
الجمهورية العربية السورية صفحة7 من 1الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

االحصاء و تصميم التجارب:المقرر الفصل االول2018/2017العام الدراسي 
:تاريخو :االختصاص السنة الثالثة

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

فقط سبع وخمسون543263157آالء عبد الكريم الجمال1
فقط إثنان وخمسون548242852أنس فايز المحمود2
فقط ست وخمسون569233356احمد حاتم ضفار3
فقط أربع وخمسون545262854احمد سامي عموش4
فقط خمس وخمسون797253055احمد غسان المحسن5
فقط خمسون824262450احمد منذر طاىر6
فقط أربعون560251540اريج سمير ميوس7
فقط إحدى وأربعون314231841اسماعيل محمد رزوق8
فقط إحدى وستون832283361الزىراء ابراىيم عبود9
فقط إثنان وستون654293362باسمو غياث العرنجي10
فقط ثالث وخمسون544282553بتول مجد سموم11
فقط خمس وخمسون800262955براءه أحمد ابراىيم12
فقط إثنان وسبعون382284472بالل محمد العمر13
فقط ثمان وأربعون659232548بييره محمد الزبدي14
فقط خمسون443252550بيان جمال الدين مموحي15
فقط أربع وأربعون536232144جمعو عمي المحمود العمر16
فقط ست وأربعون606271946حنين رائد الحسن17
فقط أربع وثالثون666231134خزامى عمي عجوب18
فقط إثنان وستون546263662خميل ياسر الحسين19
فقط إثنان وستون815253762ديانا طريف السموم20
فقط ست وستون580283866ذو الفقار صخر حيدر21
فقط سبع وخمسون816253257راما ابراىيم سيفو22
فقط سبع وأربعون476272047راما غياث الحركة23
فقط خمسون623272350رزان جابر خموف24
فقط خمسون611262450رغد ايمن مقداد25
فقط اربع وثمانون565295584رغد جوزيف الحمو26
فقط خمسون510282250رغده غسان عباس27
فقط أربع وستون630273764رنده فريد السموم28
فقط إحدى وستون620263561رىام تمام الخطيب29
فقط سبع وخمسون822233457رىف عمي حمود30
غائب66926رىف مصطفى الجرف31
فقط ست وخمسون809282856رىف موفق السيد32
فقط خمس وأربعون668242145ريتا نزار عموش33

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة7 من 2الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

االحصاء و تصميم التجارب:المقرر الفصل االول2018/2017العام الدراسي 
:تاريخو :االختصاص السنة الثالثة

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط إثنان وخمسون635282452ريم عابد ابراىيم34
فقط ثمان وستون719284068ريما جياد االبراىيم35
فقط أربع وخمسون468262854ريما وائل حاج يوسف36
فقط إثنان وسبعون549294372زينب جبر جبر37
فقط ست وخمسون547263056زينب عمي العجيب38
فقط ثمان وأربعون570252348سائر خمفو الخميف39
فقط إثنان وخمسون821282452سالي حاتم ارسالن40
فقط ثمانون596295180سماىر واصل الحسين41
فقط إحدى وسبعون798294271سوزان توفيق القيوجي42
فقط أربع وأربعون676261844شادي عدنان غضنفر43
فقط سبعون556264470شيماء عبد اإللو العبد اهلل44
فقط خمس وثالثون251221335صالح سميمان حجازي45
فقط خمس وسبعون557284775صفا احمد حنيف محمد46
فقط إحدى وستون579283361ضرار صخر حيدر47
فقط ثالث وأربعون535222143عبد الكريم محمد السميمان48
فقط تسع وأربعون447252449عبدالكريم محمد الحسون49
فقط ثالث وستون793273663عال عمي النيساني50
فقط ثالث وخمسون588223153عالء ابراىيم السميمان51
فقط ثمان وعشرون57522628عالء يوسف غريب52
فقط ثالثون65623730عمي حسين الحركي53
فقط ست وأربعون722242246عمي خالد جاكيش54
فقط تسع وثالثون607231639عمي وائل زينو55
فقط ستون195243660غرام يوسف الحسن56
فقط ست وخمسون537263056فدوى عبداهلل الغريب57
فقط خمس وأربعون573252045لمى قتيبو القدموسي58
فقط أربع وخمسون555272754لمى محمد مؤمن الجرعتمي59
فقط ثالث وسبعون581284573لمى وسام الخدام60
فقط إحدى وخمسون423262551ماىر بالل جمول61
فقط سبع وثالثون420221537ماىر يوسف الصالوي62
فقط خمس وسبعون554304575مايا نضال جاكيش63
فقط سبع وأربعون595242347مجد محمد أبو خضره64
فقط ست وأربعون826232346محمد أسعد سميب65
فقط ثالث وأربعون479271643محمد صفوان الحموي66

