
اقتصاد وتنمية  بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج المستوى الرابع  الفصل االول الدوراالول

2017/2016للعام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

محرومغائبمحرومضمحروم  أدًذ سايٙ أدًذ عثذانعزٚز41/291

محروممحروممحرومغائبمحروم ادًذ َجٛة عثذِ يذًذ41/293

محرومضغائبضغائب اسايّ صانخ يذًذ يٓذ41/294٘

محروممحروممحرومغائبمحروم اششف جًال يذًذ ششف41/295

محروممحرومغائبغائبمحروم اششف عثذ َاصش ادًذ تارٚة41/296

محروممحروممحرومغائبمحروم اٚات ضشاس ادًذ فاسع41/300

محروممحروممحرومغائبمحروم اًٍٚ فٛصم عثذهللا يذًذ ادًذ41/303

محرومغائبمحرومغائبمحروم خانذ عهٙ عثذانغُٙ سعٛذ يكشد41/311

محروممحروممحرومغائب2.5يذًذعثذانٕكٛم عثذانذًٛذ41/449

محروممحروممحرومغائبمحروم صانخ عهٙ يذًذ سانى41/327

دراسة الجدوى 

وتقيم المشروع

تنمية المشروعات 

الصغيرة
مالحظاتاقتصاديات العمل االســـمرقم القيد

اقتصاديات 

التنمية   

المحلية

الحسابات 

القومية

          مديرالتسجيل

عبدهللا  محمدسعيد  معروف 5 من 1صفحة 
 لراصدة   ا 

ابتسام عبدالرقيب قاسم



اقتصاد وتنمية  بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج المستوى الرابع  الفصل االول الدوراالول

2017/2016للعام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

4.6553.34.554.7 ساسِ فضم عثذستّ يذًذ41/317

2.63ض2.652.75 سانٙ جٓاد يذًذ لاسى41/319

4.64.353.73.24.7 سًاح صانخ عثذهللا يذفٕظ 41/323

4.954.34.84.6 شًٛاء يذًذ ادًذ عثذهللا41/325

محروممحرومضض3.05شرف الدين علي عبده غانم41/324

محروم3ضض2.55 صانخ جًٛم يذًذ ششٚف41/326

محروممحروممحرومغائبمحروم صانخ عهٙ يذًذ سانى41/327

محروم2.5غائبض3.3 صفاء يذًذ سهًٛاٌ عثذهللا 41/329

محروممحروممحرومغائبمحروم عثذانشدًٍ ادًذ سٛف اتشاْٛى41/330

3.5محروممحروم3.752.5 عثذانكشٚى عاسف عثذانكشٚى 41/331

ضضمحرومضمحروم عثذهللا عهٙ عثذهللا انًسعذ41/334٘

44.43.454.054.05 عثذهللا كشايّ صانخ ادًذ تادًان41/335ّ

تنمية المشروعات 

الصغيرة
مالحظاتاقتصاديات العمل

الحسابات 

القومية
االســـمرقم القيد

اقتصاديات 

التنمية   

المحلية

دراسة الجدوى 

وتقيم المشروع

          مديرالتسجيل

عبدهللا  محمدسعيد  معروف 5 من 2صفحة 
 لراصدة   ا 

ابتسام عبدالرقيب قاسم



اقتصاد وتنمية  بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج المستوى الرابع  الفصل االول الدوراالول

2017/2016للعام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

3.54.05ض4.254 عثذهللا يجذ عثذهللا دس41/336ٍ

محروممحروممحرومغائبمحروم عذَاٌ َاصش عهٙ صانخ تادكش41/337

2.63.7ض3.13.5 عذ٘ عهٙ َعًاٌ يمثم صانخ41/338

2.75محرومض2.52.5 عمٛم ٚاسش عمٛم صانخ 41/339

3.43.55ض3.53.25 عًاس دسٍ عثذهللا عًش41/341

4ضض3.64 عًشٔ ادًذ صانخ يُذٔق41/430

ضض2.52.5دسٍٛ يذًذعهٙ انثعس41/406ٙ

4.654.254.754.45 فاطًّ ادًذ لاسى ادًذ انششيا41/345َٙ

4.2محرومض3.22.5ادًذجًال ادًذ دس41/388ٍ

2.53.8ض4.53 فاطًّ يذًذ ادًذ عه41/347ٙ

محروممحروممحرومغائبمحروم فتحى علي يحي النود41/349

2.53.55ضض3.8 فذٖٔ تٕفٛك سعٛذ يذًذ انششجث41/350ٙ

محروممحروممحرومغائبمحروم فٓذ يذًذ أدًذ عثذهللا41/351

2.53ضض3.25 فًٓاٌ صانخ عثذانشب يذًذ انذُٛش41/352ٙ

4.94.6544.94.75 لاسى يؤيٍ سعٛذ يؤيٍ تايؤي41/353ٍ

محروممحرومضض2.9 لذطاٌ يسعذ يذًذ لاسى41/354

3.4محرومض3.42.5 يانك يذًذ عٕض انسعذ41/356٘

تنمية المشروعات 

الصغيرة
اقتصاديات العمل االســـمرقم القيد

اقتصاديات 

التنمية   

المحلية

الحسابات 

القومية

دراسة الجدوى 

مالحظاتوتقيم المشروع

          مديرالتسجيل

عبدهللا  محمدسعيد  معروف 5 من 3صفحة 
 لراصدة   ا 

ابتسام عبدالرقيب قاسم



اقتصاد وتنمية  بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج المستوى الرابع  الفصل االول الدوراالول

2017/2016للعام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

محروم3ض2.52.5 يذسٍ سيز٘ عثذهللا أيثاد41/475٘

2.53.3ضض2.9 يذًذ ادًذ يذًذ عثذهللا انًشذن41/358ٙ

3.25ضض2.52.5 يذًذ عثذانذكٛى يذًذ يٕٓٛب41/360

2.653.5ض42.85 يذًذ عثذهللا يذًذ يششذ41/361

محروممحرومضض2.5 يذًذ كايم عًش يذًذ41/364

3.85محرومغائبض2.5 يذًذ يذًٕد يذًذ سعٛذ41/365

4.25محرومض43 محمد نجيب عبده محمد 41/366

 يذًذ ٚذٛٙ طاْش سهٛى 41/368

4.33.7ض3.63.25 يختاس صانخ سانى تاغشٚة41/370

2.63.5ضض3.65 يشاو عصاو عًش دًٛذ انٕصات41/275ٙ

محروممحروممحرومغائبمحروم يشسال عثذهللا َاجٙ دس41/371ٍ

2.53.85ض3.42.75 يشٔاٌ يذًذ ْاد٘ سعٛذ41/372

محروممحروممحرومغائبمحروم يشٚى عهٙ دسٍ لاسى41/375

43.12.653.13.6 يعار َثٛم يذًذ عه41/376ٙ

3.75محرومض3.43 يُٓذ يذًذ عمالٌ سعٛذ41/377

2.53.35غائب4.052.9 يٕدِ خانذ يذًذ سعٛذ لذاس41/378

محروم2.5محرومغائبمحروم َزٚش ادًذ يذًذ تشٛش41/380

تنمية المشروعات 

الصغيرة
مالحظاتاقتصاديات العمل

ايقاف   قيد

االســـمرقم القيد
اقتصاديات 

التنمية   

المحلية

الحسابات 

القومية

دراسة الجدوى 

وتقيم المشروع

          مديرالتسجيل

عبدهللا  محمدسعيد  معروف 5 من 4صفحة 
 لراصدة   ا 

ابتسام عبدالرقيب قاسم



اقتصاد وتنمية  بسم هللا الرحمن الرحيم

نتائج المستوى الرابع  الفصل االول الدوراالول

2017/2016للعام الجامعي 

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

3.35محرومض3.553.55 َٓٗ فضم عهٙ دس41/381ٍٛ

محروم3.1ضض2.75 ْاَٙ اسايّ عٕض ادًذ 41/382

2.753.8ضض3.1ْشاو ادًذ دسٍ انظث41/383ٙ

محروممحرومضض2.9 ٔجذاٌ فؤاد عثًاٌ يكشد41/384

3.65محروممحرومض2.5 ٚساس يٓذ٘ عهٙ يذًذ41/385

33.35ض3.753.25 ٚسشٖ عثذانشب عهٙ سٛف41/386

محروم2.5غائبض3.8 يٓا يذفٕظ يذًذ أجًذ41/40/و

محرومغائبمحرومغائبغائبايمن  عارف محمد40/297

تنمية المشروعات 

الصغيرة
مالحظاتاقتصاديات العمل االســـمرقم القيد

اقتصاديات 

التنمية   

المحلية

الحسابات 

القومية

دراسة الجدوى 

وتقيم المشروع

          مديرالتسجيل

عبدهللا  محمدسعيد  معروف 5 من 5صفحة 
 لراصدة   ا 

ابتسام عبدالرقيب قاسم


