
اقتصاداعمال تطى هللا انرزًٍ انرزٛى

 م2017/20 16 للعام الجامعًَتائح انًطتٕٖ انذراضٗ انراتع  انفصم االٔل انذٔراالٔل

غائب4.15غائبمحروممحروم اتراْٛى يسًذ عهٙ لاضى141/89

 ازًذ فائس ازًذ فضم241/90

4.0544.0543.4 ارٖٔ صانر يسًذ ضانى341/91

3.53.53.854.353.65 ازْار زطٍ عثًاٌ زاخٙ  يرضم441/92

3.752.853.053.852.6 اضًاعٛم عهٙ يسًذ ازًذ انعفٛف541/93

2.9غش2.55ضض اضًٓاٌ ضانى صانر عثذِ ازًذ641/94

2.7ضضضض اشتٛاق عادل انمهع ْٕٚذ741/95٘

841/97
 ايم عثذانكرٚى زطٍٛ يسفٕظ 

انثكر٘
3.754.243.65ض

2.35ضضضض اٚاد يسًذ عهٙ ْاشى941/98

ضمحرومضمحروممحروم اًٍٚ فضم عثذانرب تكرٚر1041/99

2.8ضضضضرٌم سمٌر حسن1141/29

غائبغائبضضض تشٛر صادق يسًذ ازًذ انصفر1241/102٘

2.72.8ضضضحنان ولٌدغازي1341/107

غش3.05ض2.53.15 زطاو عثذانسكٛى ازًذ زٛذر1441/405

ض2.95ضضض زطاو َدٛة عهٙ شرف زًٛذ1541/103

غائب2.8ضمحرومضزهًٙ عادل ْاشى يسًذ انشٛثا1641/104َٙ

االســـمرقم القيدرقم
تخطيط وتنمية 

المواردالبشرية

ادارة 

مخاطرالمالية

قٌد اٌقاف

عمليات 

مصرفية
المالحظات

دراسة 

الجدوى 

وتقيم 

المشروع

اقتصاديات 

المشروعات 

الصغيره

مدٌر التسجٌل      

عبدهللا محمد سعٌد معروف 9 من 1صفحة 

الراصدة     

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاداعمال تطى هللا انرزًٍ انرزٛى

 م2017/20 16 للعام الجامعًَتائح انًطتٕٖ انذراضٗ انراتع  انفصم االٔل انذٔراالٔل

االســـمرقم القيدرقم
تخطيط وتنمية 

المواردالبشرية

ادارة 

مخاطرالمالية

عمليات 

مصرفية
المالحظات

دراسة 

الجدوى 

وتقيم 

المشروع

اقتصاديات 

المشروعات 

الصغيره

54.94.74.554 زًٛذ يسًذ َاصر انداتر1741/105٘

2.62.854.253.63.9 زُاٌ عهٙ لاضى ضٛف1841/106

2.82.652.95ض2.5 خانذ ازًذ يسًذ عثذهللا1941/108

2.52.853.252.653.1 خانذ عثذانمادر ازًذ ازًذ2041/109

2.65ض3.6ضض خانذ عهٙ يسًذ دْٛص2141/110

4.153.2554.33.4 خهٕد صانر انساج ضانى2241/112

غائبمحرومغائبضمحروم رافت فضم ازًذ عهٙ انعالم2341/113

غائبضغائبمحرومض رايٙ يسًذ ضٛف عثًا2441/114ٌ

2541/115
 رَا عثذهللا اتٕتكر عثذهللا عًر 

تاعًر
3.13.053.754.153.6

3.653.053.05ضض رٚاٌ عثذهللا عٛطٗ يسًذ انسثش2641/409ٙ

غمحرومغائبمحروممحروم زٍٚ انعاتذٍٚ صانر عمٛم2741/117

2.53.052.52.853.25 ضارِ اصغر يسًذ زُٛف عثذانسك2841/228

3.453.653.85ضض ضانى أزًذ يسًذ عًر2941/119

ض2.7ض3.25ض ضانى عهٙ ضانى تازكٛى3041/120

2.952.95ضضض ضايرٍٚ َاصر غاز٘ َصٛة3141/121

ض3.25ض3.62.7 ضثا يسًذ عًر ضعٛذ انستٛذ3241/122٘

مدٌر التسجٌل      

عبدهللا محمد سعٌد معروف 9 من 2صفحة 

الراصدة     

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاداعمال تطى هللا انرزًٍ انرزٛى

 م2017/20 16 للعام الجامعًَتائح انًطتٕٖ انذراضٗ انراتع  انفصم االٔل انذٔراالٔل

االســـمرقم القيدرقم
تخطيط وتنمية 

المواردالبشرية

ادارة 

مخاطرالمالية

عمليات 

مصرفية
المالحظات

دراسة 

الجدوى 

وتقيم 

المشروع

اقتصاديات 

المشروعات 

الصغيره

33.55ضضض ضهٕٖ ضعٛذ غانة ازًذ3341/322

2.753.252.6ضض ضًاذ اتراْٛى عهٙ عٕض3441/124

3.152.55ضضغشازًذ عثذانرزًٍ ازًذ3541/195

3.83.753.744ضًٛرازًذ ضانى عثذهللا3641/127

2.853ضضضايدذعادل عثذهللا3741/205

3.93.13.053.6ض ضًّٛ َثٛم صالذ عال3841/128ٌ

3.544.053.63.55 ضٓٗ تاضم ازًذ ريضا3941/129ٌ

2.853ض2.72.85 ضٓٗ ضعٛذ عثذهللا عطا4041/130

4.44.254.64.34 طارق عهٙ يمثم يسًذ4141/131

ضغائب2.5غائبمحروم طاْر يصطفٗ عثذهللا صانر4241/132

غائبضغائبضمحروم طالل َاخٙ يسًذ زط4341/133ٍ

غائبمحرومغائبضغائب عاطف يسًذ لاضى ثاتت4441/134

3.452.5ضض2.5 عثذانرزًٍ ضٛف عثًاٌ يطاعذ4541/135

غش4.253.74.84.65 عثذانكرٚى يُصٕر صانر يث4641/136ُٗ

2.752.5ضضض عثذانًدٛذ انخضر يسطٍ انشرف4741/137ٙ

43.53.353.83.6 عرفات ياخذ ازًذ ثاتت4841/139

مدٌر التسجٌل      

عبدهللا محمد سعٌد معروف 9 من 3صفحة 

الراصدة     

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاداعمال تطى هللا انرزًٍ انرزٛى

 م2017/20 16 للعام الجامعًَتائح انًطتٕٖ انذراضٗ انراتع  انفصم االٔل انذٔراالٔل

االســـمرقم القيدرقم
تخطيط وتنمية 

المواردالبشرية

ادارة 

مخاطرالمالية

عمليات 

مصرفية
المالحظات

دراسة 

الجدوى 

وتقيم 

المشروع

اقتصاديات 

المشروعات 

الصغيره

غائب2.83.1ض3 عسِ فٛصم عهٙ عثذهللا انذ4941/140ُٙٚ

غائبمحرومغائبضض عالء خانذ َاصر عثذهللا 5041/340

3.253.253.2ض2.8 عهٙ يسًذ عثذهللا تاصٛر5141/141ٍٚ

4.154.54.74.053.95 فاطًّ يسًذ عٛطٗ اتٕتكر5241/142

3.3534.153.753.6 فاطًّ يراد يمثم عهٙ انضانع5341/143ٙ

3.352.75غائب3.13.1 فرٚال رٚاض يسًذ َاصر صانر5441/144

3.13.73.53.85غائب نُٛا زٛذرِ يسًذ ٕٚضف5541/145

2.652.85ضضض ياخذ فٛصم عثذ يسًذ5641/146

2.62.62.952.6ض ياخذ لاضى عًر عثذهللا انًطثس5741/147ٙ

3.153.252.9ضض يثخٕت زٛذرج لضم عٛاض5841/148

3.43.753.5ض3.35 يدذنٍٛ عهٙ شُة ريث5941/150ٕ

2.72.9ضضض يسطٍ ازًذ يسطٍ صثٛر6041/151

2.53.452.7ضض يسًذ ازًذ عهٙ غانة6141/357

3.652.93.253.852.9 يسًذ خًال صانر ضانى عثٛذ 6241/441

2.553.052.5ض2.85  يسًذ صانر عثذهللا ضانى6341/155

غش2.552.75ضض يسًذ عثذانطالو ازًذ ْاد6441/156٘

مدٌر التسجٌل      

عبدهللا محمد سعٌد معروف 9 من 4صفحة 

الراصدة     

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاداعمال تطى هللا انرزًٍ انرزٛى

 م2017/20 16 للعام الجامعًَتائح انًطتٕٖ انذراضٗ انراتع  انفصم االٔل انذٔراالٔل

االســـمرقم القيدرقم
تخطيط وتنمية 

المواردالبشرية

ادارة 

مخاطرالمالية

عمليات 

مصرفية
المالحظات

دراسة 

الجدوى 

وتقيم 

المشروع

اقتصاديات 

المشروعات 

الصغيره

3.32.852.73ض يسًذ عثذهللا يسطٍ فرج6541/157

2.53.42.752.92.7 يسًذ عهٙ َاصر ضعٛذ6641/158

2.92.53.63.43 يسًذ يُٛر صانر انًٓاي6741/160ٙ

غش3.62.95ضض يسًذ يُٛر عثذِ عثذهللا 6841/161

2.653.5ضضض يسًٕد ازًذ عٕض ازًذ زثتٕر6941/162

2.5ض2.7ضضفاطًّ عٕض ضانى  لر7041/346ٍٚ

3.452.5ضضض يرِٔ عثذانسكٛى زطٍ عثذِ انًاش7141/163

33.253.15ضض يرٚى صالذ ضانى تٍ شعٛة7241/164

2.52.72.652.952.5 يسازى زطٍٛ يسًذ يسط7341/165ٍ

2.852.9ضضض يشٛر ْٔٛة عثذانغُٙ عثذِ عه7441/166ٙ

2.92.5ض2.852.9 يعتس عثذهللا عهٙ صانر7541/167

3.33.553.4ض2.95 يعتس يسًذ صانر ٚس7641/168ٙ

ضغائبضضض يعٍٛ ْاد٘ يطاعذ ازًذ7741/169

4.153.84.64.24.4 يُٗ عثذهللا ضعٛذ انُٕت7841/171ٙ

2.72.95ضضض يُٓذ ايٍٛ يسًٕد عثذ7941/173ِ

43.253.642.95 يٛادِ عٕض يرشذ عثذهللا8041/174

مدٌر التسجٌل      

عبدهللا محمد سعٌد معروف 9 من 5صفحة 

الراصدة     

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاداعمال تطى هللا انرزًٍ انرزٛى

 م2017/20 16 للعام الجامعًَتائح انًطتٕٖ انذراضٗ انراتع  انفصم االٔل انذٔراالٔل

االســـمرقم القيدرقم
تخطيط وتنمية 

المواردالبشرية

ادارة 

مخاطرالمالية

عمليات 

مصرفية
المالحظات

دراسة 

الجدوى 

وتقيم 

المشروع

اقتصاديات 

المشروعات 

الصغيره

2.92.53.53.5ض َادر صانر ًْشهٙ َاصر8141/175

3.53.33.64.43.55 َادر َاصر يسطٍ انماضٙ 8241/462

غائب3.453.73.153.3 َثٛم عهٙ يثُٗ لاضى8341/176

ضضغائبضض َذٖ َاصر عثذانمٕٖ ازًذ8441/177

3.452.6ض33.05 َطرٍٚ عهٙ ٚسٙ عه8541/179ٙ

غ4.25غائب3.654.2 َطرٍٚ ٚاضٍٛ عهٙ راشذ8641/79

4.0544.553.654.05 َعًّ يراد يسًذ عه8741/180ٙ

ضمحرومضمحروممحروم َعٛى يسًذ زطٍٛ صانر8841/181

3.7غش4.35ض3.05 َٓهٍٛ عهٙ زطٍ عثذهللا8941/469

33.54.24.13.15 َٕال يدٛة يسًذ عثذانعهٛى9041/182

2.82.854.553.44 َٕر زطٍٛ ازًذ عهٙ تاص9141/284ٙٓ

ضض2.5ضمحروم ٔضاذ يسًذ ضعٛذ عه9241/183ٙ

3.63.653.43.63.65 ٔفاء اتٕتكر ازًذ تاَافع9341/184

ض2.65ضضض ٔئاو عًر تٍ عًر ضعٛذ9441/185

33.13.253.1ض ٔئاو كارو يسًٕد انساج9541/186

9641/187
 ٚاضٍٛ شٓرٚاز ٚاضٍٛ عثذانسًٛذ 

خاٌ
3.252.5ضضض

مدٌر التسجٌل      

عبدهللا محمد سعٌد معروف 9 من 6صفحة 

الراصدة     

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاداعمال تطى هللا انرزًٍ انرزٛى

 م2017/20 16 للعام الجامعًَتائح انًطتٕٖ انذراضٗ انراتع  انفصم االٔل انذٔراالٔل

االســـمرقم القيدرقم
تخطيط وتنمية 

المواردالبشرية

ادارة 

مخاطرالمالية

عمليات 

مصرفية
المالحظات

دراسة 

الجدوى 

وتقيم 

المشروع

اقتصاديات 

المشروعات 

الصغيره

9741/189
 ٚطهى ضانى ٚطهى صانر عثذهللا تٍ 

يخاشٍ
غائبمحرومغائبمحروممحروم

غائبمحرومغائبمحروممحروم ٕٚضف عثذانفتاذ عهٙ لاضى9841/190

3.4ض3.7محرومض اثار عثذانسكٛى يسًذ زطٍٛ 41/32/و99

غائب4.6454.8َادّٚ عثذهللا يسًذ10041/463

غائبمحرومغائبمحروممحروم ضاير يسًٕد يسًذ عثٛذ41/34/و101

غائبغائبغائبغائبغائب اضٛا صانر عهٙ ضانى 41/39/و102

3.05غائبضمحرومضٔائم زطٍٛ عثذهللا10340/4

3.453.5جضضيرٚى ازًذَاصراتٕتكر10441/374

2.752.7ضضضيسًذَثّٛ اتراْٛى  عطاء10541/190

غائبمحرومغائبغائبمحرومَذٚى عهٙ َصرعثٛذ10641/379

غائبغائبغائبمحروممحرومناصرقاسم عبدهللا الواقدي10741/466

2.52.72.5ضضازًذصانر ازًذعثذهللا10840/484

غائبمحرومغائبغائبمحرومَذٚى عهٙ عثذِ عه10941/468ٙ

مدٌر التسجٌل      

عبدهللا محمد سعٌد معروف 9 من 7صفحة 

الراصدة     

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاداعمال تطى هللا انرزًٍ انرزٛى

 م2017/20 16 للعام الجامعًَتائح انًطتٕٖ انذراضٗ انراتع  انفصم االٔل انذٔراالٔل

االســـمرقم القيدرقم
تخطيط وتنمية 

المواردالبشرية

ادارة 

مخاطرالمالية

عمليات 

مصرفية
المالحظات

دراسة 

الجدوى 

وتقيم 

المشروع

اقتصاديات 

المشروعات 

الصغيره

محمدصالح مسعود دحٌس1

محمداحمدصالح عبدهللا2

احمدصالح الحاج3

رٌهام سعٌدمحمودجبرٌل4

حكمت محمدسالم احمد5

محمدعلى ناصرسعٌد6

شذىاحمدٌاقوت7

طالب التصفٌة

مدٌر التسجٌل      

عبدهللا محمد سعٌد معروف 9 من 8صفحة 

الراصدة     

ابتسام عبدالرقٌب قاسم



اقتصاداعمال تطى هللا انرزًٍ انرزٛى

 م2017/20 16 للعام الجامعًَتائح انًطتٕٖ انذراضٗ انراتع  انفصم االٔل انذٔراالٔل

االســـمرقم القيدرقم
تخطيط وتنمية 

المواردالبشرية

ادارة 

مخاطرالمالية

عمليات 

مصرفية
المالحظات

دراسة 

الجدوى 

وتقيم 

المشروع

اقتصاديات 

المشروعات 

الصغيره

معتزاحمدسعٌدعلى8

فٌصل حسٌن محمدمنصور9

سحرعدنان محمودعبده10

سالىلطفً حمودسالم11

سامً نجٌب عبدالرحٌم12

احمد بن احمد عبدالغفور13

محمدصالح عبدهللا سالم الحسن14ً

مدٌر التسجٌل      

عبدهللا محمد سعٌد معروف 9 من 9صفحة 

الراصدة     

ابتسام عبدالرقٌب قاسم


