



علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2016/2015الفصل االول للدور االول  العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
وبنوك نقود

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 التنمٌة

االقتصادٌة

 التأمٌنات 

االجتماعٌة

 الرٌاضة

المالٌة

 البحث أسس 

العلمً

2332222

3.8442.54.5ابرار علً عبده  محرم142/1

غائبضعٌف4غائب2.5ابراهٌم محمد حسٌن عبدالرب242/2

2.643.252.52.5إجالل أحمد مسعد محمد342/3

2.52.5غش2.85ضعٌفأحمد سمٌر عبدهللا صالح مسٌبلً 442/4

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.5أحمد زكً أحمد عمر الجاوي 542/5

2.953.752.752.52.5أحمد عبدهللا أحمد عبدهللا الهجري642/6

غائبغائبغائبغائبغائبأحمد فٌصل علً صالح742/7

2.653.53.52.54.5أرزاق فهٌم عبدالعزٌز ناجً علً 842/8

2.94.242.53.6أفتخار عبدهللا ناصر محمد942/9

3.83.6غائب3.25أكرم محسن قحطان قاسم 1042/10

ضعٌف2.53.252.52.5ألفت أمٌن ردمان محمد1142/11

3.63.54.252.553.6ألهام ناصر محمد محمد 1242/12

2.852.52.53ضعٌفأمنٌة عمر محمد علً 1342/13

غائبغائبغائبغائبغائبأنغام عبدالسالم محمد أحمد1442/14

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

13 من 1صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2016/2015الفصل االول للدور االول  العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
وبنوك نقود

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 التنمٌة

االقتصادٌة

 التأمٌنات 

االجتماعٌة

 الرٌاضة

المالٌة

 البحث أسس 

العلمً

2332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

44.85غائب4.454.75إٌمان عبدالناصر بدر صالح1542/16

4.24.2553.454.7تمٌمة صالح أحمد عوض 1642/17

غائبغائبغائبغائبغائبحسٌن أبوبكرمحمد أحمد 1742/18

ضعٌفضعٌفغائبضعٌفضعٌفحسٌن عباس حسٌن بن حسٌن1842/19

ضعٌفضعٌفضعٌف2.52.5خالد ولٌد صالح ناجً 1942/20

3.853.254.253.555رقٌة سالم أحمد سالم 2042/21

4.94.2555رٌام علً عبدهللا المسعدي 2142/22

4.252.53.25غائب3.55زاكٌة ناصر محمد ٌحٌى هاشم2242/23

2.752.52.52.5ضعٌفسارة أحمد هزاع بشر غالب الفقً 2342/24

3.74.054.52.54.3سارة خالد أحمد عبدهللا قرواش 2442/25

غائبغائبغائبغائبغائبسارة خالد عبدهللا إبراهٌم 2542/26

غائبضعٌف2.53.25ضعٌفسارة محمد عمر محمد البٌتً 2642/27

3.43.6542.54سالً عبدهللا عبدالرحمن سالم أحمد2742/29

غائبضعٌف3.73.253.25سحر رائد حسن علً 2842/30

13 من 2صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2016/2015الفصل االول للدور االول  العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
وبنوك نقود

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 التنمٌة
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المالٌة

 البحث أسس 

العلمً

2332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3.953.43.52.52.5أحالم حلمً محمد عبدهللا2942/31

3.553.64.53.253.2شٌخة عدنان محمد الجفري 3042/33

2.553.754.52.73.25صالح سالم صالح هادي3142/34

3.8544.753.254.15صفاء جمال محمد قاسم 3242/35

2.53.253.752.73.6عادل ثابت عبدهللا عبده علً 3342/36

2.5ضعٌف2.52.52.5عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا عبداالله3442/37

2.54.4غش2.53عبدهللا عٌسى عبدهللا أحمد الصٌدهً 3542/38

2.52.53.53.053.6عبدالمعٌن أحمد الخضر حسن3642/39

ضعٌفضعٌفغش2.83.25عبدالناصر محسن حٌدرة محسن3742/40

ضعٌف2.5ضعٌف2.53.25عدنان خالد محمد هاشم3842/41

3.92.542.54.65عفاف علً عٌسى أحمد3942/42

3.153.54.252.52.5عفان شكري محمد علً 4042/43

2.73.254.53.254.2عالء كرامة عاشور سعٌد بامحٌمو4142/44

4.154.15علً محمد عوض عبدهللا4242/45

13 من 3صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2016/2015الفصل االول للدور االول  العام الجامعً 




جامعة عدن
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 الفكر تارٌخ
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المالٌة

 البحث أسس 
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2332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

