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مالحظات
كتابةمجموعنظريعملي

فقط ثالث وستون777125163اسالم عبد الرحمن النعسان1
فقط إحدى وستون796204161اماني ايمن طنيش 2
غيابغائب79018اية محمد ماهر الخولي3
فقط إحدى وأربعون728132841أحمد عبد الباسط المصري4
غيابغائب74511أمجد خالد زعرور5
غيابغائب75419جالل زهر الدين جبر6
غيابغائب74410حسين محمد العثمان7
غيابغائب75111حال تامر شبيب8
فقط أربع وستون782184664خالد الخطاب9
فقط إثنان وستون747144862خالد جمال عمرو10
فقط ثالث وستون772164763دعاء علي كاكور11
فقط ثمان وخمسون808124658رغد اسامة الجرعتلي12
غيابغائب78314ريتا خجادور موسيس13
غيابغائب77322صبا اكرم معال14
غيابغائب75710صبا عبد الرزاق االحمد15
فقط ثمان وعشرون729181028عبد اهلل بسام المصري16
فقط ثالث وثالثون762102333عبد اهلل خالد العمر الديري17
غيابغائب76510غياث محمد ديب سليم18
فقط خمس وثالثون756132235لجين كرم حبيب19
غيابغائب76414محمد عبد الرحمن بكور20
فقط إثنان وثالثون771102232محمد عزام العلي21
فقط إحدى وعشرون74612921محمود علي الشيخو22
فقط ثالثون786111930مروة صفوان الحموي23
فقط ست وخمسون766144256نوار ياسر ضوا24
غيابغائب77810نور بشير حمود25
فقط ثالث وعشرون776101323يارا حسن ياغي26
غيابغائب73010يوسف خالد المصري27

!REF#الراسبين
فقط ست وعشرونREF!141226#احمد انس االحمد1
غيابغائبREF!11#احمد عبد القادر عبد الرحمن2
غيابغائبREF!12#امجد ماجد دعبول3
غيابغائبREF!17#رنيم احمد سالمة4
فقط ثالثونREF!121830#رهف اكرم فطوم 5

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة
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الدرجة

فقط ثالث وخمسونREF!114253#سعاد عمر الشيخ ابراهيم6
فقط أربع وستونREF!125264#سليمان منذر خليل7
غيابغائبREF!14#عادل اسماعيل قنوع8
غيابغائبREF!13#محمد نوفل شيخ احمد9
فقط خمس وثالثونREF!152035#يارا علي الكرع10
فقط ثمان وأربعونREF!222648#خلود العلي11
غيابغائبREF!13#هند نصرة12

!REF#االستضافة
غيابغائب14استضافة ادلبمحمود عبد الجبارالعلي1
فقط ثالثون111930استضافة حلبآالء محمد طلعت معلم2
غيابغائب20استضافة حلببانة عبد الجبار ابراهيم3
فقط خمس وأربعون103545استضافة حلببشرى هيثم سفر4
فقط إثنان وثالثون151732استضافة حلبحسن محمد علي الكيالني5
فقط أربع وأربعون103444استضافة حلبحنين عدنان السقا6
غيابغائب11استضافة حلبعلي محمدالعلي 7
غيابغائب10استضافة حلبعمر شحادة الخضر النجم8
فقط ثمان وعشرون101828استضافة حلبكريم محمد خليل 9
فقط ثمان وسبعون156378استضافة حلبلينا عبد الحكيم العمر10
فقط أربع وثالثون112334استضافة حلبمجد حسام حمشو11
غيابغائب16استضافة حلبمنذر عدنان شتيان12
فقط ثالثون201030استضافة حلبمي ابراهيم ديب13
فقط أربع وأربعون123244استضافة حلبمي خلدون الضحاك14
فقط تسع وستون185169استضافة حلبياس محمد حربا15
فقط ثالثون111930استضافة الحسكةاحمد مصطفى ابو طبشة16
فقط ثمان وأربعون192948استضافة الحسكةاحمد نزار الحاج17
فقط ثمان وخمسون124658استضافة الحسكةاريج قاسم فطوم18
فقط تسع وثالثون172239استضافة الحسكةالمجد ماهر عليا19
فقط ثمان وأربعون212748استضافة الحسكةأماني امين زريقه20
فقط ثمان وخمسون164258استضافة الحسكةراما محسن الدعبول21
فقط ثالث وستون174663استضافة الحسكةرامي نزارعلوش22
غيابغائب15استضافة الحسكةرحيم اسامة نصره23
فقط ثالث وعشرون111223استضافة الحسكةعدنان اسماعيل الخطيب24
فقط إحدى وخمسون183351استضافة الحسكةعلي ثابت مني25

