



علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

4.854.053.654.14.84.52.5عبٌر عادل احمد ٌح140/1ً

4.854.653.54.254.754.72.65هبه عبدالرحٌم عمر عبدهللا240/2

3.43.352.62.952.83.652.85محمد راشد شرف سالم340/4

4.32.554.552.5غائب4.454.1أبرار عبده احمد عبدهللا440/5

2.53.33.542.5غائب2.5أمانً محمد احمد عبدالباق540/6ً

4.34.253.753.944.553بسمه نجٌب علً سعٌد ثابت640/7

3.73.252.63.12.53.652.6مادلٌن احمد فضل عوض740/8

4.654.153.74.354.754.853.2محمد سمٌر محمد احمد الحجازي840/9

2.754.053.453.253.74.052.75حامد صالح احمد كرامه برٌك940/10

4.33.73.654.33.84.42.5مالك فٌصل محمد عل1040/11ً

3.152.63.352.85ضعٌف4.73.05مروى جمال الخضر عبدهللا1140/12

4.94.13.254.14.24.72.8نصر محمد ناصر محسن الزهري1240/13

4.34.63.354.74.554.23.5والء خالد عبدهللا حسٌن سعٌد جعٌم1340/14

 ضعٌف3.553.63.45محروم3.652.65ساره محمد هادي محمد صالح1440/15

 ضعٌفغائب3.152.5محرومضعٌف2.5نادٌه إبراهٌم محمد إبراهٌم1540/16

 المالحظات االسمرقم القيد رقم

 المؤسسات

  الماليه

والنقديه

 تشريعات

 ماليه

ومصرفيه

 محاسبه

ضريبيه وزكويه

 النظرية 

 االقتصادية

الكلية

 نظريه

التأمين

 مبادئ

الماليه العامه

 االداره

الماليه

10 من 1صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2014/2013الثانً العام الجامعً + الفصل الثانً الدور االول 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 المالحظات االسمرقم القيد رقم

 المؤسسات

  الماليه

والنقديه

 تشريعات

 ماليه

ومصرفيه

 محاسبه

ضريبيه وزكويه

 النظرية 

 االقتصادية

الكلية

 نظريه

التأمين

 مبادئ

الماليه العامه

 االداره

الماليه

3.252.52.853.252.53.82.7سمر محمد احمد عٌاش1640/17

3.052.5غائب2.5غائب2.52.5ناجً صالح محمد ابوبكر1740/18

3.453.74.32.5ضعٌف4.253.1هٌفاء علً عبدالجلٌل عبده1840/19

4.52.53.653غائب3.852.95سالم عبدهللا امعبد احمد صالح1940/20

3.12.652.52.5محرومضعٌف2.5محمد حمود عبدهللا محمد السعدي2040/21

 ضعٌف3.72.52.5ضعٌف2.52.5صابرٌن احمد علً عوض2140/22

554.4554.93.6عهد عبده احمد قائد2240/23

3.852.63.652.95ضعٌف3.73.1معاذ عمر عوض احمد2340/24

54.94.75553.7هبه هللا صالح علً صالح2440/25

 ضعٌف3.32.52.52.752.53.45إقبال جالل صالح منصور2540/26

3.74.32.653.23.654.32.65نوال سعٌد غالب ناصر قاسم2640/27

3.22.53.052.75ضعٌف2.5ضعٌفمصعب عبدالكرٌم علً محمد2740/28

3.152.53.652.5محروم3.53.35سمٌره ناصر غازي نصٌب2840/30

2.752.53.252.5محروم2.52.5أٌوب منصور محمد البطاح2940/31

غائب2.852.83.4محرومغائبغائبعبٌر علً احمد سالم سعٌد40 / 3032

10 من 2صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
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الكلية

