
الجمهورية العربية السورية
كلية الزراعة- جامعة حماه

االحصاء و تصميم التجارب:المقرر الفصل االول2019/2018العام الدراسي 

:تاريخو :االختصاص السنة الثالثة
مالحظات

كتابةمجموعاالمتحانالعممي
فقط ست وستون628214566آالء نديم خديجو1
فقط ثالث وسبعون985294473أناغيم عمي حيدر2
فقط أربع وستون967293564احمد جياد االبراىيم3
فقط إثنان وستون645263662احمد محمد بياء الدين المحمد طو4
فقط تسع وستون445244569اسامة اكرم كمثوم5
فقط إحدى وسبعون601284371اناغيم مازن مني6
فقط خمس وستون609303565ايمان يوسف رستم7
فقط إحدى وسبعون971304171بتول عمار جبر8
فقط خمس وسبعون760304575بتول غزوان أسعد البكري9
فقط خمس وسبعون736304575ثابت راتب حويجو10
فقط خمس وستون935254065حسن يحيى ديوب11
فقط ثمانون589285280حميمو احمد أدىم12
فقط سبع وستون747293867خالد جمال عمرو13
فقط خمس وستون782184765خالد سميم الخطاب14
فقط خمس وسبعون811304575رؤى ادريس سويدان15
فقط ست وستون813254166رامي نزار كحمة16
فقط إثنان وسبعون583304272رشيد أكرم ياغي17
فقط سبع وسبعون944294877رىام عبد الرحمن عاشور18
فقط سبعون791304070رىام نزار جبر19
فقط إحدى وسبعون629284371رىف عمار اليازجي20
فقط سبع وستون1140234467روان عمي زينو21
فقط ست وسبعون457294776روان ماجد وسوف22
فقط إثنان وسبعون578294372ريم عماد العثمان23
فقط سبع وسبعون727294877ريما رضوان غزال24
فقط سبعون836284270زىراء رياض الحاج عمي25
فقط إحدى وسبعون732294271زيد حسام سالمو26
فقط ثالث وسبعون759304373سارة ميسره آفا27
فقط تسع وخمسون632273259سكارليت عمي ديوب28
فقط أربع وستون572263864سميم رامي ديوب29
فقط ست وستون789244266شام منير أحمد30
فقط سبع وسبعون411304777شذى وليد فطوم31

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر
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فقط أربع وخمسون689163854عبد الرحمن عبد السالم محمد الشويخ32
فقط ثالث وثمانون955305383عال احمد عز الدين33
فقط سبع وستون969234467عمي محمد الحسين34
فقط ست وسبعون395284876غالية محمد الزبدي35
فقط سبعون582294170غيث غياث شاىين36
فقط إحدى وستون461164561غيث فراس صيوم37
فقط إثنان وسبعون737304272فرح طمعت شاىين38
فقط ثالث وسبعون767304373فرح مييب ديوب39
فقط ست وخمسون756164056لجين كرم حبيب40
فقط أربع وسبعون788294574لور عمي عبيده41
فقط ست وستون1141234366لينا عبد الحكيم العمر42
فقط ثالث وستون387263763محمد ايمن الحسن43
فقط إحدى وسبعون764274471محمد عبد الرحمن بكور44
فقط إحدى وستون746273461محمود عمي الشيخو45
فقط تسع وستون803274269مرام محمد تاجو46
فقط خمس وسبعون738304575مرح محمد الخطيب47
فقط خمس وسبعون769304575منار محمد سمير ضعون48
فقط إثنان وسبعون742294372ميند زياد ابراىيم49
فقط سبع وسبعون733304777مي تيسير رزوق50
فقط سبع وستون761293867مي حكمت نكاره51
فقط ست وخمسون427243256نزار درويش درويش52
فقط ثمان وستون946244468نور رعد المال53
فقط سبعون743304070نور فايز الالذقاني54
فقط ثالث وستون585263763نور محمد الياسين55
فقط ثمان وستون661204868نورا محمد طحموش56
فقط ثمانون954305080نيروز حسن الشيخ ياسين57
فقط ثمان وخمسون394233558ىاشم معن العايق58
فقط ثمان وستون953264268ىالة عمي ابراىيم59
فقط أربع وسبعون432284674ىدى ماىر السقا60
فقط إحدى وسبعون993294271ىديل ناصر مقصود61
فقط سبع وستون471234467ىيا عصام الدالي62
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سامر ابراهيم.د
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فقط ثمان وستون963284068وئام محمد كنجو السميمان63
فقط أربع وسبعون610294574يارة عاصم الشعار64
فقط سبعون970274370يزن أسعد خضور65
فقط ثالث وسبعون683235073يزن عماد الدين رزوق66
فقط ثمان وستون591224668يمار محمد الخطيب67
فقط أربع وستون818234164يمام مأمون الخطيب68

