



اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

 انرزٛى انرزًٍ هللا تطى

انثاَٙ انًطتٕٖ ايتساَات َتائح

و2018/2017 اندايعٙ انعاو االٔل نهذٔر االٔل انفصم
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 اقتصاديات
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االقتصادية التنمية
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ضعيفضعيف2.95غائبضعيفضعيفازالو يسًذ عثذهللا غاز144/1٘

ضعيفمحــــروم2.6ضعيفضعيفضعيفازًذ رائذ ازًذ يسًذ ضٛف244/3

3.05ضعيفضعيف2.6ضعيف3.5ازًذ عثٕد زطٍ تٕفٛك344/4

3.05ضعيف3.253.7ضعيف2.9ازًذ يسًذ ضانى عٕض زًاد444/5ِ

4.5غائب3.854.1ضعيف4.3ارٖٔ عثذهللا يسًذ ضعٛذ544/6

ضعيف3.13.22.9ضعيف3.4ازْار ازًذ غانة زًٛذ644/8

4.953.94.94.8555افُاٌ عثذهللا خًداٌ عًر744/9

3.233.252.753.054االء خٕدت يسًذ عهٙ انعٕنم844/10ٙ

4.22.73.453.253.24اياَٙ انرضٙ اتٕتكر زط944/11ٍٛ

4.153.54.53.954.654.5إَار عهٙ تٍ عهٙ ٔدا1044/12٘

4.75غائب3.453.753.44.75اًٚاٌ عثذانسكٛى يسًذ عثذهللا1144/13

3.25محــــروم3.52.53.253.5اٚٓاب عثذانْٕاب ازًذ صانر1244/16

4.754.254.954.654.155ثاتت يسًذ ثاتت يسًذ1344/17

3.73.253.5542.753.4خًٛهّ عثذانعسٚس يسًذ ضانى1444/18

االســـم القيد رقم مالحظاترقم
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4.94.14.94.854.8خانذ عثذانعسٚس ازًذ انسكٛى1544/19

4.5ضعيف3.1غائبضعيفضعيفخانذ يسًذ يسًذ انطماف1644/20

3.753.64.354.53.954دانٙ عهٙ يسًذ يه1744/21ٙٓ

3.62.53.553.753.053.6دَٛا يسطٍ عثذهللا عثذانرب1844/22

1944/23
راَٛا خانذ زطٍ عهٙ َاصر 

انرعٕ٘
ضعيفحالة غش2.95ضعيفضعيفضعيف

محــــــروممحــــرومغائبمحــروممحــــروممحـــرومراَٛا يسًٕد يسًذ َاخ2044/24ٙ

3.45محــــروم3.853.052.953.4راَٛا ْاشى عهٙ ازًذ2144/25

2244/26
رضٕاٌ عثذانخانك عثذانًٕنٗ 

عثذانغفٕر
33.252.653.2534

محــــــروممحــــرومغائبمحــروممحــــروممحـــرومرفٛك ايٍٛ عهٙ ضعٛذ2344/27

4.22.74.053.254.354.1زْراء عذَاٌ عهٙ َاصر2444/28

ضعيفمحــــروم2.92.8ضعيفضعيفضارِ ضًٛر ازًذ عه2544/29ٙ

4.854.24.154.5ضعيف4.75ضانى زٛذرِ يسًذ ضانى يسرٔق2644/30

3.32.53.33.25ضعيف2.8ضانٙ عثذهللا خًٛص عثذانخانك2744/31

4.954.9554.94.55ضعٕد زٛذرِ صانر انذات2844/32ّٛ
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2.552.53.63.753.44.5ضًرِ يُٛر عثذِ عثذهللا يسًذ2944/33

2.832.6ضعيفضعيفغائبضُاء صانر ٚطهى انعًٕد3044/34٘

ضعيفمحــــروم2.5محــروم2.5محـــرومشادٖ نثٛة عهٙ ازًذ تايطهى3144/35

3244/36
طارق ازًذ عثذهللا يسًذ 

االزًذ٘
4.63.254.54.554.74.75

3.653.653.853.6ضعيفضعيفعائشّ َثٛم ازًذ عًر3344/37

محــــــروممحــــرومغائبغائبغائبغائبعثذانعسٚس فٓٛى عثذانعسٚس َاخ3444/40ٙ

3544/41
عثذانًهه يسًذ عهٙ صانر 

خثر٘
4.753.354غائب4.64

3644/42
عثذانٕازذ يسًذ ْاد٘ عهٙ 

تاعثاد
2.752.52.55ضعيفضعيفضعيف

4.32.53.34.053.24عثذِ يسًذ َاخٙ زط3744/43ٍٛ

ضعيف2.532.75ضعيف2.5عًر خانذ يسًذ زط3844/45ٍٛ

3ضعيف3.5ضعيفضعيفضعيفعٓذ خهذٌٔ انساج صانر3944/47

3.053.73.74ضعيف3.35فاطًّ صانر ضعٛذ يسط4044/48ٍ

3.253.953.82.6ضعيفضعيففاطًّ يسًذ عثذانسافع اضًاعٛم4144/49

3.05ضعيف2.6ضعيفضعيف3.5فاطًّ ٕٚضف ضانى ضعذ هللا4244/50
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3.3ضعيف2.53ضعيف2.5فدر ازًذ ازًذ عه4344/52ٙ

2.52.82.852.53ضعيففرٚذِ صثر٘ يسًذ زط4444/53ٍٛ

54.94.554.655يثُٗ زطٍٛ يثُٗ يسًذ4544/55

محــــــروممحــــرومغائبمحــروممحــــروممحـــروميسًذ عثذانثار٘ َاصر يسًذ4644/56

ضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفضعيفيسًذ َثٛم ضانى يثارن4744/58

ضعيفضعيف2.5ضعيفضعيفضعيفيسًٕد يسًذ عثذهللا انطاْر4844/59٘

4.553.254.24.754.54.7يراو ايٍٛ يسًذ لاضى4944/61

54.54.9554.54.7يراو ياْر عثذهللا ازًذ5044/62

3.12.752.75ضعيفضعيف2.55يرٖٔ تذر ازًذ يُذٔق5144/63

وقف قــــيدوقف قــيدوقف قــيدوقف قــيدوقف قـــــيدوقف قــيديرٖٔ عاير خًٛص عثذهللا ٚطهى5244/64

4.344.54.64.84.15يصطفٗ عهٙ يسطٍ عثذهللا5344/65

3.53.42.954ضعيف2.9يعتس خًال زطٍ عثٛذ5444/66

4.053.253.743.83.65يُال عادل ضعٛذ زًٛذ5544/68

4.154.95ضعيف4.93.25يُٗ ازًذ زٛذرِ يسًذ5644/69
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4.74.94.254.754.3يٓا زطٍٛ ضعٛذ ضانى5744/70

2.63.253.854ضعيفضعيفَاصر عثذانمادر َاصر تاخًٛم5844/71

3.853.94.554ضعيف4.2َاصر عثذهللا عهٙ يُصر5944/72

3.554.253.83.25ضعيفغائبَطٛى عهٙ ازًذ صانر6044/73

محــــــرومغائبغائبغائبغائبغائبْال خًال زطٍٛ عهٙ عثذ6144/75ِ

2.72.52.7ضعيف2.6ضعيفْال عصاو عثذهللا ازًذ6244/76

2.83.352.73.25ضعيف2.55ُْذ ازًذ زطٍ انظث6344/77ٙ

34.54.14.2ضعيف3.7ٔضاذ يسًذ يٕضٗ انمرفٕش6444/78ٙ

6544/79
ٕٚضف صانر ازًذ يٕضٗ 

انطرٚسٗ
3.13.753.22.95ضعيفضعيف

ضعيفضعيف3.2ضعيفضعيفضعيفازًذ طارق عثذ عثٛذ6644/290

2.52.852.52.52.8ضعيفافُاٌ اٚٓاب عتٛك عثذهللا6744/326

2.6محــــرومضعيفضعيفضعيفضعيفضًّٛ خالل يسًذ طارظ ضٛف6844/327

2.53.652.62.9ضعيف3.1ضٕزاٌ ظافر عهٙ يث6944/257ُٗ

3.754.54.54.2ضعيف4ضرار تٕفٛك ازًذ صانر7044/258
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محــــــروممحــــروم2.5ضعيفمحــــرومغائبعهٙ  اٚٓاب ضعٛذ يسًذ7144/312

3.13.153.853.5ضعيفضعيفيسًذ طّ زطٍٛ ازًذ7244/269

2.53.13.33ضعيفضعيفيصطفٗ يسطٍ أزًذ يسًذ7344/279

2.82.853.32.93.83.45َعًّٛ عهٕ٘ عًر ضانى7444/328

ضعيفمحــــروم2.8غائبضعيفضعيفازًذ يسًذ ٕٚضف يسًذ7544/242

3.52.54.054.553.22.85 الحميدي نصر مهيوب محمد المي7644/314

4.42.52.93.853.253.45ازًذ عثذانسغٛر ازًذ عثذهللا44/1/و77

44/2/و78
رزاب فًٓٙ عثذانسًٛذ يكرد 

انعرٚمٙ
4.352.93.53.73.754.5

3.54.13.753.25ضعيف2.7لاٚذ خاتر لاٚذ ازًذ انطرٚس44/4ٙ/و79

غائبغائب2.5غائبضعيفغائبيسًذ شٕلٙ عهٙ عه44/5ِٕٛ/و80

محــــــروممحــــرومضعيفمحــروممحــــروممحـــروميسًٕد عٛذرٔش يسًٕد ٕٚضف44/6/و81

33.42.752.952.7ضعيفيعار فًٓٙ ضعٛذ صانر44/7/و82

2.75غائب2.7غائب3.153َظرِ عثذانسكٛى ضهًٛاٌ عه44/8ٙ/و83

44/9/و84
ٕٚضف عًر يسًذ ضعٛذ تٍ 

عًرٔ
4.94.754.954.5554.7
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غائبغائبغائبغائبغائبغائبعثذهللا رشذ٘ أزًذ يمُاظ44/16/و85

4.254.84.354.74.554.45صالذ يسًذ عثذهللا يسط44/17ٍ/و86

2.532.92.753.54يسًذ َاصر يسًذ َاصر انعسا44/18َٙ/و87

3.33.854.34.354.94.85يسًذ صانر َاصر عٕض44/268/و88

ضعيفضعيف2.75ضعيفضعيفغائبأًٍٚ َثٛم يسًذ عه8944/15ٙ
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