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة7 من 3الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

االحصاء و تصميم التجارب:المقرر الفصل االول2018/2017العام الدراسي 
:تاريخو :االختصاص السنة الثالثة

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط ثالث وخمسون260262753محمد صالح الدين الالذقاني67
فقط تسع وخمسون538253459محمد عبد الرحيم العمي68
فقط أربعون709261440محمد فيصل اقزيز69
فقط إثنان وستون398253762محمود يحيى الضاىر70
فقط ثمان وأربعون618262248مرح حسين عبدو71
فقط سبع وخمسون431253257مريم حمود الرمضان72
فقط إحدى وخمسون521252651مفيده مصطفى الدعاس73
فقط ثالث وخمسون247252853ميند خالد النجم74
فقط أربع وأربعون812261844نغم حسن الخطيب75
فقط تسع وأربعون605242549نور بشار فطوم76
فقط إحدى وخمسون472282351نور جمال موسى77
فقط ثمان وخمسون594283058نور وائل شاىين78
فقط إثنان وخمسون562232952ىاشم خالد االحمد79
فقط ست وخمسون559282856ىدى نزار ونوس80
فقط أربع وأربعون587261844ىديل حاتم زعير81
فقط ست وخمسون806263056ىال أحمد غيبور82
فقط ثالث وستون577303363ىال سمير سيفو83
فقط إثنان وخمسون576292352ىال محمد االبراىيم84
فقط ثمان وستون829284068ىال يوسف عجوب85
فقط ثالث وخمسون592282553ىناء عمي الزرزوري86
فقط سبع وأربعون700232447ىويدا محمد األحمد87
فقط خمس وخمسون801253055ىيا حسام الحزواني88
فقط أربعون574251540والء عمي الشيخ محمود89
فقط سبع وخمسون834282957يارا عمي اسماعيل90
فقط خمس وأربعون593271845يارا عماد الصييوني91
فقط خمسون708252550ياسمين فيصل اقزيز92
فقط ست وخمسون439292756يزن دريد عزو93
فقط ثمان وأربعون492252348يزن محمد دىمان94
فقط تسع وخمسون626283159يوال محمد الحالق95

طالب التحويل
فقط سبع وأربعون990232447آسية الكردي1
فقط إثنان وخمسون937223052بيان عبد السالم النعيم2
محرومغائب9280تمام عبد الجبار خميل3

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة7 من 4الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

االحصاء و تصميم التجارب:المقرر الفصل االول2018/2017العام الدراسي 
:تاريخو :االختصاص السنة الثالثة

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

محرومغائب9650حال عصام االسعد4
فقط ستون942283260رغد ممحم خضور5
فقط خمسون949262450رنيم اسماعيل عدرة6
فقط خمس وأربعون943232245ريم نضال الراعي7
فقط سبع وأربعون930252247محمد نصر الدين المحمد8
فقط تسع وأربعون956232649مصطفى حكمت الدالي احمد9
فقط أربع وخمسون957272754نعمت احمد العبيد10
فقط ست وثالثون979231336يزن اكرم داؤد11

االستضافة
محرومغائب5ادلبحسين ياغي1
فقط تسع وخمسون101263359ميسم الفارس2
اعادة العمميفقط ستون117263460روال جقمور3
محرومغائب7ادلببيان الزينو4
اعادة العمميفقط تسع وثالثون108221739عال معراوي5
فقط سبع وخمسون111263157خديجو الفرج6
فقط أربع وأربعون102222244رىف المحمد االبراىيم7
اعادة العمميفقط ثمان وأربعون109242448المياس عمي8
غائبالرقةرييام السالم9
110ىزار حجي عمي10
اعادة العمميفقط ثالث وخمسون104272653بتول ضوا11
اعادة العمميفقط ست وخمسون103263056احمد عبد الكريم12
اعادة العمميفقط ثمان وثالثون107231538باسل كرماج13
محرومغائب5حمبرحيم حيدر14
غائبحمبميساء المصطفى15
فقط ست وعشرون100111526حسين الضاىر16
 فقط ثمان وثالثون396172138احمد سميم رضوان17
فقط خمس وخمسون658233255الحسين عيشة18
اعادة عمميغائب40425الميث عميا19
فقط خمس وثالثون115161935اياد أحمد العبيد20
اعادة عمميفقط ثالث وخمسون383262753ايمان زينو21
فقط تسع وأربعون399222749أغيد مخمص سميمان22
غائب43320أمير نزار العبدو23
اعادة عمميفقط إثنان وخمسون150252752آالء عمر الجاسم24

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة7 من 5الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

االحصاء و تصميم التجارب:المقرر الفصل االول2018/2017العام الدراسي 
:تاريخو :االختصاص السنة الثالثة