 نظريه

التأمين

 مبادئ

الماليه العامه

 االداره

الماليه

ضعٌفغائب2.72.5محرومضعٌف2.5فضل احمد فضل عبدهللا40 / 3133

3.83.652.94.153.34.252.7عبٌر احمد ناصر العرٌس40 / 3234

2.752.53.12.5محرومغائب2.8منال سلمان محمد صالح40 / 3335

4.253.653.253.753.24.32.8كفى صالح احمد نصٌب40 / 3436

3.93.252.853.32.53.62.5مروى محمد حسن عبود40 / 3537

3.334.052.8ضعٌف3.453.35فاطمة ٌسلم صالح محمد40 / 3638

غائب4.25غائب4.4ضعٌف2.72.75رقٌه الخضر علً عبدربه40 / 3739

54.94.35554.953.25عنود خمٌس عمر سعد الشحٌري3840/40

ضعٌفضعٌفغائب3.25ضعٌفضعٌف3.65صابرٌن محمد احمد مثنى40 / 3942

4.554.72.754.154.154.52.6هاله إبراهٌم عبده محمد الدال40ً / 4043

ضعٌف3.652.53.5ضعٌف4.52.5عبٌر عباس عبدهللا مسعد40 / 4144

4.254.13.254.94.23.05فخرٌه سٌف عبدهللا حسٌن40 / 4245

54.954.654.94.84.93.45أسرار علً احمد كندش40 / 4346

4.353.73.652.5غائب2.53.4بردٌس حامٌم عبدالجلٌل عل40ً / 4447

3.44.152.83.452.53.153لٌلً مبارك سعٌد هندي عل40ً / 4548

10 من 3صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم
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4.753.653.644.254.652.9فاطمه محمود حزام سعٌد40 / 4649

3.254.42.854.152.954.82.5أمجد علً عمر عبدهللا40 / 4751

4.23.652.53.752.54.052.6حنان صالح احمد مقط40 / 4852

غائب3.152.53.45ضعٌف2.52.5صبري طارق عبده منٌعم40 / 4953

3.643.352.6غائب4.24.6عبدهللا خالد ناصر البصري40 / 5054

2.52.53.052.7ضعٌف2.55ضعٌفاحمد علً ٌوسف احمد40 / 5156

3.153.252.5غائبمحروم2.52.85احمد حسٌن احمد عبدالرحمن40 / 5257

3.93.32.853.4533.152.5منى احمد قاسم فارع40 / 5358

4.84.853.754.84.754.93.15فاطمه سلٌمان حسن عبدهللا40 / 5459

4.52.534.052.93.552.5قاسم عباس قاسم محمد باصهٌب40 / 5560

2.952.5غائب3.5ضعٌف2.72.5محمود عبٌد رزق صالح40 / 5661

32.53.052.5ضعٌف2.52.5احمد صالح محمد عبدهللا40 / 5763

ضعٌف3.252.73.25محروم2.5ضعٌفأٌمن إٌهاب علً احمد40 / 5864

42.54.12.5ضعٌف3.93.15محمد حسٌن احمد القطبه40 / 5965

غائب2.5غائب3.25محرومغائب2.5أمنٌه عبدالقادر ناصر سالم40 / 6066

10 من 4صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.        
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2.52.54.052.5ضعٌف2.52.5فارس علً غالب محمد40 / 6167

3.352.92.653.22.54.053نصر عبدالحكٌم قاسم حسٌن راشد40 / 6268

3.52.54.43.2غائب4.354.6صالح ابوبكر قاسم مثن40ً / 6369

4.254.54.653.3غائب34.5علً علً صالح سعٌد40 / 6470

ضعٌف3.32.53.3محروم2.52.7احمد سالم صالح باحزٌم40 / 6571

غائبغائبغائبغائبمحرومغائبغائبمحمد نٌازي مصطفى حسن40 / 6672

3.152.84.53ضعٌف4.53.55ثراء فارع قائد محمد40 / 6773

3.644.23ضعٌف3.23.4وفاء صالح محمد سالم40 / 6874

3.83.54.652.6ضعٌف3.84.1جهاد نجٌب علً عقٌل40 / 6975

ضعٌف2.952.53.25ضعٌف2.52.5احمد محمد احمد علً السوادي40 / 7076

4.153.33.154.43.542.5إٌمان محمد احمد عل40ً / 7178

3.8532.63.652.53.52.5باسل صالح محمد حسٌن40 / 7279

3.42.652.553.253.13.452.5عبدالرشٌد احمد ابوبكر محمد40 / 7380

2.7532.63.53.33.852.5عبدالسالم علً عبادي عبدهللا40 / 7482

2.93.53.73.05ضعٌف3.63.2ساره صالح حسٌن احمد40 / 7584

10 من 5صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم
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جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 المالحظات االسمرقم القيد رقم
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4.053.52.553.93.34.43.15سعٌد محمد ثانً سعٌد40 / 7685

3.64.42.83.153.354.252.5جهاد علً عبدهللا مساعد40 / 7786

2.53.53.852.5ضعٌف2.752.85عبدهللا احمد عبدهللا  أمعسل40ً / 7888

ضعٌف3.63.4533.152.53.65ماجد احمد ٌحٌى عمر40 / 7989

4.62.53.852.8ضعٌف3.72.5هناء محمد فرج ٌسلم محبوب40 / 8090

3.152.53.32.5محروم2.72.7نسمه ٌسلم احمد عبدهللا40 / 8191

4.94.83.854.64.64.93.4مروى عصام حٌدره محمد40 / 8293

غائب2.94.2غائبمحروم3.85غائبناصر احمد ناصر صالح40 / 8395

3.83.153.652.5ضعٌف3.453.4روٌدا رشدي صالح محمد40 / 84470

غائب2.52.5غائبمحرومغائب2.5وئام سعٌد علً حسٌن40/ 85471

ضعٌف2.52.62.9محروم2.6غائباحمد خالد صالح عبدهللا العمري40 / 86473

4.052.94.254.54.43.2غائبعبدالرحمن احمد عل8740/482ً

4.63.753.14.33.854.53.2هارون رشٌد محمد صالح8840/213

غائب33.353.05محروم3.53محسن قاسم صالح حسن40 / 89354

4.74.252.53.053.64.42.85حنان فوزي قاسم احمد9040/118

10 من 6صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً
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جامعة عدن

كلٌة االقتصاد
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 تشريعات

 ماليه

ومصرفيه

 محاسبه
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3.453.73.653.854.54.53.25امٌن محمد سعٌد محمد دمان9140/104

4.43.052.93.8544.53.1محمد ناصر احمد الذٌب9240/304

4.754.23.64.84.94.653.15محمد صالح سعٌد عبدالرحمن9340/483

54.94.14.84.84.93.25عائض مبارك حسن البربك9440/480ً

4.84.12.754.053.554.42.85صفاء محمد مقبل صالح9540/467

4.84.253.254.94.554.53.1هشام طاهر علً محسن9640/116

3.654.352.83.354.24.53.15احمد عبدالكرٌم سعٌد الظبٌل9740/257

3.93.54.33.35غائب4.44.35معتز سعد كرامه سعد الجرٌري9840/392

3.53.354.22.6ضعٌف3.43.2عبد الحكٌم عثمان محمد  شٌخ نور9940/228

54.954.3554.853.85صالح عبدالحكٌم فاضل محمد10040/489

2.654.64.12.9محروم4.054.25انس علً صالح الشدادي10140/227

3.63.53.24.43.44.752.95مارٌنا صالح علً احمد10240/131

3.53.82.63.452.754.43.15رٌاض محمد حسن محمد10340/441

ضعٌف2.552.53.85محروم3.85ضعٌفمحمد سالم صالح سلٌمان1042001040202

4.94.853.754.94.7553.4سٌمون  عادل محمد عبدهللا105110421118

10 من 7صفحة 
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44.32.753.2542.5اٌهاب عبدالحق ثابث عل106110421039ً

4.252.53.452.5محروم2.5غائبسالم صالح صالح قاسم40 / 1/ م107

غائب3.052.93.2ضعٌف3.252.7إسراء فٌاض احمد عباد40 / 2/ م108

غائبغائبغائبغائبمحرومغائبغائبنوف صالح عبدهللا بن جعٌم40 / 3/ م109

ضعٌف3.75غائب3.05محروم2.5ضعٌفجازم ثابت سٌف انعم40 / 4/ م110

غائب32.93.2محروم2.552.6سلٌم احمد مرشد قاسم40 / 5/ م111

3.152.63.62.5ضعٌف2.52.75سالم مبارك سالم بن دوٌس40 / 6/ م112

4.303.404.502.5غائب4.54.5فهد عبدالرب عبدالقوي قاسم40 / 7/ م113

4.604.53.64.703.854.703.10عبدالكرٌم عبدهللا بن عبدهللا الطاهري40 / 8/ م114

4.854.353.754.404.204.753.10ولٌد خالد سعٌد بن سعٌد الكثٌري40/ 10/ م115

3.754.154.853محرومغائب3.85صالح محمد فضل محمد الٌزٌدي12/40/م116

3.12.53.92.7محروم32.5خالد عادل شٌخ باوزٌر13/40/م117

3.42.73.453.1ضعٌف2.52.5محمد عفٌف عبدالواحد محمد15/40/م118

ضعٌف3.92.52.5محروم2.5ضعٌفمحمد وطس مصطفى محمد119110451041

غائب3.05ضعٌف2.5محروم2.55ضعٌفنبٌل جمال عبدالكرٌم العمراوي40 /16/  م120

2.7ضعٌف2.5غائبمحروم2.5غائبعبدالرحمن سعٌد بن سعٌد عل40ً / 17/م121

2.5غائبغائبغائبمحرومغائبغائبمجاهد حسٌن علً  راجح40 /18/ م122

10 من 8صفحة 
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10 من 10صفحة 