2.52.552.52.52.5عماد عبدالقوي بكر عوض 4342/46

غائب2.53.752.5غائبعمر سعٌد محمد سعٌد زعبل 4442/47

4.44.054.752.655عمران علً أحمد صالح4542/48

2.552.542.53.35عهد خالد علً صالح الحداد 4642/49

غائبغائبغائبغائبغائبعوض محمد عوض مرخوص4742/50

2.52.754.252.53فاتن شهاب  احمد صالح4842/51

3.253.7553.14.6فاطمة خالد صالح سالم بن عون 4942/52

2.553.4غائب4.453.05فاطمة شوقً عبدالقادر محمد أحمد 5042/53

4.154.554.753.45فاطمة صالح عٌسى أحمد5142/54

2.52.6533.12.5فاطمة عبدالرحمن  عمر عوض 5242/55

غائبغائبغائبغائبغائبفاٌز صالح قاسم عبٌد 5342/56

3.85غائب33.5ضعٌففلاير أحمد غالب أحمد 5442/57

2.54.752.52.5ضعٌفمادلٌن خالد محمد فارع أحمد5542/58

2.93.8ضعٌف2.852.75مازن علً محمد علوان سالم 5642/59

13 من 4صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2016/2015الفصل االول للدور االول  العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
وبنوك نقود

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 التنمٌة

االقتصادٌة

 التأمٌنات 

االجتماعٌة

 الرٌاضة

المالٌة

 البحث أسس 

العلمً

2332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

4.7554.35محمد أحمد فضل صالح 5742/60

3.4ضعٌف2.752.752.5محمد طه علً عبدهللا شائف5842/61

3.3ضعٌف2.533محمود نورالدٌن محمد عبدالغنً 5942/62

2.53.5غائب3.754.25مروة شوقً عبدالقادر محمد 6042/63

2.52.52.752.52.6مروى محمد سلٌمان ٌحٌى6142/64

2.832.752.52.9مرٌم عبدهللا عبدالملك غالب 6242/65

2.52.5ضعٌف2.52.8مصطفى صالح منصور شٌخ6342/66

3.8554.255منصور محمد ناصر محمد6442/67

4.353.73.253.854.8منٌة أحمد عبده أحمد6542/68

غائبغائبغائبغائبغائبمنٌة خالد سلٌمان شمسان6642/69

ضعٌفضعٌف2.53.5ضعٌفمنٌة محمد حسن قائد قاسم6742/70

ضعٌفضعٌف2.52.5ضعٌفمها علً قاسم علً محمد 6842/71

3.65ضعٌف2.534مها محسن عوض صالح الدابٌة6942/72

غائبغائبغائبغائبغائبمهٌب حسن سلٌمان ٌحٌى 7042/73

13 من 5صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2016/2015الفصل االول للدور االول  العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
وبنوك نقود

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 التنمٌة

االقتصادٌة

 التأمٌنات 

االجتماعٌة

 الرٌاضة

المالٌة

 البحث أسس 

العلمً

2332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

غائبغائبغائبغائبغائبمهٌوب خالد مهٌوب قاسم أحمد7142/74

2.6ضعٌف2.53.5ضعٌفنادٌة علً ناصر علً البركانً 7242/75

3.053.753.544ناصر حسٌن ناصر محمد الضامً 7342/76

2.52.9533.13.35ناصر سالم عوض عبدهللا7442/77

2.5ضعٌف2.53.34نسرٌن علً قاسم سٌف 7542/78

ضعٌفضعٌفضعٌف2.52.5نسٌم أمٌن قاسم عبد المحسن ابوبكر7642/79

4.3554.95نصره صالح فرج عبدهللا جابر7742/80

ضعٌفضعٌف2.52.53.25نهلة ناصر فضل محسن 7842/81

3.054.13.252.53.1نور سعٌد مانع ناصر سعٌد 7942/82

654.52.54..2.54هائل سعٌد أحمد عبده 8042/83

غائبغائبغائبغائبغائبهشام محفوظ عبدهللا ناج8142/84ً

4.8554.754.15همام محمد عبده محمد 8242/85

ضعٌفضعٌف4.5ضعٌف2.5هند خالد أحمد غالب العكبار 8342/86

3ضعٌف2.52.52.5هند عصام محمد عمر جوبح8442/87

13 من 6صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2016/2015الفصل االول للدور االول  العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
وبنوك نقود

