



اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 إدارة هنشبث سيبحيت 

(2)وفندقيت 
(2) اللغت الفرنسيت 

 تقنيبث اإلرشبد 

السيبحي

 تطبيقبث الحبسوة 

(برنبهج سيبحي  )
العملً التطبٌقالسيبحت و البيئت

333332

4.5محروم3.053 محمد بٌر علً عصام اكرم 141/397

2.52.52.854 جابر عبٌد خالد احمد 241/389

محروممحروممحروم سفٌان الخضر صالح احمد 341/390

4محرومغائبمحروم السقاف حسٌن محمد نصر احمد 441/393

محرومغائبمحروم اسعد عبدهللا هانً اسعد 541/396

محرومغائب3عبدهللا ادٌب رمسٌس641/408

4محرومضعٌفمحرومعلً احمد سمٌر امجد 741/398

53.452.95سالم عبده رٌاض رٌهام 841/410

محروممحروممحروم سالم صالح فرٌد صالح 941/413

3.654.32.74.5 محمد ناجً عبدهللا عبدالرحمن 1041/415

4.5محروم32.95  سالم سعٌد عبدالصمد1141/416

محروممحروممحروم عبدهللا احمد صالح عبدهللا 1241/417

محروممحروممحروم عبدالرحمن ٌحً جالل عالء 1341/422

محروممحروممحروم محمد علً خٌضر علً 1441/423

االســـم القٌد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 1صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 إدارة هنشبث سيبحيت 

(2)وفندقيت 
(2) اللغت الفرنسيت 

 تقنيبث اإلرشبد 

السيبحي

 تطبيقبث الحبسوة 

(برنبهج سيبحي  )
العملً التطبٌقالسيبحت و البيئت

333332

االســـم القٌد رقم رقم

محروممحروممحروم ناصر هادي فاروق علً 1541/425

محروممحروممحروم عبدهللا احمد سعٌد عماد 1641/426

محرومغائبغائب نور علً ٌاسر عمار 1741/427

33.254.5ضعٌف هادي محمد سالم عمر 1841/428

3.7543 سعٌد عوض عبدالرحمن عواطف 1941/433

4.74.34.24.5 باضاوي عوض محفوظ عوض فائز 2041/435

4.5444.5 محمد احمد رشاد الرا 2141/436

4.5محروم2.83.75 شٌخ محمد احمد محمد 2241/438

محرومضعٌفمحروم حٌدره منصور احمد محمد 2341/439

محرومغائبغائب عبدهللا احمد سمٌر محمد 2441/444

محروممحروممحروممحمدعبده محمدعبدالسالم2541/448

محروممحرومغائبعلً عبدهللا علً محمد  2641/450

محروممحرومضعٌف صالح عٌسى علً محمد 2741/451

محروممحروممحروم حٌدان صالح فٌصل محمد 2841/453

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 2صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 إدارة هنشبث سيبحيت 

(2)وفندقيت 
(2) اللغت الفرنسيت 

 تقنيبث اإلرشبد 

السيبحي

 تطبيقبث الحبسوة 

(برنبهج سيبحي  )
العملً التطبٌقالسيبحت و البيئت

333332

االســـم القٌد رقم رقم

محروممحروممحروم مهدي عبدالسالم محمود محمد 2941/454

4.253.92.6علً فضل هشام محمد 3041/474

4.5محرومضعٌفضعٌفالفرح عبدهللا محمد هشام محمد 3141/456

محروممحروممحروم محمد علً خالد مصطفى 3241/458

4.654.34.5 سعٌد محمد شائف منٌف 3341/461

غائب3.053.65 عثمان محمد ٌاسر نجاة 3441/467

محرومغائبمحروم الحامد عٌدروس سمٌح هشام 3541/472

2.5ضعٌف2.75  عبدالحفٌظ محسن ٌحٌى3641/473

محرومضعٌف2.75صالح احمدعبده هداش3741/471

محروممحروممحروممحمد معادجمال3841/459

محروممحروممحرومناصرعمرناصر3941/464

محروممحروممحرومسالم محمدصالح4041/446

محروممحرومغائبعلً  شكري محمد4140/418

محروم2.752.9عبده  احمد  جهاد4240/425

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 3صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 إدارة هنشبث سيبحيت 

(2)وفندقيت 
(2) اللغت الفرنسيت 

 تقنيبث اإلرشبد 

السيبحي

 تطبيقبث الحبسوة 

(برنبهج سيبحي  )
العملً التطبٌقالسيبحت و البيئت

333332

االســـم القٌد 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 سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 إدارة هنشبث سيبحيت 

(2)وفندقيت 
(2) اللغت الفرنسيت 

 تقنيبث اإلرشبد 

السيبحي

 تطبيقبث الحبسوة 

(برنبهج سيبحي  )
العملً التطبٌقالسيبحت و البيئت

333332

االســـم القٌد 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 سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 إدارة هنشبث سيبحيت 

(2)وفندقيت 
(2) اللغت الفرنسيت 

 تقنيبث اإلرشبد 

السيبحي

 تطبيقبث الحبسوة 

(برنبهج سيبحي  )
العملً التطبٌقالسيبحت و البيئت

333332

االســـم القٌد 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 سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 إدارة هنشبث سيبحيت 

(2)وفندقيت 
(2) اللغت الفرنسيت 

 تقنيبث اإلرشبد 

السيبحي

 تطبيقبث الحبسوة 

(برنبهج سيبحي  )
العملً التطبٌقالسيبحت و البيئت

333332

االســـم القٌد 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 سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 إدارة هنشبث سيبحيت 

(2)وفندقيت 
(2) اللغت الفرنسيت 

 تقنيبث اإلرشبد 

السيبحي

 تطبيقبث الحبسوة 

(برنبهج سيبحي  )
العملً التطبٌقالسيبحت و البيئت

333332

االســـم القٌد 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 سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 إدارة هنشبث سيبحيت 

(2)وفندقيت 
(2) اللغت الفرنسيت 

 تقنيبث اإلرشبد 

السيبحي

 تطبيقبث الحبسوة 

(برنبهج سيبحي  )
العملً التطبٌقالسيبحت و البيئت

333332

االســـم القٌد رقم رقم

113

22

23

135

136

137

138

139

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 9صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 إدارة هنشبث سيبحيت 

(2)وفندقيت 
(2) اللغت الفرنسيت 

 تقنيبث اإلرشبد 

السيبحي

 تطبيقبث الحبسوة 

(برنبهج سيبحي  )
العملً التطبٌقالسيبحت و البيئت

333332

االســـم القٌد رقم رقم

140

141

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 10صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 إدارة هنشبث سيبحيت 

(2)وفندقيت 
(2) اللغت الفرنسيت 

 تقنيبث اإلرشبد 

السيبحي

 تطبيقبث الحبسوة 

(برنبهج سيبحي  )
العملً التطبٌقالسيبحت و البيئت

333332

االســـم القٌد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 11صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

 إدارة هنشبث سيبحيت 

(2)وفندقيت 
(2) اللغت الفرنسيت 

 تقنيبث اإلرشبد 

السيبحي

 تطبيقبث الحبسوة 

(برنبهج سيبحي  )
العملً التطبٌقالسيبحت و البيئت

333332

االســـم القٌد رقم رقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 12صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 13صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 14صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 15صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 16صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 17صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 18صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 19صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 20صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 21صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 22صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 23صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي



 

اقتصاد سٌاحة و فندقة : تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

الرابع الوستوى اهتحبنبث نتبئج

م2017/2016 الجبهعي العبم   االول للدور الثبني الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مالحظات

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 24 من 24صفحة 
        الراصدة

جهاد حسن علوي


