
الجمهورية العربية السورية صفحة4 من 1الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

الحشرات االقتصادية:المقرر الفصل االول2018/2017العام الدراسي
:............................تاريخه هندسة زراعية:االختصاص الثالثة

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

فقط تسع وأربعون3962127.549احمد سميم رضوان1
فقط إحدى وستون449154661اسالم محمد غياث العوير2
غائب12ايمان زينو3
فقط ثالث وخمسون262163753إياد معن عدرة4
فقط ثمان وستون4281849.568أمل قتيبة ناصر5
غائب43319أمير نزار العبدو6
فقط سبع وستون6741551.567أنغام سعد7
فقط سبع وخمسون1501541.557آالء عمر الجاسم8
فقط خمس وستون409194665بانة الحواط9
فقط خمس وستون4731450.565بشرى ثائر الخطيب10
فقط ثمان وأربعون696153348بيان الصالح11
محروم147حسن أحمد عزوز12
غائب38628دعاء الحجي13
فقط إحدى وخمسون6781337.551راما جبر14
محروم261رشا باسم يعقوب15
محروم512رشا كريم ونوس16
محروم241رفيف نزار خميل17
فقط إثنان وستون465144862رؤى المال18
غائب15زينب عمي دهنة19
غائب45617سارة العامود20
فقط أربع وأربعون520172744سارة حمود21
فقط إحدى وسبعون672155671سحر قشمر22
غائب36819سوزان الحركة23
غائب37219سوسن غسان الخميل24
فقط سبع وخمسون380174057شذى المحسن25
محرومعرين موريس زيدان26
فقط ثمان وثالثون3701621.538عمي حسين العويد27
غائب92عمي محمد جمول28
فقط تسع وستون679185169غفران فاضل29
محرومفاطمة الهنداوي30
فقط خمس وستون444214465فهد الحموي31

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة4 من 2الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

الحشرات االقتصادية:المقرر الفصل االول2018/2017العام الدراسي
:............................تاريخه هندسة زراعية:االختصاص الثالثة

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

فقط ثالث وستون692164763مارسيل السعد32
محروممحمد أحمد الغانم33
محروممحمد جبر34
غائب10محمد نزار الدبيات35
غائب47420مرح قنزع36
غائب11ميس مأمون غالي37
فقط خمس وثالثون4121123.535نجالء ماهر خدوج38
محروم379نرمين زيدان39
غائب22012نور فايز داؤد40
غائب45915نور كمال حيدر41
فقط أربع وستون410135164هدى لؤي طه42
غائب48815هدى مصطفى رزوق43
فقط تسع وخمسون4641444.559هال زكوان ضوا44
غائب15وسام غياث الدبيات45
فقط ثالث وثالثون1401220.533ياسرعمار السيوفي46
محروميمام خمف47
فقط سبع وستون458135467يمام ديوب48
غائب70515يمامة الباشا49

التحويل المتماثل
غائب82715يزن الخطيب1
غائب14.5ياسين اسماعيل2
غائب19طه أسعد3
غائب75719صبا األحمد4

االستضافة
محرومحسين عمي الضاهر1
فقط إثنان وأربعون9361130.542خضر عدنان محمود2
فقط تسع وعشرون4381216.529عوض عبد الرزاق بديوي3
محروممرح فايز شاليش4
فقط ست وخمسون4371342.556نورا عدنان أبو شاهين5
محرومبهاء عدنان غفير6
غائبحميد غزوان ناعس7

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة4 من 3الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

الحشرات االقتصادية:المقرر الفصل االول2018/2017العام الدراسي
:............................تاريخه هندسة زراعية:االختصاص الثالثة

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

محرومزينة زياد زقزاق8
غائب37612ديانا حيدر9
فقط ست وخمسون22104656آالء أحمد العمي10

الحممة
فقط ست وعشرون2551114.526أحمد محمد سمير ضعون1
غائب18615أحمدعبد الناصر دعيمس2
فقط إحدى وستون4871644.561خزامى اسماعيل فرج3
فقط ست وستون182125466رامي مخمص زينو4
إعادة عمميفقط سبع وستون175175067رشا قتيبة ناصر5
محروم105شادي عدنان هويس6
فقط إثنان وستون2561546.562صبا محمد أبي سن7
فقط إثنان وخمسون511437.552صبحي جابر القاسم8
إعادة عمميغائب48417عبيدة غزوان الدندشمي 9
غائب50814عبير رائد الحسن10
محروم136عالء شمس الدين خبازة11
فقط ثالث وخمسون1871438.553عمي عبد الدعيمس12
فقط إثنان وأربعون296162642عمي غسان الصالح13
فقط إحدى وستون297134861عمي نظير هاشم14
فقط ستون1211643.560عمار عماد الحموي15
غائب27210لؤي وائل شاهين16
فقط ثمان وأربعون246143448محمد هادي تركي الحسين17
غائب26515ميس رائد ياغي18
فقط تسع وأربعون217123749نوار منذر الصالح19
إعادة عمميفقط ستون295204060نور بسام بدور20
غائب51418نيفين محمد فندي21
فقط سبع وستون5011353.567هال موفق حويجة22
ايقاف تسجيل عام كاملغائبادلبربا حبوش23
فقط ثالث وخمسون7171240.553محمد عتيق24
غائب80012همسة بيطار25
غائب79710يوسف بيطار26
فقط سبع وخمسون111244.557معتصم الداوود27

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة4 من 4الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

الحشرات االقتصادية:المقرر الفصل االول2018/2017العام الدراسي
:............................تاريخه هندسة زراعية:االختصاص الثالثة

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

فقط إحدى وسبعون107106171ايفا قصورة رزوق28
فقط سبع وستون1452046.567باسل درويش البدور29
فقط ستون1711247.560خالد أحمد سيفو30
غائب13214خولة أحمد الجندي31
إعادة عمميغائب35617روعة نورس كمول32
فقط ثالث وخمسون1201537.553سارة جالل رزوق33
فقط أربع وثالثون3161023.534ساهر سميم سعد34
فقط ست وسبعون3621461.576سالم محمد السيد35
فقط سبعون1841455.570عمي عدنان اليازجي36
فقط ست وخمسون1831540.556فادي نور الدين عبيدو37
غائب33413ليال حسنين الراعي38
فقط تسع وأربعون108153449محمد نور اياد شحود دياب39
غائبليس لديهالفراتبالل بسام حربا40
فقط إثنان وستون87154762اسماعيل أكرم نيوف41
غائبليس لديه41أحمد زياد أبو زمر42
غائب1515عمي أحمد عطفة43
غائب2519هبة معتز جوهرة44
غائب29816هتون عمي السعود45
فقط ثالث وخمسون333183553حسن سمير استانبولي46
غائب32414حمزة أحمد غدير47
فقط أربع وستون3271746.564محمد عبد الكريم عثمان48
فقط خمس وثالثون644132235حال العواد49
محرومأحمد عبد الكريم خالد50
إعادة عمميمحرومفداء السميمان51
إعادة عمميمحرومسماح ابراهيم52
إعادة عمميفقط ثمان وأربعون306133548سامر عيد53
فقط ست وأربعون106103646ريم المصياتي54

 %46.55بمغت نسبة النجاح 

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر


