



اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تاريخ انيًن
 تشريعات سياحية 

وفندقية

 يبادئ انًانية 

انعاية

 عهى اننفس 

اإلجتًاعي

انهغة 

االنجهيزية
 يبادئ انسياحة

 اننظرية 

االقتصادية انكهية

3322333

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومالشاطري عمر حامد احمد143/400

محروممحروممحروممحروممحرومغائبمحرومعبدهللا ناصر خالد احمد243/401

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحمد احمد احمدفتح343/402

ضعٌف2.62.8ضعٌف3.153.253.1عثمان غالب شمسان بشٌر اخٌل443/403

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومقاسم محمد مسعد اسعد543/406

3.24.43.253.94.43.753.3محمد شائف عبدالحكٌم اسماعٌل643/407

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحمد احمد علً اصٌل743/411

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحرومٌحٌى صالح عاطف قائد اصٌل843/412

44.13.353.05ضعٌف3.653.7عبدربه صالح خالد اكرم943/413

ضعٌف2.94.052.5ضعٌفضعٌفغائب محمد محمد عبدالرحمن المعتصم1043/414

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومحسٌن احمد محمد محمد امٌن1143/415

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومعقالن محمد احمد امٌن باسم1243/417

3.34.43.753.35غائب4.154.2درهم عبدالغنً عبدالفتاح حاتم1343/420

محروممحرومغائبمحروممحروممحروممحرومعقالن ناجً محفوظ ولٌد خالد1443/423

االســـم القٌد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 1صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تاريخ انيًن
 تشريعات سياحية 

وفندقية

 يبادئ انًانية 

انعاية

 عهى اننفس 

اإلجتًاعي

انهغة 

االنجهيزية
 يبادئ انسياحة

 اننظرية 

االقتصادية انكهية

3322333

االســـم القٌد رقم رقم

ضعٌفمحروم2.95محرومضعٌفغائبضعٌف علً  مهدي ولٌد خالد1543/424

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومنجاد محمد عبدالملك احمد رٌاض1643/427

4.154.454.154.254.24.44علوان كرامة صالح علً رٌاض1743/428

4.954.954.954.74.85سرٌع محسن عبدهللا سارة1843/430

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومصالح مجلً عبدالغنً سامح1943/431

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحرومعبده سعٌد عبدهللا سعٌد2043/432

ضعٌفمحروممحروممحرومضعٌفمحروممحرومعبدهللا سعٌد محمد سلٌمان2143/433

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحروم علً عبدهللا حنش شكري2243/435

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحروممقبل مثنى اسعد صدام2343/437

ضعٌف2.8ضعٌف3.553.153.653.15عمر سالم عدنان صفوان2443/438

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحرومسفٌان الخضر احمد صالح2543/439

ضعٌفضعٌف2.652.5ضعٌفضعٌفضعٌفداحن مجمل سالم عبدالرحمن2643/440

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومعبدهللا قاسم عبدهللا عبدالرحمن2743/441

غائب2.952.5غائب2.953.352.65ناجً علً فضل عبدهللا2843/442

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 2صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تاريخ انيًن
 تشريعات سياحية 

وفندقية

 يبادئ انًانية 

انعاية

 عهى اننفس 

اإلجتًاعي

انهغة 

االنجهيزية
 يبادئ انسياحة

 اننظرية 

االقتصادية انكهية

3322333

االســـم القٌد رقم رقم

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحروم عبدهللا علً صالح محمد عبدهللا2943/443

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحرومناصر عبٌد نصر عبدالناصر3043/444

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحروممحمد عبٌد فضل عبٌد3143/445

غائبمحرومغائبمحرومغائبغائبمحرومصالح علً حسٌن عدنان3243/446

غائبمحرومغائبضعٌفغائبضعٌفمحرومسعٌد احمد علً فجر عل3343/447ً

3.24.13.53.74.23.453محمد ابوبكر سعٌد فاطمه3443/449

ضعٌف2.65غائبضعٌفغائبضعٌفمحرومعراسً هزاع محمد فهد فٌصل3543/450

محروممحرومغائبمحرومغائبمحروممحرومعباس احمد نصر ماجد3643/452

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحروماحمدصالح مختار مازن3743/453

ضعٌف2.5ضعٌفضعٌفضعٌف2.8ضعٌفداحً مجمل سالم مجمل3843/454

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومعبدهللا محمود احمد محمد3943/456

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومعبده محمود امٌن محمد4043/457

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحرومحٌدر سعٌد حٌدر محمد4143/458

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومعبدهللا خالد محمد4243/459

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 3صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تاريخ انيًن
 تشريعات سياحية 

وفندقية

 يبادئ انًانية 

انعاية

 عهى اننفس 

اإلجتًاعي

انهغة 

االنجهيزية
 يبادئ انسياحة

 اننظرية 

االقتصادية انكهية

3322333

االســـم القٌد رقم رقم

محروممحرومغائبغائبغائبمحروممحرومالمترب عبدهللا حسن سنان محمد4343/460

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومعبدالكرٌم صالح عبدهللا محمد4443/461

