



علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

2.6554.154.84.15ليلى صالح عبدهللا صالح1100421003

غائبضعيف2.5ضعيف4.6ساره منصور عبدالرحمن محمد2100421004

354.654.54.15رحمه الخضر علي عبدربه3100421005

4.554.44.954.3مهيب منصور حزام محمد4100421006

4.3554.74.43.75هبه باسل أحمد عبدهللا5100421007

454.254.954.8هند يحي مهدي أحمد6100421008

454.854.24.75ساره محمد علي محمدأحمد7100421009

4.54.64.54.53.5فاطمه محمد علي احمد8100421010

453.94.954.15سمر عبدهللا قاسم سعيد9100421011

غائب32.753.53.25عبدهللا فضل علي جابر10100421012

غائب2.5444.1فيصل عبدالقادر محمد العزب11100421013

غائب3.052.843.8صدام محمد عمر علي هرهره12100421014

4.54.353.452.9ضعيفوفيه محمود عبدهللا محمد13100421015

4ضعيف4.254.253.65غالء محمد محمد صالح14100421016

3.2554.554.753.7خلود خالد احمد محمد15100421017

التسويق 

المصرفي

العمليات 

المصرفية
مالحظات ادارة االيتماناالســـمرقم القيدرقم

ادارة المخاطر 

الماليه

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

12 من 1صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التسويق 

المصرفي

العمليات 

المصرفية
مالحظات ادارة االيتماناالســـمرقم القيدرقم

ادارة المخاطر 

الماليه

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

4.953.65غائب 3.754.7حنان فارع قائد محمد16100421018

4.9554.54.24.25معد محمد محمود محمد17100421019

453.94.254.5عنود فضل أنور صالح السلموني18100421020

4.254.8544.553.35غاليه وسيل سعيد عبدهللا عريشي19100421021

ضعيفضعيفغائب غائب3.05ياسين الخضر حسين علي  قنان20100421022

444.32.5ضعيفخالد عبدالقادر عبدهللا فارع21100421024

2.55ضعيف3.73.5ضعيفمحمد احمد عوض علي22100421025

3.3ضعيف3.752.54.3سماح شوقي عوض علي23100421026

4.744.84.853.7امل فضل علي مبارك24100421027

ضعيفغائبغائب غائبغائبحنان عصام علي ناجي25100421028

4.554.64.854.8هيام حيدره رزق عوض26100421031

454.44.654.05أصالح حسين بن حسين علي27100421032

4.554.54.954.25اماني محمد عبدهللا مقبل28100421033

ضعيف44.53.55ضعيفمنار ايهاب ابوبكر صالح29100421034

4.753.94.44.2شروق ربيع هارب سعيد30100421035

12 من 2صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التسويق 

المصرفي

العمليات 

المصرفية
مالحظات ادارة االيتماناالســـمرقم القيدرقم

ادارة المخاطر 

الماليه

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

2.65342.853.35غسان فضل ناصر ثابث31100421036

ضعيف2.74.153.6ضعيفسعيده ابوبكر أمين الغادر32100421037

ضعيفضعيف4.25ضعيفضعيف مريم محمد علي محمد عوض33100421038

ضعيفضعيف3.75ضعيف2.65محمد حسين صالح الطيار34100421039

2.853.82.62.85ضعيفأشرف عبدالقوي محمد الهميس35100421040

3.252.854.252.652.75روزا علي صالح عوض36100421041

3.65ضعيف3.54.053.75ياسر عائد محمد حيدر37100421042

3.654.54.654.15أيمن علي سعيد ابوبكر بادغيش38100421043

ضعيفضعيف3.9ضعيف3محمد الطاف احمد محمد شيخ39100421044

غائب3.854.54.12.75أمينه عادل حامد حسين40100421045

2.55ضعيف2.74.054.1محمد رشيد صالح سالم41100421046

غائبضعيف4ضعيف2.5صالحه محمد علي سالم كراد42100421047

54.53.33.55ضعيفخلود الخضر عبدهللا حسين المجعلي43100421048

3.753.354.252.552.75مروى محمد امين احمد ثابث44100421049

4.554.553.43.4اماني امتياز حسين اسماعيل45100421050

12 من 3صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التسويق 

المصرفي

العمليات 

المصرفية
مالحظات ادارة االيتماناالســـمرقم القيدرقم

ادارة المخاطر 

الماليه

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

ضعيفضعيف3.3ضعيف3.7فهد كارم محمود الحاج46100421052

2.65ضعيف3.92.54محمد احمد الحاج علي47100421053

4.7554.84.94.65محمد عبدالعزيز محمد كرامه48100421054

ضعيفضعيفضعيفضعيف2.5احمد ابوبكر عبدهللا محمدالسيد49100421055

3.25ضعيف44.25ضعيفمازن محمد عبدالقادر احمد50100421056

4.654.154.754.55فاطمه فضل علي محمد الزيدي51100421057

3.754.52.753.652.5عيدروس صالح بوبك علوي العمري52100421058

محرومغائبةغائب غائبغائباصيل وديع محفوظ سعيد53100421059

2.5ضعيف4.2ضعيفضعيفسالي نجيب محمد قاسم54100421060

44.54.24.652.5اعتماد ناصر سليمان سالم55100421061

4.2554.54.254.05عمر علوي سالم العبد علي56100421065

ضعيف4.12.53.92.5ادهم احمد محمد عباد57100421067

3.854.54.73.752.65مروى علي احمد عبدربه58100421069

4.054.33.653.25ضعيفروما يحي محسن صالح59100421071

3.754.753.74.052.9امنيه انيس سالم شمالن60100421072

12 من 4صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التسويق 

المصرفي

العمليات 

المصرفية
مالحظات ادارة االيتماناالســـمرقم القيدرقم

ادارة المخاطر 

الماليه

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

3.53.42.52.52.5صبري صالح علي محمد61100421073

3.053.353.82.52.65امجد كمال حسين منيعم62100421080

4.9554.754.954وليد عادل رشاد محمد63100421082

محرومضعيف3.5ضعيف4.35محمد احمد حسن ناصر العولقي64100421083

ضعيف3.75342.5احمد محمد احمد هادي65100421084

4.554.754.954.75ارزاق حسن ابرهيم سليمان66100421085

4.5554.754.93.75الحارث يحي قاسم عبيد67100421086

4.7554.84.84.5عسكر ثابث قاسم راشد68100421087

4.2554.24.554.1رضوان حنش عاطف حسين69100421088

ضعيف3.63.253.53.35فيصل فيصل علي احمد70100421089

3.7554.3543.65عهد محمد غالب محمد السامعي71100421090

3.25ضعيف4.6غائب3.6كارم صالح ثابث صالح72100421093

4.754.3543.4ضعيفزينب فتحي احمد عبد الرحمن73100421094

ضعيف41.5غائب3.25شذى عبده محمد سعيد الخديري74100421095

ضعيفضعيف2.552.75ضعيفهاله إبراهيم عبده محمد75100421096

12 من 5صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التسويق 

المصرفي

العمليات 

المصرفية
مالحظات ادارة االيتماناالســـمرقم القيدرقم

ادارة المخاطر 

الماليه

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

محرومغائبةغائب غائبغائبرأفت احمد صالح ناصر الصوبي76100421097

4.554.84.854.15مرام عيدروس عبدربه محمد77100421098

3.854.53.654.653.25علي عبدهللا محمد صالح78100421099

43.252.552.9ضعيفهبه خالد عوض مبارك الجعدي79100421100

44.754.252.73.75كفى احمد ابوبكر المفلحي80100421102

4.7544.84.754وعد احمد محمد احمد مقبل81100421103

44.754.653.252.65مازن محمد احمد محمد82100421104

4.9554.654.954.65عفاف سلطان احمد عبدهللا83100421105

غائبضعيف4.154.75ضعيفخديجه احمد مهدي سيف84100421106

4.444.754.84احمد عمر محمد عبيد باسواقي85100421107

4.554.24.554.5عماد صالح محمد  احمد86100421108

ضعيفغائبغائب غائبغائبمحمد منصور محمد عبدالرب87100421109

3.554.53.553.8عدنان محسن محمد محمد الخالقي88100421110

4.54.74.44.15ضعيفاسامه سالم محمدعوض باطاهر89100421111

453.94.253.6عبدهللا احمد محمد ثابت اليمني90100421112

12 من 6صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التسويق 

المصرفي

العمليات 

المصرفية
مالحظات ادارة االيتماناالســـمرقم القيدرقم

ادارة المخاطر 

الماليه

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

2.654.954.554.354.5ارزاق ياسين عمر كتبي عبدالرحيم91100421113

4.553.94.554والء علي محسن علي الجباري92100421114

3.754.6544.33.6حمزه علي محمد احمد93100421115

ضعيف3.254.94.34.95ماجد عبدهللا قايد احمد94100421116

2.54.53.14.14محمد عبدالغفار محمد عبدالرحمن95100421117

2.7544.754.55خلود خالد محسن حسين96100421119

محرومغائبغائب غائبغائباحمد عباس احمد حيدره الزامكي97100421120

محروم3.852.554.152.5محمد مصطفى جعفر مسعد98100421121

4.553.754.94محمد رسام غالب احمد99100421122

4.554.34.754.25سالم احمد محمد هدران100100421123

2.8ضعيف2.854.1ضعيفصالح عبدالسالم محمد عبدهللا101100421124

4.84.54.54.63.75ردفان عبده حسين ناجي102100421125

2.553.94.32.65مجد موسى داود العبد103100421126

3.54.54.63.13.25منى احمد عون العشري104250401261

2.84.54.52.52.55رفعت محي الدين علي حمود105270421117

12 من 7صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التسويق 

المصرفي

العمليات 

المصرفية
مالحظات ادارة االيتماناالســـمرقم القيدرقم

ادارة المخاطر 

الماليه

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

2.754.54.54.23.25وئام عبدالكريم عبدهللا محمد100421002/م106

3.354.44.053.05ضعيفجميلة محمد عبدهللا عمر100421004/ م107

42.54.53.43.65فهد سالم صالح صيبع100421005/ م108

3.554.24.73.25محمد عبدالرحمن عبدهللا سبا100421006/ م109

ضعيفضعيفضعيف3.12.75مصطفى محمد سالم عوض100421007/ م110

محرومغائبغائب غائبغائبمحمد احمد عبدالحبيب ابوبكر100421008/ م111

ضعيفغائبغائب غائبغائبفهد اقبال حسين عبدالرحمن100421009/ م112

ضعيف3.854.64.54وعد اسكندر محمد منور100421010/ م113

4.8554.754.954.6سندس سعيد فضل عكاري100421012/ م114

2.83.752.752.65ضعيفوهيب شفيق عبدالمجيد تابث100421013/ م115

3.854.753.253.752.95اسحاق محمد حمود محمد100421015/ م116

ضعيف3.05ضعيف32.75جبرانناصر عبدالقادر احمد محمد 100421016/ م117

ضعيفضعيفضعيفغائبضعيفامجد عادل السيد محمد100421017/ م118

2.5غائب ضعيفضعيفاثمار احمد محفوظ شمسان119280421064

3.25عبدالجبار نواز عبدالجبار نور120100421077

12 من 8صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التسويق 

المصرفي

العمليات 

المصرفية
مالحظات ادارة االيتماناالســـمرقم القيدرقم

ادارة المخاطر 

الماليه

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

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 الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التسويق 

المصرفي

العمليات 

المصرفية
مالحظات ادارة االيتماناالســـمرقم القيدرقم

ادارة المخاطر 

الماليه

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التسويق 

المصرفي

العمليات 

المصرفية
مالحظات ادارة االيتماناالســـمرقم القيدرقم

ادارة المخاطر 

الماليه

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

12 من 11صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

التسويق 

المصرفي

العمليات 

المصرفية
مالحظات ادارة االيتماناالســـمرقم القيدرقم

ادارة المخاطر 

الماليه

دراسة الجدوى 

وتقييم 

المشروعات

12 من 12صفحة 


