
الجمهورية العربية السورية صفحة8 من 1الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

االقتصاد الزراعي:المقرر 2018/2019العام الدراسي 
األولى:السنةالفصل األول

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

فقط أربع وستون10326464أحمد محمد جرود1
فقط إثنان وأربعون10414242أحمد غزوان حاميش2
فقط ستون11016060أسماء محمد حيان سواح3
فقط خمسون10445050آالء أحمد الرجب4
فقط ثمان وثالثون10463838أالء نبيل قادرو5
فقط ست وأربعون10014646أماني زىير الدبيات6
فقط أربع وخمسون10945454أمل أيمن العرنجي7
فقط أربعون10474040آيو فراس الديب8
فقط أربع وثالثون10233434آيو جياد بكري السرميني9
فقط إثنان وخمسون10385252آيو أحمد قنزع10
فقط ستون10426060ابراىيم عماد الدين الجبيمي11
فقط خمسون10065050ابراىيم سميم عبد الرحمن12
فقط إثنان وأربعون10654242احمد محسن ابراىيم13
فقط ستون10356060احمد رياض الصخري14
فقط ثمان وثالثون11093838احمد عبد الجبارالمحيميد15
فقط خمسون10295050احمد محمد حسن16
فقط إثنان وستون11216262اسراء عالم غنامو17
فقط إثنان وخمسون10115252األييم حيان غالي18
فقط ست وثالثون10973636المعتز باهلل محمد داود19
فقط خمسون10895050الياس رضوان حنا20
فقط إثنان وستون10516262اميره فواز العمي21
فقط إثنان وستون10496262بانو واصل الحسن22
فقط إثنان وثالثون10983232بتول وائل داؤد23
فقط ثمان وخمسون10575858براءة عبد المعين جيجاوي24
فقط ثمان وثالثون10933838بسمو الشيخ خالد حمدون25
فقط إثنان وثالثون11353232بشار محمود شمسو26
فقط خمسون11235050بشر بدر الصالح27
فقط اربع وثمانون10378484بشرى موسى محرز28
فقط أربع وخمسون10455454بالل محي الدين درويش29
فقط أربع وأربعون10364444تغريد إيمان محمد30
فقط إثنان وأربعون9964242جعفر مالذ كاسوحة31

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة8 من 2الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

االقتصاد الزراعي:المقرر 2018/2019العام الدراسي 
األولى:السنةالفصل األول

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط ست وأربعون10224646جميمو حسين صقر32
فقط إثنان وثالثون10843232جيان بشار حاج بكري نجاري33
غائب1103جوني أيمن فرح34
فقط أربعون10644040حازم غازي العثمان35
فقط أربع وخمسون10265454حسن حسين مييوب36
فقط ست وثمانون11128686حسين محمد بركات37
فقط خمسون10405050حسين بكري ضبعان38
فقط ثمان وثالثون10633838حال قصي الساروت39
فقط إثنان وأربعون10244242حال طالل شعبان40
فقط خمسون10955050حال أمين ورده41
فقط أربع وثالثون10523434خالد ناصر الكردي42
فقط أربع وأربعون10544444خيرات مأمون القوجو43
فقط ثمان وثالثون10603838دينا عبدهلل اسماعيل44
فقط أربعون10764040راما أنور الشعار45
فقط أربع وخمسون10205454راما عبد المعين خاني46
فقط أربع وستون10196464راما نبيل ديب47
فقط إثنان وستون10556262راما أمير نداف48
فقط أربعون10704040رزان اسماعيل رستم49
فقط أربع وأربعون10044444رضوان عبدهلل سودين50
فقط ست وأربعون10784646رغد عمي المير51
فقط ست وأربعون10684646رغد رشيد عواد52
فقط إثنان وخمسون10695252رند ذا الكفل مقصود خزمو53
فقط أربع وأربعون10724444رنيم خالد السقا54
فقط ست وأربعون11064646رنيم عماد زعرور55
فقط إثنان وستون10776262رىام خضر عباس56
فقط أربعون10164040زين العابدين حسين دال57
فقط إثنان وأربعون11204242زين العابدين سميمان شدود58
غائب1013زينب منجد حسن59
فقط أربع وأربعون11304444ساره عمي جاكيش60
فقط إثنان وأربعون11264242ساره خضر عيد61
فقط ثمانون11258080ساره سامر وسوف62

