



اقتصادسٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاناث نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 هحاسبت سياحيت وفندقيت
 التسويق السياحي 

والفندقي
 اللغت االنجليزيت إدارة الوطاعن

 شركاث ووكاالث 

(2)سياحت وسفر 

32323

3.25ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفقاسم محمد رمزي أحمد142/330

غائبمحروممحروممحروممحرومسالم محمد رامً أحمد242/331

4.954.754.7555نعمان محمد شوقً أحمد342/332

3.3ضعٌفضعٌفضعٌفمحروم صالح محمد فضل أحمد442/334

3.32.72.934.55طاهر أمٌر ماهر أحمد542/335

غائبمحروممحروممحروممحروممحمد أنور ٌاسٌن أحمد642/337

4.5ضعٌفضعٌف3.62.8عمر محمد أحمد أصٌل742/338

4.8ضعٌف33.253.9ٌحٌى عزٌز أعتقاد842/339

3.23.13.054.8ضعٌفعلً أحمد زكً أكرم942/340

4.4ضعٌف4.23.43.75عبدهللا أحمد عبدهللا أمون1042/341

غائبمحروممحروممحروممحرومالخوربً علً عبدهللا إبراهٌم1142/342

غائبمحروممحروممحروممحروم عثمان مهدي محمد موسى1242/344

4.93.24.053.554.5 حٌدرة مسعد علً جمٌل1342/345

4ضعٌف3.252.53.25حسٌن مقبل قاسم هزام1442/346

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 1صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصادسٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاناث نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 هحاسبت سياحيت وفندقيت
 التسويق السياحي 

والفندقي
 اللغت االنجليزيت إدارة الوطاعن

 شركاث ووكاالث 

(2)سياحت وسفر 

32323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

غائبمحروممحروممحروممحرومٌوسف سعٌد سالم حسٌن1542/347

3.83.84.5غائب4سٌف حمود أنٌس حنٌن1642/349

غائبمحروممحروممحروممحرومأحمد عبدالرحمن محمد خلدون1742/350

غائبمحروممحروممحروممحرومعباد حمود جعفر سقاف1842/356

4.753.2544.24.7علً بن علً محمد سمٌرة1942/357

غائبمحروممحروممحروممحروم محمد أحمد عمر صالح2042/360

3.55ضعٌف2.5ضعٌفضعٌفعبدهللا فضل صالح عبدهللا2142/366

4.733.33.854.25باحرقه عبدهللا أحمد عبدهللا عبٌر2242/369

54.554.5555المحضار سالم أحمد حسٌن عل2342/371ً

غائبمحروممحروممحروممحرومالعامري أحمد محمد صالح عل2442/372ً

غائبمحروممحروممحروممحرومحسن عمر محمد عمر2542/373

غائبمحروممحروممحروممحروم احمد بن احمد امٌن عهد2642/374

غائبمحروممحروممحروممحروم إبراهٌم  عبدهللا إبراهٌم عبدهللا2742/375

غائبمحروممحروممحروممحرومصالح بن صالح قحطان2842/378

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 2صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصادسٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاناث نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 هحاسبت سياحيت وفندقيت
 التسويق السياحي 

والفندقي
 اللغت االنجليزيت إدارة الوطاعن

 شركاث ووكاالث 

(2)سياحت وسفر 

32323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

ضعٌفمحروممحروممحروممحرومحمٌد شرف علً نجٌب ماجد2942/379

غائبمحروممحروممحروممحروم محمد عبدهللا علً مالك3042/380

غائبمحروممحروممحروممحرومدرهم محمد سند محمد3142/381

4.752.93.54.14.8محمد علً بن علً محمد3242/383

غائبمحروممحروممحروممحروم محمد ثابت محمود محمد3342/384

4.73.453.254.44.6سعٌد محمد محمود محمد3442/385

غائبمحروممحروممحروممحروم هادي حسٌن هادي محمد3542/386

غائبمحروممحروممحروممحرومعلً نعمان محمد ولٌد محمد3642/387

ضعٌفضعٌفضعٌفمحروممحرومحسن عبده وهٌب محمد3742/388

غائبمحروممحروممحرومغائبمثنى علً شعفل محمود3842/389

غائبغائبضعٌفمحرومغائبصالح فضل أحمد مروى3942/390

3ضعٌفضعٌفضعٌفمحرومشٌخان علوي محمد اصٌل4042/391

ضعٌفضعٌفضعٌفمحرومضعٌفعلوان عبدهللا علً جمٌل معٌن4142/392

3.53.23.53.054.25علً عبدهللا قائد معٌن4242/393

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 3صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصادسٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاناث نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 هحاسبت سياحيت وفندقيت
 التسويق السياحي 

والفندقي
 اللغت االنجليزيت إدارة الوطاعن

 شركاث ووكاالث 

(2)سياحت وسفر 

32323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

4ضعٌف2.5ضعٌفضعٌفمحمد صالح ثابت منى4342/394

غائبمحروممحروممحروممحروم شٌدق عمر محمد ناصر4442/395

ضعٌفغائبمحروممحرومغائبداؤود أحمد ناصر نزٌة4542/396

2.53.253.6ضعٌفضعٌفأحمد عبدالرحمن خالد نسرٌن4642/397

غائبمحروممحروممحروممحرومأنور أحمد محفوظ عادل همام4742/399

ضعٌفمحروممحروممحروممحرومعبدالقادر عبدالشكور شكٌل مهند4842/417

49

50

51

52

53

54

55

56

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 4صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصادسٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاناث نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 هحاسبت سياحيت وفندقيت
 التسويق السياحي 

والفندقي
 اللغت االنجليزيت إدارة الوطاعن

 شركاث ووكاالث 

(2)سياحت وسفر 

32323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم
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    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 5صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصادسٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاناث نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 هحاسبت سياحيت وفندقيت
 التسويق السياحي 

والفندقي
 اللغت االنجليزيت إدارة الوطاعن

 شركاث ووكاالث 

(2)سياحت وسفر 

32323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم
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84

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 6صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصادسٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاناث نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 هحاسبت سياحيت وفندقيت
 التسويق السياحي 

والفندقي
 اللغت االنجليزيت إدارة الوطاعن

 شركاث ووكاالث 

(2)سياحت وسفر 

32323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

85
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98

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 7صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصادسٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاناث نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 هحاسبت سياحيت وفندقيت
 التسويق السياحي 

والفندقي
 اللغت االنجليزيت إدارة الوطاعن

 شركاث ووكاالث 

(2)سياحت وسفر 

32323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

99
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105
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    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 8صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصادسٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاناث نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 هحاسبت سياحيت وفندقيت
 التسويق السياحي 

والفندقي
 اللغت االنجليزيت إدارة الوطاعن

 شركاث ووكاالث 

(2)سياحت وسفر 

32323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

113

22

23

135

136

137

138

139

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 9صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصادسٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاناث نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 هحاسبت سياحيت وفندقيت
 التسويق السياحي 

والفندقي
 اللغت االنجليزيت إدارة الوطاعن

 شركاث ووكاالث 

(2)سياحت وسفر 

32323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

140

141

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 10صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصادسٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاناث نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 هحاسبت سياحيت وفندقيت
 التسويق السياحي 

والفندقي
 اللغت االنجليزيت إدارة الوطاعن

 شركاث ووكاالث 

(2)سياحت وسفر 

32323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 11صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصادسٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستوى اهتحاناث نتائج

م2017/2016 الجاهعي العام   االول للدور الثاني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 هحاسبت سياحيت وفندقيت
 التسويق السياحي 

والفندقي
 اللغت االنجليزيت إدارة الوطاعن

 شركاث ووكاالث 

(2)سياحت وسفر 

32323

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 12صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي


