
الجمهورية العربية السورية
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كلية الزراعة
فيزيولوجيا الحيوانات الزراعية:المقرر الفصل األول2019/2018العام الدراسي 

:تاريخه إنتاج حيواني:االختصاص /انتاج حيواني/السنة الرابعة 
مالحظات

كتابةمجموعالنظريالعممي 
فقط ثمان وستون824264268احمد منذر طاهر1
فقط خمس وسبعون449274875اسالم محمدغٌاث العوٌر2
فقط خمس وستون433283765امٌر نزار العبدو3
فقط ست وستون1146244266أحمد عبد الفتاح عبد الكرٌم4
فقط خمسون31232750آمال هاٌل الفرج5
غائبغائب115915باسل حسن كرماج6
فقط ثمانون382285280بالل محمد العمر7
فقط خمس وسبعون815255075دٌانا طرٌف السلوم8
فقط ست وسبعون942245276رغد ملحم خضور9
فقط إحدى وسبعون809294271رهف موفق السٌد10
فقط أربع وسبعون635245074رٌم عابد ابراهٌم11
فقط تسع وخمسون454213859زهرة عبدالمنعم طرابلسٌة12
فقط سبع وستون821283967سالً حاتم ارسالن13
غائبغائب30617سامر اسماعٌل عٌد14
فقط ثمان وعشرون570151328سائر خلفو الخلٌف15
فقط مائة5963070100سماهر واصل الحسٌن16
فقط سبعة عشر17صفر53517عبد الكرٌم محمد السلٌمان17
فقط ست وستون588244266عالء ابراهٌم السلٌمان18
فقط خمس وستون370214465علً حسٌن العوٌد19
فقط إحدى وخمسون195232851غرام ٌوسف الحسن20
فقط أربع وعشرون24صفر31024غنوه فاٌز رستم21
فقط تسع وعشرون46720929فادي أسعد سلهب22
فقط ست وثالثون299261036الرا احمد سفر23
فقط تسع وعشرون93025429محمد نصر الدٌن المحمد24
فقط سبعون246234770محمدهادي تركً الحسٌن25
فقط ثمان وستون431244468مرٌم حمود الرمضان26
غائبغائب95616مصطفى حكمت الدالً أحمد27
فقط تسع وسبعون1158255479معتصم  اسكندر الداوود28
فقط ثالث وأربعون412212243نجالء ماهر خدوج29
فقط خمس وخمسون957163955نعمت أحمد العبٌد30

الرقم الجامعياإلسم و الشهرة
الدرجة

عميد كلية الزراعة

األستاذ الدكتور سامر ابراهيم

لجنة لرصد فصل أول
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فقط ثالث وثمانون605295483نور بشار فطوم31
فقط سبع وسبعون829275077هال ٌوسف عجوب32
غائبغائب83427ٌارا علً اسماعٌل33
غائبغائب80716ٌاسٌن  محمد اسماعٌل34

الراسبون

فقط تسع وثمانون484266389عبٌدة غزوان الدندشل34ً
غائبغائب42229علي هيثم فخور35
فقط سبعون404264470الليث محمد عليا36
فقط سبع وستون519234467ريام علي الرحال37
فقط ثالث وثمانون804236083طه علي أسعد38
غائبغائب38924عبير هزاع سعد39
غائبغائب47426مرح محمد قنزع40
فقط خمس وستون407244165نور محمد أبو خضرة41
فقط أربع وأربعون405242044هبة محمد الصطوف42
فقط تسع وأربعون226222749هبة بشار النحاس43

فقط ثمان وثالثون502241438عبد هللا درزي المرعي
فقط سبع وأربعون508182947عبير رائد الحسن44

حملة خامسة

غائبغائب39928أغيد مخلص سليمان45
غائبغائب68525جابر خضر األحمد46
فقط إحدى وأربعون429251641حسين عبد هللا غزال47
فقط أربع وسبعون639284674رهف رياض عفيفه48
فقط خمس وستون688224365صالح حسن عروب49
غائبغائب37823صباح عبد المحسن خليفة50
فقط إحدى وأربعون157291241عبد المطيف ناصر حاج نعسان51
غائبغائب15مستنفذمحمد عبد الكريم عثمان52
53
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56
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