



علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

غائبغائبغائبضعيفضعيف2.5سامي محمد علي صالح1110421001

2.92.5ضعيف2.63ضعيفأزال عبد المجيد نعمان مقبل علي2110421002

3.752.853.32.9ضعيف2.5دالل عبدالعزيز عبده احمد3110421003

ضعيفضعيفضعيف4ضعيفضعيفأنسام وهيب محمد عباس4110421004

3.753.13.82.6ضعيف2.5منيه هزاع علي عبده علي5110421005

4.054.654.754.64.84.55محمد عبدالعزيز علي احمد6110421006

3.63.34.952.654.13.25نعمه حسين احمدمحمد7110421007

4.53.33.52.6ضعيف3.25منيه عبدهللا ناصر مقبل8110421008

4.254.754.754.954.84.85ندى نصرمحمدعمرسالم9110421009

ضيفغائب2.52.95ضعيف2.5مها محسن حسن صالح10110421010

4.64.52.542.75ضعيفمحمدعلي احمد جابر11110421011

34.53.753.953.152.85محمد عبدهللا علي محمد12110421012

2.83.05ضعيف2.54ضعيفشمس محمد صالح محمد علي13110421013

2.63.54.252.843.65أمينه سعيدمحمد قحطان14110421014

3.52.753.752.53.152.65اسامه عبدالحبيب قائد راجح15100421015

مصارف 

اسالميه
مالحظاتإداةالبنوك االســـمرقم القيد.

االقتصاد 

الر ياضي
التحليل المالي

النظام المالي 

والنقدي في 

اليمن

االقتصاد 

(1)المالي 

12 من 1صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مصارف 

اسالميه
مالحظاتإداةالبنوك االســـمرقم القيد.

االقتصاد 

الر ياضي
التحليل المالي

النظام المالي 

والنقدي في 

اليمن

االقتصاد 

(1)المالي 

3.854.753.12.753.4ضعيفانس علي فرحان احمد محمد16110421016

3.72.9ضعيفضعيف2.5ضعيفسميحه صالح محسن الحديبي17110421017

3.254.25343.15ضعيفرنا يحي محمد عبيد الضالعي18110421018

2.54.23.752.5543.25هاني محمد قادري تركي19110421019

3.83.15ضعيف2.652.52.75تهاني فضل علي فضل20110421020

4.053.753.25ضعيف3.353.25ساميه فضل علي فضل21110421021

3.13.553.05ضعيف2.952.85رحاب مقبل عبده علي مقبل22110421022

4.154.6544.54.74.75كوثر كمال محمد االهدل23110421024

3.54.54.143.3ضعيفعمار ناصر احمد بسيم24110421025

3.553.443.554.73.75نسرين عدنان محمد فدعق25110421026

54.64.954.74.74.75عبدالجبار احمد محمد قاسم26110421027

3.554.452.753.454.353.8رنا لطفي شرف الدين هاشم27110421028

3.52.954.2533.853.25ريهان صالح محمد السود28110421029

3.254.13.54.64.34.25مرام خالد احمد مقبل29110421030

ضعيف2.7ضعيفضعيف4.25ضعيفاحمد عثمان محمد دعاله30110421031

12 من 2صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مصارف 

اسالميه
مالحظاتإداةالبنوك االســـمرقم القيد.

االقتصاد 

الر ياضي
التحليل المالي

النظام المالي 

والنقدي في 

اليمن

االقتصاد 

(1)المالي 

2.852.5ضعيف2.53.25ضعيفرشا جالل مصطفى محمد31110421033

غائبضعيفضعيف3.62.5محروممحمود علي احمد سالم القاهدي32110421034

غائبغائبغائبمحرومغائبغائبعمرو صالح عبده علي33110421036

54.84.954.94.854.85فطومه عوض ناصر سالم34110421037

2.52.852.52.53.053.1مروان محمد عبدالباقي حمود35110421038

2.93.33.753.44.14رنا فهد محمد علي36110421039

ض3ضعيف2.75ضعيفضعيفرانيا رافت صالح دولة37110421040

3.352.75ضعيف2.53.654.75اسرار محمد عوض سالم38110421041

3.8344.253.952.9هبه خليل مصطفى محمد39110421042

2.83.453.4غائبضعيف2.5نيفين صالح احمد عمر40110421043

ض2.95ضعيف2.5ضعيفمحروماحمد سالم احمد علي41110421044

2.752.53.552.9ضعيف3.7منيه شكيب محمد خباشي42110421045

4.353.84.5ضعيف3.254مريم حسين عبدهللا حسين43110421046

غائبضعيف2.752.5ضعيفضعيفعبيرمحمد سعيد عبده44110421047

3.22.5ضعيف33.25ضعيفرندا غانم مصطفى غانم45110421048

12 من 3صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مصارف 

اسالميه
مالحظاتإداةالبنوك االســـمرقم القيد.

االقتصاد 

الر ياضي
التحليل المالي

النظام المالي 

والنقدي في 

اليمن

االقتصاد 

(1)المالي 

2.75ضعيفضعيفضعيف2.5ضعيفرندا ابراهيم محمد ابراهيم46110421049

غائب2.8غائبمحرومغائبمحرومعرفات احمد فارع شمسان47110421050

2.854.23ضعيفضعيف2.5حنان احمد محمد محسن48110421051

3.253.254.253.64.54.05غاده احمد محمد عوض القاضي49110421052

غائبضعيفضعيفضعيف3.25ضعيفحمزه جعفرعمر محمد المحضار50110421053

2.53.353.252.83.453.3طلحه فيصل علي محمد51110421054

2.53.253.752.733.5فاطمه عبدهللا قاسم سالم52110421055

ضضعيفضعيف2.54.5ضعيفنورعبده احمدعبده53110421056

4.854.644.854.754.5امين عصام امين نعمان54110421059

32.53.33.52.5ضعيفمعاذ فؤاد محمد فارع55110421058

3.33.254.952.73.453.7عهد امين محمود عبده الخامري56110421060

2.52.753.253.53.952.75الهام عبدالرقيب ثابت صالح57110421061

غائبضعيفضعيف3.254محروموالء جميل ابراهيم احمد58110421062

ضضعيفضعيفضعيفضعيفمحروممحمد حسين عبده السيدمحمد59110421063

2.5ضعيف/غشضعيفضعيفضعيفضعيفسمر سامي سعيد سالم60110421064

12 من 4صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مصارف 

اسالميه
مالحظاتإداةالبنوك االســـمرقم القيد.

االقتصاد 

الر ياضي
التحليل المالي

النظام المالي 

والنقدي في 

اليمن

االقتصاد 

(1)المالي 

2.53.242.653.92.65سمراشرف فضل علي61110421065

3.12.5ضعيف33.25ضعيفمنيه سند سالم احمد62110421066

ضعيف3.2ضعيفضعيف3ضعيفسلمى احمد محمد عبدهللا63110421067

غائبضعيفضعيفمحروم3.5محروممحمدعبدهللا محمد علي مخلوس64110421068

ضعيف4.3543.253.9ضعيفسامي بالليل ناصر محمد65110421069

2.92.53.253.53.752.75سميره سمير احمد محمد66110421070

4.443.253.73.25ضعيففاروق علي احمد جابر67110421071

34.24.954.254.754.65ذكرى علي عبدهللا ناصر68110421072

غائبغائبغائبغائبغائبمحروماحمد علي حسين علي69110421073

ضعيف3.45ضعيفضعيفضعيفضعيفسكينه أقبال جعفر70110421074

3.434.25443.25قيثار مصطفى راجح محمد71110421075

غائبضعيف2.5ضعيف2.5محرومبسمه حاتم مرشد احمدالمجيدي72110421077

غائبغائبغائبغائبغائبمحرومسمر عبدهللا علي عبد الرحمن73110421078

2.852.52.752.53.22.75سميحه محمود علي ناصر74110421080

2.73.553.7544.354سماح عبدهللا محمد عوض75110421081

12 من 5صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مصارف 

اسالميه
مالحظاتإداةالبنوك االســـمرقم القيد.

االقتصاد 

الر ياضي
التحليل المالي

النظام المالي 

والنقدي في 

اليمن

االقتصاد 

(1)المالي 

ضعيف2.53.254.52.753.25احمدعبدهللا علي عبدهللا76110421082

ضعيفغائبضعيف2.75ضعيفمحرومانتصار يحيي عوض عبدهللا77110421084

غائبغائبضعيف2.5ضعيفمحروماحالم فضل احمد عوض78110421085

غائبغائبغائبغائبضعيفضعيفمرفت صالح محمد ثابت79110421086

ضعيف3.05ضعيف2.753.25محروماياد محمود فارع احمد80110421087

44.05444.23.55جميله جامع محمد جوليد81110421088

ضعيفضعيفضعيف2.52.5ضعيفمنال عبدالمجيد هزاع علي سعيد82110421089

3.253.33.3ضعيفضعيف2.5ريم فارس عمر عبدهللا83110421090

33.252.753.753.153.5مصعب نبيل عيسى إسماعيل84110421091

2.52.752.753.12.5ضعيفبسمه عمر حسن بن سويدان85110421092

2.653.954.253.753.94.1احمدعمر عوض الدمدمي86110421094

غائب3.2ضعيف2.52.75ضعيفمحمد عبدالكريم عبدالنبي87110421096

غائب3.25غائب2.75غائبمحروممازن حسين محمد حسين88110421097

2.53.43.252.53.153نورا علي محمد عوض89110421098

4.544.254.54.654عبدهللا دعمان علي مبارك90110421100

12 من 6صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مصارف 

اسالميه
مالحظاتإداةالبنوك االســـمرقم القيد.

االقتصاد 

الر ياضي
التحليل المالي

النظام المالي 

والنقدي في 

اليمن

االقتصاد 

(1)المالي 

ضعيف3.254.253.052.8ضعيفعدنان عادل امين عبدهللا91110421101

ضعيف3.65ضعيفضعيف2.52.5منيه طارق محمود صادق9211042102

2.753.254.53.753.253.25اسرءفجر احمدمصطفى9311042103

3.754.54.2544.83.5ريم سامي علي زياده الشدادي9411042104

3.33.854.253.94.453لمياء مجيب محمد عبدالعليم9511042105

ضعيف2.53.42.752.753.5عبيرعبدالعزيز محمد احمد علي96110421106

ضعيف3.05ضعيف2.53.75ضعيفاحمد ثابت عبدهللا عبده97110421108

ضعيفضعيفغائبضعيفغائبمحرومعبدالرحمن سالمين سالم كرامه98110421109

ضعيف2.9ضعيف3.253.94.5عبدالكريم اسحاق محمد ادم99110421110

ضعيف2.85ضعيفضعيف3ضعيفميثاق عبدالسالم عبدالمولى100110421111

43.8434.34وديان علي عبدهللا بابعير101110421112

43.3ضعيف2.53.75ضعيفمنى عمر حسن بن سويدان102110421113

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحروممحمد سالم محمد سليمان103110421114

2.52.53.253.53.952.75بدر سالم عبدالقوي زين بن عطيه104110421115

4.64.54.54.254.754عوض علي عوض باحسن105110421116

12 من 7صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مصارف 

اسالميه
مالحظاتإداةالبنوك االســـمرقم القيد.

االقتصاد 

الر ياضي
التحليل المالي

النظام المالي 

والنقدي في 

اليمن

االقتصاد 

(1)المالي 

4.754.74.954.74.94.65هشام عبده ناجي قحطان106110421117

3.254.53.7544.354.5سحر عبدالسالم عبدالملك107110421119

غائبغائبغائبمحرومغائبمحرومامل محمد مانع علي سعيد108110421120

34.252.654.552.95محرومجميل عبدالسالم حزام عبدالفتاح109110421121

3.654.84.253.754.353.65سند محمد عبيد مثنى110110421122

4.153ضعيفضعيف2.53.25نور محمد حسن موسى111110421124

3.053.854.252.553.83.25سارة صالح محسن علي المسعودي112110421125

ضعيف3.6ضعيف2.53.254.25ليلى سعيد عبدي احمد110421001/م113

غائب2.53.254.7533احمد محمد احمد محمد الكسادي110421002/م114

ضعيفضعيفضعيف3.75ضعيفمحروممازن عبدالفتاح عائش احمد110421003/م115

غائب3.15ضعيف2.53.25محرومبركان ناجي احمد ناجي110421004/م116

2.94.23.753.74.553.35محسن محمود محمد سالم110421005/م117

3.83.6ضعيف2.53.454مروان جميل محمد محسن110421007/م118

3.752.5ضعيف2.752.752.75وعود وليداحمد ناجي110421008/م119

2.654.153.753.154.052.9نهال محمد احمد علوي110421010/م120

12 من 8صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مصارف 

اسالميه
مالحظاتإداةالبنوك االســـمرقم القيد.

االقتصاد 

الر ياضي
التحليل المالي

النظام المالي 

والنقدي في 

اليمن

االقتصاد 

(1)المالي 

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 الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مصارف 

اسالميه
مالحظاتإداةالبنوك االســـمرقم القيد.

االقتصاد 

الر ياضي
التحليل المالي

النظام المالي 

والنقدي في 

اليمن

االقتصاد 

(1)المالي 

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مصارف 

اسالميه
مالحظاتإداةالبنوك االســـمرقم القيد.

االقتصاد 

الر ياضي
التحليل المالي

النظام المالي 

والنقدي في 

اليمن

االقتصاد 

(1)المالي 

12 من 11صفحة 






علوم مالية ومصرفية: تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

مصارف 

اسالميه
مالحظاتإداةالبنوك االســـمرقم القيد.

االقتصاد 

الر ياضي
التحليل المالي

النظام المالي 

والنقدي في 

اليمن

االقتصاد 

(1)المالي 

12 من 12صفحة 


