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.        

الرحين الرحون هللا بسن

الثالث الوستىي اهتحانات نتائج

م2018/2017 الجاهعي العام   االول للذور االول الفصل

 

جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

اقتصاد سياحي
شركات ووكاالت 

(1)سياحة وسفر
اقتصاد رياضياللغة االنجايزيةتخطيط سياحياحصاء سياحي

333233

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومعبدهللا ناصر خالد احمد143/401

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحمد احمد احمدفتح243/402

ضعٌفضعٌف3.253.352.95ضعٌفعثمان غالب شمسان بشٌر اخٌل343/403

محروممحروممحروممحرومضعٌفمحرومقاسم محمد مسعد اسعد443/406

محروممحروم2.5غائب3.9محروممحمد شائف عبدالحكٌم اسماعٌل543/407

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحمد احمد علً اصٌل643/411

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومٌحٌى صالح عاطف قائد اصٌل743/412

غائب42.72.5غائبمحرومعبدربه صالح خالد اكرم843/413

ضعٌفضعٌفضعٌف2.553.253 محمد محمد عبدالرحمن المعتصم943/414

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومعقالن محمد احمد امٌن باسم1043/417

2.74.354.23.54.33.3درهم عبدالغنً عبدالفتاح حاتم1143/420

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومعقالن ناجً محفوظ ولٌد خالد1243/423

ضعٌف3.53.253.452.5ضعٌف علً  مهدي ولٌد خالد1343/424

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومنجاد محمد عبدالملك احمد رٌاض1443/427

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم
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4.15544.33.64علوان كرامة صالح علً رٌاض1543/428

4.954.64.64.654.85سرٌع محسن عبدهللا سارة1643/430

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومصالح مجلً عبدالغنً سامح1743/431

ضعٌفمحروممحروم3.42.75محرومعبدهللا سعٌد محمد سلٌمان1843/433

محروممحروممحروممحرومغائبمحروم علً عبدهللا حنش شكري1943/435

محرومغائبمحرومغائبغائبمحروممقبل مثنى اسعد صدام2043/437

4.33.33.253.23.05ضعٌفعمر سالم عدنان صفوان2143/438

ضعٌفضعٌف3.13.52.752.5داحن مجمل سالم عبدالرحمن2243/440

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومعبدهللا قاسم عبدهللا عبدالرحمن2343/441

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومناجً علً فضل عبدهللا2443/442

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومناصر عبٌد نصر عبدالناصر2543/444

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومصالح علً حسٌن عدنان2643/446

غائبضعٌفغائب3.253محرومسعٌد احمد علً فجر عل2743/447ً

ضعٌف3.654.353.544.5محمد ابوبكر سعٌد فاطمه2843/449
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ضعٌف3.353.332.7محرومعراسً هزاع محمد فهد فٌصل2943/450

محروممحروممحروممحرومغائبمحروماحمدصالح مختار مازن3043/453

غائبمحرومضعٌفمحرومضعٌفمحرومداحً مجمل سالم مجمل3143/454

محروممحرومغائبمحرومضعٌفمحرومحٌدر سعٌد حٌدر محمد3243/458

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومعبدهللا خالد محمد3343/459

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومالمترب عبدهللا حسن سنان محمد3443/460

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومعبدالكرٌم صالح عبدهللا محمد3543/461

محروممحروممحروممحرومغائبمحروم صالح محمد مهدي محمد3643/463

ضعٌفمحروم2.8محروم3.25محروماحمد سلطان محمدعبدالفتاح3743/464

3ضعٌف2.543.72.95احمد عبدالمجٌد محمد محمود3843/465

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومعبدالرحمن حسٌن نسار محمود3943/466

غائبضعٌف3.654.53.64.2السنانً محمد مسعد ناجً مسعد4043/468

محروممحرومغائبمحرومغائبمحروم ثابت بن ثابت عصام معتز4143/469

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحمد صالح ناصر نادر4243/472
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2.95محروم3.44.24.552.55محمد شائف عبدالحكٌم ناٌف4343/473

3.3ضعٌف2.94.053.753.55سلمان محمد هاشم نجوٌن4443/474

2.93.8543.43.353.15حسن عبدهللا محمود نوف4543/475

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومعبدالغفور عبدالملك احسان هشام4643/477

ضعٌف3.33.1غائب2.53.75ثابت سعٌد نجٌب احمد4743/520

محروممحروممحروممحرومغائبمحروماحمد ٌسر سعٌد رمزي رؤى4843/521

محروممحروممحروممحرومغائبمحرومهحوذ وهيب عبذهللا هحوذ الهوش4943/525

محروممحروممحرومغائبغائبمحرومهحوذ عبذالرحون احوذ صالح5043/530
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