



اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تخطيط سياحي شركات ووكات 

وفندقي (1)سياحه وسفر

4.754.43.52.0543هدى شوقي ناجي احمد سيف1110451001

4.94.843.254.23.05اقدار عبدالقادر محمد جامع2110451002

ضعيف2.52.852.73.32.9اكرم عبدالنبي محمد احمد3110451004

4.254.53.93.552.53.25يونس محمد عبدهللا مسعد4110451005

3.054.12.652.92.52.85عماد نديم احمد نور5110451007

غائب4.23.83.43.74.1محمد الخضر محسن علي الشرفي6110451008

ضعيفغائبضعيف3.53.752.8سمر سمير عبدهللا احمد7110451009

محروم 2.55ضعيف2.532.5منذر فرحان حسن محرم8110451010

محروم غائبغائبمحروم محروممحرومفتحي باسل محمد سعيد9110451011

ضعيف2.75ضعيفمحروم ضعيفضعيفامجد عابد محمد مقبل10110451013

ضعيف432.92.552.6وحده محمد عبدالحميد حسين11110451014

محروم ضعيف3.33.4542.85عبدالحليم راجح هادي12110451015

ضعيف2.55ضعيفضعيف3.62.25مأمون ناصر محمد عبدهللا13110451016

2.83.05ضعيف3.253.452.9هاني ايهاب مصطفى عبدالمجيد14110451017

محروم 2.5محروممحروم محروممحرومابراهيم فؤاد ابراهيم عبده15110451018

احصاء سياحي 

وفندقي
مالحظات اقتصاد رياضي اقتصاد سياحي االســـمرقم القيدرقم لغة انجليزية 

10 من 1صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تخطيط سياحي شركات ووكات 

وفندقي (1)سياحه وسفر

احصاء سياحي 

وفندقي
مالحظات اقتصاد رياضي اقتصاد سياحي االســـمرقم القيدرقم لغة انجليزية 

محروم غائبمحروممحروم ضعيفمحرومخالد محمد علي حسن السقاف16110451020

غائبغائبمحروممحروم ضعيفغائبمحمد عبدهللا محمد عبده17110451021

44.052.752.854.75305محمد عبدهللا محمد عبدالملك18110451025

ضعيف2.8ضعيف3.254.353سمر فريد منصر احمد19110451026

4.64.554.53.554.43.25اعتماد محمد عبده سالم20110451027

2.5ضعيفمحروم4.23.7ضعيفوليد عبدهللا عوض عبدهللا21110451028

3.05غائبضعيف4.53.82.6الطاف حسين عبدهللا الحداد22110451029

44.74.83.653.653علي رمضان سالم حميد بن عبيدون23110451031

ضعيف3.354.32.92.72.7اسماعيل اسماعيل حسن حسن24110451032

32.75ضعيف333.85محمد ناصر صالح عبدالرب25110451033

ضعيف43.62.95ضعيف3.25موفق مختارابراهيم عبده26110451035

ضعيف4.053.9543.652.85اضواء علي محمد حيدره27110451036

4.64.54.853.34.454صفاء محمد عبدهللا الرخم28110451039

ضعيفغائب2.8ضعيف42.75شاكر شوقي قائد ناصر محمد29110451040

غائبغائبغائبغائبضعيفضعيفسميح راجح صالح حسين30110451043

10 من 2صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تخطيط سياحي شركات ووكات 

وفندقي (1)سياحه وسفر

احصاء سياحي 

وفندقي
مالحظات اقتصاد رياضي اقتصاد سياحي االســـمرقم القيدرقم لغة انجليزية 

3.3533.354.22.63.25عبدهللا صالح علي احمد ويس31110451044

محروم غائبمحروممحروم ضعيفمحرومعالء سيف محمد علي32110451047

ضعيف4.24.72.853.32.75أزهار علي ناصر محمد33110451049

ضعيف2.5ضعيفغشضعيف3.15صالح محمد صالح أحمد34110451051

33.43.353.752.653صادق هاشم محمد محضار بن الشيخ35110451052

44.153.43.43.152.9عزة وحيد حامد حسين36110451053

ضعيف34.253.052.72.85ماهر عبدالنور محمد علي37110451054

3غائب3.653.72.92.7مازن أحمد سالم عوض38110451055

محروم غائبمحرومغائبضعيفمحرومحامد ياسين سليمان ياسين39110451057

محروم 3.65ضعيف3.33.452.75آمنه أحمد حمود البشيري40110451058

2.53.13.73.72.753.1هشام صالح محمد عمر41110451059

ضعيف3.05غائبغائب3.64.5أنغام غازي سعيد عبدهللا42110451060

ضعيف2.5محرومضعيفضعيف2.5هيثم عبدالباسط محمد اسماعيل43110451062

محروم غائبمحروممحروم ضعيفمحروممحمد جمال محمد علي44110451063

ضعيف3.34.152.93.252.9صفيه صالح حسين سعيد45110451066

10 من 3صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تخطيط سياحي شركات ووكات 

وفندقي (1)سياحه وسفر

احصاء سياحي 

وفندقي
مالحظات اقتصاد رياضي اقتصاد سياحي االســـمرقم القيدرقم لغة انجليزية 

محروم 4.252.852.72.9غائباحمد علي حامد46110451068

ضعيفغائب3.653.7ضعيف2.65وجدي حسين علي النهدي47110451069

ضعيفضعيفضعيف2.754.34.05فائز فيصل محمد خالد48100451038

2.54.54.153.253.13.4عالء عارف احمد محمد49110451019

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

10 من 4صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تخطيط سياحي شركات ووكات 

وفندقي (1)سياحه وسفر

احصاء سياحي 

وفندقي
مالحظات اقتصاد رياضي اقتصاد سياحي االســـمرقم القيدرقم لغة انجليزية 

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

10 من 5صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تخطيط سياحي شركات ووكات 

وفندقي (1)سياحه وسفر

احصاء سياحي 

وفندقي
مالحظات اقتصاد رياضي اقتصاد سياحي االســـمرقم القيدرقم لغة انجليزية 

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

10 من 6صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تخطيط سياحي شركات ووكات 

وفندقي (1)سياحه وسفر

احصاء سياحي 

وفندقي
مالحظات اقتصاد رياضي اقتصاد سياحي االســـمرقم القيدرقم لغة انجليزية 

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

10 من 7صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تخطيط سياحي شركات ووكات 

وفندقي (1)سياحه وسفر

احصاء سياحي 

وفندقي
مالحظات اقتصاد رياضي اقتصاد سياحي االســـمرقم القيدرقم لغة انجليزية 

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

10 من 8صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تخطيط سياحي شركات ووكات 

وفندقي (1)سياحه وسفر

احصاء سياحي 

وفندقي
مالحظات اقتصاد رياضي اقتصاد سياحي االســـمرقم القيدرقم لغة انجليزية 

121

122
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126

127

128
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130

131

132
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134

135

10 من 9صفحة 






اقتصاد سياحه وفندقة:تخصص

.        

بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج امتحانات المستوى الدراسي الثالث

م2013/2014الفصل االول  العام الجامعي 




جامعة عدن

كلية االقتصاد

تخطيط سياحي شركات ووكات 

وفندقي (1)سياحه وسفر

احصاء سياحي 

وفندقي
مالحظات اقتصاد رياضي اقتصاد سياحي االســـمرقم القيدرقم لغة انجليزية 

136

137

138

139

140

141

10 من 10صفحة 


