



اقتصاد سٌاحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

44.754.55فاطمة محمد احمد عبدهللا40 / 1376

2.52.504.35أٌمن عارف محمد جعفر40 / 2385

غائبغائبغائبعزت كمال محمد احمد الدهاري40 / 3388

3.74.204.10عبدهللا محمد عبدهللا الٌام40ً / 4396

3.254.703.55عوض عبدربه محمد صالح40 / 5401

4.44.704.55محمد سعٌد هاشم محمد40 / 6407

4.83.754.85مرٌم احمد ٌوسف معلم نور40 / 7410

غائب3.00غائبغسان عثمان حسن عل40ً / 8419

3.803.453.70محمد سٌف سعٌد عبده40 / 9421

غائبغائبغائبمروان جابر عبدهللا وادي40 / 10422

3.253.103.45عبدهللا عبدالكرٌم قائد حسن الشرعب40ً / 11423

جهاد احمد عبده احمد40 / 12425

4.004.805.00صدٌق محمد سالم عمر بافضل40 / 13426

3.252.603.65امجد ٌاسٌن عمر عبدالعزٌز40 / 14427

قٌد وقف

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
ادارة منشأت 

سياحية وفندقية 

(1)

لغة فرنسيةالبيئة والسياحةفن الضيافة

11 من 1صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
ادارة منشأت 

سياحية وفندقية 

(1)

لغة فرنسيةالبيئة والسياحةفن الضيافة

53.454.15هانً حٌدره منصور هٌثم40 / 15435

4.753.453.30مالك ولٌد محمد عبدهللا الحمادي40 / 16449

3.854.203.50عرفات احمد عبدهللا محمد البطاح1740/450

44.003.80رانٌا شوقً علً عوض البكٌل40ً / 18455

43.253.75دنٌث شوقً علً عوض  البكٌل40ً / 19456

4.53.252.55عبدهللا أمٌن محمد ناج40ً / 20463

4.253.252.80أٌمن ٌاسٌن احمد سعٌد40 / 21462

22
غائبغائبغائبامجد عابد محمد مقبل110451013

23
غائبغائبغائبهيثم عبدالباسط محمد اسماعيل110451062

24
غائبغائبغائباحمد علي حامد خميس110451068

25
غائبغائبغائبخالد محمد علي حسن السقاف110451020

26
2.53.254.30سميح راجح صالح حسين110451043

3.53.354.90أقدار هزاع عبده محمد40 / 439

2.52.503.00محمد هاشم ثابت محمد40 / 395

11 من 2صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
ادارة منشأت 

سياحية وفندقية 

(1)

لغة فرنسيةالبيئة والسياحةفن الضيافة

غائبغائبغائبمحمد عبدهللا احمد المحروق40 / 397

ضعٌف2.53.9عبدالرحمن وحٌد سلٌمان صالح40 / 398

غائبغائبغائبعلً طالب عبدهللا طالب40 / 399

4.83.304.30عمد عادل شائف عبداللطٌف40 / 41403

غائبغائبغائبرمسٌس احمد ناصر احمد عنبور40 / 42404

ضعٌف2.53.15معاذ احمد الخضر عالن40 / 43409

3.352.853.05معاذ صالح سالم احمد40 / 46415

3.30غائبغائبمحمد لطفً علً سعٌد40 / 47424

2.62.502.65مجد علً علً صالح40 / 48429

4.12.502.60سعٌد رصاص سعٌد عل40ً / 52445

غائبغائبغائبعلً قائد علً احمد40 / 53448

3.82.503.70حسام إحسان عبدالملك عبدالغفور40 / 54454

2.75غائب2.5علً سالل كرامه مبارك40 / 55460

2.53.854.35تٌمور عبدالناصر احمد ذوالفقار40 / 56461

11 من 3صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
ادارة منشأت 

سياحية وفندقية 

(1)

لغة فرنسيةالبيئة والسياحةفن الضيافة

2.52.503.80صالح احمد صالح احمد40/ 59479

2.52.503.00محمد احمد ناصر محمد الضٌف40/ 60481

غائبغائبغائبمحمد كاظم تاٌه كاظم40 / 66412

54.004.05حسام علً خمٌس سالم40 / 67451

غائبغائبغائببسام محمد فرحان ناج40ً / 68453

غائبغائبغائبعبدالحمٌد علوي ناصر حسٌن69490/40

4.23.653.15عٌدروس فٌصل صالح سالم40 / 70430

3.252.503.75حسام احمد حسٌن الخضر40 / 71434

غائبغائبغائباحمد عصام محمد عمر40 / 72381

2.52.503.55عدنان محمد ٌسلم جوٌل40 / 73383

2.52.503.80احمد سامح حسٌن سالم40 / 74384

4.52.502.85أصٌل احمد محمد مندوق40 / 75414

غائب52.85محمد جمال محمدعلً الهارش78110451063

2.52.503.00احالم منور محمد عبدهللا7940/442

11 من 4صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
ادارة منشأت 

سياحية وفندقية 

(1)

لغة فرنسيةالبيئة والسياحةفن الضيافة

غائبغائبغائبعوض نبٌل عوض سالم40 / 80371

غائبغائبغائبمحمود فضل صالح نصر40 / 81372

غائبغائبغائبجمال ولٌد احمد عل40ً / 82373

غائبغائبغائبمنصور احمد علً عبدهللا40 / 83374

غائبغائبغائبسالً محمد حمٌد عقالن40 / 84377

غائبغائبغائبمنى محمد احمد عبدالرب40 / 85380

غائبغائبغائبنصر علً حسٌن عبدهللا40 / 86386

غائبغائبغائبخالد عمر عبدالرحمن سالم40 / 87387

غائبغائبغائبطٌب جمال علً ناج40ً / 88389

غائبغائبغائبهٌثم ادهم جعفر عل40ً / 89394

غائبغائبغائبالحسن عبدهللا احمد مسعد المتوكل40 / 90411

غائبغائبغائبمعٌن ٌحً احمد علً الجرادي40 / 91413

غائبغائبغائبنوار نجٌب سعٌد ابكر40 / 92436

غائبغائبغائبحسن صالح عمر العماري40 / 93437

11 من 5صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
ادارة منشأت 

سياحية وفندقية 

(1)

لغة فرنسيةالبيئة والسياحةفن الضيافة

غائبغائبغائبمحمد صالح سالم المشجري9440/440

غائبغائبغائبصفوه احمد احمد ناج40ً / 95464

غائبغائبغائبصالح احمد احمد سعٌد40 / 96465

غائبغائبغائبصادق ثابت عبدهللا عبده97290451016

غائبغائبغائبعالء رافت ٌاسٌن محمد98100451015

غائبغائبغائبمشتاق محمد حسن العقرب99100451020ً

53.505أحمد سالم ثابت صالح100100451036

غائبغائبغائبعالء علً عبدهللا محمد40 / 101393

102

103

104

105

106

107

11 من 6صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
ادارة منشأت 

سياحية وفندقية 

(1)

لغة فرنسيةالبيئة والسياحةفن الضيافة

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

11 من 7صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
ادارة منشأت 

سياحية وفندقية 

(1)

لغة فرنسيةالبيئة والسياحةفن الضيافة

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

11 من 8صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
ادارة منشأت 

سياحية وفندقية 

(1)

لغة فرنسيةالبيئة والسياحةفن الضيافة

136

137

138

139

140

141

11 من 9صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
ادارة منشأت 

سياحية وفندقية 

(1)

لغة فرنسيةالبيئة والسياحةفن الضيافة

11 من 10صفحة 






اقتصاد سٌاحه وفندقة:تخصص

       . 

بسم هللا الرحمن الرحٌم

نتائج امتحانات المستوى الدراسً الرابع

م2016/2015الفصل الثانً الدور االول للعام الجامعً 




جامعة عدن

كلٌة االقتصاد

تطبيقات حاسوب

(برنامج فندقي) 

مالحظات االســـمرقم القيدرقم
ادارة منشأت 

سياحية وفندقية 

(1)

لغة فرنسيةالبيئة والسياحةفن الضيافة

11 من 11صفحة 


