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مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعملي

غيابغائب78514احمد اسعد البكري1
فقط ثالث وستون779234063اسعاف محمد حسام الطباع2
غيابغائب77720اسالم عبد الرحمن النعسان3
فقط أربع وسبعون796245074اماني ايمن طنيش 4
فقط تسع وستون794234669امينة سليمان المحمد5
غيابغائب78712اناس حسن البكور6
فقط ثالث وثالثون745211233أمجد خالد زعرور7
غيابغائب77025بشار هجيج الشهاب8
فقط إثنان وأربعون754212142جالل زهر الدين جبر9
فقط تسع وأربعون744242549حسين محمد العثمان10
غيابغائب73412حسين محمد صعب11
فقط سبع وستون751264167حال تامر شبيب12
فقط ست وستون747244266خالد جمال عمرو13
غيابغائب80819رغد اسامة الجرعتلي14
فقط ثالث وعشرون76815823سليمان عبد الفتاح أبو كشتو15
فقط ثمان وخمسون773253358صبا اكرم معال16
فقط إثنان وخمسون757193352صبا عبد الرزاق االحمد17
فقط خمس وخمسون729233255عبد اهلل بسام المصري18
فقط إثنان وستون762224062عبد اهلل خالد العمر الديري19
فقط أربع وستون765234164غياث محمد ديب سليم20
غيابغائب78012فاطمة محمد نمر21
فقط إحدى وسبعون756234871لجين كرم حبيب22
فقط إثنان وستون788224062لور علي عبيده23
فقط سبع وعشرون753111627محمد عبد اهلل عبد الكريم24
غيابغائب77118محمد عزام العلي25
فقط خمس وستون746155065محمود علي الشيخو26
فقط خمس وستون786214465مروة صفوان الحموي27
فقط سبع وخمسون726253257مصطفى احمد عبد الكريم28
فقط ثمان وستون792284068ميرا غسان الحركة29
غيابغائب77819نور بشير حمود30
فقط ست وعشرون776151126يارا حسن ياغي31
فقط ثمان وخمسون730184058يوسف خالد المصري32

!REF#الراسبين
فقط خمسونREF!183250#احمد انس االحمد1

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د لجنة الرصد
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مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعملي

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

غيابغائبREF!18#احمد عبد القادر عبد الرحمن2
فقط إثنان وثالثونREF!23932#احمد فايز داوود3
فقط ثمانية عشرREF!13518#اغيد اسامة الدبيات4
غيابغائبREF!22#امجد ماجد دعبول5
غيابغائبREF!21#رنيم احمد سالمة6
فقط ثالث وستونREF!184563#رهف اكرم فطوم 7
فقط ثمان وخمسونREF!184058#سليمان منذر خليل8
غيابغائبREF!14#غعثمان غياث الفارس9
غيابغائبREF!10#علي ماجد نصار10
غيابغائبREF!18#محمد نوفل شيخ احمد11
غيابغائبREF!20#محمود خوام12
غيابغائبREF!10#هند   االشتر نصرة13
فقط ثمان وأربعونREF!183048#عبد الكريم عفوف14
فقط تسع وخمسونREF!194059#حنين هيثم مقداد15
غيابغائبREF!20#خولة العلي16

!REF#االستضافة
فقط ثمانية عشر10818استضافة ادلباماني محمد الرفاعي1
فقط ثمان وخمسون184058استضافة ادلببرهان الدين محمد العمر2
غيابغائب18استضافة ادلبعادل خالد صالح3
غيابغائب15استضافة ادلبمحمود عبد الجبارالعلي4
غيابغائب10استضافة حلباسماعيل وعد ابو شاهين5
فقط سبع وخمسون253257استضافة حلباناغيم علي حيدر6
فقط تسع وخمسون263359استضافة حلبآالء محمد طلعت معلم7
غيابغائب11استضافة حلبآية محمد ايمن ناجي8
فقط خمس وأربعون261945استضافة حلببانة عبد الجبار ابراهيم9
فقط خمس وستون254065استضافة حلببشرى هيثم سفر10
غيابغائب19استضافة حلبحسن محمد علي الكيالني11
فقط خمس وخمسون233255استضافة حلبحنين عدنان السقا12
فقط ست وثالثون152136استضافة حلبخالد محمد جمال السلوم13
فقط سبعون205070استضافة حلبروان اسماعيل خضور14
فقط إثنان وأربعون113142استضافة حلبسنا محمود الشاغوري15
غيابغائب10استضافة حلبسومر عيسى الحمادة16
فقط إحدى وخمسون262551استضافة حلبعلي محمد الحسين17

