



اقتصاد علوم مالية و مصرفية : تخصص
.        

اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تغُ
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3.333.252.53.83اتتٙاي ادّذ ِٕصش داص143/1ً

4.54.854.453.854.74اتٛتىش دغ١ٓ لاعُ دغ243/2ٓ١

2.53.05غائب2.52.83.2ادالَ غغاْ عثذٖ ع١ف343/3

4ضعيف4.24.53.652.9ادّذ سضا سشاد ِذّذ ع443/5ٍٟ

غائبغائبغائبغائبغـــــائبغــــائبادّذ ِذّذ اتٛتىش ادّذ اٌت543/7َٛ

3.2ضعيف2.52.52.92.5اسصاق فؤاد ِذّذ ادّذ643/8

3.52.95غائب3.9غـــــائب2.5اس٠ج عثذاٌشدّٓ عع١ذ ِذّذ743/9

3.252.55غائب2.52.5ضعيفاصاي ع١ف ادّذ ِذّذ ٔاج843/10ٟ

3.852.753.72.852.53.15اصاي ِذّذ عثذاٌغالَ اتشا943/11ُ١٘

4.44.54.54.252.53.5اششاق عثذهللا عّش عع١ذ اٌث١ت1043/12ٟ

ضعيف2.52.532.52.5اصاٌٗ خاٌذ ِثٕٝ لائذ ا1143/13ٌّٟٕٙ

غائبغائبغائبغائبغـــــائبغــــائبأٛاس أٛس اٌغ١ذ ِذّذ1243/14

2.53.1ضعيف3ضعيف2.8ا٠اخ عع١ذ عاٌُ عثذاٌىش1343/16ُ٠

4.52.53.952.52.53.65ا٠اخ ٠ٛعف عثذهللا عع١ذ1443/17

االســـم القيد رقم مالحظاترقم
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مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول      د.د

رئيس القسم

مجدولين محمد عبده.د
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غائبغائبغائبغائبغـــــائبغــــائبا٠اد صاٌخ ِذّذ تٓ ٔع1543/18ُ

غائبغائبغائبغائبغـــــائبغــــائبا٠ّٓ ِا٘ش ِذّذ صاٌخ1643/19

4.53.84.32.83.253.8ا٠ٕاط عٍٟ فشداْ ادّذ1743/20

غائبغائبغائبغائبغـــــائبغــــائبتاعّٗ عضاَ جعفش عثاط1843/21

4.253.93.552.82.53.6تششٜ عاٌُ ِذّذ عّش1943/22

ضعيفغائبضعيفغائبضعيفضعيفداعُ ج١ًّ عثذهللا غاٌة2043/23

3.63.93.952.933.55داِذ عٍٟ ادّذ ِذّذ ع2143/24ٍٟ

ضعيف2.52.53.85ضعيف2.5دغاَ عذٔاْ ِذّذ اتٛتىش فذعك2243/25

3.13.52.53ضعيف4دغٓ خاٌذ ادّذ عثذ2343/26ٖ

غائب2.5غائب2.5غـــــائبغــــائبدّضج ِذّذ عثذهللا لذطاْ اٌج١ٕذ2443/27

2.52.753.752.52.53.3د١ٕٓ دغ١ٓ عثذهللا ععذ2543/28

غائبغائبغائبغائبغـــــائبغــــائبخاٌذ جٛاد ِذّذ عثذاٌشد2643/30ّٓ

ضعيف3.93.053.43.253روشٜ عٍٟ عثذٖ ِذّذ2743/31

ضعيف2.55غائب3.3ضعيف2.6سا١ٔا عاسف ِذّذ عثذ2843/32ٖ
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3.42.63.42.52.52.75سد٠ٕٗ ادّذ عع١ذ عثذهللا تذاح2943/33

4.454.54.72.753.33.65سٚاْ ٔث١ً ِذّذ صاٌخ عثذهللا3043/34

2.53.05غائب3.45غـــــائب3.35سٚصٜ عٍٟ ِذّذ ثاتد اٌعّٛد3143/35ٞ

غائب2.5غائب3.1غـــــائبغــــائبسٜٚ ِذٟ اٌذ٠ٓ عٍٟ دّٛد3243/36

ضعيفغائبضعيفغائبضعيفغــــائبص٠اد صاٌخ ِثٕٝ ٔاصش3343/37

54.14.653.143.5ص٠ٕة خاٌذ عع١ذ فاسع3443/38

54.74.654.44.73.5عاجذج ١٘ٚة دغٓ ادّذ3543/39

2.92.52.852.53.32.6عاسج اوشَ صالح عثذهللا اٌغال3643/40ِٟ

2.752.6ضعيف2.52.553.15عاسج ١ٌٚذ ِذّذ عثذهللا اٌذّاد3743/41ٞ

4.12.953.92.52.53.3عاٌٟ ِذّذ عّش ِذّذ اٌجّغش3843/43ٞ

3.252.75ضعيف2.52.5ضعيفع١ّح ل١صش عثذاٌعض٠ض عع١ذ3943/45

غائبغائبضعيفغائبغـــــائبغــــائبع١ّشج ف١صً ِذّذ صاٌخ4043/46

2.52.75غائب2.85ضعيف2.5عٙٝ أٛس عع١ذ غا4143/47ُٔ

4.94.654.3544.74ع١الْ عثذاٌذى١ُ ِثٕٝ اٌغ١ال4243/48ٟٔ
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4.954.54.553.343.5شزٜ ٠اعش ِذّذ عٍٟ جاِع4343/50

غائب3.5غائبغائبغـــــائبغــــائبشٕٙاص خاٌذ ادّذ ِذّذ4443/51

3.62.83.12.543.3صاتشعثذاٌذ١ّذ صاٌخ ٠ذ4543/52ٝ١

ضعيفغائبضعيفضعيفغـــــائبغــــائبصاٌخ ِذّذ صاٌخ دغ4643/54ٓ١

4.93.6542.74.33.25صثاح خ١شٞ عثذاٌشدّٓ لائذ4743/55

4.13.84.052.554.54عثذاٌذ١ّذ ِذّذ ِمثً ادّذ4843/56

4.64.24.44.244.5عثذاٌٍّه ِشٚاْ لاعُ ادّذ4943/57

2.72.92.92.52.52.8عثذٖ ِذّذ خاٌذ ِذّذ5043/58

غائبغائبغائبغائبضعيفغــــائبعث١ش ٔجُ اٌذ٠ٓ عثذهللا دغ5143/59ٓ١

ضعيف3ضعيف2.5ضعيفضعيفعذٞ عاسف ِذّذ عم5243/60ً١

ضعيفغائبغائبضعيفضعيفضعيفعالء عثذاٌخاٌك ١ِٙٛب ِذّذ5343/62

غائب4.052.83.25ضعيف3.35عٍٟ خاٌذ عع١ذ اٌعال5443/63ً

4.84.14.44.23.52.9عّش خ١ّظ ادّذ عّش تجٕف5543/65

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففاطّٗ اتٛتىش عٍٟ ٔاصش5643/66
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2.52.9ضعيف2.62.52.5فاطّٗ ادّذ ٔاصش ِذّذ تاع٠ٛذ5743/67

3.7غائب3.93.94.152.65فاطّٗ اٌخضش عاٌُ عثذهللا5843/68

2.53.252.52.53ضعيففاطّٗ ِٕصٛس صاٌخ د١ذسج5943/69

4.254.354.444.44.05ِاجذ عٍٟ ِذّذ دغ6043/70ٓ

غائبغائبغائبغائبغـــــائبغــــائبِاسَ عٍٟ عثذهللا ٔاصش6143/71

2.5ضعيفضعيف2.45ضعيف2.5ِذّذ عثذاٌذ١ٍُ ٠ٛعف اتشا6243/72ُ١٘

43.054.143.854ِذّذ عثذهللا ع١ٍّاْ عع١ذ6343/73

ضعيفغائبضعيفغائبضعيفضعيفِذّذ فٛاص دغٓ تٓ دغ6443/75ٓ

4.32.55ضعيفضعيف2.52.5ِذّذ ٠ذ١ٝ ٔاصش ع6543/76ٍٟ

غائب4.3غائبغائب3.853.75ِذّذعثذهللا ِذّذ عع١ذ6643/77

غائب2.5غائب3.453.13.45ِشاَ ٚد٠ع عٍٟ ِذّذ غاٌة6743/78

2.5غائبضعيف2.75ضعيفضعيفِصطفٝ عٍٟ عع١ذ طاٌة6843/79

ضعيف2.5ضعيف2.5ضعيفضعيفِصعة ادّذ عّش خ6943/80ً١ٍ

ضعيف2.5ضعيفضعيف2.5ضعيفِٕصٛس سضٛاْ عٍٟ اتشا7043/81ُ١٘

نائب العميد                   عميد الكلية  
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2.5ضعيفضعيف١ِ2.53.053.35ادج ِذّذ عٍٟ أع7143/82ُ

3.13.453.352.54.23.5ٔاخثح ع١ّش ِذّذ عٍٟ ِذّذ7243/83

4.42.5ضعيف3.15غـــــائبضعيفٔاصش ادّذ فضً ع7343/84ٍٟ

2.52.53.42.52.53.2ٔث١ٍح جّاي دغ١ٓ فش٠ذ7443/85

4.652.53.22.53.253.25ٔج٠ٛٓ لائذ غاٌة عثذهللا7543/87

ضعيف2.5ضعيف2.5ضعيفضعيفٔغّح صاٌخ ِذّذ صاٌخ7643/88

ضعيفغائبغائبغائبغـــــائبضعيفٔٛفً ٔصش ِذّٛد وثت7743/89ٟ

3.15ضعيف4.252.52.52.5٘ثٗ ادّذ اٌخضش ادّذ7843/90

غائب4.2ضعيف3.52.82.9٘شاَ عثذاٌشصاق صاٌخ ِذغ7943/91ٓ

2.52.95ضعيف3.55ضعيف2.8٘ال عثذاٌفتاح ٔاصش ع١ٍّا8043/92ْ

2.53.3ضعيف2.852.52.85ٕ٘ادٞ ٘ضاع عٍٟ عٍٟ ش١ثا8143/93ٟٔ

ضعيف2.5ضعيف2.5ضعيف2.5ٚعذ اعذ طٗ ادّذ8243/94

2.52.52.53.52.53.15ٚالء ٚجذٞ عثذهللا جاص8343/96َ

2.52.54.22.5ضعيف2.5ٚئاَ ِختاس دغ١ٓ عثذهللا8443/97
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4.63.654.252.53.252.95خاٌذعٍٟ ادّذ ع8543/124ٍٟ

4.854.44.62.93.84.3عط١ح عٛض ٔاصش عٛض8643/146

غائبغائبغائب2.95غـــــائبغــــائباص٘اس عاٌُ ِذّذ ع8743/481ً١

4.653.854.22.52.53.3اًِ طٍعد ٠اع١ٓ ِذّٛد8843/482

3.13.23.32.52.52.5سٚاْ سضا ِصطفٝ ِذّذ8943/483

ضعيف2.5ضعيف2.52.5ضعيفسؤٜ ٔضاس اتٛتىش ادّذ اٌم١غ9043/484ٟ

4.053.6ضعيف4.054.34.15عثذاٌشدّٓ صاٌخ لاعُ ِذّذ9143/485

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغــــائبعّاس ٠اعش صاٌخ ِذّذ9243/486

2.5غائبضعيفضعيفغـــــائب2.5فاطّٗ عثذٖ ِذّذ ع9343/487ٍٟ

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفِف١ذ ِذّذ دغٓ ادّذ9443/488

2.53ضعيف33.55ضعيف٘ثٗ هللا عثذٖ د١ذسٖ صاٌخ9543/489

4.753.754.22.52.52.95ٕ٘ادٞ ل١ظ لاعُ ِش9643/490ٍٟ

3.05غائب3.854.053.72.9عٍٟ عثذهللا ِذّذ عع١ذ9743/151

ضعيف2.5ضعيف2.5غـــــائب2.5ا١ِٕح عٛض ععذ عٍٟ ِذّذ9843/212
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3.753.93.82.743.2ٚد ِشاد دغ١ٓ عثذهللا سجة9943/301

غائبغائبغائبغائبغـــــائبغــــائبدٍّٟ ِذّذ غاٌة دضا10043/325َ

54.64.654.54.5ِاجذ تخ١د عشٚس عّش10143/365

4.254.54.444.73.5ِثاسن ِذّذ ِثاسن جٛتا10243/368ْ

ضعيف2.5ضعيفضعيفضعيف2.5ِذّذ عثذاٌٛاعع ادّذ10343/374

3.43.53.653.542.75تٛٔح جاجاس٠ٓ صاٌخ عٛض10443/492

غائبغائبغائبغائبغـــــائبغــــائبِذّذ ادّذ عٍٟ شائف10543/496

2.5ضعيف2.53.22.82.5سف١ذج خاٌذ أٔٛس دذاد10643/513

54.84.554.654.95اتشا١ُ٘ عٍٛٞ ِٛعٝ ادّذ10743/519

4.454.354.053.92.53.65عّاد ع١ف دغ10843/522ٓ١

4.94.34.53.63.554.75ا٠ّٓ ا١ِٓ عثّاْ اٌعال10943/531ً

4.342.53.54.73.45ِذّذ عثذاٌذ١ّذ ع١ف ادّذ11043/174

ضعيفغائبضعيفضعيفغـــــائبضعيفاص١ً عثذهللا ِذّذ ع11143/409ٍٟ

4.252.543.852.52.9عثذاٌشدّٓ فّٟٙ ساجخ عا11243/246ٌُ
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غائبغائبغائبغائبغـــــائبغــــائب٠عمٛب ِذّذ عثذاٌٛ٘اب ِذّذ11343/479

3.144.63.252.53.25ِٕٝ جّاي ادّذ اٌشٚشا11441/67ٟٔ

2.5ضعيفضعيف2.5ضعيف2.5خٍٛد فاسٚق  ٘اد11540/55ٞ

ضعيفضعيفضعيفضعيفغـــــائبضعيفاوشَ شٛلٟ لائذ ادّذ11643/1َ

3.22.52.952.52.53.2سٔا عٍٟ ِذّذ عٍٟ ِذّذ11743/2َ

3.452.93.752.53.23.05ص٘شاء  عثاط ِذّذ اٌّش٠غ11843/3َٟ

4.554.554.654.53.454عاٌُ عثذ اٌٙادٞ اتٛتىش عا11943/4ٌَُ

غائبغائبغائبضعيفضعيفضعيفشٙذ عثذاٌّطٍة ادّذ جثش12043/5َ

2.52.95ضعيف2.5ضعيفضعيفعثذاٌشدّٓ سش١ذ ادّذ ِثاسن12143/6َ

غائبغائبغائبغائبغـــــائبغــــائبعٍٟ صالح ٔصش عٍٟ ادّذ12243/7َ

2.52.52.5غائبغـــــائبضعيفِذّذ س٠ٚظ ِذّذ ٔاصش12343/8َ

غائبغائبغائبغائبغـــــائبغــــائبٔصش خاٌذ ِذّذ ِث12443/10َٕٝ

3.15ضعيف2.52.53.5ضعيفاشجاْ ِذّذ عٍٟ تٓ ع12543/408ٍَٟ

ضعيف2.50غائب2.5ضعيفغــــائبسِضٞ عثذاٌشدّٓ عثذهللا شّغاْم12641/10
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