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط خمس وأربعون528182745بشرى أحمد الجبر25
فقط تسع وأربعون147163349حسن أحمد عزوز26
فقط ست وثالثون429152136حسين عبد اهلل غزال27
فقط تسع وثالثون725172239رشا البكور28
اعادة عمميفقط سبع وثالثون261251237رشا باسم يعقوب29
اعادة عمميفقط أربع وأربعون512242044رشا كريم ونوس30
غائب24122رفيف نزار خميل31
فقط سبع وثالثون454132437زىرة طرابمسية32
غائب17010زينب عمي دىنة33
فقط أربعون520162440سارة حمود34
اعادة عمميفقط تسع وأربعون672262349سحر قشمر35
غائب68820صالح عروب36
غائب27124عبد العزيز حمدو نمر37
غائب39314عرين موريس زيدان38
اعادة عمميفقط ست وثالثون370231336عمي حسين العويد39
غائب92عمي محمد جمول40
اعادة عمميفقط خمسون310252550غنوة فايز رستم41
فقط تسع وثالثون467142539فادي سميب42
اعادة عمميفقط ثالث وأربعون290251843فاطمة الينداوي43
فقط ثمان وثالثون509182038لبنى غسان وردة44
اعادة عمميفقط ست وأربعون425252146لوتس رزوق45
فقط تسع وعشرون376141529محمد جبر46
فقط ست وثالثون418132336محمد نزار الدبيات47
فقط ثالث وثالثون437161733ميس مأمون غالي48
فقط إحدى وأربعون417172441ناديا بركات الحمدو 49
فقط خمسون407183250نور أبو خضرة50
غائب40510ىبة الصطوف51
فقط إثنان وخمسون462114152ىبة فيصل درويش52
فقط تسع وثالثون663162339ىال محفوض53
فقط ست وثالثون662112536يمار حمودي54
فقط تسع وثالثون438142539يمام خمف55
محروميمامة الباشا56
فقط سبع وأربعون827232447يزن الخطيب57

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة7 من 6الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

االحصاء و تصميم التجارب:المقرر الفصل االول2018/2017العام الدراسي 
:تاريخو :االختصاص السنة الثالثة

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط ثمان وثالثون825152338عمار البعريني58
فقط ثالثون936131730خضر عدنان محمود59
فقط سبع وعشرون932171027عبد اهلل عمر األحمد60
فقط إحدى وأربعون833182341محمد نجيب الشيخ61
/محروم/اعادة عممي غائب0حمبنورا عدنان أبو شاىين62
غائب22زيتونأحمد صطام جرجنازي63
غائب13زيتونبياء عدنان غفير64
/محروم/اعادة عممي غائب1860أحمدعبد الناصر دعيمس65
فقط ست وأربعون233202646آالء أحمد بوظان66
اعادة عمميفقط إحدى وخمسون524262551ديانا أحمد الشيخ آدم خضر67
غائب17521رشا قتيبة ناصر68
غائب13515ريم صالح الدين سالم69
غائب15613زينب الفارس70
اعادة عمميغائب10515شادي عدنان ىويس71
فقط إحدى وثالثون325141731صبا حويجة72
اعادة عمميغائب5111صبحي جابر القاسم73
فقط ست وأربعون502153146عبد اهلل درزي المرعي74
غائب19عبيدة الدندشمي75
فقط خمس وأربعون136172845عالء شمس الدين خبازة76
غائب50525نيفين محمد فندي77
اعادة عمميفقط سبع وأربعون650242347ىشام الضبعان78
فقط ست وعشرون648121426دعاء الخميف79
محرومادلبربا حبوش80
اعادة عمميفقط ثمان وثالثون22132538معتصم الداوود81
غائب3111آمال ىايل الفرج82
اعادة عمميفقط إثنان وأربعون316241842ساىر سميم سعد83
غائب16314عبد الكريم عمر نصر84
غائب15716عبد المطيف ناصر الحاج نعسان85
غائب19الفراتبالل بسام حربا86
غائب10أحمد الخالد87
فقط إحدى وثالثون713161531سارة ىرموش88
فقط تسع وعشرون712171229نسرين عروف89
تسويةفقط إثنان وخمسون112282452ىيا الجاسم90

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة7 من 7الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

االحصاء و تصميم التجارب:المقرر الفصل االول2018/2017العام الدراسي 
:تاريخو :االختصاص السنة الثالثة

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

تسويةفقط إثنان وستون41253762احمد ابو زمر91
فقط إحدى وخمسون11252651يارا محفوض92
فقط ست وأربعون106172946ريم المصياتي93
غائب027شرف محفوض94

%15.85بمغت نسبة النجاح 

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر


