
الجمهورية العربية السورية صفحة3 من 1الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

تحميل وتقييم المشاريع الزراعية:المقرر الفصل  الثاني2019/2018العام الدراسي 
اقتصاد زراعي:االختصاص السنة الرابعة

مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعممي

فقط ست وستون3961847.666احمد سميم رضوان1
فقط ست وستون797244266احمد غسان المحسن2
فقط إحدى وثمانون8322654.681الزىراء ابراىيم عبود3
فقط ثالث وسبعون5482250.473أنس فايز المحمود4
فقط أربع وسبعون990185674آسيو أيمن الكردي5
فقط ست وستون5431946.266آالء عبد الكريم الجمال6
فقط سبع وسبعون473215677بشرى ثائر الخطيب7
فقط سبع وسبعون4432353.277بيان جمال الدين مموحي8
فقط ثمان وستون696194968بيان حسين الصالح9
فقط ثمان وسبعون5462453.278خميل ياسر الحسين10
فقط ثمان وسبعون5802651.878ذو الفقار صخر حيدر11
فقط خمس وستون816234265راما ابراىيم سيفو12
فقط إحدى وسبعون6782050.471راما غياث جبر13
فقط خمس وسبعون2612351.875رشا باسم يعقوب14
فقط سبع وتسعون5652967.297رغد جوزيف الحمو15
فقط أربع وستون135224264ريم صالح الدين سالم16
فقط سبع وسبعون1062254.677ريم عبد الكريم المصياتي17
فقط إحدى وستون7192139.261ريما جياد االبراىيم18
فقط ثالث وسبعون549244973زينب جبر جبر19
فقط إحدى وستون5472337.861زينب عمي العجيب20
فقط ثالث وستون5201943.463ساره احمد حمود21
فقط تسع وسبعون7982553.279سوزان توفيق القيوجي22
فقط تسع وثمانون5562860.289شيماء عبد اإللو العبد اهلل23
فقط ثمان وثمانون5572760.288صفا احمد حنيف محمد24
فقط ثمان وسبعون5792750.478ضرار صخر حيدر25
فقط ثالث وسبعون7932250.473عال عمي النيساني26
فقط إثنان وسبعون5372546.272فدوى عبداهلل الغريب27
فقط ثمان وستون5092047.668لبنى غسان ورده28
فقط إثنان وسبعون425234972لوتس قسورة رزوق29
فقط خمس وثمانون5542658.885مايا نضال جاكيش30

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة3 من 2الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

تحميل وتقييم المشاريع الزراعية:المقرر الفصل  الثاني2019/2018العام الدراسي 
اقتصاد زراعي:االختصاص السنة الرابعة

مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط ستون5952039.260مجد محمد أبو خضره31
فقط أربع وستون3761944.864محمد حسن جبر32
فقط أربع وسبعون4181954.674محمد نزار الدبيات33
فقط إثنان وستون3981843.462محمود يحيى الضاىر34
فقط سبع وستون6181947.667مرح حسين عبدو35
فقط تسع وستون1149204969مرح فايز شاليش36
فقط إحدى وسبعون4372050.471ميس مامون غالي37
فقط ثالث وثمانون5942458.883نور وائل شاىين38
فقط تسع وسبعون8062454.679ىال أحمد غيبور39
فقط سبعون4642544.870ىال زكوان ضوا40
فقط ثالث وثمانون5772557.483ىال سمير سيفو41
فقط إحدى وستون6632040.661ىال سمير محفوض42
فقط إحدى وثمانون5762654.681ىال محمد االبراىيم43
فقط خمسون574222850والء عمي الشيخ محمود44
فقط سبع وستون4381947.667يمام بسام خمف45
فقط تسع وسبعون6262454.679يوال محمد الحالق46

االستضافة
فقط أربع وستون20282043.464ميسم أحمد الفارس1
فقط ثمان وسبعون20292057.478روال صادق جقمور2
فقط خمس وستون20862143.465المياس يحيى عمي3

الراسبون
اعادة عمميفقط خمس وخمسون255203555أحمد محمد سمير ضعون1
فقط ست وخمسون6741837.856أنغام سعد سعد 2
فقط ثالث وستون528214263بشرى أحمد الجبر3
فقط إحدى وستون7132040.661سارة محمد سمير ىرموش4
فقط ثمان وعشرون28غائب37328صفاء اسماعيل جبر5
فقط ثالث وستون2491844.863عبد الرحمن مسمم قنبر6
فقط ثمان وستون451194968عالء سامي جمول7
فقط أربع وستون2662043.464فرح سمير صافيو8
فقط تسع وستون5132147.669كريم مستنصر القطريب9

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة3 من 3الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

تحميل وتقييم المشاريع الزراعية:المقرر الفصل  الثاني2019/2018العام الدراسي 
اقتصاد زراعي:االختصاص السنة الرابعة

مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط خمس وستون6921747.665مارسيل جمال السعد10
فقط إحدى وسبعون6972050.471مازن أحمد دلول11
فقط ثالث وستون234214263والء وليد األحمد12

حممة خامسة
فقط خمس وستون6411846.265مايا حسان فيد1
فقط ستون5262039.260مي غيث كرديو2

%96.77بلغت نسبة النجاح 

عميد كلية الزراعة

سامر ابراهيم.د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر


