
 

 6102-6102( للعام الدراسي  األولى سن االقتصاد الزراعي الورحلة )نتائج الدور الثاني لطلبة ق    

 
 

 خ

 
 اعى انطانة

 

يثادئ 
 1/الرصاد 

اَكهٍضي 
/1 

يثادئ 
 يذاصٍم 

سٌاضٍاخ 
 ػايّ

يثادئ 
 2الرصاد /

يثادئ إَراج 
 دٍٕاًَ 

يثادئ 
 إسشاد

داعثاخ 
/2 
 

دمٕق 
 إَغاٌ 

 
 1داعثاخ/

 
 ٌحٔلايثادئ 

 
 2اَكهٍضي /

 
 يثادئ  تغرُّ

 

 سٌاضٍاخ الرصادٌّ

              هتوسط أدًذ ػادل 1

  هتوسط   هتوسط جيد   هقبول  هتوسط  هقبول ضعيف داذى ػثذ انشصاق 2

    هقبول ضعيف    هقبول     هقبول ضعيف صكشٌا ٌذٍى خضٍش  3

           هقبول    عشيذ شاتد يذًذ 4

          هقبول    هقبول ي ػًش يذًٕد ػالٔ 5

 هقبول   هقبول     هقبول  هقبول  هقبول هقبول يذًذ أٌاد ػضٌض  6

 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف   ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف يذًذ طاْش دًادي 7

     جيد          ٌَٕظ عؼذ 8

 

 

 

 

 

 

 

 



 6102-6102( للعام الدراسي  الثانية لورحلة )سن االقتصاد الزراعي انتائج الدور الثاني لطلبة ق

  
يثادئ صُاػاخ  يثادئ ذشتح خصٕتح ٔذغًٍذ  اعى انطانة خ

 غزائٍح
يثادئ 

 1الرصاد /
إدصاء  2اَكهٍضي / 1َظشٌح جضئٍح /

 صساػً
يثادئ 
 ٔلاٌح

دشٌح 
 ٔدًٌمشاطٍح

َظشٌح 
 2جضئٍح

 2داعثاخ/ يثادئ إدصاء

        قبوله  هقبول ضعيف ضعيف أدًذ جاعى يذًذ  1

      ضعيف      هقبول أعايّ نؤي فخشي 2

        هقبول     أٌغش خهٍم يذًذ  3

          هقبول   سائذ جًال ػطٍّ 4

        هقبول    هقيول سلٍّ أدًذ خهف 5

      ضعيف       عايً إعًاػٍم  6

          هقبول  هقبول عهًٍاٌ فالح دغٍ 7

        بولهق     ػهً فشع صتٍ 8

      ضعيف       ػًش خطاب 9

 هقيول     ضعيف ضعيف    ضعيف  ػًش شٓاب أدًذ 11

      ضعيف     ضعيف هقيول يذًذ سٌاض ػثذ 11

 هقبول هقبول    ضعيف      ضعيف يذًذ فٍصم َاجً 12

  هقبول    ضعيف     ضعيف هقبول يذًذ كًال يذًذ 13

  هقبول ضعيف          يذًذ ٌاعٍٍ يٍٓذي  14

            هقبول يشِٔ طّ يذًذ 15

      ضعيف هقبول  يمثٕل  ضعيف ضعيف يصطفى صثاح َٕسي 16

 هقبول   هقيول يمثٕل ضعيف ضعيف    ضعيف  ٔنٍذ خانذ دًٍذي 17

            هقبول اعشاء جًؼح يذًذ 18

 

 

 



 

 6102-6102( للعام الدراسي سن االقتصاد الزراعي الورحلة ) الثالثةنتائج الدور الثاني لطلبة ق

 
ادصاء  اعى انطانة خ

 صساػً
 ذذًٍم

الرصاد 
 1كهً

 يثادئ يذاعثح ذًٌٕم ٔذغهٍف تذٕز ػًهٍاخ  الرصادٌاخ إَراج إداسج يضاسع يذاعثّ صساػٍح ذغٌٕك صساػً طشق تذس

 ضعيف       ضعيف هقبول  داسز ػًاد دغٍٍ 1

 ضعيف  ضعيف  ضعيف ضعيف    هقبول فاضم جٕاد صٍٓة 2

  ضعيف  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف هقبول يذًذ عؼذ ػًش 3

   هقبول   هقبول     ْانّ َاًْ َجى 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6102-6102( للعام الدراسي  الرابعة سن االقتصاد الزراعي الورحلة )نتائج الدور الثاني لطلبة ق

 
الرصادٌاخ  ذًٍُح صساػٍح 2الرصاد لٍاعً / 1الرصاد لٍاعً / اعثح صساػٍحيذ اعى انطانة خ

 يٕاسد طثٍؼٍح
ذجاسج 

 خاسجٍح
ذمٌٕى 

 2يشاسٌغ
ذخطٍظ 
 صساػً

 الرصاد سٌاضً  ذذهٍم أعؼاس

 هقبول هتوسط  جيد  هقبول هقبول هقبول   صٌُّ َاًْ يذم  1

      هقبول     عٓاو يذًذ دًاد 2

 هقبول      هقبول  لهقبو  ػهً كشٌى يذًذ 3

       هقبول    يشٌى أكشو ػثذ انهطٍف 4

 هقبول     هقبول     يُٓذ صثاح تذس  5

 هقبول     هقبول هقبول  هقبول هقبول َٕس صثاح يذًذ 6

 هقبول    هتوسط      َثشاط سؤٔف عؼٍذ 7

ٌاعٍٍ إَس ػثذ  8

 انشصاق

 هقبول         

  
                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     



                     

 6102-6102للعام الدراسي  اجستيرسن االقتصاد الزراعي الونتائج الدور الثاني لطلبة ق 

 
 ذًٍُح يرمذو يرمذو  إَراجالرصادٌاخ  طشق تذس يرمذو َظشٌح جضئٍح يرمذو اعى انطانة خ

    هتوسط فاضم َافغ  حٌعاس 1

    جيد عايش شؼالٌ صانخ 2

  جيد جدا  جيد شٓذ ػثذ انذًٍذ عشداٌ 3

   هتوسط هتوسط هً رتاٌصٍٓة ػ 4

 ضعيف ضعيف هتوسط ضعيف ػهً تُذس ػهً 5

 

 