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د.أ
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غيابغائب10استضافة الحسكةعلي حسن حويجة26
فقط عشرون17320استضافة الحسكةعلي محمد االبراهيم27
فقط إحدى وثالثون22931استضافة الحسكةعمار محمد خلوف28
غيابغائب20استضافة الحسكةمحمد علي ايمن كحيل29
فقط أربع وثالثون181634استضافة الحسكةهيا علي الوند30
فقط ثالث وعشرون15823استضافة الحسكةيمار اسامة وطفة31
فقط ست وثالثون112536استضافة الرقةراما خليل العوض32
غيابغائب10استضافة الرقةعلي حسن مجر33
غيابغائب11استضافة الرقةميرفت صطوف الجاسم34
فقط سبع وعشرون121527استضافة دير الزوراغيد غياث احمد35
غيابغائب13استضافة دير الزورآيات بهزات الجرعتلي36
فقط سبع وثالثون142337استضافة دير الزورحسن يحيى ديوب37
فقط أربعة عشر14014استضافة دير الزورخالد ايمن جرجنازي38
غيابغائب14استضافة دير الزورصبا احمد جلعوط39
فقط ثالثون111930استضافة دير الزوركريم علي مقداد40
فقط أربع وأربعون133144استضافة دير الزورماريا فريد رزوق41
فقط ثمان وعشرون121628استضافة دير الزورمحمد صالح وسوف42
فقط ستون194160استضافة دير الزورمروة يوسف عبود43
غيابغائب20استضافة دير الزورهبة اهلل محمد خربيط44
فقط إثنان وستون115162استضافة دير الزورهديل رحيل العلي45
فقط ثالث وعشرون111223استضافة دير الزوروفاء محمود أورفلي46

#REF!
!REF#الراسبين استضافة

فقط ثالث وثالثون171633استضافة حلباماني زينو1
فقط سبع وأربعون182947استضافة حلبخديجة العبد العلي2
فقط ثمان وثالثون172138استضافة حلبرحيم عدرة 3
فقط ثمان وثالثون112738استضافة حلبصبا جمول4
غيابغائب12استضافة حلبعبد الكريم سمعول5
غيابغائب10استضافة حلبعلي السنكري6
غيابغائب11استضافة حلبمحمد الزير7
فقط إثنان وخمسون232952استضافة حلبمرح الشيخ يوسف8
غيابغائب11استضافة ادلب عامحسام خميس9
فقط إثنان وستون214162استضافة ادلب زيتونبسمة غفير10

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د.أ
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فقط سبع وأربعون163147استضافة ادلب زيتونحميدة ادريس11
فقط ستة عشر10616استضافة ادلب زيتونراما الخدام12
غيابغائب10استضافة الرقةامنة الحمادة13
فقط ثمان وثالثون142438استضافة الرقةسوسن العلي 14
فقط ثالثة عشر11213استضافة الرقةعروة رمزي الخطيب15
فقط خمسون212950استضافة الرقةفواز العبد االبراهيم16
فقط إحدى وثالثون131831استضافة الرقةنغم الحسين17
فقط سبعون135770استضافة الحسكةمرام امين18
غيابغائب10استضافة دير الزوراشرف الحمو19
غيابغائب12استضافة دير الزورعالء علوش20
فقط ثالث وستون135063استضافة دير الزورعلي زيد21
فقط خمس وأربعون212445استضافة دير الزورفدوى حمود22
غيابغائب10استضافة دير الزوركامل الماجد الفرج23
فقط أربعة عشر14014استضافة دير الزورمحمد زيد24
فقط إحدى عشر11011خليل ضاهر الخليل25
فقط تسع وثالثون601162339أناغيم مازن مني 26
فقط إثنان وستون550174562بشرى حين الحمد الحسن الخليف 27
غيابغائب59715رزان أحمد الدراج 28
فقط ثالث وسبعون623165773رزان جابر خلوف29
فقط تسع وخمسون578194059ريم عماد العثمان 30
غيابغائب54918زينب جبر جبر 31
فقط تسع وثالثون632162339سكارليت علي ديوب 32
فقط ثمان وسبعون573215778لمى قتيبة القدموسي 33
فقط سبع وأربعون568163147نوار محمد شتيان 34
غيابغائب59111يمار محمد الخطيب 35
فقط ست وعشرون42417926ندى محمد الحاج حسن36
فقط ثالث وأربعون222143ادلب عامهبة محمد العوض37
فقط ست وثالثون102636ادلب زيتونرامي علي الجرعتلي38
فقط خمس وأربعون133245دير الزورنهى ياسين محفوض39
غيابغائب13دير الزورنيرمين مروان الماغوط40
فقط إثنان وثالثون151732الرقةرنيم علي اسماعيل41
فقط أربع وأربعون133144الحسكةروان حسان جمول42
فقط سبع وستون145367حلبأحمد منذر طاهر43