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 التنمٌة

االقتصادٌة

 التأمٌنات 

االجتماعٌة

 الرٌاضة

المالٌة

 البحث أسس 

العلمً

2332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

2.93.053.252.54.3هوٌدا علً صالح علً 8542/88

4.554.52.55وفاء صادق سٌف أحمد8642/89

غائبغائبغائبغائبغائبوفاء محمد أحمد ٌوسف عبدالقادر8742/90

2.83.2542.53.5هشام محمد علً ثابت 8842/400

2.82.93.252.84.1أشرف عبدهللا عبدهللا حمادي8942/401

2.94.0543.84.3صالح عبدهللا محمد المرشدي9042/329

3.753.453.14.9السلطان صالح قائد صابر9142/193

2.54.4ضعٌف2.5ضعٌفعبده علً سمٌر سال9242/354ً

ضعٌفضعٌفضعٌفغائبضعٌف محمد أحمد حسن جالل9342/410

4.7453.44.7عبدالقوي محمد سعٌد أحمد نادٌة9442/160

2.553.652.753.654.7 حاصل منصر  احمد أحمد 9542/328

4.25ضعٌف2.53.75ضعٌفعبدهللا احمد انور اثمار/9640

2.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجعبل حسٌن عبدالباسط9740/62

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف وياز شهرياز ياسيه عبدالحميد خان9841/81

13 من 7صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2016/2015الفصل االول للدور االول  العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
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االجتماعٌة

 الرٌاضة

المالٌة

 البحث أسس 

العلمً

2332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

غائبغائبغائبغائبغائبامنه حسن حوش م991/42

2.52.554.252.54.25انهار عبد الكرٌم عبدهللا محمدم1002/42

2.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفأحمد رشٌد أحمد صالحم1013/42

ضعٌفضعٌفضعٌف2.5ضعٌفأحمد صالح عمر محمد م1024/42

غائبغائبغائبغائبغائبأشرف  محمد محمد ٌحٌىم1035/42

2.5ضعٌف3.44.25ضعٌفأصاله حسن محمد علً المحرمً م1046/42

غائبغائبغائبغائبغائبأنٌس عبدالكرٌم أحمد عبٌدم1057/42

2.52.542.52.55تغرٌد عبده صالح محمد م1068/42

3.63.2552.53.5جوٌرٌة أحمد سعٌد عبٌدم1079/42

غائبغائبغائبغائبغائبحماد سعٌد حماد الزوٌديم10810/42

2.52.54.252.53.25حسٌن سعٌد علً سعٌدم10911/42

ضعٌفضعٌف2.75ضعٌفضعٌفزكً قٌس عبدهللا سٌف عزعزيم11012/42

3.3544.253.355شٌماء جمال حسٌن عبده الفرويم11113/42

3.73.254.752.54.4عبدهللا شاهر عبد الدائم شمسانم11214/42

13 من 8صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2016/2015الفصل االول للدور االول  العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
وبنوك نقود

 النظرٌة
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 الرٌاضة

المالٌة

 البحث أسس 

العلمً

2332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

3.7ضعٌف2.5ضعٌف2.75عماد نبٌل محمد دبجً م11315/42

غائبغائبغائبغائبغائبمازن سعد جمعان عبدهللا عوٌض م11416/42

2.554.154.754.64.7مهدي عمر خمٌس باضاويم11517/42

غائبغائبغائبغائبغائبهدٌل هاشم عبد الحكٌم عبد الودودم11618/42

2.5ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهشام أشرف علً أشرفم11719/42

غائبغائبغائبغائبغائبهشام عبده مارش منصرم11820/42

2.8ضعٌف2.75ضعٌفضعٌفطاهر ٌاسر اسماعٌل سلٌمانم11921/42

2.5ضعٌف2.52.53.25 هشام محمد أحمد عبدهم12030/42

غائبغائبغائبغائبغائب مصطفى سالم حسن علًم12131/42

غائبغائبغائبغائبغائبعبدهللا حسٌن محضار بن عقٌلم12232/42

3.7ضعٌف2.52.75ضعٌف محمد علً سالم خرمانم12333/42

2.5ضعٌف2.52.52.5شمسان عبدهللا عبدالرحمن رمزيم12441/10

125

126

13 من 9صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2016/2015الفصل االول للدور االول  العام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 الفكر تارٌخ

االقتصادي
وبنوك نقود

 النظرٌة

 االقتصادٌة

الجزئٌة

 التنمٌة

االقتصادٌة

 التأمٌنات 

االجتماعٌة

 الرٌاضة

المالٌة

 البحث أسس 

العلمً

2332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

127

125

126

127

20

21

22

23

13 من 10صفحة 






علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.









بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الثانً

م2016/2015الفصل االول للدور االول  العام الجامعً 
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 االقتصادٌة
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 التأمٌنات 

االجتماعٌة

 الرٌاضة

المالٌة

 البحث أسس 

العلمً

2332222

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم
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علوم مالٌة ومصرفٌة: تخصص
.
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