
  
                    

كلـية السـياحة والفـنادق                      

 FACULTY OF TOURISM AND HOTELS    

  
 
 
 
 

البرامج التعليمية الخاصةوحدة                  

إدارة السياحة والضيافة والرتاث بكالوريوس برنامج     
B.Sc. Degree in  

Tourism, Hospitality & Heritage Management (THHM) 

 

يعتمد،،        كنترول مركزي                                          المدير التنفيذي                                            
عميد الكلية                                                                                                                             

 

للفصل الدراسي  خريف المستوي األول مة في صناعة السياحة والضيافة نتيجة مادة مقد

9102/9191 
  

 اٌرمذير إٌماغ اضُ اٌطاٌة وٛداٌطاٌة

 C 2.000 اتأٛب زوريا فٙيُ ِيخائيً غأيٛش 200001

 F 0.000 اتراَ عّاد ٔظير رٚفائيً 200002

 D 1.000 اثار اشرف اضّاعيً ِذّذ اضّاعيً تيِٛٝ 200003

 F 0.000 ادّذ دّذٜ فّٙٝ ِذّذ دطاْ 200004

 C 2.000 ادّذ عثذاٌذّيذ ِذّذ عثذاٌّرعاي 200005

 B 3.000 ادّذ ِجذٜ ِذّٛد دطٓ عمً 200006

 B- 2.666 ادّذ ٘شاَ عثذ اٌردّٓ ِذّذ دثية 200007

 B 3.000 اضّاء اٌطيذ عثذاٌرؤف عٍٝ ِٕذٚر 200008

 غياب 0.000 االء اٌطيذ ِذّٛد اٌطيذ ِذّذ 200009

 F 0.000 اياد ِذّذ خعر ِذّذ اٌطٛيفٝ 200010

 B+ 3.333 ايّٓ ادّذ اترا٘يُ اٌطٕطاٜٚ 200011

 A 4.000 ايٗ عثذ اٌذّيذ ِذّذ اٌذطٕيٓ االشٛي 200012

 C 2.000 عالء اٌذيٓ اترا٘يُ ياضيٓتالي  200013

 D 1.000 جٕٗ ِذّذ ادّذ ِذّٛد ِذّذ 200014

 A- 3.333 دازَ شريف دطٓ لذرٜ 200015

 C 2.000 دثيثٗ اضالَ ِذّذ عٍٝ لاضُ 200016

 C 2.000 دثيثٗ خيرٜ شالي دطٓ دطيٓ 200017

 F 0.000 دثيثٗ ضاِٝ ادّذ عارف 200018

 C- 1.666 ِذّذ غٕيُ دثيثٗ ِذّذ اترا٘يُ 200019

 B 3.000 دثيثٗ ِّذٚح ِذّذ عيذ اٌعثاضٝ 200020

 B+ 3.333 دٕيٓ خاٌذ اتٛ اٌيسيذ عثذ اٌجٛاد 200021

 B+ 3.333 دياٖ عرفٗ اترا٘يُ ِصطفٝ ِذّذ  200022

 C 2.000 ديٕا ٌٚيذ زوريا دطٕيٓ عٍٝ 200023

 C 2.000 رأا اٌطيذ عفيفٝ عٍٝ عٍٝ اٌثطيٛٔٝ 200024

 C 2.000 رأا ِذّذ دطٓ اٌطيذ اترا٘يُ 200025

 C+ 2.333 رليٗ ِذّذ ادّذ اٌطيذ ٔافع  200026

 C- 1.666 رٔا ادّذ وّاي اٌذيٓ عثذ اٌغفار 200027

 B- 2.666 رٔا ِذّذ ضعيذ دطٓ دطيٓ 200028

 A 4.000 رٔيُ ضاِخ جّاي اٌذيٓ ِرٌٛٝ لطة 200029

 غياب 0.000 ادّذرٔيُ ِذّذ عثذاٌعسيس يٛضف  200030

 B 3.000 رٚاْ ادّذ اضّاعيً ضٍيّاْ 200031

 D 1.000 رٚاْ ادّذ اٌطيذ اٌطيذ ِذّذ اتٛ عصر 200032

 C 2.000 رٚاْ جاتر ادّذ ِذّذ اٌّصرٜ 200033
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 C 2.000 ِذّذ دطٓ ضٍيّاْ رٚاْ فاظً 200034

 C+ 2.333 رٚاْ ِذّذ اترا٘يُ ضالِٗ دطٓ 200035

 B 3.000 رٚاْ ِذّذ اٌطيذ زريك  200036

 C 2.000 رٚاْ ِذّذ اٌطيذ ِذّٛد اٌخٌٛٝ 200037

 D 1.000 رٚاْ ِذّذ عٍٝ ِذّذ وذٍح 200038

 C 2.000 رٚتيرذٛ عادي ٚديذ فّٙٝ دٕيٓ 200039

 A 4.000 ِرٌٛٝ ادّذ فرج ريُ اترا٘يُ 200040

 غياب 0.000 ريُ رجة ِذّذ عٍٝ فراج 200041

 B- 2.666 ريُ ٘أٝ ِذّذ رِعاْ 200042

 C 2.000 زياد ِذدد ِذّذ ٔثيٗ عثذإٌّعُ اٌفار 200043

 A 4.000 زياد ِؤٔص ٔٛر اٌذيٓ اٌشافعٝ 200044

 F 0.000 زيٕة دطٕٝ ِذّذ ِذّذ اٌطيذ 200045

 A 4.000 ادُ٘ ِذّذ عثذ اٌذفيع ِذّذيٓزيٕٗ  200046

 B 3.000 زيٕٗ ايٙاب ِذّذ ضٍيّاْ اٌّذتٌٛٝ  200047

 B- 2.666 ضاجٝ ٌٚيذ خّيص دطٓ دطٕيٓ 200048

 A- 3.666 ضاٌٝ ادّذ عثذ اٌّاٌه ِذّذ 200049

 C 2.000 ضأذٜ عثذاٌعسيس ِذّذ دطٓ خٍيف 200050

 F 0.000 ضا٘ر ياضر زوريا ادّذ ٍ٘يً 200051

 B+ 3.333 ضذر ادّذ دطٓ ادّذ يالٛخ 200052

 C 2.000 ضعيذ اشرف ضعيذ يٛضف ٘جرش 200053

 A- 3.666 ضٍفأا ضّير ِٕير جادهللا تخيد 200054

 C- 1.666 ضٙيٍٗ جالي عٍٛأٝ عثذ اٌعسيس 200055

 C 2.000 ضٙيٍٗ ِذّذ ِذّذ ِذّذ لارٚصٗ 200056

 C+ 2.333 ضٙيٍٗ ياضر زوريا داِذ اٌطيذ 200057

 C+ 2.333 ضٛضٕٗ رافد جاب هللا عطا هللا 200058

 C- 1.666 ضيف هللا دطاَ ٌطفٝ ِذّذ رجة 200059

 A 4.000 عائشٗ خاٌذ عثذاٌٍطيف عثذاٌطالَ ضّه 200060

 غياب 0.000 عثذ اٌفراح ٌٚيذ عثذاٌفراح ِذّٛد دياب 200061

 C 2.000 عثذ اٌّاجذ ِذّذ عٍٝ اٌذيٓ شذاذٗ ِذّذ عٍٝ 200062

 C 2.000 عثذاٌردّٓ اٌطيذ عثذاٌخاٌك عٛض 200063

 F 0.000 عثذاٌردّٓ عٍٝ ِذّذ اضّاعيً اٌثّثٝ 200064

 B+ 3.333 عثير رِعاْ عثذ اٌغٕٝ عثذ اٌغٕٝ ضرٚر  200065

 A 4.000 عس اٌذيٓ ٘شاَ ِذّذ اٌطيذ زلسٚق 200066

 D 1.000 عٍٝ دطاَ عٍٝ ِذّٛد ادّذ اترا٘يُ 200067

 C 2.000 عّر ِذّذ ِذّذ صالح اٌذيٓ ِذّذ اٌّغرتً 200068
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 C 2.000 عٕاْ ِذّذ جاتر عثذاٌردّٓ درٚيش 200069