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة8 من 3الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

االقتصاد الزراعي:المقرر 2018/2019العام الدراسي 
األولى:السنةالفصل األول

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط إثنان وخمسون11615252سالي ناظم صميبي63
فقط ثمان وثالثون11153838سوسن محمد عمي السيد64
فقط أربع وثالثون9973434سولينا محمد حمدان65
فقط ثمان وأربعون10814848شام نزىت احمد66
فقط إثنان وأربعون10034242صبا محمد حسن67
فقط ثمان وخمسون10745858صباح زىير االحمد68
فقط ست وثالثون11283636ضياء غياث االحمد69
فقط أربع وستون10176464عبد الحميد محمد القاسم70
غائب1136عبد القادر أحمد العمي الكالح71
فقط أربعون11044040عبد الكريم محمد الخاني72
فقط أربعون10334040عبد اهلل محمد لطوف73
غائب1131عبد المنعم عماد االبراىيم74
فقط ست وأربعون10854646عبد المييمن عمي الدعبول75
فقط إثنان وخمسون11185252عدي عدنان الجرف76
فقط ست وخمسون10715656عدي ىيثم عبدو77
فقط إثنان وخمسون10125252عفراء فيصل العباس78
فقط أربع وستون10156464عالء مدين اآلغا79
فقط أربع وخمسون10185454عالء الدين غازي مصطفى80
غائب1110عمي ابراىيم لشمالي81
فقط ست وأربعون10864646عمي أديب سميمان82
فقط إثنان وأربعون10674242عمار عمي الشنتير83
فقط ثمان وخمسون11165858عمار ياسر الياسين84
فقط ثمان وثالثون10053838عمار عبد الكريم دلول85
فقط أربع وأربعون11394444عمار عبد الكافي رجب86
فقط ثمان وأربعون10284848عمر محمود العمر87
فقط إثنان وأربعون10274242غنوه محمود السح88
فقط أربع وأربعون11274444غنوه أحمد شاىين89
فقط أربعون11224040غنى محمد رزوق90
فقط أربع وثالثون10733434غيث عمي العتر91
فقط أربعون10504040فاطمو محمود الدرويش92
فقط إثنان وأربعون11134242فاطمو الزىراء عمي العجي93

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة8 من 4الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

االقتصاد الزراعي:المقرر 2018/2019العام الدراسي 
األولى:السنةالفصل األول

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط ثمان وخمسون11295858فاطمو محمد الصطوف94
فقط ست وأربعون11024646فرح جبر صفدلي95
فقط إثنان وخمسون10995252لبانو عدنان سيفو96
فقط أربع وأربعون10614444لجين فايز عمي97
فقط أربع وخمسون10625454لمى أسامة صالح98
فقط أربع وخمسون10315454لمى عالء الدين موسى99
فقط سبعون11247070لينا عصام ديبو100
فقط ست وخمسون10305656ماجده محمد سالم ىابيل101
فقط ست وخمسون10965656مايا محسن العباس102
فقط ثمان وعشرون11172828مايا رائد سيفو103
فقط أربع وثالثون10793434مايا أحمد شتات104
فقط أربع وخمسون10835454مجد عمر البكري105
فقط أربع وخمسون11195454مجد حمو الناصر106
فقط ست وأربعون11144646محمد أحمد الحاج عمي107
فقط أربعون11374040محمد سامر الخضور108
فقط ثمان وثالثون10753838محمد فارس العمي العطيو109
فقط أربع وأربعون11324444محمد وليد المحمد110
فقط أربع وخمسون10905454محمد أحمد المحمد111
فقط إثنان وخمسون10395252محمد عبد العزيز المحمود الخميل112
فقط إثنان وستون10096262محمد عبد المجيد امين شياب113
فقط ست وثالثون11623636محمد فداء حسن اغا114
فقط ستون11116060محمد أحمد ديوب115
فقط ثمان وأربعون10104848محمد عبد الكريم عبد الكريم116
فقط ثمان وثالثون10583838محمد محسن يوسف117
فقط ست وأربعون10874646محمود رابح عمي118
فقط ست وأربعون10804646مرام اياد زينو119
غائب1091مميم اسماعيل ابو اسماعيل120
فقط إثنان وستون11346262ميدي جياد  الياسين121
فقط إثنان وستون11086262ميند عصام الحايك122
فقط أربع وأربعون9984444مي جياد  اسماعيل123
فقط ثمان وأربعون10144848مي عمي قشمر124

