



اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستىي اهتحانات نتائج

م2018/2017 الجاهعي العام   االول للدور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ االقتصاد 

الجزئي

رياضيات 

لالقتصاديين
(1)اللغة العربية

اللغة 

(1)االنجليزية

مبادئ 

االدارة
مبادئ االحصاء

332223

غائبضعٌفضعٌفضعٌفغائبمثنى عبدالكرٌم احمد ابراهٌم145/334

4.05ضعٌف3.2ضعٌفضعٌف صالح ثابت عبدالرقٌب احالم245/335

محروممحروممحرومغائبمحرومعبدهللا احمد بدر احمد345/336

غائبغائبضعٌفضعٌف3.15 ناصر احمد سالم احمد445/337

ضعٌف2.55ضعٌفضعٌفضعٌف سالم الرحمن عبد عدنان احمد545/338

محروممحروممحرومغائبمحرومراجح احمد ردفان انس645/339

ضعٌفمحرومغائبغائبضعٌف محمد ثابت محمود حامد745/340

3.1ضعٌفغائبضعٌفضعٌف قاسم هزاع ولٌد خالد845/341

2.73.6ضعٌفضعٌف3.05 صالح محمد رٌاض رحاب945/342

5ضعٌف3.53.05ضعٌف علً ٌسلم خالد سلٌمان1045/343

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.65 عبدربه حسٌن محمد عبدالرحمن1145/344

3.1ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف هزاع عبدالكرٌم محمد عبدالكرٌم1245/345

ضعٌفضعٌفغائبضعٌفغائب عبدالقادر محمد امٌن عبدهللا1345/346

محروممحروممحرومغائبمحروم محمد علً محمد عل1445/347ً

االســـم القٌد رقم رقم

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي سالم بامرحول     د.د

رئٌس القسم

صالح علً فضل الصالحً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

هدى احمد عبدهللا       سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستىي اهتحانات نتائج

م2018/2017 الجاهعي العام   االول للدور االول الفصل
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مبادئ االقتصاد 
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(1)االنجليزية

مبادئ 

االدارة
مبادئ االحصاء
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االســـم القٌد رقم رقم

3.253.53.22.64.75 محمد احمد علً داؤد صابرٌن1545/348

3.25غائبضعٌفضعٌفمحروم علوي صالح حسن محمد1645/349

2.654.65ضعٌفضعٌفضعٌف علً عمر عثمان محمد1745/350

محرومغائبضعٌفضعٌفمحروم غالب احمد عدنان محمد1845/351

ضعٌفضعٌفضعٌفغائبمحروم محمد حمود محمد محمد1945/352

4.1ضعٌفضعٌفضعٌف3.1 احمد مرشد نجٌب محمد2045/353

4.75ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف سالم محمد احمد مروى2145/354

ضعٌفضعٌفغائبغائبغائب مثنى حسٌن عبدهللا ٌاسٌن2245/355

3.85ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف الدقٌل جمعان ٌحٌى موسى2345/356

4.6ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف محسن حسن عبدالفتاح حسن2445/373

محروممحروممحرومغائبمحروم صالح سالم سعٌد خالد2545/374

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف علٌوة علً سامً حارث2645/375

4.75ضعٌف4.3ضعٌفضعٌف عفٌف حسٌن عفٌف فهد2745/376

3.85ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفادهن احود دهين عبدهللا2845/378

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي سالم بامرحول     د.د

رئٌس القسم

صالح علً فضل الصالحً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

هدى احمد عبدهللا       سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
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االســـم القٌد رقم رقم

3.25ضعٌفضعٌفضعٌف2.85سهيل هصطفً حسن صالح2945/379

4.5ضعٌف2.65ضعٌفضعٌفعلي حسين علي عبيد3045/380

3.4ضعٌف3.253.5ضعٌفاهيرة خالد علي عبدهللا3145/381

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهوام خالد هحود احود3245/383

ضعٌفضعٌفغائبضعٌفضعٌفعلي خالد علي احود هوداني3345/385

4ضعٌفضعٌفضعٌف2.65عور احود عور هحود خليل3445/386
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اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
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الرحين الرحون هللا بسن
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مشارك عبدهللا محسن.مهدي سالم بامرحول     د.د

رئٌس القسم

صالح علً فضل الصالحً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

هدى احمد عبدهللا       سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستىي اهتحانات نتائج
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اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن
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مشارك عبدهللا محسن.مهدي سالم بامرحول     د.د

رئٌس القسم
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اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستىي اهتحانات نتائج

م2018/2017 الجاهعي العام   االول للدور االول الفصل
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مشارك عبدهللا محسن.مهدي سالم بامرحول     د.د

رئٌس القسم

صالح علً فضل الصالحً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

هدى احمد عبدهللا       سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستىي اهتحانات نتائج

م2018/2017 الجاهعي العام   االول للدور االول الفصل
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نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي سالم بامرحول     د.د

رئٌس القسم

صالح علً فضل الصالحً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

هدى احمد عبدهللا       سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستىي اهتحانات نتائج

م2018/2017 الجاهعي العام   االول للدور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

مبادئ االقتصاد 
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االســـم القٌد رقم رقم
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مشارك عبدهللا محسن.مهدي سالم بامرحول     د.د

رئٌس القسم

صالح علً فضل الصالحً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

هدى احمد عبدهللا       سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستىي اهتحانات نتائج
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مبادئ االحصاء

332223

االســـم القٌد رقم رقم

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي سالم بامرحول     د.د

رئٌس القسم

صالح علً فضل الصالحً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

هدى احمد عبدهللا       سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن
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مشارك عبدهللا محسن.مهدي سالم بامرحول     د.د

رئٌس القسم

صالح علً فضل الصالحً.د

   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

هدى احمد عبدهللا       سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
.        
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هدى احمد عبدهللا       سمر فضل عبده محمد



 

اقتصاد سٌاحة وفندقة: تخصص
.        

الرحين الرحون هللا بسن

االول الوستىي اهتحانات نتائج

م2018/2017 الجاهعي العام   االول للدور االول الفصل
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