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروم صالح محمد مهدي محمد4543/463

ضعٌف2.5ضعٌفضعٌفضعٌفمحرومغائباحمد سلطان محمدعبدالفتاح4643/464

ضعٌف33.12.85ضعٌف3.052.55احمد عبدالمجٌد محمد محمود4743/465

غائبمحرومغائبضعٌفمحرومغائبمحرومعبدالرحمن حسٌن نسار محمود4843/466

غائب4.64.554.54.13.354.55السنانً محمد مسعد ناجً مسعد4943/468

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروم ثابت بن ثابت عصام معتز5043/469

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحمد صالح ناصر نادر5143/472

3.254.53.054.13.853.853.7محمد شائف عبدالحكٌم ناٌف5243/473

ضعٌف3.654.6534.3533.5سلمان محمد هاشم نجوٌن5343/474

ضعٌف3.43.452.653.13.42.5حسن عبدهللا محمود نوف5443/475

غائبمحروممحروممحروممحروممحروممحرومعبدالغفور عبدالملك احسان هشام5543/477

ضعٌفمحروم3.54.05غائبمحروم2.5ثابت سعٌد نجٌب احمد5643/520

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 4صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تاريخ انيًن
 تشريعات سياحية 

وفندقية

 يبادئ انًانية 

انعاية

 عهى اننفس 

اإلجتًاعي

انهغة 

االنجهيزية
 يبادئ انسياحة

 اننظرية 

االقتصادية انكهية

3322333

االســـم القٌد رقم رقم

ضعٌف3.75ضعٌف2.953.53.32.65احمد ٌسر سعٌد رمزي رؤى5743/521

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومداودد سعٌد فضل مازن5843/523

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروم الهمش محمد عبدهللا وهٌب محمد5943/525

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروم ٌحٌى سلٌمان جالل هاله6043/526

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروم صالح احمد عبدالرحمن محمد6143/530
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    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 5صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تاريخ انيًن
 تشريعات سياحية 

وفندقية

 يبادئ انًانية 

انعاية

 عهى اننفس 

اإلجتًاعي

انهغة 

االنجهيزية
 يبادئ انسياحة

 اننظرية 

االقتصادية انكهية

3322333

االســـم القٌد رقم رقم
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    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 6صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تاريخ انيًن
 تشريعات سياحية 

وفندقية

 يبادئ انًانية 

انعاية

 عهى اننفس 

اإلجتًاعي

انهغة 

االنجهيزية
 يبادئ انسياحة

 اننظرية 

االقتصادية انكهية

3322333

االســـم القٌد رقم رقم
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    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 7صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تاريخ انيًن
 تشريعات سياحية 

وفندقية

 يبادئ انًانية 

انعاية

 عهى اننفس 

اإلجتًاعي

انهغة 

االنجهيزية
 يبادئ انسياحة

 اننظرية 

االقتصادية انكهية

3322333

االســـم القٌد رقم رقم
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    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 8صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تاريخ انيًن
 تشريعات سياحية 

وفندقية

 يبادئ انًانية 

انعاية

 عهى اننفس 

اإلجتًاعي

انهغة 

االنجهيزية
 يبادئ انسياحة

 اننظرية 

االقتصادية انكهية

3322333

االســـم القٌد رقم رقم

113

22
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139

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 9صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تاريخ انيًن
 تشريعات سياحية 

وفندقية

 يبادئ انًانية 

انعاية

 عهى اننفس 

اإلجتًاعي

انهغة 

االنجهيزية
 يبادئ انسياحة

 اننظرية 

االقتصادية انكهية

3322333

االســـم القٌد رقم رقم

140

141

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 10صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تاريخ انيًن
 تشريعات سياحية 

وفندقية

 يبادئ انًانية 

انعاية

 عهى اننفس 

اإلجتًاعي

انهغة 

االنجهيزية
 يبادئ انسياحة

 اننظرية 

االقتصادية انكهية

3322333

االســـم القٌد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 11صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 تاريخ انيًن
 تشريعات سياحية 

وفندقية

 يبادئ انًانية 

انعاية

 عهى اننفس 

اإلجتًاعي

انهغة 

االنجهيزية
 يبادئ انسياحة

 اننظرية 

االقتصادية انكهية

3322333

االســـم القٌد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 12صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 13صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 14صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 15صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 16صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 17صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 18صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 19صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 20صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 21صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 22صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 23صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة: تخصص
.        

انرحيى انرحًن هللا بسى

انثاني انًستوى ايتحانات نتائج

و2017/2016 انجايعي انعاو   االول نهدور انثاني انفصم

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 24صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي