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة8 من 5الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

االقتصاد الزراعي:المقرر 2018/2019العام الدراسي 
األولى:السنةالفصل األول

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط ثمان وأربعون11004848نارا سائر عجميو125
فقط أربع وعشرون10082424نجمو صالح عاشور126
فقط ست وخمسون11525656نعمو حسين الرمضان127
فقط إثنان وخمسون10435252نيوند ميدي ىرموش128
فقط ست وخمسون10025656نييل محمد يعقوب129
فقط إثنان وخمسون10595252نوار محمد جبر130
فقط ست وخمسون11055656نور اسماعيل الشعراني131
فقط أربعون10564040نور مصطفى الصالح132
غائب1034نور العين خالد عفاره133
فقط إثنان وخمسون10885252نور اشرف مسطو134
فقط إثنان وستون10216262ىدى عبد الرحمن طالس135
فقط ثمان وأربعون10484848ىيا تمام الطواشي136
فقط ثمان وأربعون11074848ىيا مازن سميمان137
فقط ثمان وأربعون9994848ىيدا اسماعيل زينو138
فقط ست وأربعون10824646وسام محمد حيدر139
غائب1133يحيى زكريا صبح140
فقط ثمان وأربعون10534848يزن عمي الخضر العمي141
فقط إثنان وأربعون11384242يزن ماىر السموم142
فقط إثنان وعشرون10662222يعرب عامر جرجنازي143
فقط إثنان وخمسون10005252يمنى بسام الشعراني144
فقط إثنان وستون10926262يوسف عمي موسى145
فقط أربع وخمسون20005454أحمد جميل عجايب146
فقط أربع وأربعون20014444يونس عبد القادر بياطسي147
غائب2002ىبة محمد صباح قصاص148
فقط خمسون20035050غازي خمدون عيسى149
فقط ثمان وأربعون20044848ىال عماد الدين دندش150
فقط أربع وأربعون20054444محار زكريا تامر151
فقط إثنان وخمسون20095252ىيا فادي والو152
فقط خمسون20105050شيد محمد جبران طوز153
فقط ست وثالثون20923636محمد جاجان حميدي154
فقط ثمان وعشرون20932828ريام أسامة القاسم155

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة8 من 6الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

االقتصاد الزراعي:المقرر 2018/2019العام الدراسي 
األولى:السنةالفصل األول

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط أربعون20944040ليث محمود الحمود156
فقط خمسون20955050عبد الكريم عبدالقادرالسويج157
فقط ست وخمسون20965656ساجدة مجد الدين الالز158
فقط ثمان وثالثون20973838أشرف ابراىيم الحسين خابور159
فقط أربع وأربعون20984444عالم حسام العمي الحسن160
فقط إثنان وأربعون20994242شيد حسن اإلبراىيم161
فقط ثالثون21003030محمد أحمد إيبش162
فقط ثمان وأربعون21014848شيد أحمد إيبش163
فقط ثمان وأربعون21024848ساجدة  مصطفى العساف164
فقط ثمان وأربعون21034848شيد موسى مربط165
فقط ست وثالثون21043636روان أحمد الجدوع166
غائب2105أسامة صبحي األحمد167
فقط إثنان وأربعون21064242رقية أحمد الخميل168
غائب2107عبد الرزاق أحمد اليوىا169
فقط أربع وثالثون21083434كاميميا محمد حسن المطر170
فقط ثمان وأربعون21094848ميسم أحمد حجي اسماعيل171
غائب2110آية صالح محمد الحسن172
فقط إثنان وأربعون21114242راما ابراىيم العبيد173
فقط أربع وخمسون9255454اسامو محمد اآلغا174
غائب989اسعد عبد الرحمن الصالح المصمح175
فقط خمسون8935050الزىراء عمي حمود176
فقط ست وخمسون20895656اميرة ابراىيم االبراىيم177
فقط إثنان وأربعون20684242انارة معد عدرة178
فقط أربع وثالثون20383434انانو عمي احمد179
غائب910انس محمود العبد الرحمن180
فقط أربع وأربعون8564444اوديسا محمد كمثوم181
فقط ثمان وثالثون7523838اية زكريا السميمان182
فقط أربعون9044040إدوار سجيع ديب183
فقط إثنان وأربعون8674242إينانا عمي الحاج184
فقط ست وأربعون20364646أحمد نزيو الزلمة185
فقط أربعون20374040أسامو بسام حيدر186

