



علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2014/2013الدور الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

١ٌ4.254.954.554.5ٍٝ صالح عثذهللا صاٌخ1100421003

3.52.52.52.5طارٖ ِٕصٛر عثذاٌزدّٓ ِذّذ2100421004

3.254.654.14.8ردّٗ اٌخضز عٍٟ عثذرت3100421005ٗ

١ِٙ2.544.54.4ة ِٕصٛر دشاَ ِذّذ4100421006

44.64.653.65٘ثٗ تاطً أدّذ عثذهللا5100421007

4.854.954.954.5ٕ٘ذ ٠ذٟ ِٙذٞ أدّذ6100421008

4.84.954.754.25طارٖ ِذّذ عٍٟ ِذّذأدّذ7100421009

4.13.053.853.1فاطّٗ ِذّذ عٍٟ ادّذ8100421010

4.154.54.94.4طّز عثذهللا لاطُ طع١ذ9100421011

2.52.552.82.5عثذهللا فضً عٍٟ جاتز10100421012

2.52.852.952.5ف١صً عثذاٌمادر ِذّذ اٌعشب11100421013

2.53.53.752.5صذاَ ِذّذ عّز عٍٟ ٘ز٘ز12100421014ٖ

2.52.852.92.5ٚف١ٗ ِذّٛد عثذهللا ِذّذ13100421015

2.834.13.25غالء ِذّذ ِذّذ صاٌخ14100421016

 تطبيقات 

الحاسوب

 النظريه

النقديه
مالحظات االسمرقم القيد رقم

 محاسبة

منشات ماليه

 السياسات     

الماليه والنقديه

 تطبيق عملي 

في التخصص

12 من 1صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2014/2013الدور الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 النظريه

النقديه
مالحظات االسمرقم القيد رقم

 محاسبة

منشات ماليه

 السياسات     

الماليه والنقديه

 تطبيق عملي 

في التخصص

4.254.24.73.4خٍٛد خاٌذ ادّذ ِذّذ15100421017

4.654.254.54.5دٕاْ فارع لائذ ِذّذ16100421018

4.954.554.94.8ِعذ ِذّذ ِذّٛد ِذّذ17100421019

2.54.243.2عٕٛد فضً أٔٛر صاٌخ اٌظ18100421020ٍّٟٔٛ

2.53.053.83.1غا١ٌٗ ٚط١ً طع١ذ عثذهللا عز٠ش19100421021ٟ

2.63.54.153خاٌذ عثذاٌمادر عثذهللا فارع20100421024

2.53.052.52.5ِذّذ ادّذ عٛض ع21100421025ٍٟ

3.553.652.5ضعيفطّاح شٛلٟ عٛض ع22100421026ٍٟ

4.24.554.754.5اًِ فضً عٍٟ ِثارن23100421027

3.1533غائبدٕاْ عصاَ عٍٟ ٔاج24100421028ٟ

١٘3.64.254.654.2اَ د١ذرٖ رسق عٛض25100421031

3.33.64.63.75أصالح دظ١ٓ تٓ دظ١ٓ ع26100421032ٍٟ

4.54.54.954.65اِأٟ ِذّذ عثذهللا ِمث27100421033ً

2.53.2532.5ِٕار ا٠ٙاب اتٛتىز صاٌخ28100421034

4.94.554.754.7شزٚق رت١ع ٘ارب طع١ذ29100421035

12 من 2صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2014/2013الدور الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 النظريه

النقديه
مالحظات االسمرقم القيد رقم

 محاسبة

منشات ماليه

 السياسات     

الماليه والنقديه

 تطبيق عملي 

في التخصص

2.54.1544.254.8غظاْ فضً ٔاصز حاتج30100421036

2.52.52.52.5طع١ذٖ اتٛتىز أ١ِٓ اٌغادر31100421037

2.52.52.5ضعيفِز٠ُ ِذّذ عٍٟ ِذّذ عٛض 32100421038

33.22.55ضعيفِذّذ دظ١ٓ صاٌخ اٌط١ار33100421039

غائب3.254.1غائبأشزف عثذاٌمٛٞ ِذّذ ا١ٌّٙض34100421040

33.34.553.9رٚسا عٍٟ صاٌخ عٛض35100421041

٠2.53.252.853.254.5اطز عائذ ِذّذ د١ذر36100421042

4.654.14.544.7أ٠ّٓ عٍٟ طع١ذ اتٛتىز تادغ١ش37100421043

2.52.52.5غائبِذّذ اٌطاف ادّذ ِذّذ ش١خ38100421044

2.52.53.83.35أ١ِٕٗ عادي داِذ دظ39100421045ٓ١

2.752.944.5ضعيفِذّذ رش١ذ صاٌخ طا40100421046ٌُ

2.53.62.953.354.5صاٌذٗ ِذّذ عٍٟ طاٌُ وزاد41100421047

43.254.6غائبغائبخٍٛد اٌخضز عثذهللا دظ١ٓ اٌّجع42100421048ٍٟ

2.53.253.254.24.8ِزٜٚ ِذّذ ا١ِٓ ادّذ حاتج43100421049

2.53.553.653.25اِأٟ اِت١اس دظ١ٓ اطّاع44100421050ً١

12 من 3صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2014/2013الدور الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 النظريه

