



اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة العــربية 

(2)

مبادئ 

االحصاء

3232223

الغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيد الهمل محمد جمال احمد144/288

غائبغائبغائبغائبغائبمحرومغائب سعيد عبيد حامد احمد244/289

غائبمحروممحروممحرومضعيفمحرومضعيف عبدالكريم محبوب عبدالجليل احمد344/291

الغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيد بانعيمون عوض سالم محمد احمد444/292

غائبضعيفضعيفمحروم2.9محرومضعيف عبدهللا هاشم اديب اصيل544/294

ضعيف3.35غائبضعيفغائبمحرومغائب عبدهللا علي علوي انور644/295

ضعيفضعيفغائبضعيف3.25محرومضعيفابوبكر عوض انورسالم744/296

غائبمحروممحروممحروممحروممحرومغائب احمد بن احمد اسامه جياد844/298

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف علي عوض فؤاد خالد944/300

4.34.5ضعيف3.452.854.23.3 البيتي سعيد جمعان سالم رضوان1044/301

3.952.954.62.753.953.454.75 بارماده سالم محفوظ  يسلم رياض1144/302

الغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيد سعيد صالح محمد سمير1244/304

الغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيد ناصر محمد ناصر سيف1344/305

3.652.9553.84.154.54.6 لحمر سعيد عبدالشيخ عاشور شيخ1444/306

االســـم القيد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 1صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة العــربية 

(2)

مبادئ 

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

3.7ضعيفمحروممحرومغائبمحروم2.7 سعيد محمد أحمد صبري1544/307

3.62.54.753.44.8554.6 العزاني أحمد علي أحمد عبدالعزيز1644/308

ضعيفضعيفضعيفمحروم2.95ضعيفضعيف الفروي حسين محمد عبدهللا1744/310

ضعيف3.43.5ضعيفضعيفمحرومضعيف علي سالم ابوبكر عالء1844/311

الغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيد حمادي ياسر محمود الدين عماد1944/313

3.74.754.754.64.34.654.8 الحميدي نصر مهيوب محمد المي2044/314

غائبغائبمحروممحروممحروممحرومغائب يابلي محمد احمد خالد مامون2144/315

2.553.353.65ضعيف4ضعيف3.1 صالح محسن عارف محسن2244/316

الغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيدالغاء قيد عبدالرحيم عبدهللا محمد جمال محمد2344/317

غائبغائبمحرومغائبغائبمحرومغائب الخرباش عبدالقوى علي طارق محمد2444/318

ضعيف33.85محروممحروممحرومضعيف حسن سيف عبدهللا محمد2544/319

غائبغائبمحرومغائبغائبمحرومغائب ثابت قاسم منصور نوح2644/323

محرومغائبمحرومغائبمحروممحرومغائبأحمد علي سعيد وضاح2744/324

28

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 2صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة العــربية 

(2)

مبادئ 

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 3صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة العــربية 

(2)

مبادئ 

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 4صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة العــربية 

(2)

مبادئ 

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 5صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة العــربية 

(2)

مبادئ 

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 6صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة العــربية 

(2)

مبادئ 

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 7صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة العــربية 

(2)

مبادئ 

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 8صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة العــربية 

(2)

مبادئ 

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

113

22

23

135

136

137

138

139

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 9صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة العــربية 

(2)

مبادئ 

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

140

141

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 10صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة العــربية 

(2)

مبادئ 

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 11صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مبادئ 

االقتصادالكلي
مبادئ القانونمبادئ المحاسبةمبادئ التسويق

اللغة 

االنجليزية 

(2)

اللغة العــربية 

(2)

مبادئ 

االحصاء

3232223

االســـم القيد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 12صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 13صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 14صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 15صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 16صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 17صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 18صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 19صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 20صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 21صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 22صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 23صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سياحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستوى اهتحانات نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 24صفحة 
        الراصدة

    جهاد حسن علوي