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د لجنة الرصد
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مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعملي

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

فقط ثالث وخمسون272653استضافة حلبعلي محمدالعلي 18
فقط خمس وأربعون232245استضافة حلبعمر شحادة الخضر النجم19
غيابغائب21استضافة حلبعهد اسماعيل سلوم20
فقط إحدى وستون184361استضافة حلبكريم محمد خليل 21
فقط إثنان وخمسون213152استضافة حلبمجد حسام حمشو22
فقط أربع وخمسون252954استضافة حلبمي ابراهيم ديب23
فقط إحدى وثمانون265581استضافة حلبهديل ناصر مقصود24
غيابغائب18استضافة حلبياس محمد حربا25
غيابغائب10استضافة الحسكةاحمد محمد العوض26
فقط تسع وثالثون172239استضافة الحسكةاحمد مصطفى ابو طبشة27
غيابغائب19استضافة الحسكةاريج قاسم فطوم28
غيابغائب10استضافة الحسكةاسامة حسن الديس29
غيابغائب13استضافة الحسكةاسماعيل نور الدين القطريب30
فقط أربع وستون234164استضافة الحسكةالمجد ماهر عليا31
غيابغائب24استضافة الحسكةاليسار علي القصير32
فقط إحدى وسبعون234871استضافة الحسكةأماني امين زريقه33
فقط ثالث وستون154863استضافة الحسكةحسين يحيى حشيش34
غيابغائب16استضافة الحسكةرامي نزارعلوش35
فقط ستون204060استضافة الحسكةرحيم سمير الصهيوني36
فقط ثالث وأربعون232043استضافة الحسكةسها حسن زيد37
فقط إحدى وأربعون192241استضافة الحسكةعبد الجليل داود كركور38
فقط ثالث وستون224163استضافة الحسكةعدنان اسماعيل الخطيب39
فقط إثنان وستون194362استضافة الحسكةعلي ثابت مني40
فقط ثمان وأربعون192948استضافة الحسكةعلي حاتم الحسن41
فقط خمس وسبعون215475استضافة الحسكةعلي حسن حويجة42
فقط خمس وثالثون201535استضافة الحسكةعلي محمد االبراهيم43
فقط ست وسبعون265076استضافة الحسكةعمار محمد خلوف44
غيابغائب22استضافة الحسكةغالي محمد الحلو45
فقط تسع وستون264369استضافة الحسكةفرح علي الشيخ خضر46
غيابغائب10استضافة الحسكةكرم اسماعيل محمود47
فقط أربع وعشرون131124استضافة الحسكةمحمد احمد خلوف48
فقط عشرة10010استضافة الحسكةمحمد وليد مراد49
فقط أربع وثالثون231134استضافة الحسكةمهيار قاسم ديوب50

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د لجنة الرصد
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مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعملي

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

غيابغائب16استضافة الحسكةهيا علي الوند51
فقط ستة عشر10616استضافة الحسكةهيام غياث صيرفي52
فقط إثنان وستون224062استضافة الحسكةيزن سليمان عسكور53
فقط ثالث وأربعون162743استضافة الرقةراما خليل العوض54
فقط إثنان وثالثون102232استضافة الرقةعال علي خليف55
فقط إثنان وأربعون231942استضافة الرقةعلي حسن مجر56
غيابغائب14استضافة الرقةميرفت صطوف الجاسم57
فقط إحدى وستون214061استضافة دير الزورآيات بهزات الجرعتلي58
فقط ست وستون254166استضافة دير الزورتمام ابراهيم حبيب 59
فقط ثالثة عشر10313استضافة دير الزورخالد ايمن جرجنازي60
فقط تسعة عشر10919استضافة دير الزوركريم علي مقداد61
غيابغائب21استضافة دير الزوركمال سامر زريقة62
فقط ست وأربعون172946استضافة دير الزورمحمد صالح وسوف63
غيابغائب10استضافة دير الزورمحمد محمد جنيد64
غيابغائب28استضافة دير الزورمروة يوسف عبود65
غيابغائب20استضافة دير الزوروفاء محمود أورفلي66

!REF#الراسبين استضافة
غيابغائب22استضافة حلباماني زينو1
غيابغائب10استضافة حلبخديجة العبد العلي2
غيابغائب13استضافة حلبرحيم عدرة 3
غيابغائب20استضافة حلبصبا جمول4
فقط أربع وستون244064استضافة حلبعبد الكريم سمعول5
غيابغائب21استضافة حلبعلي السنكري6
غيابغائب19استضافة حلبمرح الشيخ يوسف7
غيابغائب20استضافة ادلب زيتونبراء سليمان االبراهيم8
فقط سبع وستون234467استضافة ادلب زيتونبسمة غفير9
غيابغائب21استضافة ادلب زيتونحميدة ادريس10
فقط تسع وخمسون194059استضافة ادلب زيتونصائب عوض11

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د لجنة الرصد
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مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعملي

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

فقط خمس وخمسون203555استضافة الرقةامنة الحمادة12

غيابغائب12استضافة الرقةايمان المضحي13
غيابغائب15استضافة الرقةسوسن العلي 14
غيابغائب10استضافة الرقةسومر شاهين15
غيابغائب13استضافة الرقةعروة رمزي الخطيب16
فقط ثالث وأربعون212243استضافة الرقةعمار مقداد17
فقط أربع وستون204464استضافة الرقةفواز العبد االبراهيم18
غيابغائب17استضافة الرقةمراد ابو اسماعيل19
غيابغائب16استضافة الرقةنجوى شاويش20
فقط سبع وخمسون213657استضافة الرقةنغم الحسين21
غيابغائب22استضافة الحسكةمرام امين22
غيابغائب10استضافة الحسكةمحمد زينو23
غيابغائب18استضافة الحسكةعالء الدين غيبور24
غيابغائب10استضافة دير الزورابراهيم هابيل25
فقط ست وأربعون172946استضافة دير الزورفدوى حمود26
غيابغائب13استضافة دير الزوركامل الماجد الفرج27
فقط ثمان وخمسون601184058أناغيم مازن مني 28
غيابغائب58226غيث غياث شاهين 29
غيابغائب43410منيارحيدر حيدر30
غيابغائب19حلبدانيه سمير االبراهيم31
فقط ثالث وأربعون172643حلبرامي نزار كحلة32
فقط سبع وخمسون174057حلبهيا قاسم اليازجي33
فقط إثنان وخمسون223052حلبشام توفيق حيدر34

فقط تسع وستون214869حلبنور ماجد العيان35
فقط إحدى وأربعون162541اديبة البرازي36
غيابغائبREF!18#حسن موسى37
غيابغائبREF!26#خزامى عجوب38

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د لجنة الرصد



الكيمياء التحليلية:المقرر الدورة االضافية2017/2016العام الدراسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
:............................تاريخه :االختصاص السنة االولى

مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعملي

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

فقط ست وأربعونREF!242246#روان وسوف39
فقط تسع وأربعونREF!173249#سالي نداف40
فقط خمس وستونREF!174865#عبد اهلل االحمد41
فقط تسع وستونREF!145569#علي الحركي42
فقط ستونREF!204060#مابل الخطيب43
فقط إحدى وستونREF!164561#ماهر جمول44
فقط إثنان وثالثونREF!171532#مجد القلفة45
غيابغائبREF!16#محمد الحمود46
فقط خمس وثالثونREF!171835#محمد الخطيب47

فقط تسع وعشرونREF!141529#مريم حميدي48
فقط إثنان وستونREF!224062#مصطفى الدبيات49
فقط ست وخمسونREF!164056#نزار درويش50
فقط خمس وسبعونREF!165975#هاشم العايق51

غيابغائبREF!10#يزن داؤد52
غيابغائبREF!17#يزن رزوق53
غيابغائبREF!16#الحسين عيشة54
فقط إثنان وسبعونREF!165672#ايمان زينو55
غيابغائبREF!20#محمد ابو الدان56
فقط تسع وعشرونREF!20929#محمد العيزوقي57
فقط ست وخمسونREF!144256#ياسر السيوفي58
فقط أربع وأربعونREF!172744#احمد الدعيمس59
غيابغائبREF!17#كريم القطريب60
غيابغائبREF!20#كنان العباس61
فقط إحدى وثالثونREF!191231#محمد هادي تركي الحسين62
فقط ثمان وخمسونREF!184058#سماح االبراهيم63
فقط خمس وستونREF!254065#سارة رزوق64
فقط ثالث وسبعون116273بثينة دلول65

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د لجنة الرصد
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مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعملي

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

فقط أربع وخمسونREF!193554# نوفل السلوم66
سنة خامسةغيابغائبREF!16#ميسر العلي67
غيابغائبREF!15#صادق امين68
غيابغائبREF!18#احمد طه69
فقط إحدى وسبعونREF!195271#المياس علي70

فقط ست وأربعونREF!212546#عبد عزو71
فقط تسع وعشرون2929ليس لديها عالمة عملي!REF#قمر حميدان72
فقط سبع وثالثون3737ليس لديها عالمة عملي!REF#بتول االبراهيم73
فقط ستونREF!204060#روان ابراهيم74
فقط سبع وثالثونREF!201737#حسن العلي75
غيابغائبREF!18#خلود العلي76
فقط خمس وثالثونREF!152035#خليل ضاهر الخليل77

فقط أربعونREF!152540#رنيم اسماعيل78
فقط ثمان وعشرونREF!19.5828#عمر غفير79
غيابغائبREF!10#نور فرحات 80
فقط ثمان وستونREF!244468#اسالم العوير81
فقط سبع وخمسونREF!174057#محمد صفوان الحموي82
غيابغائبREF!18#مصطفى نيوف83
فقط ثالث وعشرونREF!17623#ياسمين رستم84

فقط ستون213960استضافة حلبرغد القطلبي85
فقط إثنان وسبعون234972ناتاشا غازي86
فقط ست وأربعون163046فرح صافية 87
فقط ثالث وأربعون4343ليس لديها عالمة عمليزهراء حاج علي88
فقط أربع وستون0194564االء خديجة89
فقط ثمان وثمانون295988احمد الخليف90
فقط خمسون193150احمد الحبيب91
فقط إحدى وأربعون4141ليس لديها عالمة عمليهزار حاجي علي92

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د لجنة الرصد
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مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعملي

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

فقط إحدى وأربعون4141ليس لديها عالمة عمليعال المعراوي93
فقط إحدى وخمسون5151ليس لديها عالمة عمليرؤى سويدان 94

فقط ست وخمسون193756يمار وطفة95
فقط سبع وستون244367نغم الشيخ عمر96
فقط خمسون133750هيا عساني97
فقط إثنان وستون144862روان زينو98
فقط إحدى وسبعون205171مريم الدندل99

فقط خمس وثالثون3535ليس لديها عالمة عملياحمد طاهر100

فقط أربع وأربعون232144هيا الدالي101

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د لجنة الرصد