النقديه
مالحظات االسمرقم القيد رقم

 محاسبة

منشات ماليه

 السياسات     

الماليه والنقديه

 تطبيق عملي 

في التخصص

32.534.65ضعيففٙذ وارَ ِذّٛد اٌذاج45100421052

غائب2.53.353.154.1ِذّذ ادّذ اٌذاج ع46100421053ٍٟ

4.94.44.954.44.85ِذّذ عثذاٌعش٠ش ِذّذ وزا47100421054ِٗ

2.54.5ضعيف2.5ضعيفادّذ اتٛتىز عثذهللا ِذّذاٌظ١ذ48100421055

2.53.453.52.54.7ِاسْ ِذّذ عثذاٌمادر ادّذ49100421056

4.7554.93.84.7فاطّٗ فضً عٍٟ ِذّذ اٌش٠ذ50100421057ٞ

3.53.93.152.54.6ع١ذرٚص صاٌخ تٛته عٍٛٞ اٌعّز51100421058ٞ

4.5غائب2.552.85غائبطاٌٟ ٔج١ة ِذّذ لاط52100421060ُ

43.94.73.74.75اعتّاد ٔاصز ط١ٍّاْ طا53100421061ٌُ

4.054.44.754.14.9عّز عٍٛٞ طاٌُ اٌعثذ ع54100421065ٍٟ

غائبغائبغائبغائبغائبادُ٘ ادّذ ِذّذ عثاد55100421067

2.54.14.353.24.8ِزٜٚ عٍٟ ادّذ عثذرت56100421069ٗ

2.53.34.153.254.5رِٚا ٠ذٟ ِذظٓ صاٌخ57100421071

4.23.2544.44.9ا١ِٕٗ ا١ٔض طاٌُ شّال58100421072ْ

3.534.5غائب2.7صثزٞ صاٌخ عٍٟ ِذّذ59100421073

12 من 4صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2014/2013الدور الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 النظريه

النقديه
مالحظات االسمرقم القيد رقم

 محاسبة

منشات ماليه

 السياسات     

الماليه والنقديه

 تطبيق عملي 

في التخصص

2.92.752.54.254.6اِجذ وّاي دظ١ٓ ١ِٕع60100421080ُ

١ٌٚ44.754.544.75ذ عادي رشاد ِذّذ61100421082

33.42.5غائبِذّذ ادّذ دظٓ ٔاصز اٌعٌٛم62100421083ٟ

2.52.52.54.05ادّذ ِذّذ ادّذ ٘اد63100421084ٞ

4.8554.954.7ارساق دظٓ اتز١ُ٘ ط١ٍّا64100421085ْ

44.74.84.7اٌذارث ٠ذٟ لاطُ عث١ذ65100421086

4.954.754.754.5عظىز حاتج لاطُ راشذ66100421087

3.54.14.754.05رضٛاْ دٕش عاطف دظ67100421088ٓ١

3.63.43.55ضعيفف١صً ف١صً عٍٟ ادّذ68100421089

2.654.154.24عٙذ ِذّذ غاٌة ِذّذ اٌظاِع69100421090ٟ

2.5غائب2.7غائبوارَ صاٌخ حاتج صالح70100421093

3.253.84.654.25س٠ٕة فتذٟ ادّذ عثذ اٌزد71100421094ّٓ

2.52.52.52.5شذٜ عثذٖ ِذّذ طع١ذ اٌخذ٠ز72100421095ٞ

2.5ضعيف2.52.5٘اٌٗ إتزا١ُ٘ عثذٖ ِذّذ73100421096

4.44.34.94.4ِزاَ ع١ذرٚص عثذرتٗ ِذّذ74100421098

12 من 5صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2014/2013الدور الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 النظريه

النقديه
مالحظات االسمرقم القيد رقم

 محاسبة

منشات ماليه

 السياسات     

الماليه والنقديه

 تطبيق عملي 

في التخصص

3.44.254.94.5عٍٟ عثذهللا ِذّذ صاٌخ75100421099

33.73.252.5٘ثٗ خاٌذ عٛض ِثارن اٌجعذ76100421100ٞ

2.53.33.054.05وفٝ ادّذ اتٛتىز اٌّفٍذ77100421102ٟ

4.84.844.7ٚعذ ادّذ ِذّذ ادّذ ِمث78100421103ً

44.64.654.4ِاسْ ِذّذ ادّذ ِذّذ79100421104

4.954.154.954.3عفاف طٍطاْ ادّذ عثذهللا80100421105

2.52.52.5ضعيفخذ٠جٗ ادّذ ِٙذٞ ط١ف81100421106

4.24.44.853.75ادّذ عّز ِذّذ عث١ذ تاطٛال82100421107ٟ

44.554.54.05عّاد صاٌخ ِذّذ  ادّذ83100421108

3.253.34.354ِذّذ ِٕصٛر ِذّذ عثذاٌزب84100421109

3.253.74.254.3عذٔاْ ِذظٓ ِذّذ ِذّذ اٌخالل85100421110ٟ

4.954.354.154.5اطاِٗ طاٌُ ِذّذعٛض تاطا٘ز86100421111

3.253.754.33.5عثذهللا ادّذ ِذّذ حاتت ا87100421112ّٟٕ١ٌ

4.94.94.54.55ارساق ٠اط١ٓ عثذاٌزد١ُ عّز وتث88100421113ٟ

4.554.34.64.65ٚالء عٍٟ ِذظٓ عٍٟ اٌجثار89100421114ٞ

12 من 6صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2014/2013الدور الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 النظريه

النقديه
مالحظات االسمرقم القيد رقم

 محاسبة

منشات ماليه

 السياسات     

الماليه والنقديه

 تطبيق عملي 

في التخصص

4.253.654.854.4دّشٖ عٍٟ ِذّذ ادّذ90100421115

4.44.64.954.7ِاجذ عثذهللا لا٠ذ ادّذ91100421116

3.53.754.154ِذّذ عثذاٌغفار ِذّذ عثذاٌزد92100421117ّٓ

4.954.54.93.6خٍٛد خاٌذ ِذظٓ دظ93100421119ٓ١

3.53.252.54.05ِذّذ ِصطفٝ جعفز ِظعذ94100421121

4.154.354.754.5ِذّذ رطاَ غاٌة ادّذ95100421122

4.954.254.84.05طاٌُ ادّذ ِذّذ ٘ذرا96100421123ْ

2.542.92.5صالح عثذاٌظالَ ِذّذ عثذهللا97100421124

44.054.94.6ردفاْ عثذٖ دظ١ٓ ٔاج98100421125ٟ

3.253.854.62.5ِجذ ِٛطٝ داٚد اٌعثذ99100421126

2.53.93.23ِٕٝ ادّذ عْٛ اٌعشز100250401261ٞ

غائبغائبغائبغائبرفعت ِذٟ اٌذ٠ٓ عٍٟ دّٛد101270421117

3.844.15ضعيفٚئاَ عثذاٌىز٠ُ عثذهللا ِذّذ102َ/100421002

32.52.752.5ج١ٍّة ِذّذ عثذهللا عّز100421004/ 103َ

4.752.93ضعيففٙذ طاٌُ صاٌخ ص١ثع100421005/ 104َ

12 من 7صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2014/2013الدور الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 النظريه

النقديه
مالحظات االسمرقم القيد رقم

 محاسبة

منشات ماليه

 السياسات     

الماليه والنقديه

 تطبيق عملي 

في التخصص

4.644.94.4ِذّذ عثذاٌزدّٓ عثذهللا طثا100421006/ 105َ

2.52.952.53.25ِصطفٝ ِذّذ طاٌُ عٛض100421007/ 106َ

غائب2.52.52.52.5ٚعذ اطىٕذر ِذّذ ِٕٛر100421010/ 107َ

4.954.84.954.95طٕذص طع١ذ فضً عىار100421012ٞ/ 108َ

١٘ٚ2.53.83.42.55ة شف١ك عثذاٌّج١ذ تاتج100421013/ 109َ

2.52.73.52.55اطذاق ِذّذ دّٛد ِذّذ100421015/ 110َ

غائب2.52.5ضعيفغائبٔاصز عثذاٌمادر ادّذ ِذّذ جثزا100421016ْ/ 111َ

غائب2.52.5غائبغائبعثذاٌجثار ٔٛاس عثذاٌجثار ٔٛر112100421077

2.52.5غائبضعيفاِجذ عادي اٌظ١ذ ِذّذ100421017/َ

12 من 8صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2014/2013الدور الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 النظريه

النقديه
مالحظات االسمرقم القيد رقم

 محاسبة

منشات ماليه

 السياسات     

الماليه والنقديه

 تطبيق عملي 

في التخصص

12 من 9صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2014/2013الدور الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 النظريه

النقديه
مالحظات االسمرقم القيد رقم

 محاسبة

منشات ماليه

 السياسات     

الماليه والنقديه

 تطبيق عملي 

في التخصص

12 من 10صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2014/2013الدور الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 النظريه

النقديه
مالحظات االسمرقم القيد رقم

 محاسبة

منشات ماليه

 السياسات     

الماليه والنقديه

 تطبيق عملي 

في التخصص

12 من 11صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2014/2013الدور الثاني العام الجامعي + الفصل الثاني الدور االول 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

 تطبيقات 

الحاسوب

 النظريه

النقديه
مالحظات االسمرقم القيد رقم

 محاسبة

منشات ماليه

 السياسات     

الماليه والنقديه

 تطبيق عملي 

في التخصص

12 من 12صفحة 