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة8 من 7الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

االقتصاد الزراعي:المقرر 2018/2019العام الدراسي 
األولى:السنةالفصل األول

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط أربع وأربعون20914444آية عمي سفر187
فقط ست وخمسون8415656جمان عمي القطريب188
فقط ثمان وخمسون8835858جمان غياث فرحو189
فقط أربع وأربعون20904444جميمو مصطفى عباده190
فقط ست وأربعون8894646حازم عبد اهلل سكماني191
غائب749حسن احمد االحمد الشيخ الصيادي192
فقط ثمان وأربعون20874848حال مازن العمي193
فقط ست وأربعون9224646حنان اكرم داؤد194
غائب848خالد مصطفى المحمد195
غائب2052ديانا عبد الكريم الشعار196
غائب897ردينة أمين حمودي197
فقط إثنان وخمسون20415252رغد وليد فحمو198
فقط خمسون9005050رىف اسامو الحموي199
فقط إثنان وخمسون8815252روان محمد الدبيات200
فقط أربع وخمسون9065454روان ىيثم ابراىيم201
فقط أربعون9084040ريم ماىر السميمان202
فقط أربع وخمسون9015454ساره بشار الشيحاوي203
فقط ست وثالثون8573636سالي محمد العمران204
فقط إثنان وأربعون8424242سامر منذر السامح205
غائب907سميمان نزير الخطيب206
غائب206سومر عيسى الحمادة207
فقط إثنان وستون20316262شادي عمي الحسن208
فقط سبعون9247070شام رائد الشعار209
غائب894عبد الرزاق عبداهلل االبراىيم210
فقط ست وأربعون9054646عبير حسام الدين عميا211
فقط أربعون9264040عجيب فراس شرتوح212
غائب888عمي أيمن الحواط213
فقط إثنان وستون9116262عمي ثائر القطريب214
فقط إثنان وخمسون8655252عمي خالد رزوق215
فقط إثنان وثالثون9213232عمي زيد العكاري216
فقط إثنان وخمسون8985252فؤاد بولس بيموني217

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة8 من 8الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

االقتصاد الزراعي:المقرر 2018/2019العام الدراسي 
األولى:السنةالفصل األول

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط أربع وخمسون8695454كرم ثائر حمود218
فقط ستون9276060كريم وليد زينو219
فقط خمسون9315050الرا مضر ياغي220
غائب891ليال عماد أبو طوق221
فقط خمسون20335050ماريا ماجد الطويل222
فقط ست وأربعون20464646مايا المحرز223
فقط ثمان وثالثون20393838محمد الحسون224
فقط ست وخمسون8525656محمد نور غازي العبد اهلل225
فقط ستون9486060نور عمي أسعد226
فقط إثنان وسبعون8647272ىبو باسم الخدام227
فقط ست وثالثون9753636عمر درويش االحمد228
فقط خمسون9235050آالء احمد الخمف229
فقط ست وخمسون9455656آالء أيمن نيوف230
غائب917صباح زىير األحمد231
فقط إثنان وأربعون9164242طالل احمد المال232
فقط أربع وأربعون9034444يزن منذر ضعون233
فقط إثنان وستون20066262يمان مخمص ىرموش234
فقط إثنان وثالثون20343232يوسف عبد المعين حميدي235
فقط أربعون11634040نيروز حسام فرج236
فقط ست وثالثون20883636ىديل مصطفى العمي237
غائب698وفاء محمد رحمة238
فقط إثنان وخمسون11515252كمال سامر زريقة239
فقط أربع وأربعون21334444ميمونة محمد الطياوي240
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عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر


