



اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشزٛى انشزًٍ هللا تغى

انثاَٙ انًغرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔس انثاَٙ انفقم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرايُٛاخ 

االخرًاػٛح

 يثادئ انًانٛح 

انؼايح

 يساعثح ؽشكاخ 

االؽخاؿ

 الرقاد انًؼشفح 

َٔظاو انًؼهٕياخ

 انُظشٚح 

االلرقادٚح 

انكهٛح

يساعثح 

ذكانٛف
انمإٌَ انرداس٘ 

3233332

54.254.84.94.4543.4اترغاو يسًذ عؼٛذ ػه143/99ٙ

محرومضعيفضعيف3.25ضعيفضعيف2.5اثاس فضم ازًذ ػه243/100ٙ

4.44.44.754.543.82.85ازالو ػٛذسٔط ػثذانمادس343/101

ضعيفضعيفضعيف4ضعيفضعيفضعيفازًذ خًال فٕص٘ يسًذ عؼٛذ443/102

3.12.65ضعيف3.052.753.253.65ازًذ خانذ ايٍٛ عؼٛذ543/103

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومازًذ طانة عشٚغ فانر تاعشد643/104ِ

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومازًذ ػثذانالِ يسًذ زًٛـ743/105

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومازًذ يسًذ ػثذهللا ثاتد843/106

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومازًذ يسًٕد ػثذِ يسًذ943/107

محروممحروممحروم3.25غائبضعيفغائبادو يسًذ ػهٙ فاسط1043/108

3.1ضعيفضعيف33.7ضعيف2.9ادْى ػًش زغٍ ٚسٛٗ غشٚة1143/109

3.452.5ضعيف4.64.55ضعيف3.75افٛم ازًذ َافش عان1243/110ًٍٛ

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومافٛم خًٛم ػثذانشزًٍ يسًذ1343/111

2.55محرومغائبغائبغائبغائبغائبافٛم يسًٕد ػثذانشزًٍ انذا1443/112٘ٔ

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 1صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشزٛى انشزًٍ هللا تغى

انثاَٙ انًغرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔس انثاَٙ انفقم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرايُٛاخ 

االخرًاػٛح

 يثادئ انًانٛح 

انؼايح

 يساعثح ؽشكاخ 

االؽخاؿ

 الرقاد انًؼشفح 

َٔظاو انًؼهٕياخ

 انُظشٚح 

االلرقادٚح 

انكهٛح

يساعثح 

ذكانٛف
انمإٌَ انرداس٘ 

3233332

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

محروممحروممحروممحرومغائبغائبغائباكشو خانذ ػثذِ يسًذ1543/113

محروممحروممحروممحرومغائبغائبغائباكشو خانذ فضم خايغ1643/114

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومايدذ ػثذهللا يسًذ ػه1743/115ٙ

ضعيفضعيفضعيف2.5ضعيفغائبضعيفاَظ ػثذانسكٛى ػهٕ٘ ػه1843/116ٙ

3.43ضعيف2.93.653.54.2اٚاخ خانذ ازًذ ػثذهللا1943/117

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاًٍٚ يسًذ عؼٛذ ػثذانشز2043/118ًٍ

محروممحرومغائبغائبغائبضعيفمحرومذٕفٛك ؽكٛم ٚاعٍٛ اتشاْٛى2143/119

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومخًال يسًذ ػهٙ يسًذ انٕػٛم2243/120

ضعيفضعيفغائب2.9غائبغائبغائبزُاٌ ػهٙ ػثذهللا يسًذ ػثذهللا2343/121

ضعيف3.15ضعيف3.23.53.254خانذ زثٛة يسًذ ازًذ ػٕك2443/122

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومخانذ فٛقم ػهٙ انؼ2543/123ٕٛ

3.83.654.54.52.632.6دالل ازًذ يسًذ َافش2643/125

غائبضعيفضعيف3.6غائبضعيف3.2دَا ػداج ػثذِ يسًذ ؽٓاب2743/126

2.5ضعيفضعيف3.253.55غائب3سٔٚذا يدذ٘ يسًذ يُقٕس2843/127

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 2صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشزٛى انشزًٍ هللا تغى

انثاَٙ انًغرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔس انثاَٙ انفقم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرايُٛاخ 

االخرًاػٛح

 يثادئ انًانٛح 

انؼايح

 يساعثح ؽشكاخ 

االؽخاؿ

 الرقاد انًؼشفح 

َٔظاو انًؼهٕياخ

 انُظشٚح 

االلرقادٚح 

انكهٛح

يساعثح 

ذكانٛف
انمإٌَ انرداس٘ 

3233332

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.63.954.954.254,244سٚى ثاتد عؼٛذ زغ2943/128ٍ

4.53.854.754.83.053.353.1عاسج ػاسف يُقٕس ػه3043/129ٙ

3.954.254.754.54.354.53.85عاسج فًٓٙ يسًذ ػثذهللا3143/130

4.74.754.9554.054.253.65عهٛى ػثذهللا زغٍٛ لاعى3243/131

4.24.14.754.944.52.85عهًٛاٌ فانر ػثذهللا ػهٙ ػفا3343/132ٌ

4.654.454.84.94.14.253.95عٓاو يسًذ عؼٛذ ػه3443/133ٙ

3.954.454.54.83.353.94عٕعٍ ازًذ يسًذ ازًذ انٛاعش3543/134٘

4.14.3554.53.084.13.75ؽفاء زغٍٛ يسًذ عؼٛذ3643/135

محرومغائبمحروم3.55غائب3.4غائبػهٙ عانى فضم ػٕك3743/149

غائبضعيفضعيفضعيفغائب2.5غائبػهٙ ػثذاندثاس فانر ػهٙ انماض3843/150ٙ

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومػهٙ ػثذهللا يسًذ عؼٛذ3943/151

ضعيف2.85ضعيف3.13.354.254.5ػًاس ػضاو يسًذ ػٕك4043/152

4.84.94.953.83.654.7ػًاس ٚاعش ػثذهللا يسًذ4143/153

محرومضعيفضعيفضعيف2.93.25ضعيفػًاسػثذِ ػهٙ يغؼذ انؼًاس4243/154٘

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 3صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشزٛى انشزًٍ هللا تغى

انثاَٙ انًغرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔس انثاَٙ انفقم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرايُٛاخ 

االخرًاػٛح

 يثادئ انًانٛح 

انؼايح

 يساعثح ؽشكاخ 

االؽخاؿ

 الرقاد انًؼشفح 

َٔظاو انًؼهٕياخ

 انُظشٚح 

االلرقادٚح 

انكهٛح

يساعثح 

ذكانٛف
انمإٌَ انرداس٘ 

3233332

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

محروممحرومضعيف2.82.93.252.5غغاٌ خهٛم ػثذِ عٛف4343/155

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومغًذاٌ يُقٕس يسًذ فضم ازًذ4443/156

ضعيفضعيفضعيف4.3غائبضعيف3.8فاد٘ خانذ فضم فانر4543/157

غائبمحرومغائب2.5غائبغائبضعيففاد٘ فٓذ سدياٌ يسًذ4643/158

4.13.854.954.854.23.74فاطًح ازًذ ْاؽى ٚس4743/159ٗٛ

ضعيفضعيفضعيف3.13.13.253.75فاٚذج فٛقم فضم ػثذهللا4843/160

3.63.34.254.553.932.5لاعى فانر ازًذ خثاس4943/161٘

4.254.34.94.73.3544.25لاعى ػثذهللا ثاتد ػثذهللا5043/162

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومكايٛهٛا ػثذانمادس عانى ػثذهللا5143/163

ضعيفغائبضعيف3.6غائبضعيفغائبنثُٗ ػثذانؼضٚض يسًذ ٚس5243/164ٗٛ

3.82.954.34.652.532.75نًٛاء يسًذ ػهٙ َؼًا5343/165ٌ

43.653.54.75332.8نٛهٗ ػثذانكشٚى يسغٍ يسًذ5443/166

ضعيف3ضعيف3.254.5ضعيف3.65ياخذِ ػثذهللا ػثذِ غانة5543/167

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومفانر لاعى ػثاد٘ عؼٛذ5643/136

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 4صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشزٛى انشزًٍ هللا تغى

انثاَٙ انًغرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔس انثاَٙ انفقم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرايُٛاخ 

