
الجمهورية العربية السورية
       جامعة حماه

كلية الهندسة الزراعية
البحث والمنهجيات العممية:المقرر الفصل األول2018/2017العام الدراسي

اقتصاد زراعي:االختصاص الخامسة
مالحظات

كتابةمجموعالنظريالعممي
فقط ستون498253560ابتسام حسان الصالح1
فقط إثنان وتسعون219276592اسراء محمود شعراني2
فقط إثنان وستون245224062اسراء وليد عقدة3
فقط إثنان وخمسون155223052اسماعيل عمي الجندي4
فقط ثمان وستون227244468أحالم منهل فخور5
فقط إثنان وسبعون636225072أحمد عماد الكنج6
فقط ثالث وستون110234063أحمد محمدعيد7
فقط أربعون282202040أماني نايف الجرعتمي8
فقط ست وستون64184866بشار عمي سميمان9
فقط أربع وستون303224264بشرى خالد أبو سمرة10
فقط ثالث وسبعون270235073حسام حسين فياض11
فقط إثنان وسبعون644175572حال العواد12
فقط تسع وخمسون291194059حنين وائل الجرف13
فقط إثنان وستون487233962خزامى اسماعيل فرج14
فقط تسع وستون112244569راتب واصل الحمدان15
فقط ست وستون516264066رشا رقي جبر16
فقط أربع وأربعون239212344رند لؤي الشعراني17
فقط إحدى وخمسون657183351رنيم ماجد الطويل18
فقط إحدى وسبعون503215071رهف أكرم رزوق19
فقط ثمان وسبعون323235578رهف هيثم ثمجة20
فقط ستون493213960ريم ناصر خمف21
فقط إثنان وسبعون240225072ريهام عمي النيساني22
فقط ثالث وسبعون338235073زياد ثابت مني23
فقط ثمان وسبعون120235578سارة جالل رزوق24
فقط خمس وستون490244165سارة عزو ياغي25
فقط سبع وخمسون208174057سام النمر26
فقط ثالث وستون154204363صالح واصف ديوب27
فقط أربع وخمسون325173754صبا سامي حويجة28
فقط سبعون256234770صبا محمد أبي سن29
فقط سبع وخمسون51174057صبحي جابر القاسم30

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

عميد كلية الزراعة

الدكتور معد النجار
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فقط إحدى وستون139214061صالح غازي المصطفى31
فقط سبع وستون706244367غديرنوفل سفاف32
فقط إحدى وسبعون518244771فاطمة تاج الدين نيوف33
فقط سبعون248254570فاطمة محمد الياسين34
فقط إثنان وعشرون26420222كندة ابراهيم زيدان35
فقط أربع وخمسون221223254كوكب عمي الونوس36
فقط ثمانون517255580ماريا ايادصبح37
فقط إحدى وستون168233861مالك عمار ديوب38
فقط ثالث وخمسون93183553مجد مالك السموم39
غائبغائب53319مجدعماد الدالي40
فقط أربع وخمسون647223254مخمص أحمد الغريب41
فقط سبعون225254570مرح أيمن رزوق42
فقط تسع وستون285244569مرح حسام رزوق43
فقط ثالث وستون230234063مروة فوزي مجر44
فقط إثنان وستون231224062مريم مصطفى الدندل45
فقط خمس وخمسون304203555مسهر حسين الشيحاوي46
فقط خمسون95203050مشعل محمد المشعل47
غائبغائب13416موسى محمد أمين ديب48
فقط سبع وستون300244367نجاح خضر عيد49
فقط ثمان وستون274214768نعمى عمي موسى50
فقط أربع وثالثون301241034نور عمار زعير51
فقط ثالث وثالثون94181533نوفل مالك السموم52
فقط ثالث وسبعون232235073هبة عماد المال53
فقط ثمان وستون47185068هديل سيف الدين تقال54
فقط أربع وخمسون308193554هديل محمد الحسن55
فقط ستون501204060هال موفق حويجة56
فقط ثالث وثمانون293236083والء شهاب الدين الجرعتمي57
فقط سبع وخمسون207203757يارا الشعراني58

التوطين 
فقط تسع وسبعون710245579آية بالق59

عميد كلية الزراعة

الدكتور معد النجار
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فقط سبع وستون721224567الهام االبراهيم60
فقط تسع وستون711214869راما القزق61
فقط تسع وثالثون714241539دعاء النعوفي62

التحويل المتماثل
فقط خمس وخمسون934203555رهف مجحود63
فقط سبعون988254570سهى عارف64

عميد كلية الزراعة

الدكتور معد النجار