 C 2.000 فارش ادّذ ٔثيً ادّذ صادق 200070

 A 4.000 ِٕصٛرِٕصٛر ٍِيصفارش ضّير  200071

 C+ 2.333 فارش عّرٚ اتٛ اٌٛفا عٍٝ اترا٘يُ 200072

 B+ 3.333 فاغّٗ اٌس٘راء جالي ِذّذ ِذيطٓ 200073

 C+ 2.333 فاغّٗ ِذّذ ادّذ ِذّذ اتٛ رِٚيٗ 200074

 C- 1.666 فرح خاٌذ ِجذٜ ِذّذ اٌطعيذ اٌعجّٝ 200075

 B+ 3.333 ِصثاحفرح عثذ اٌّذطٓ خاٌذ ِذّذ ِذطٓ  200076

 F 0.000 فرح ِذّذ دّذٜ ضٍيّاْ ادّذ 200077

 A- 3.666 فرح ِذّذ عذٌٝ شريف عذٌٝ لطرٜ 200078

 B 3.000 فرح ِذّذ عٍٝ دطيٓ 200079

 A 4.000 فريذٖ ادّذ جاتر عٛض اتٛ اٌفرٛح 200080

 B 3.000 فيريٕا رزق رِسٜ ٔجية 200081

 B- 2.666 جاتروارْ ِٛريص ِريذ اترا٘يُ  200082

 A 4.000 ورضريٓ ِاجذ صثذٝ عازر ضٛلاير 200083

 C 2.000 وٕسٜ ذاِر عثذ اٌعاي ِصطفٝ ِذّذ ضٍّاْ 200084

 C 2.000 ويرٌص ِيٕا فٛزٜ روٝ اترا٘يُ 200085

 C+ 2.333 ٌؤٜ ادّذ اترا٘يُ ِصطفٝ فرج 200086

 غياب 0.000 ٌيٕا ِذّذ أٛراٌطعيذ 200087

 A- 3.666 ضاِخ غٍعد عثذ اٌثالٝ جرجصِادٚٔا  200088

 B- 2.666 ِارن ايٛب فٙيُ جرجص عثذإٌٛر 200089

 C 2.000 ِاريا ايّٓ ٔاجٝ فٙيُ 200090

 C+ 2.333 ِارياْ شريف اِيٓ ِطٕيٛش اِيٓ دٕا 200091

 C 2.000 ِاريٛ ايٙاب فريذ دٍّٝ 200092

 F 0.000 ِازْ ِذّذ عثذ اٌعسيس دطٓ 200093

 C+ 2.333 ِافٝ ِذدد ضالِٗ ٔاشذ 200094

 D 1.000 ِا٘يٕٛر ِذّذ عثاش اترا٘يُ دىاَ 200095

 C 2.000 ِذّذ اشرف ضالِٗ الشيٓ 200096

 F 0.000 ِذّذ اشرف عثذ اٌجٍيً ِذّٛد 200097

 C 2.000 ِذّذ اٌطيذ ِصطفٝ ِذّذ 200098

 F 0.000 ِذّذ جالي عثذ اٌذّيذ ادّذ  200099

 غياب 0.000 ادّذ دطٓ ِذّذ ِذّذ ضعيذ 200100

 D 1.000 ِذّذ عثذ اٌذٍيُ فّٙٝ عٍٝ 200101

 غياب 0.000 ِذّذ عثذ اٌطالَ فرداخ ٔٛر اٌذيٓ شذاذٗ  200102

 C 2.000 ِذّذ عالء اٌطيذ فٍيفً 200103
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 D 1.000 ِذّذ ٘شاَ عثذإٌّعُ اٌشٕاٜٚ 200104

 F 0.000 ِذّذ ٌٚيذ صالح اٌذيٓ فرذٝ دطٓ 200105

 B 3.000 ِذّٛد رِعاْ راشذ ِذّٛد لرلٛرج 200106

 A- 3.666 ِرٚاْ ضعيذ اترا٘يُ ادّذ عراتٝ 200107

 غياب 0.000 ِرٚاْ ِذّذ تا٘ٝ دطٓ اٌطيذ 200108

 C+ 2.333 عٍٝ دٚشِٝريُ دطٓ اٌطيذ ِذّذ  200109

 B+ 3.333 ِريُ ضاٌُ اترا٘يُ عثّاْ عثيذ 200110

 B+ 3.333 ِريُ عالء تطيٛٔٝ ِذّذ اٌعماد 200111

 F 0.000 ِريُ ِذّذ ِذّذ ددرٚج شعثاْ 200112

 C 2.000 ِريُ ِذّٛد اٌطيذ ضيف ِذّٛد 200113

 D 1.000 ِصطفٝ ايّٓ عثذ إٌّعُ عٍٝ اٌجّاي 200114

 B+ 3.333 ِٕار ِصطفٝ واًِ ِذّٛد خيرٜ 200115

 D 1.000 ِٕٗ هللا ادّذ ِذّذ رجة 200116

 غياب 0.000 ِٕٗ هللا زوريا عجّٝ عثذ اٌعسيس 200117

 D 1.000 ِٙذٜ ِصطفٝ ِذّٛد ِٙذٜ عثذ اٌردّٓ ِذّذ 200118

 D 1.000 ِٙيّٓ ِذّذ فرذٝ يٛضف تخيد 200119

 A- 3.666 ِٝ ِّذٚح اٌّرٌٛٝ دجازٜ دطٓ 200120

 B+ 3.333 ِيار ِؤِٓ ِرضٝ جّعٗ ِرضٝ 200121

 F 0.000 ِيراْ جٛرج ظريف عازر وراز 200122

 A- 3.666 ِيرٚٔا ِذّذ فارٚق دطٓ عثذ اٌّجيذ 200123

 B- 2.666 ِيرياَ جرجص رِسٜ ضيذُ٘ 200124

 C 2.000 ِيٕا ِجذٜ صذيك داٚد ضٍيّاْ 200125

 B 3.000 عطىرٔاديٓ ِذّٛد عثذاٌمادر  200126

 F 0.000 ٔاديٓ ِذٝ اٌذيٓ ادّذ عيطٝ 200127

 F 0.000 ٔذٜ ِذّذ ِذّٛد عثذاٌغفار ِذّذ 200128

 B- 2.666 ٍٔٙٗ ِذّذ ِذّٛد ادّذ ضرديٕٗ 200129

 A- 3.666 ٔٛر هللا ِذّٛد عثذ اٌذفيع اتٛ اٌذّذ 200130

 C 2.000 ٔٛراْ عالء ِصطفٝ وّاي عثذاٌعسيس 200131

 C+ 2.333 ٔٛراْ ٘يثد ِذّذ عثذ اٌمادرذّاَ 200132

 B- 2.666 ٔٛر٘اْ عصاَ ِذّذ إٌّشارٜ ) ِذٛي ( 200133

 D 1.000 ٔٛريٓ ِذّذ عثذاٌعسيس ِذّذ 200134

 B+ 3.333 ٔيرٖ ايّٓ فٛزٜ عٍٝ عثذاٌعاي 200135

 B- 2.666 ٔيرٖ عثذاٌفراح ٔصر شذاذٗ تيرَ 200136

 F 0.000 ٘ايذٜ عالء غرية دّٛدٖ 200137

 A 4.000 ٘ايذٜ عٍٝ ادّذ ِذّذ عثذ اٌّجيذ  200138
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 B+ 3.333 ٕ٘ا ادّذ اترا٘يُ ِذّذ اترا٘يُ 200139

 B+ 3.333 ياضيٓ ادّذ ِذّذ ِذّٛد اضّاعيً 200140

 A- 3.666 عثذاٌردّٓ عثذاٌعسيس دطأيٓيّٕٝ ِذّذ  200141

 C+ 2.333 يٛضف ايّٓ أٛر تطيٛٔٝ عطً 200142

 C+ 2.333 يٛضف رجة شعثاْ ِذّذ ادّذ دّسٖ 200143

 F 0.000 يٛضف ضاِخ ِذّذ فيصً ضاٌُ 200144

 F 0.000 يٛضف شريف ضٍيّاْ صٕيذق 200145

 C+ 2.333 يٛضف شريف عٍٝ فيط ِصطفٝ ِذّذ 200146

 B- 2.666 يٛضف ِذّذ جاتر زيذ ِذّذ 200147

 C- 1.666 يٛضف ياضر ِذّذ عيطٝ عثذاٌرديُ 200148

 C 2.000 ِٛٔيىا عادي عذٌٝ ٚ٘ية 190062

 F 0.000 يٛضف فرذٝ ِذّذ ِذّذ عاِر 190076

 غياب 0.000 ايح غارق  دطٓ اٌشٙاٜٚ 190009

 B- 2.666 ِصطفٝ ِذّذ جّاي 190058

 F 0.000 ادّذ اترا٘يُ ادّذ ادّذرٚاْ  190018

 F 0.000 ٌيذيا ِذدد عازر ذاٚظرٚش دعثيص 190044

 F 0.000 فارش ِذّذ عٍٝ عٍٝ عٍٝ غراتٗ 190039

 


