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 ناجحمقبول468جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جدايطحجذاتحطاو عثذ انًرضٗ ٕٚضف يٕض1١٧١١٠١ٙ

 باق لالعادةجيدمقبولمقبولضعيفضعيف جداضعيف جدامقبوليطحجذادطاٌ يذًذ ضعٛذ فاٚذ2١٧١١٠٢

 ناجح//جيد516جيد جداجيدمقبولجيدجيدمقبولجيد جدايطحجذادًذ انطٛذ ادًذ غُٛى3١٧١١٠٣

 باق لالعادةجيدمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جدايطحجذادًذ ضًٛر دهًٙ انطٛذ ْالل4١٧١١٠٤

 ناجحمقبول460مقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبوليطحجذأدًذ عثذ هللا انطٛذ يذًذ عفٛف5١٧١١٠٥ٗ

غغغغغغغيطحجذأدًذ عثذ انُثٗ عثذ انهطٛف ٕٚضف6١٧١١٠٦
 راسب 

ويفصل
 غياب بدون عذر

جيد جدامقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولامتيازيطحجذادًذ يذًٕد فًٓٗ جثرٚم7١٧١١٠٧
 دور يناير 

2018

 ناجح//جيد515جيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدامتيازيطحجذادًذ َاصر دايذ يذًذ انذيٛر8١٧١١٠٨٘

جيد جدامقبولمقبولجيدضعيفجيدامتيازيطحجذاضًاء اتراْٛى عثذ انعسٚس ٔصال رجة9١٧١١٠٩
 دور يناير 

2018

 ناجح//جيد524جيدمقبولجيدامتيازمقبولجيدامتيازمستجدأضًاء اضًاعٛم اتراْٛى يذًذ10١٧١١١٠

"المحاسبة"   قسم 2017دور مايو   (محاسبة  )كشف رصد تقديرات إمتحان تمهيدى ماجستير  تخصص 

(  53   ) طالب  مستجدون وباقون   وعددهم 
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"المحاسبة"   قسم 2017دور مايو   (محاسبة  )كشف رصد تقديرات إمتحان تمهيدى ماجستير  تخصص 

(  53   ) طالب  مستجدون وباقون   وعددهم   باق لالعادةجيدمقبولضعيفمقبولضعيف جداجيدضعيف جدايطحجذاكراو يذًٕد دطٍ انشرٚف11١٧١١١١

جيدمقبولمقبولجيدضعيف جدامقبولجيديطحجذأيال فٕز٘ عثذ انْٕاب انشافع12١٧١١١٢ٙ
 دور يناير 

2018

جيدضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولغيطحجذأيطّٛ أيٍٛ عثذ انًعثٕد يذًذ13١٧١١١٣
 راسب 

ويفصل

 ناجح//جيد514جيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولجيدامتيازيطحجذاٚة هللا غرٚة يذًذ انُذح14١٧١١١٤ّ

 ناجح//جيد497جيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيديطحجذاٚة دطٍٛ فؤاد انطراش15١٧١١١٥

غغغغضعيف جداضعيف جداغيطحجذأٚة يذًذ اتراْٛى رزق16١٧١١١٦
 راسب 

ويفصل

مقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيديطحجذآٚة يذًذ ضعٛذ فاٚذ17١٧١١١٧
 دور يناير 

2018

جيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيف جدايطحجذاًٚاٌ صاتر يذًذ ضٛذ ادًذ18١٧١١١٨
 دور يناير 

2018

جيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيف جدايطحجذاًٍٚ ادًذ شٕلٙ يذًذ ادًذ تركات19١٧١١١٩
 دور يناير 

2018

 ناجحمقبول479مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيد جدايطحجذأّٚ اتراْٛى أدًذ صانخ انغ20١٧١١٢٠ًُٙٛ

 ناجح//جيد518جيد جداجيدمقبولجيد جدامقبولمقبولامتيازيطحجذدُاٌ ضًٛر عثذ انٕادذ ضًر21١٧١١٢١٘
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"المحاسبة"   قسم 2017دور مايو   (محاسبة  )كشف رصد تقديرات إمتحان تمهيدى ماجستير  تخصص 

(  53   ) طالب  مستجدون وباقون   وعددهم  غغغغغغغيطحجذراَٛا ٚذٛٙ عثذانذهٛى عفٛف22١٧١١٢٢ٙ
 راسب 

ويفصل
 غياب بدون عذر

جيدمقبولضعيفمقبولضعيف جدامقبولجيد جدايطحجذرجاءعٛذ عثذ انعظٛى لًخ23١٧١١٢٣
 دور يناير 

2018

 محضر غش فى مادة 

نظم معلومات محاسبية

جيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفجيدمقبوليطحجذرفٛذا ادًذ عثذ انفحاح دٕٚث24١٧١١٢٤
 دور يناير 

2018

 ناجحجيد جدا600امتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازيطحجذضارِ اتراْٛى عثذ انذًٛذ اتٕ انًجذ25١٧١١٢٥

 ناجحمقبول459مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامتيازيطحجذضارِ ياجذ عثذ انخانك يذًذ اتٕ ضًك26١٧١١٢٦

غغغغغغغيطحجذضعٛذ دًذ٘ ضعٛذ ريضا27١٧١١٢٧ٌ
 دور يناير 

2018

 عذر إجتماعي فى جميع 

المواد

جيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيديطحجذضهٕٖ انغرٚة يذًذ انشُا28١٧١١٢٨ٖٔ
 دور يناير 

2018

 ناجح//جيد512جيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولجيدامتيازيطحجذضًر ايجذ يصطفٙ خطاب29١٧١١٢٩

جيدمقبولمقبولمقبولضعيف جداجيد جداجيديطحجذضًر جًال عثذانذًٛذ انُٕٚش30١٧١١٣٠ٙ
 دور يناير 

2018

 ناجحمقبول463جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبوليطحجذضًر عثذ انجاتر عثذ انذًٛذ تكار31١٧١١٣١

 ناجح//جيد498جيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدجيد جدايطحجذعثٛر يذًذ يذًذ دحذٕت32١٧١١٣٢

 باق لالعادةجيد جدامقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبوليطحجذعالء يذًذ انذضٕلٙ اتراْٛى33١٧١١٣٣
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"المحاسبة"   قسم 2017دور مايو   (محاسبة  )كشف رصد تقديرات إمتحان تمهيدى ماجستير  تخصص 

(  53   ) طالب  مستجدون وباقون   وعددهم   ناجح//جيد504جيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداامتيازيطحجذعًاد دًذ٘ انطٛذ انطثار34١٧١١٣٤

جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدايطحجذيذًذ انطٛذ ادًذ يذًذ35١٧١١٣٥
 دور يناير 

2018

غغغغغغغيطحجذيذًذ رضا أتٕ انثذٔر تٕٛي36١٧١١٣٦ٗ
 راسب 

ويفصل
غياب بدون عذر

 باق لالعادةضعيفضعيفضعيفضعيف جداضعيف جدامقبولجيديطحجذيذًذ عثذ انذًٛذ اضًاعٛم انذتٕر37١٧١١٣٧

مقبولمقبولضعيف جداغمقبولمقبولمقبوليطحجذيذًذ عثذ انُثٙ دطٍ ادًذ ريضا38١٧١١٣٨ٌ
 دور يناير 

2018

 غياب بعذر اجتماعى فى 

مادة نظرية اقتصادية

39١٧١١٣٩
 يذًٕد اضًاعٛم األيثاتٙ انطٛذ

عثذانذٙ
جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدضعيف جدايطحجذ

 دور يناير 

2018

مقبولمقبولضعيفغضعيفمقبولغيطحجذيرفث يذًذ ادًذ انسق40١٧١١٤٠
 دور يناير 

2018

 عذر إجتماعي فى 

كمية ونظرية . مادتي د

 باق لالعادةمقبولضعيفضعيف جداضعيف جدامقبولجيدمقبوليطحجذيصطفٙ أدًذ يصطفٙ انجذش41١٧١١٤١

جيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفضعيف جداجيديطحجذيؤيٍ يرجضٙ دطٍ انفرارج42١٧١١٤٢ٙ
 دور يناير 

2018

 ناجح//جيد497مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدامتيازيطحجذَثٛهّ يذًذ عٕض هللا عثذ انْٕاب43١٧١١٤٣
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"المحاسبة"   قسم 2017دور مايو   (محاسبة  )كشف رصد تقديرات إمتحان تمهيدى ماجستير  تخصص 

(  53   ) طالب  مستجدون وباقون   وعددهم   ناجح//جيد494جيدجيدمقبولجيدجيدجيدمقبوليطحجذَعًٛة يجذٖ جٕفٛك رفعث44١٧١١٤٤

جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدضعيف جدايطحجذَٕرا يذًذ يذًذ يذًٕد لطاط45١٧١١٤٥ٙ
 دور يناير 

2018

مقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولجيديطحجذٔالء عهٙ يذًذ اتٕ عٛاد46١٧١١٤٦
 دور يناير 

2018

 ناجح//جيد527جيدجيدجيدجيد جدامقبولجيدجيد جدايطحجذٔالء يذًذ ادًذ أتٕعه47١٧١١٤٧ٙ

امتيازمقبولمقبولجيدضعيفجيدجيديطحجذٚاضًٍٛ يذًذ عثذانذكٛى يذًٕد48١٧١١٤٨
 دور يناير 

2018

49١٦١١٠١
اتراْٛى يذًذ إَر اتراْٛى يذًذ 

اتراْٛى
 باق لالعادةمقبولضعيف جدامقبولغضعيف جداضعيف جداضعيف جدايطحجذ

 غياب بعذر ثاني م  

نظرية اقتصادية

 ناجحمقبول479مقبولجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولتاقادًذ يذطٍ انطٛذ عثاش50١٦١١٠٦

غمقبولمقبولغغمقبولمقبولتاقاضالو يصطفٙ عثذ انفحاح ياز51١٦١١٠٩ٌ
 دور يناير 

2018

 غياب بعذر فى م إدارية 

وتكاليف ،نظرية اقتصادية 

ونظم معلومات محاسبية

مقبولجيدمقبولغغمقبولجيدتاقَذا عادل عثذ انذكٛى انطثاع52١٦١١٤٠ٙ
 راسب 

ويفصل

 قرار لجنة ناجحمقبول438مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولتاقادًذ ضعذ ادرٚص عه53١٦١١٤٣ٙ
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