
االول: المستوىجامعت عدن

اقتصاد السياحت وفندقت: القسمكليت االقتصاد

((B1-27))رقم القاعت إدارة التسجيل والقبول

االسم رقم القٌدم
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

1
 الهمل محمد جمال احمد44/288

الغاء 

21القيد
 ٌابلً محمد احمد خالد مامون44/315

42

44 صالح محسن عارف محسن42244/316 سعٌد عبٌد حامد احمد244/289

3
 عبدالكرٌم محبوب عبدالجلٌل احمد44/291

623
 عبدالرحٌم عبدهللا محمد جمال محمد44/317

الغاء 

القيد

4
 بانعٌمون عوض سالم محمد احمد44/292

الغاء 

24القيد
 الخرباش عبدالقوى علً طارق محمد44/318

48

50 حسن سٌف عبدهللا محمد102544/319 عبدهللا هاشم ادٌب اصٌل544/294

52 ثابت قاسم منصور نوح122644/323 عبدهللا علً علوي انور644/295

54أحمد علً سعٌد وضاح142744/324ابوبكر عوض انورسالم744/296

16 احمد بن احمد اسامه جٌاد844/298

18 علً عوض فؤاد خالد944/300

20 البٌتً سعٌد جمعان سالم رضوان1044/301

22 بارماده سالم محفوظ  ٌسلم رٌاض1144/302

12
 سعٌد صالح محمد سمٌر44/304

الغاء 

القيد

13
 ناصر محمد ناصر سٌف44/305

الغاء 

القيد

28 لحمر سعٌد عبدالشٌخ عاشور شٌخ1444/306

30 سعٌد محمد أحمد صبري1544/307

32 العزانً أحمد علً أحمد عبدالعزٌز1644/308

34 الفروي حسٌن محمد عبدهللا1744/310

36 علً سالم ابوبكر عالء1844/311

19
 حمادي ٌاسر محمود الدٌن عماد44/313

الغاء 

القيد

40 الحمٌدي نصر مهٌوب محمد الم2044/314ً



الثالث: المستوىجامعت عدن

اقتصاد السياحت وفندقت: القسمكليت االقتصاد

((B1-27))رقم القاعت إدارة التسجيل والقبول

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

51 احمد بن احمد امٌن عهد12642/374قاسم محمد رمزي أحمد142/330

53 إبراهٌم  عبدهللا إبراهٌم عبدهللا32742/375سالم محمد رامً أحمد242/331

55صالح بن صالح قحطان52842/378نعمان محمد شوقً أحمد342/332

57حمٌد شرف علً نجٌب ماجد72942/379 صالح محمد فضل أحمد442/334

59 محمد عبدهللا علً مالك93042/380طاهر أمٌر ماهر أحمد542/335

61درهم محمد سند محمد113142/381محمد أنور ٌاسٌن أحمد642/337

7
عمر محمد أحمد أصٌل42/338

1332
محمد علً بن علً محمد42/383

63

65 محمد ثابت محمود محمد153342/384ٌحٌى عزٌز أعتقاد842/339

67سعٌد محمد محمود محمد173442/385علً أحمد زكً أكرم942/340

69 هادي حسٌن هادي محمد193542/386عبدهللا أحمد عبدهللا أمون1042/341

71علً نعمان محمد ولٌد محمد213642/387الخوربً علً عبدهللا إبراهٌم1142/342

73حسن عبده وهٌب محمد233742/388 عثمان مهدي محمد موسى1242/344

75مثنى علً شعفل محمود253842/389 حٌدرة مسعد علً جمٌل1342/345

77صالح فضل أحمد مروى273942/390حسٌن مقبل قاسم هزام1442/346

79شٌخان علوي محمد اصٌل294042/391ٌوسف سعٌد سالم حسٌن1542/347

81علوان عبدهللا علً جمٌل معٌن314142/392سٌف حمود أنٌس حنٌن1642/349

83علً عبدهللا قائد معٌن334242/393أحمد عبدالرحمن محمد خلدون1742/350

18
عباد حمود جعفر سقاف42/356

3543
محمد صالح ثابت منى42/394

85

87 شٌدق عمر محمد ناصر374442/395علً بن علً محمد سمٌرة1942/357

89داؤود أحمد ناصر نزٌة394542/396 محمد أحمد عمر صالح2042/360

91أحمد عبدالرحمن خالد نسرٌن414642/397عبدهللا فضل صالح عبدهللا2142/366

93أنور أحمد محفوظ عادل همام434742/399باحرقه عبدهللا أحمد عبدهللا عبٌر2242/369

95عبدالقادر عبدالشكور شكٌل مهند454842/417المحضار سالم أحمد حسٌن عل2342/371ً

4749العامري أحمد محمد صالح عل2442/372ً

4950حسن عمر محمد عمر2542/373



الثاني: المستوىجامعت عدن

اقتصاد السياحت وفندقت: القسمكليت االقتصاد

((B1-27))رقم القاعت إدارة التسجيل والقبول

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

41عبدهللا سعٌد محمد سلٌمان12143/433الشاطري عمر حامد احمد143/400

43 علً عبدهللا حنش شكري32243/435عبدهللا ناصر خالد احمد243/401

45مقبل مثنى اسعد صدام52343/437محمد احمد احمدفتح343/402

47عمر سالم عدنان صفوان72443/438عثمان غالب شمسان بشٌر اخٌل443/403

49سفٌان الخضر احمد صالح92543/439قاسم محمد مسعد اسعد543/406

51داحن مجمل سالم عبدالرحمن112643/440محمد شائف عبدالحكٌم اسماعٌل643/407

53عبدهللا قاسم عبدهللا عبدالرحمن132743/441محمد احمد علً اصٌل743/411

55ناجً علً فضل عبدهللا152843/442ٌحٌى صالح عاطف قائد اصٌل843/412

57 عبدهللا علً صالح محمد عبدهللا172943/443عبدربه صالح خالد اكرم943/413

59ناصر عبٌد نصر عبدالناصر193043/444 محمد محمد عبدالرحمن المعتصم1043/414

61محمد عبٌد فضل عبٌد213143/445حسٌن احمد محمد محمد امٌن1143/415

63صالح علً حسٌن عدنان233243/446عقالن محمد احمد امٌن باسم1243/417

65سعٌد احمد علً فجر عل253343/447ًدرهم عبدالغنً عبدالفتاح حاتم1343/420

67محمد ابوبكر سعٌد فاطمه273443/449عقالن ناجً محفوظ ولٌد خالد1443/423

69عراسً هزاع محمد فهد فٌصل293543/450 علً  مهدي ولٌد خالد1543/424

71عباس احمد نصر ماجد313643/452نجاد محمد عبدالملك احمد رٌاض1643/427

73احمدصالح مختار مازن333743/453علوان كرامة صالح علً رٌاض1743/428

75داحً مجمل سالم مجمل353843/454سرٌع محسن عبدهللا سارة1843/430

77عبدهللا محمود احمد محمد373943/456صالح مجلً عبدالغنً سامح1943/431

79عبده محمود امٌن محمد394043/457عبده سعٌد عبدهللا سعٌد2043/432



الثاني: المستوىجامعت عدن

اقتصاد السياحت وفندقت: القسمكليت االقتصاد

((B1-27))رقم القاعت إدارة التسجيل والقبول

االسم رقم القٌدم
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

121 صالح احمد عبدالرحمن محمد816143/530حٌدر سعٌد حٌدر محمد4143/458

83عبدهللا خالد محمد4243/459

85المترب عبدهللا حسن سنان محمد4343/460

87عبدالكرٌم صالح عبدهللا محمد4443/461

89 صالح محمد مهدي محمد4543/463

91احمد سلطان محمدعبدالفتاح4643/464

93احمد عبدالمجٌد محمد محمود4743/465

95عبدالرحمن حسٌن نسار محمود4843/466

97السنانً محمد مسعد ناجً مسعد4943/468

99 ثابت بن ثابت عصام معتز5043/469

101محمد صالح ناصر نادر5143/472

103محمد شائف عبدالحكٌم ناٌف5243/473

105سلمان محمد هاشم نجوٌن5343/474

107حسن عبدهللا محمود نوف5443/475

109عبدالغفور عبدالملك احسان هشام5543/477

111ثابت سعٌد نجٌب احمد5643/520

113احمد ٌسر سعٌد رمزي رؤى5743/521

115داودد سعٌد فضل مازن5843/523

117 الهمش محمد عبدهللا وهٌب محمد5943/525

119 ٌحٌى سلٌمان جالل هاله6043/526



الرابع: المستوىجامعت عدن

اقتصاد السياحت وفندقت: القسمكليت االقتصاد

((B1-27))رقم القاعت إدارة التسجيل والقبول

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

41 محمد احمد رشاد الرا 12141/436 محمد بٌر علً عصام اكرم 141/397

43 شٌخ محمد احمد محمد 32241/438 جابر عبٌد خالد احمد 241/389

45 حٌدره منصور احمد محمد 52341/439 سفٌان الخضر صالح احمد 341/390

47 عبدهللا احمد سمٌر محمد 72441/444 السقاف حسٌن محمد نصر احمد 441/393

49محمدعبده محمدعبدالسالم92541/448 اسعد عبدهللا هانً اسعد 541/396

51علً عبدهللا علً محمد  112641/450عبدهللا ادٌب رمسٌس641/408

53 صالح عٌسى علً محمد 132741/451علً احمد سمٌر امجد 741/398

55 حٌدان صالح فٌصل محمد 152841/453سالم عبده رٌاض رٌهام 841/410

57 مهدي عبدالسالم محمود محمد 172941/454 سالم صالح فرٌد صالح 941/413

59علً فضل هشام محمد 193041/474 محمد ناجً عبدهللا عبدالرحمن 1041/415

61الفرح عبدهللا محمد هشام محمد 213141/456  سالم سعٌد عبدالصمد1141/416

63 محمد علً خالد مصطفى 233241/458 عبدهللا احمد صالح عبدهللا 1241/417

65 سعٌد محمد شائف منٌف 253341/461 عبدالرحمن ٌحً جالل عالء 1341/422

67 عثمان محمد ٌاسر نجاة 273441/467 محمد علً خٌضر علً 1441/423

69 الحامد عٌدروس سمٌح هشام 293541/472 ناصر هادي فاروق علً 1541/425

71  عبدالحفٌظ محسن ٌحٌى313641/473 عبدهللا احمد سعٌد عماد 1641/426

73صالح احمدعبده هداش333741/471 نور علً ٌاسر عمار 1741/427

75محمد معادجمال353841/459 هادي محمد سالم عمر 1841/428

77ناصرعمرناصر373941/464 سعٌد عوض عبدالرحمن عواطف 1941/433

79سالم محمدصالح394041/446 باضاوي عوض محفوظ عوض فائز 2041/435

81علً شكري محمد4140/418

83جهاد احمد عبده4240/425


