



اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

1
عائد محفوظ خميس سعيد بن حميدان100451001

4.554.154.54.15

2
4.054.053.45غائب4ماهر عبدالخالق سالم احمد100451002

3
2.52.62.5ضعيف2.5رائد محمد يوسف علوي100451003

4
3.93.353.83.53.25منيه احمد محمد ناصر100451004

5
4.154.054.65غائب4.9عبدهللا عبده علي سعيد100451005

6
4.94.654.954.7محمد صالح سعيد حمادي100451008

7
54.5554.854.9مديحه علي سعيد الفقير100451009

8
3.23.43.754.53.1عماد رشاد عبدهللا الحيدري100451010

9
4.152.753.2543.2مياد صالح مهدي عبدهللا100451014

10
غائبمحروممحروممحرومضعيفعالء رافت ياسين محمد100451015

11
3.253.65غائبمحرومغائبعمرو علوي محمد علوي100451016

12
ضعيف2.82.53.64محمد عبدهللا محمد وادي100451018

13
غائبمحروممحروممحرومغائبمشتاق محمد حسن العقربي100451020

14
3.75غائب3.42.553.4عبدهللا محمد حسن محمد100451023

15
33.94.05ضعيف3.15أيمن محمد عبدالرحمن الشهابي100451024

مالحظاتالبيئة والسياحةفن الضيافة االســـمرقم القيدرقم

ادارة منشأت 

سياحية 

(1)وفندقية 

لغة فرنسية

12 من 1صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظاتالبيئة والسياحةفن الضيافة االســـمرقم القيدرقم

ادارة منشأت 

سياحية 

(1)وفندقية 

لغة فرنسية

16
4.53.854.94.6محمد عبدالستار محمد احمد100451028

17
حسين عبدالملك حسين عبدالرب محمد100451029

غائبمحرومغائبمحرومغائب

18
ضعيف3.33.5ضعيفضعيفعفاف نجيب عبدهللا غانم100451030

19
4.2غائب3.25ضعيف3.4رامي أنيس عبدالحميد عبده100451033

20
3.63.153.05ضعيف3.5مصطفى ناصر دعوس مهدي100451035

21
غائبمحروممحروممحرومغائبأحمد سالم ثابت صالح100451036

22
غائبمحروممحرومغائبغائبعبدالرحمن محمد عيسى صالح100451037

23
غائبمحروممحروممحروم3.2طارق ابوبكر ردمان محمد غانم100451039

24
4.734.54.753.9عبدهللا علي عبدهللا  سعيد100451040

25
4.43.154.343.15ماجده محمد جعفر حسين100451041

26
أرحاب عمر سعيد عبدالقادر باكثير100451048

3.23.34.33.54.4

27
4.153.554.654.85حمدي عبدهللا محمد علي100451050

28
4.852.74.64.94.95عثمان عبدالحكيم علوي احمد100451054

29
4.553.8554.754.7مروان صادق عبدالحكيم جعفر100451055

30
4.23.53.654.654.45وليد محمد عبدالرب محمد100451063

12 من 2صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظاتالبيئة والسياحةفن الضيافة االســـمرقم القيدرقم

ادارة منشأت 

سياحية 

(1)وفندقية 

لغة فرنسية

31
42.53.653.154.05احمد أسامه عوض علي100451064

4.74.454.954.85ممدوح محمد احمد جمعان32100451069

4.253.64.054.653.95بسام باسل السيد حسين33100451070

غائبمحروم3.05ضعيف3.1عبدهللا سعيد عبدهللا قاسم34100451071

غائب3.6محروممحرومغائبمحمد خالد محمد سعيد قدار35100451072

4.43.354.654.64.65مها توفيق سعيد سيف36100451075

صالح جمال عبدالقادر احمد عرجي37290451063
3غائب3.452.652.75

4.553.354.354.54.45نوال عوض احمد ناصر38290451046

2.5533.33.5ضعيفمأمون محمد مهيوب قائد39290451057

غائبمحروم3.05ضعيف3.2عهد احمد عبدهللا ياسين40290451008

41
3.14.052.95غائب3.3احمدعلي احمد حاجب290451001/ م

42

43

44

45

12 من 3صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظاتالبيئة والسياحةفن الضيافة االســـمرقم القيدرقم

ادارة منشأت 

سياحية 

(1)وفندقية 

لغة فرنسية

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

12 من 4صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظاتالبيئة والسياحةفن الضيافة االســـمرقم القيدرقم

ادارة منشأت 

سياحية 

(1)وفندقية 

لغة فرنسية

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

12 من 5صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظاتالبيئة والسياحةفن الضيافة االســـمرقم القيدرقم

ادارة منشأت 

سياحية 

(1)وفندقية 

لغة فرنسية

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

12 من 6صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظاتالبيئة والسياحةفن الضيافة االســـمرقم القيدرقم

ادارة منشأت 

سياحية 

(1)وفندقية 

لغة فرنسية

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

12 من 7صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظاتالبيئة والسياحةفن الضيافة االســـمرقم القيدرقم

ادارة منشأت 

سياحية 

(1)وفندقية 

لغة فرنسية

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

12 من 8صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظاتالبيئة والسياحةفن الضيافة االســـمرقم القيدرقم

ادارة منشأت 

سياحية 

(1)وفندقية 

لغة فرنسية

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

12 من 9صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظاتالبيئة والسياحةفن الضيافة االســـمرقم القيدرقم

ادارة منشأت 

سياحية 

(1)وفندقية 

لغة فرنسية

136

137

138

139

140

141

12 من 10صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظاتالبيئة والسياحةفن الضيافة االســـمرقم القيدرقم

ادارة منشأت 

سياحية 

(1)وفندقية 

لغة فرنسية

12 من 11صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الرابع

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظاتالبيئة والسياحةفن الضيافة االســـمرقم القيدرقم

ادارة منشأت 

سياحية 

(1)وفندقية 

لغة فرنسية

12 من 12صفحة 