االخرًاػٛح

 يثادئ انًانٛح 

انؼايح

 يساعثح ؽشكاخ 

االؽخاؿ

 الرقاد انًؼشفح 

َٔظاو انًؼهٕياخ

 انُظشٚح 

االلرقادٚح 

انكهٛح

يساعثح 

ذكانٛف
انمإٌَ انرداس٘ 

3233332

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

54.54.654.753.83.753.85ففاء ػهٙ ازًذ ػه5743/137ٙ

محروممحروممحرومغائبغائبغائبغائبففٛح ادٚة عهًٛاٌ يُقش5843/138

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومطاسق ازًذ يسًذ فانر5943/139

محرومغائبمحروم33.254.35غائبػاسف فانر ػهٙ زغ6043/140ٍ

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبػثذانثاعظ عؼذ عانى عؼذ6143/141

4.754.54.54.753.14.354.45ػثذهللا غغاٌ طاْش فاسع6243/142

محروممحروممحروممحرومغائبغائبغائبػثذهللا يسًذ ػثذهللا ػهٙ خثٕس6343/143

غائب4.52.553.15غائب4.353.8ػثذانُافشفانر ػكٕػ  ؽًال6443/144ٌ

ضعيف4.453.54.74.83.353.55ػثٛش ػهٙ عؼٛذ انًٓذا6543/145َٙ

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومػفاف فانر فاسع عؼٛذ6643/147

2.73.53.2محروم3.83.12.75ػالء فضم يمثم ساؽذ6743/148

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحروميدذ٘ ٚسٛٗ يسًذ عؼٛذ6843/168

محروممحروممحروممحرومغائبغائبغائبيسًذ خالل يسًذ ػه6943/169ٕ٘

ضعيفضعيفضعيفغشضعيفضعيف2.85يسًذ خًال زغٍٛ يسًذ ػثذانم7043/170ٕ٘

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 5صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشزٛى انشزًٍ هللا تغى

انثاَٙ انًغرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔس انثاَٙ انفقم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرايُٛاخ 

االخرًاػٛح

 يثادئ انًانٛح 

انؼايح

 يساعثح ؽشكاخ 

االؽخاؿ

 الرقاد انًؼشفح 

َٔظاو انًؼهٕياخ

 انُظشٚح 

االلرقادٚح 

انكهٛح

يساعثح 

ذكانٛف
انمإٌَ انرداس٘ 

3233332

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

ضعيفضعيفضعيف3.25غائبضعيفضعيفيسًذ خًال فٕص٘ يسًذ عؼٛذ7143/171

غائبغائبمحرومضعيفغائبضعيف3.2يسًذ خانذ يسًذ عٛف7243/172

محروممحروممحروممحرومغائبغائبغائبيسًذ خانذ يسًٕد ازًذ ػثًا7343/173ٌ

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحروميسًذ ػثذانسًٛذ عٛف ازًذ انسذاد7443/174

ضعيفضعيفضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفيسًذ ػثذهللا ازًذ يسًذ7543/175

محروممحروممحروممحرومضعيفغائبضعيفيسًذ ػثذِ ازًذ يسًذ ػه7643/176ٕ٘

محروم2.5ضعيف2.53.25غائب3.25يسًذ ػهٙ ػثذهللا عٛف7743/177

ضعيفغائبضعيفغشغائبضعيفضعيفيسًذ لاعى ازًذ يسًذ ازًذ يذ7843/178ُٙٚ

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحروميسًذ يخراس عؼٛذ يسًذ ازًذ7943/179

محروممحروممحروممحرومضعيفضعيفضعيفيسًذ ٚاعش ازًذ فانر8043/180

ضعيفغائبضعيفضعيفغائبضعيفضعيفيسًٕد ػٛذسٔط ازًذ فانر8143/181

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحروميسًٕد يسًذ اتٕتكش فانر انؼط8243/182ٕ٘

محروم2.5ضعيف3.253.2ضعيف3.3مراد علي احمد جابر8343/183

3.553.153.754.533.052.5يشٖٔ ازًذ يسغٍ يسًذ8443/184

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 6صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشزٛى انشزًٍ هللا تغى

انثاَٙ انًغرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔس انثاَٙ انفقم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرايُٛاخ 

االخرًاػٛح

 يثادئ انًانٛح 

انؼايح

 يساعثح ؽشكاخ 

االؽخاؿ

 الرقاد انًؼشفح 

َٔظاو انًؼهٕياخ

 انُظشٚح 

االلرقادٚح 

انكهٛح

يساعثح 

ذكانٛف
انمإٌَ انرداس٘ 

3233332

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

42.93.2543.33.32.7يشٚى ازًذ ػثذهللا َؼًاٌ انثسش8543/185٘

33محروم3.253.3ضعيف2.6يقطفٗ انخضش فانر زغٍٛ انهث8643/186ُٙ

ضعيفغائبضعيف4غائب2.95غائبيُال خهٛم يقطفٗ يسًذ8743/187

محروم3ضعيف4ضعيفضعيف3.35يُال َافش يسًذ عانى8843/188

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحروميُزس يسًذ زضاو يسًذ8943/189

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحروميُٗ سٚاك فاسع ػثذ9043/190ِ

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحروميٓذٚح ػهٙ دادج ػثذهللا9143/191

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومَثٛم يسًٕد ؽائف يث9243/192ُٗ

ضعيفضعيفضعيف2.5ضعيفضعيف2.9َداج تذس عانى يسًذ9343/193

ضعيفضعيفضعيف3.253.35ضعيف3.4َٕس انذٍٚ يسغٍ َافش ازًذ تهخٛش9443/194

32.5ضعيف3.53.3ضعيف3.75َٕف خًال ػهٙ ػثذهللا9543/195

3.053.453.254.552.952.92.55َٕف ػًش يسًذ ٚس9643/196ٗٛ

2.65ضعيفغائب3.254.2غائب3.25ْاؽى عؼٛذ ْاؽى يسًذ9743/197

محرومغائب3.82.5غائبضعيفغائبْانح خأٚذ ػثذانسهٛى يسًذ زغ9843/198ٍٛ

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 7صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشزٛى انشزًٍ هللا تغى

انثاَٙ انًغرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔس انثاَٙ انفقم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرايُٛاخ 

االخرًاػٛح

 يثادئ انًانٛح 

انؼايح

 يساعثح ؽشكاخ 

االؽخاؿ

 الرقاد انًؼشفح 

َٔظاو انًؼهٕياخ

 انُظشٚح 

االلرقادٚح 

انكهٛح

يساعثح 

ذكانٛف
انمإٌَ انرداس٘ 

3233332

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

غائبضعيفمحروممحرومضعيفضعيفضعيفْالل ػثذِ يسًذ ثاتد9943/199

4.23.64.94.53.53.42.85ٔخذاٌ غاص٘ ازًذ عؼٛذ10043/200

4.44.554.94.44.954.25ٔفاء اَٛظ يسًذ ػه10143/201ٙ

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحرومانٛاط اعكُذس ثاتد عؼٛذ10243/491

محرومغائبمحروممحرومغائبغائبمحرومخًال ػثذانشزًٍ يسًذ ػثذهللا10343/493

54.654.74.94.954.95خًؼّ ػهٙ ْدٛؼ عؼٛذ انذس10443/494ٍٚ

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحرومزًضج ػثذهللا ازًذ تٛشو10543/495

ضعيف4.12.52.75غائبغش4.65ػهٙ يسًذ فانر يسغٍ انسغاو10643/496

ضعيفضعيفمحرومضعيفضعيفغائبغائبيسًذ َافش ػثذهللا ػٕك10743/498

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.7يشاد َدٛة يسًذ ازًذ عؼٛذ10843/499

ضعيفضعيفضعيف3.253.25غش3.85يؾؼم يغاػذ ازًذ فانر10943/500

4.84.754.954.854.154.554.9يسًذ ازًذ عؼٛذفانر/11043

3.753.154.94.253.73.153.4فلاير عبدهللا شوقي عبدهللا11143/361

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبزٛاج عؼٛذ يسًذ فانر11243/422

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 8صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشزٛى انشزًٍ هللا تغى

انثاَٙ انًغرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔس انثاَٙ انفقم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرايُٛاخ 

االخرًاػٛح

 يثادئ انًانٛح 

انؼايح

 يساعثح ؽشكاخ 

االؽخاؿ

 الرقاد انًؼشفح 

َٔظاو انًؼهٕياخ

 انُظشٚح 

االلرقادٚح 

انكهٛح

يساعثح 

ذكانٛف
انمإٌَ انرداس٘ 

3233332

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

4.54.24.94.544.24.2يشٖٔ ػادل يُقٕس عؼٛذ11343/467

ضعيفضعيفضعيف2.753.5ضعيف3يقطفٗ ازًذ يٓذ٘ يسًذ11443/501

2.5ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.8ػثذانْٕاب ػاسف فانر ؽائف ازًذ11543/252

ضعيفضعيفضعيف3.25ضعيفضعيفضعيفسػذ نطفٙ لاعى فانر ػه11643/426ٙ

محروممحروممحروممحرومغائبمحروممحرومػًش ايٍٛ ػًشفشج11740/168

محرومضعيف3.52.5ضعيفغش3.3ؽذٖ اعايح زغٍٛ ػه11843/239ٙ

محرومغائبمحرومغائبغائبغائبغائبافٛم ػثذانٕازذ يسًذ ػثذ11943/410ِ

ضعيف3.853.74.54.752.553.3تغاو عانى عؼٛذ ػثذهللا12043/418

4.644.9553.54.43.85تٓاء عانى عؼٛذ ػثذهللا12143/419

4.254.054.94.92.83.753.65فانر ػهٙ فانر ػهٙ انؾذاد12243/436٘

غائبضعيفمحروم4.05غائبضعيفغائبيؼار ػهٙ ػثذستّ انسافم12343/386

4.453.554.54.53.43.154.1ساخر ػثذهللا يسًذ ػهٙ ْاؽى12443/425

غائبغائبضعيفغائبغائبغائبغائبعًٛح فالذ فانر انٓالن12543/434ٙ

ضعيفغائبضعيف2.53.25غش3.45اعايّ ٕٚعف لاعى ػٕك/12643

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 9صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشزٛى انشزًٍ هللا تغى

انثاَٙ انًغرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔس انثاَٙ انفقم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرايُٛاخ 

االخرًاػٛح

 يثادئ انًانٛح 

انؼايح

 يساعثح ؽشكاخ 

االؽخاؿ

 الرقاد انًؼشفح 

َٔظاو انًؼهٕياخ

 انُظشٚح 

االلرقادٚح 

انكهٛح

يساعثح 

ذكانٛف
انمإٌَ انرداس٘ 

3233332

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

ضعيفضعيفضعيف4.1ضعيفضعيف2.50َٕٚظ صكشٚا ػثذانكشٚى يسًٕد12743/480

محروممحروممحروممحرومغائبغائبمحروميسًذ خانذ ػثذهللا12843/459

3.73.844.554.154.652.85ياخذفانر ػهٙ يسًذتايؼٕك12943/451

ضعيف3ضعيف2.753.25ضعيفضعيفازًذ عانى ٚغهى ػًشتافثش13043/6ٍٚ

ضعيفضعيفضعيف2.53.25غش2.8يسًذَافش ػًشيسًذو13143/11

ضعيف2.8ضعيفضعيف2.63.252.75يسًذَقش ػهٙ فانرو13243/12

غائبغائبغائبمحرومغائبحالة مرضيةغائبػهٙ ٚسٛٙ ػثٛذ زغٍٛو13343/448

غائبضعيفغائب2.8غائبضعيفضعيفٔفاء إَٔسػثذهللا ازًذو13443/478

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 10صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشزٛى انشزًٍ هللا تغى

انثاَٙ انًغرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔس انثاَٙ انفقم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرايُٛاخ 

االخرًاػٛح

 يثادئ انًانٛح 

انؼايح

 يساعثح ؽشكاخ 

االؽخاؿ

 الرقاد انًؼشفح 

َٔظاو انًؼهٕياخ

 انُظشٚح 

االلرقادٚح 

انكهٛح

يساعثح 

ذكانٛف
انمإٌَ انرداس٘ 

3233332

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 11صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم



 

اقتصاد اعمال : تخصص
.        

انشزٛى انشزًٍ هللا تغى

انثاَٙ انًغرٕٖ ايرساَاخ َرائح

و2017/2016 اندايؼٙ انؼاو   االٔل نهذٔس انثاَٙ انفقم

 

جامعة عدن

كلية االقتصاد

انرايُٛاخ 

االخرًاػٛح

 يثادئ انًانٛح 

انؼايح

 يساعثح ؽشكاخ 

االؽخاؿ

 الرقاد انًؼشفح 

َٔظاو انًؼهٕياخ

 انُظشٚح 

االلرقادٚح 

انكهٛح

يساعثح 

ذكانٛف
انمإٌَ انرداس٘ 

3233332

االســـم القيد رقم مالحظاترقم

    المسجل العام     

مسر فضل عبده محمد 12 من 12صفحة 
        الراصدة

ابتسام عبدالرقيب قاسم


