
الجمهورية العربية السورية
        جامعة حماة

        كلية الزراعة
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:تاريخهانتاج حيواني:االختصاص السنة الرابعة
مالحظات

كتابةمجموعالنظريالعممي 
فقط ثالث وسبعون824254873احمد منذر طاهر1
فقط أربع وستون449234164اسالم محمدغٌاث العوٌر2
فقط ثالث وثمانون4332557.583امٌر نزار العبدو3
فقط سبع وستون1146224567أحمد عبد الفتاح عبد الكرٌم4
فقط سبعون312346.570آمال هاٌل الفرج5
فقط خمس وستون11591747.565باسل حسن كرماج6
فقط ست وثمانون382266086بالل محمد العمر7
فقط إحدى وستون8152040.561دٌانا طرٌف السلوم8
فقط ثالث وثمانون942236083رغد ملحم خضور9
فقط تسع وثمانون8092860.589رهف موفق السٌد10
فقط إثنان وتسعون635276592رٌم عابد ابراهٌم11
فقط ست وستون4541550.566زهرة عبدالمنعم طرابلسٌة12
فقط سبع وستون8212343.567سالً حاتم ارسالن13
غائبغائب30615سامر اسماعٌل عٌد14
فقط ثالث وخمسون570163753سائر خلفو الخلٌف15
فقط تسع وتسعون596306999سماهر واصل الحسٌن16
فقط تسع وثالثون535172239عبد الكرٌم محمد السلٌمان17
فقط ثالث وثمانون5882458.583عالء ابراهٌم السلٌمان18
فقط ثمانون370215980علً حسٌن العوٌد19
فقط ثمان وستون195214768غرام ٌوسف الحسن20
فقط ستون310184260غنوه فاٌز رستم21
فقط خمس وسبعون467225375فادي أسعد سلهب22
فقط ثالث وستون299214263الرا احمد سفر23
فقط ست وستون9302540.566محمد نصر الدٌن المحمد24
فقط ثمانون246235780محمدهادي تركً الحسٌن25
فقط خمس وثمانون431265985مرٌم حمود الرمضان26
فقط خمسون956193150مصطفى حكمت الدالً أحمد27
فقط تسع وسبعون11582058.579معتصم  اسكندر الداوود28
فقط سبع وستون4122244.567نجالء ماهر خدوج29
فقط ست وستون957234366نعمت أحمد العبٌد30

الرقم الجامعي
الدرجة الرقم الجامعياإلسم و الشهرة اإلسم و الشهرة

عميد كلية الزراعة

الدكتور سامر ابراهيم

لجنة رصد فصل أول
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فقط ست وثمانون605285886نور بشار فطوم31
فقط أربع وسبعون8292746.574هال ٌوسف عجوب32
فقط ثمان وسبعون8342651.578ٌارا علً اسماعٌل33
فقط أربع وثالثون807171734ٌاسٌن  محمد اسماعٌل34

الراسبون

فقط سبع وثمانون484266187عبٌدة غزوان الدندشل35ً
فقط ثالث وثمانون4222557.583عمي هيثم فخور36
فقط أربع وستون404154964اللٌث محمد علٌا37
فقط خمس وستون804164965طه عمي أسعد38
فقط خمس وأربعون405162945هبة محمد الصطوف39
فقط إحدى وستون2262436.561هبة بشار النحاس40

حممة خامسة
غائبغائب50021لمى وجيه حمدان41
فقط ثمان وستون725224668رشا عوض البكور42
غائبغائب37218سوسن غسان الخميل43
غائبغائب66018شيماء محمد بري44
غائبغائب37820صباح عبد المحسن خميفة45
غائبغائب38827مروة يوسف غريب46
غائبغائب93222عبد اهلل عمر األحمد47
غائبغائب30929محمد أحمد دلول48
فقط ثالث وسبعون157235073عبد المطيف ناصر الحاج نعسان49

اعادة عممي
فقط خمس وخمسون5192034.555رٌام علً الرحال50
فقط أربع وتسعون4152964.594خالدٌة رشٌد العثمان51
فقط أربع وستون474224264مرح محمد قنزع52
فقط خمس وثمانون389275885عبٌر هزاع سعد53

عميد كلية الزراعة

الدكتور سامر ابراهيم

لجنة رصد فصل أول


