



اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

انرحُى انرحًٍ هللا بسى

رابع انًستىي ايتحاَات َتائج

و2018/2017 انجايعٍ انعاو   االول نهذور االول انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 الجدوى دراسة

 وتقٌٌم االقتصادٌة

المشروعات

المصرفً التسوٌقالمالٌة المخاطر إدارة
 المصرفٌة العملٌات

الخارجٌة
االئتمان إدارة

33333

4.5غائب2.754.74.7محرم  عبده علً ابرار142/1

4.654.153.44.35غائبعبدالرب حسٌن محمد ابراهٌم242/2

3.64.6غائب3.254.6محمد مسعد أحمد إجالل342/3

3.75ضعٌف2.853.553.3 صالح عبدهللا سمٌر أحمد442/4

محــــرومغائبمحــــروممحـــرومغائب الجاوي عمر أحمد زكً أحمد542/5

محــــرومغائبمحــــروممحـــرومغائبالهجري عبدهللا أحمد عبدهللا أحمد642/6

2.953.8542.84.5 ناجً عبدالعزٌز فهٌم أرزاق742/8

4.23.63.453.75ضعٌفمحمد ناصر عبدهللا أفتخار842/9

4.9غائب4.154.855 قاسم قحطان محسن أكرم942/10

ضعٌفضعٌفضعٌف2.95ضعٌفمحمد ردمان أمٌن ألفت1042/11

4.354.9554.154.95 محمد محمد ناصر ألهام1142/12

محــــرومضعٌفمحــــروم2.65ضعٌف علً محمد عمر أمنٌة1242/13

4.6554.755صالح بدر عبدالناصر إٌمان1342/16

3.754.754.94.85 عوض أحمد صالح تمٌمة1442/17

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول      د.د

رئٌس القسم

مجدولٌن محمد عبده.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

جهاد حسن السقاف    سمر فضل عبده محمد
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محــــرومغائبمحــــروممحـــرومغائبحسٌن بن حسٌن عباس حسٌن1542/19

محــــرومغائبمحــــروممحـــرومغائب ناجً صالح ولٌد خالد1642/20

4.554.754.63.754.7 سالم أحمد سالم رقٌة1742/21

54.8554.855 المسعدي عبدهللا علً رٌام1842/22

3.854.6554.154.95هاشم ٌحٌى محمد ناصر زاكٌة1942/23

2.93.353.253.553.35 غالب بشر هزاع أحمد سارة2042/24

3.354.55544.75 قرواش عبدهللا أحمد خالد سارة2142/25

محــــرومغائبمحــــروممحـــرومغائب البٌتً محمد عمر محمد سارة2242/27

4.54.353.854ضعٌف سالم عبدالرحمن عبدهللا سال2342/29ً

غائب2.83غائبغائب علً حسن رائد سحر2442/30

3.053.252.72.953.5عبدهللا محمد حلمً أحالم2542/31

2.733.62.954.05انجفرٌ يحًذ عذَاٌ شُخة2642/33

34.5غائب3.854هادي صالح سالم صالح2742/34

4.454.65غائبغائب3.95 قاسم محمد جمال صفاء2842/35
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االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

محــــرومغائبمحــــروممحـــرومغائب علً عبده عبدهللا ثابت عادل2942/36

ضعٌفضعٌفغائب4.053.55عبداالله عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا3042/37

3.454.7554.64.75 الصٌدهً أحمد عبدهللا عٌسى عبدهللا3142/38

محــــرومغائبمحــــروممحـــرومغائبحسن الخضر أحمد عبدالمعٌن3242/39

محــــروم2.5محــــرومغائبغائبمحسن حٌدرة محسن عبدالناصر3342/40

محــــرومضعٌفمحــــروممحـــرومضعٌفهاشم محمد خالد عدنان3442/41

3.654.553.54.55أحمد عٌسى علً عفاف3542/42

2.854.153.33.253.15 علً محمد شكري عفان3642/43

3.254.854.354.23.75بامحٌمو سعٌد عاشور كرامة عالء3742/44

4.84.8554.45عبدهللا عوض محمد عل3842/45ً

ضعٌف2.6غائب ضعٌفغائب عوض بكر عبدالقوي عماد3942/46

ضعٌفغائبغائب 3.5ضعٌف زعبل سعٌد محمد سعٌد عمر4042/47

4.74.654.24.8صالح أحمد علً عمران4142/48

3.64.754.053.64.8 الحداد صالح علً خالد عهد4242/49
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2.53.44.33.553.7صالح احمد  شهاب فاتن4342/51

4.34.5554.654.15 عون بن سالم صالح خالد فاطمة4442/52

3.854.554.254.85 محمد عبدالقادر شوقً فاطمة4542/53

محــــرومغائبمحــــروممحـــرومغائبأحمد عٌسى صالح فاطمة4642/54

2.83.83.53.353.6 عوض عمر  عبدالرحمن فاطمة4742/55

4.13.8حالة غش2.83.35 أحمد غالب أحمد فلاير4842/57

2.753.143.452.9أحمد فارع محمد خالد مادلٌن4942/58

3.153.05ضعٌف3.054.05 سالم علوان محمد علً مازن5042/59

4.154.754.64.65 صالح فضل أحمد محمد5142/60

محــــرومضعٌفمحــــرومضعٌف2.55شائف عبدهللا علً طه محمد5242/61

محــــروم3.252.553.25ضعٌف عبدالغنً محمد نورالدٌن محمود5342/62

3.74.653.854.65 محمد عبدالقادر شوقً مروة5442/63

2.952.7ضعٌف3.23.35ٌحٌى سلٌمان محمد مروى5542/64

3.05ضعٌف2.53.052.8 غالب عبدالملك عبدهللا مرٌم5642/65
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2.63.152.83.352.8شٌخ منصور صالح مصطفى5742/66

4.64.954.154.9محمد ناصر محمد منصور5842/67

3.54.154.053.64.15أحمد عبده أحمد منٌة5942/68

محــــروم3.6محــــرومضعٌفضعٌفقاسم قائد حسن محمد منٌة6042/70

محــــرومغائبضعٌف2.95ضعٌف محمد علً قاسم علً مها6142/71

2.74.53.43.53.65الدابٌة صالح عوض محسن مها6242/72

ضعٌف3.13.3غائبضعٌف البركانً علً ناصر علً نادٌة6342/75

4.54.554.354.75امظامً ناصر حسٌن ناصر6442/76

3.55454.453.65عبدهللا عوض سالم ناصر6542/77

2.953.73.7533.65 سٌف قاسم علً نسرٌن6642/78

محــــرومضعٌفمحــــرومضعٌفضعٌفابوبكر المحسن عبد قاسم أمٌن نسٌم6742/79

54.9554.95جابر عبدهللا فرج صالح نصره6842/80

32.75ضعٌف33.25 محسن فضل ناصر نهلة6942/81

3.83حالة غش2.854.05 سعٌد ناصر مانع سعٌد نور7042/82
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3.14.43.83.44.25 عبده أحمد سعٌد هائل7142/83

4.754.9554.555 محمد عبده محمد همام7242/85

ضعٌف3.12.62.7ضعٌف العكبار غالب أحمد خالد هند7342/86

2.553.65ضعٌف3.153.65جوبح عمر محمد عصام هند7442/87

3.754.053.853.653.5 علً صالح علً هوٌدا7542/88

3.74.354.64.9أحمد سٌف صادق وفاء7642/89

3.23.43.253.253.6 ثابت علً محمد هشام7742/400

ضعٌف3.05ضعٌفضعٌف2.65 حمادي عبدهللا عبدهللا أشرف7842/401

3.653.853.53.854.4صالح عبدهللا محمد المرشدي7942/329

4.954.954.655انسهطاٌ صانح قائذ صابر8042/193

محــــروم2.52.53.1ضعٌفعبده علً سمٌر سال8142/354ً

محــــرومغائبمحــــروممحـــرومغائب محمد أحمد حسن جالل8242/410

4.9554.94.9عبدالقوي محمد سعٌد احمد نادٌة8342/160

3.254.54.354.14.4مثنى صالح محمد مشتاق8442/234
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3.353.83.453.53.05منصرحاصل احمد احمد8542/328

محــــرومغائبمحــــروممحـــرومغائب صالح احمد شهاب هشام8642/245

3.252.953.72.55ضعٌففرتوت فضل علً سامر8742/275

غائب3.64.13.85غائبحسٌن حمود عبدالسالم8842/343

محــــرومغائبمحــــروممحـــرومغائب جعبل حسٌن عبدالباسط8940/62

3.253.63.853.353.3حبتور محمد سالم  عبدالرحمن9042/198

محــــروم2.55محــــرومضعٌفضعٌفاثًار اَىر احًذ عبذهللا9140/41

2.63.753.33.253.3اَهار عبذ انكرَى عبذهللا يحًذم922/42

ضعٌفضعٌفمحــــرومغائبضعٌفأحًذ رشُذ أحًذ صانحم933/42

3.053.64.43.254.5أحًذ صانح عًر يحًذم944/42

ضعٌف2.853.754.053.4أصانه حسٍ يحًذ عهٍ انًحريٍم956/42

2.83.453.253.42.55تغرَذ عبذه صانح يحًذم968/42

2.844.24.154.05جىَرَة أحًذ سعذ عبُذم979/42

3,353.65ضعٌف2.553.4حسٍُ سعُذ عهٍ سعُذم9811/42

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول      د.د

رئٌس القسم

مجدولٌن محمد عبده.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

جهاد حسن السقاف    سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد علوم مالٌة و مصرفٌة : تخصص
.        

انرحُى انرحًٍ هللا بسى

رابع انًستىي ايتحاَات َتائج

و2018/2017 انجايعٍ انعاو   االول نهذور االول انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 الجدوى دراسة

 وتقٌٌم االقتصادٌة

المشروعات

المصرفً التسوٌقالمالٌة المخاطر إدارة
 المصرفٌة العملٌات

الخارجٌة
االئتمان إدارة

33333

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3.454.34.73.64.5شًُاء جًال حسٍُ عبذه انفروٌم9913/42

4.354.54.43.14.35عبذهللا شاهر عبذ انذائى شًساٌم10014/42

محــــرومضعٌفمحــــرومغائبغائبعًاد َبُم يحًذ دبجٍم10115/42

4.54.354.73.84.35يهذٌ عًر خًُس باضاوٌم10217/42

محــــرومضعٌفمحــــروممحـــرومغائبهشاو أشرف عهٍ أشرفم10319/42

محــــرومضعٌفمحــــروممحـــرومضعٌفطاهر َاسر اسًاعُم سهًُاٌم10421/42

ضعٌفضعٌفضعٌف3.25ضعٌفهشاو يحًذ أحًذ عبذهم10530/42

محــــرومغائبمحــــروممحـــرومغائبعالء قاسى يحًذ َحًُم10642/370

محــــروم3.6ضعٌفمحـــروم2.5يحًذ عهٍ سانى خرياٌم10742/33
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110
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