  أمعسلي    40 / 8588

33.452.53.153.752.52.5ماجد احمد يحيى عمر    40 / 8689

3.054.053.352.54.053.453.5هناء محمد فرج يسلم محبوب 40 / 8790

2.52.52.52.752.553.752.5نسمه يسلم احمد عبدهللا  40 / 8891

4.654.23.254.554.54.5مروى عصام حيدره محمد40 / 8993

3.053.22.752.93.654.252.5ناصر احمد ناصر صالح 40 / 9095

12 من 6صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التامينات 

االجتماعية
المالحظات الرياضة الماليةنقود وبنوك

تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبناصر علي ناصر حسين40 / 9196

42.752.5ضعيفضعيف2.53.25رويدا رشدي صالح محمد40 / 92470

3.64.94.52.5غائب2.85غائبوئام سعيد علي حسين40 / 93471

ضعيف2.652.63.25ضعيف2.5ضعيفاحمد خالد صالح عبدهللا العمري40 / 94473

3.353.653.353.352.53.83.5عبدالرحمن احمد علي9540/482

3.93.52.53.22.83.52.5هارون رشيد محمد صالح9640/213

3.754.54.153.84.54.54.5حنان فوزي قاسم احمد9740/118

3.854.13.153.443.754امين محمد سعيد محمد دمان9840/104

4.353.34.74.154.544.5محمد ناصر احمد الذيب9940/304

4.354.653.853.64.754.53.35محمد صالح سعيد عبدالرحمن10040/483

4.84.854.34.954.754.5عائض مبارك حسن البربكي10140/480

3.83.852.754.554.22.5صفاء محمد مقبل صالح10240/467

4.44.24.54.254.752.54.15هشام طاهر علي محسن10340/116

2.73.653.93.354.73.252.5احمد عبدالكريم سعيد الظبيل10440/257

44.54.25غائبغائب4.1غائبمعتز سعد كرامه سعد الجريري10540/392

12 من 7صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التامينات 

االجتماعية
المالحظات الرياضة الماليةنقود وبنوك

تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

3.552.53.83.54.53.53.8عبد الحكيم عثمان محمد  شيخ نور10640/228

54.854.54.6552.54.9صالح عبدالحكيم فاضل محمد10740/489

4543غائب4.553.1انس علي صالح الشدادي10840/227

غائبغائب3.25غائب2.7غائبغائبشكري عبدالخالق محمد ثابت10940/428

4.4غائب4.83.854.52.83.5مارينا صالح علي احمد11040/131

2.653.92.542.552.5غائبرياض محمد حسن محمد11140/441

42.753.4غائب2.53.253.25محمد سالم صالح سليمان1122001040202

54.74.94.3553.54.5سيمون  عادل محمد عبدهللا113110421118

غائبغائبغائب2.8غائبغائبغائبسلوى جمال عبدالسالم عبدهللا114110421023

غائبغائبغائب2.5غائب2.5غائباحمد محمد بن محمد علي 115110421095

2.552.93.252.52.5غائب2.5سالم صالح صالح قاسم40 / 1/ م116

2.82.8532.75ضعيفغائبضعيفإسراء فياض احمد عباد40 / 2/ م117

4.654.154.052.94.554.53.5نوف صالح عبدهللا بن جعيم40 / 3/ م118

غائبغائب2.93.25ضعيف2.52.5جازم ثابت سيف انعم40 / 4/ م119

2.82.853.752.5ضعيفغائب2.5سليم احمد مرشد قاسم40 / 5/ م120

12 من 8صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التامينات 

االجتماعية
المالحظات الرياضة الماليةنقود وبنوك

تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

2.53.052.53.62.53.252.5سالم مبارك سالم بن دويس40 / 6/ م121

43.94.23.13.252.54.4فهد عبدالرب عبدالقوي قاسم40 / 7/ م122

3.84.453.654.954.54.754عبدالكريم عبدهللا بن عبدهللا الطاهري40 / 8/ م123

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعبدالكريم احمد عبدهللا محمد40 / 9/ م124

3.154.44.152.54.654.53.25وليد خالد سعيد بن سعيد الكثيري40/ 10/ م125

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبحسين صالح احمد عولقي40/ 11/م126

4.253.24.34.253.254.253.25صالح محمد فضل محمد اليزيدي12/40/م127

2.52.53.252.73.753.252.5خالد عادل شيخ باوزير13/40/م128

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبخضراء عبداللهي عثمان يوسف40 / 14/ م129

130

131

132

133

134

135

12 من 9صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التامينات 

االجتماعية
المالحظات الرياضة الماليةنقود وبنوك

تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التامينات 

االجتماعية
المالحظات الرياضة الماليةنقود وبنوك

تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

12 من 11صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثاني

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التامينات 

االجتماعية
المالحظات الرياضة الماليةنقود وبنوك

تاريخ الفكر 

االقتصادي
االســـمرقم القيدرقم

النظرية 

االقتصادية 

الجزئية

أسس البحث 

العلمي

التنمية 

االقتصادية

12 من 12صفحة 