طالب االستضافة
فقط ثالث وسبعون2067304373اركان حسن المسطو1
فقط خمس وسبعون2110294675عمي  غسان عسميو2
فقط ثمانون2075305080أماني امين زريقة3
فقط ثمان وسبعون2114304878عمار محمد خموف4
فقط إحدى وسبعون2120284371محمد شوكات المحمد5
فقط خمس وسبعون2123304575محمد عمي ايمن كحيل6
فقط ثمان وستون2084234568راما محسن الدعبول7
فقط تسع وستون2117274269كريم  امين عيسى8
فقط ست وسبعون2006304676اماني حسن بركات9
فقط ست وستون2012273966برىان الدين محمد العمر10
فقط ثمان وستون1167284068رامي عمي الجرعتمي11
فقط ثالث وسبعون2029264773ريناد غازي الشيخ عمي12
فقط إحدى وستون1157273461فاطمة ناجح ياغي13
فقط سبع وستون704254267كريم ناجح ياغي14
فقط سبعون9999274370ىالل السميمان15
فقط ثمان وسبعون2031294978ساىر الشعبان16
فقط تسع وسبعون560255479اريج سمير ميوس17
فقط سبع وستون659234467بييره محمد الزبدي18
فقط أربع وسبعون606274774حنين رائد الحسن19
فقط إثنان وسبعون611264672رغد ايمن مقداد20
فقط إحدى وسبعون635284371ريم عابد ابراىيم21
فقط خمس وستون447254065عبدالكريم محمد الحسون22
فقط سبع وخمسون588223557عالء ابراىيم السميمان23
فقط خمس وستون722244165عمي خالد جاكيش24

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د
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فقط ثالث وسبعون537264773فدوى عبداهلل الغريب25
فقط تسع وستون423264369ماىر بالل جمول26
فقط خمس وستون538254065محمد عبد الرحيم العمي27
فقط ثالث وسبعون618264773مرح حسين عبدو28
فقط سبعون812264470نغم حسن الخطيب29
فقط ثالث وسبعون593274673يارا عماد الصييوني30
فقط ست وستون990234366آسية الكردي31
فقط أربع وستون937224264بيان عبد السالم النعيم32
فقط ثمان وخمسون943233558ريم نضال الراعي33
فقط إحدى وسبعون404254671الميث عميا34
فقط ست وستون528184866بشرى أحمد الجبر35
فقط سبع وخمسون725174057رشا البكور36
فقط أربع وستون454135164زىرة طرابمسية37
غائب13محمد نزار الدبيات38
غائب17ناديا بركات الحمدو 39
فقط إثنان وستون407184462نور أبو خضرة40
اعادة عمميفقط خمس وسبعون405294675ىبة الصطوف41
اعادة عمميفقط ثمان وسبعون462265278ىبة فيصل درويش42
اعادة عمميفقط ثمانون662305080يمار حمودي43
اعادة عمميفقط ثمان وستون825284068عمار البعريني44
اعادة عمميفقط خمسون936183250خضر عدنان محمود45
اعادة عمميفقط إثنان وسبعون932294372عبد اهلل عمر األحمد46
غائب0نورا عدنان أبو شاىين47
فقط ثمان وستون524264268ديانا أحمد الشيخ آدم خضر48
غائب15ريم صالح الدين سالم49
فقط خمس وخمسون502154055عبد اهلل درزي المرعي50
فقط أربع وستون484194564عبيدة الدندشمي51
فقط خمس وخمسون1158134255معتصم الداوود52
غائب11آمال ىايل الفرج53
اعادة عمميفقط خمس وسبعون157304575عبد المطيف ناصر الحاج نعسان54
فقط ثمان وستون994254368يارا محفوض55

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د
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فقط ثالث وستون106174663ريم المصياتي56
فقط سبعون995274370شرف محفوض57
اعادة عمميفقط ست وستون717293766محمد اديب عتيق58
فقط إحدى وسبعون592284371ىناء عمي الزوزري59
فقط أربع وسبعون2053284674نيرمين جباس60

%91.06بلغت نسبة النجاح 

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د
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