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د.أ
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فقط سبع وأربعون113647حلبهيا قاسم اليازجي44
غيابغائب12ادلب زيتونيوسف حكمت قربى 45
غيابغائب43315أمير نزار العبدو46
فقط ثمان وثالثون387152338محمد أيمن الحسن 47
غيابغائب41215نجالء ماهر خدوج48
فقط ثمان وستون464125668هال زكوان ضوا49
غيابغائب10أديبه عبد الحميد التمر البرازي50
فقط إحدى وستون105161روان زينو51
فقط ثالث وسبعون294473رهف مصطفى الجرف52
فقط إثنان وأربعون113142هيا ماهر عساني53
غيابغائب17يزن عماد الدين رزوق54
فقط عشرون14620أحمد علي حمدان55
فقط ثمان وخمسون154358شيماء محمد بري56
غيابغائب14اسماعيل رزوق57
فقط ست وعشرون29920626الرا احمد سفر58
فقط ثمان وعشرون111728نسرين الحسين59
فقط ست وخمسون510203656رغدة عباس60
غيابغائب15حسن موسى61
فقط إثنان وأربعون123042ايمان المضحي62
فقط ثمان وخمسون94958مصطفى الدالي احمد63
فقط تسع وستون195069يزن دهمان64
غيابغائب12.5عمر غفير65
فقط إثنان وسبعون135972بثينة دلول66
فقط عشرة10010حنين مقداد67
غيابغائب12ساجدة فخور68
فقط إثنان وثمانون235982حسن العلي69
فقط أربع وأربعون162844مهران الحموي70
فقط ست وعشرون2626ليس لديها عالمة عمليبتول االبراهيم71
استضافة الحسكةفقط إحدى وثمانون285381كريم عيسى72

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د.أ
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غيابغائب13عالء خبازة73
فقط تسع وخمسون144559نور المال74
فقط ثالث وأربعون172643ريام محفوض75
فقط ثمان وعشرون101828علي جاكيش76
فقط إثنان وسبعون155772امل ناصر77
غيابغائب15مصطفى نيوف78
فقط ثمان وثالثون172138سارة خالد رزوق79
فقط ثالث وعشرون16723راما الحركة80
فقط خمس وأربعون212445احمد المحمد طه81
فقط إثنا عشر11112مجد القلفة82
فقط ست وخمسون164056مابل الخطيب83
فقط إحدى وخمسون123951محمد اقزيز84
فقط سبع وخمسون144357االء خديجة85
فقط أربع وأربعون143044سامر اسماعيل عيد86
غيابغائب13نجاح العبد87
فقط إحدى وثالثون3131ليس لديها عالمة عمليزهراء الحاج علي88
غيابغائب17مراد ابو اسماعيل89
فقط ثالث وخمسون163753رغد القطلبي90
فقط إثنان وأربعون4242ليس لديها عالمة عملياليسار القصير91
غيابغائب15امير العبدو92
غيابغائب11عمار مقداد93
غيابغائب13عبد الكريم عفوف94
فقط إثنان وخمسون5252ليس لديها عالمة عملينغم القصير95
فقط ست وستون244266لمى الجرعتلي96
فقط أربع وخمسون114354يمام الخطيب97
فقط خمس وخمسون5555ليس لديها عالمة عمليبتول الحسن98
فقط إثنان وخمسون104252محمد الدبيات99

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د.أ
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فقط ست وثالثون3636ليس لديها عالمة عمليبيان الصالح100
فقط خمس وخمسون154055محمد الحلبي101
فقط ثمان وخمسون193958صبا االحمد102
فقط تسع وستون125769رامي زينو103
فقط أربع وستون244064مرح قنزع104
فقط سبع وأربعون4747ليس لديها عالمة عمليعيير سعد105
فقط إحدى عشر1111ليس لديها عالمة عملياحمد الحبيب106
فقط أربع وأربعون172744حسين حشيش107
فقط ست وخمسون154156يارا لصهيوني108
فقط إثنان وسبعون175572محمد الحموي109
112
113
114
115
116
117
118

عميد كلية الزراعة

معد النجار.د.أ


