
الجمهورية العربية السورية
        جامعة  حماه

كلية الهندسة الزراعية
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7/2/2019: تاريخو ىندسة زراعية:االختصاص نظريالثانية
مالحظات

كتابةمجموعنظريعممي
فقط خمس وعشرون1160121325أحمد عبد الرحمن القداح1
فقط سبع وستون844224567أروى ٌوسف االحمد2
فقط سبع وأربعون872173047آالء محمد أمٌن نبعه3
فقط ثالثون1148181230الٌسار أسامة موسى4
فقط خمسون8762227.550آٌات عبد الرحٌم المٌر5
فقط تسع وسبعون868275279آٌات شرٌف بلوط6
فقط سبع وستون8452640.567أٌهم محمد أبو قاسم7
فقط خمسون871222850ابراهٌم خالد الصطٌف الجاسم8
غيابغياب92513اسامه محمد اآلغا9
فقط خمس وستون858234265اناس عبد المناف الحسٌن10
فقط ثمانية عشر85014418بشار محمد علٌوي11
فقط ست وخمسون9202134.556بٌالر احمد السلوم12
فقط ثالث وعشرون75418523جالل زهر الدٌن جبر13
فقط أربع وخمسون883233154جمان غٌاث فرحه14
غيابغياب88915حازم عبد هللا سكمان15ً
فقط خمس وثمانون882285785حال حسان شدود16
فقط ثمان وعشرون87520828حنٌن عبد الكرٌم الجرف17
فقط أربعة عشر115311314حنٌن عدنان السقا18
فقط تسع وستون863214869حنٌن أحمد سلهب19
فقط ست وثالثون919142236حنٌن سلٌم عمق20ً
غيابغياب114310خالد أٌمن جرجنازي21
غيابغياب89623خلود محمد الكسٌح22
فقط ثمان وستون849254368دٌانا ولٌد المرع23ً
فقط ثالث وأربعون885232043رئام سٌف الدٌن طالب24
فقط عشرون85319120راما عمار قاسم25
فقط ثالثون859181230رزان درٌد ناصر26
فقط تسع وعشرون91522729رغد أسامة جبر27
فقط أربع وسبعون8622449.574رهام محمد ونوس28
فقط ست وثالثون900221436رهف اسامة الحموي29
فقط أربع وستون9182043.564روان اٌاد حمود30

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة
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فقط أربع وثالثون880171734روان علً نعوف31ً
فقط خمس وعشرون914101525رٌتا اٌاد جمول32
فقط ست وأربعون890182846زٌنب زكرٌا صبح33
فقط إحدى عشر90110111ساره بشار الشٌحاوي34
فقط ثالث وعشرون89916723سراج ناٌف الحموي35
فقط تسع وستون8602147.569سوزان عبد المحسن العٌسى36
فقط أربع وسبعون924254974شام رائد الشعار37
فقط ثالث وستون892214263شذى مخلص الحاٌك38
فقط ثمان وثالثون884112738شعبان محمد الٌوسف39
فقط ستة عشر757114.516صبا عبد الرزاق األحمد40
فقط تسع وثالثون1150132639صبا محمد جمول41
فقط إحدى وستون866194261ضٌاء محمد الدٌس42
فقط أربعة عشر116411314طارق طه الحمٌد43
غيابغياب76212عبدهللا خالد العمر الدٌري44
فقط ست وعشرون729161026عبدهللا بسام المصري45
غيابغياب1156عمار حسٌن محفوض46
غيابغياب91320غدٌر زٌاد الدل47ً
فقط تسع وأربعون877202949فلاير منجد المٌهوب48
فقط عشرون88720020كرٌم نور الدٌن حٌالوي49
فقط عشرون115120020كمال سامر زرٌقة50
غيابغياب93116الرا مضر ٌاغ51ً
فقط ثالث وسبعون840254873مبارك محمد االبراهٌم52
فقط سبع وثمانون870256287مجد ولٌد رجب53
غيابغيابمحروم874محمد عمر حمادة54
غيابغياب115410محمد منهل دٌبو55
فقط تسع وأربعون852202949محمد نور غازي العبد هللا56
غيابغيابمحروم1155محمد نور حسن قداح57
فقط إثنان وعشرون1145101222محمد صالح وسوف58
فقط سبع وسبعون847265177مصطفى أنور عبد الرحمن59
غيابغيابمحروم1142منذر عدنان شتٌان60
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فقط سبع وستون902224567مً كرٌم الحموي61
غيابغياب114413مً ابراهٌم دٌب62
غيابغيابمحروم873مٌرنا محمد الزٌر63
فقط ثمان وعشرون87822628مٌس سلٌم علٌا64
فقط إحدى وخمسون854252651مٌسم رمزي الشعار65
فقط تسع وعشرون846226.529نباهه علً البٌور66
فقط إثنان وثالثون1147191332هازار مرهف زٌن67
غيابغياب86424هبه باسم الخدام68
فقط خمس وثالثون839181735هال محمد ابراهٌم69
فقط ست وسبعون8382748.576هال محمد الكسٌح70
فقط ثمان وعشرون855198.528ٌارا غٌاث الزلمه71
غيابغياب89520ٌمار نزار علً طاهر72

االستضافة

فقط خمس وسبعون205575ادلبدانٌا شمس الدٌن الرٌم1
غيابغياب11ادلبسالً فهمً حبوش2
فقط أربع وثالثون241034الحسكةالمجد ماهر علٌا3
فقط تسع وسبعون235679الحسكةإنارة معد عدره4
غيابغيابمحرومالحسكةأرٌج قاسم فطوم5
فقط خمس وعشرون18725الحسكةبتول عامر اللبابٌدي6
فقط ثمان وعشرون181028الحسكةرغد ولٌد فحله7
فقط خمس وسبعون264975الحسكةرقٌة حسٌن الخلٌل8
فقط إثنان وخمسون223052الحسكةرنٌم محمود المصطفى9
فقط تسع وثالثون201939الحسكةسالم نزار كحٌل10
فقط إثنان وثالثون171532الحسكةعلً حاتم الحسن11
فقط أربعون182240الحسكةعلً مرهف القطرٌب12
فقط خمس وعشرون121325الحسكةماٌا عدنان المحرز13
غيابغياب12الحسكةمحمد أحمد خلوف14
غيابغيابمحرومالحسكةمحمد خلدون الجمل15
غيابغياب18الحسكةمالك أحمد المزعل16
غيابغيابمحرومالحسكةمهٌار قاسم دٌوب17
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غيابغيابمحرومالحسكةنور حسٌن حورٌه18
غيابغياب15الحسكةٌارا خالد حمود19
فقط خمس وخمسون233255الحسكةٌارا عبد العزٌز تلجة20
غيابغياب12الحسكةٌمار أسامة وطفة21
فقط ثمان وثالثون172138الرقةراما خلٌل العوض22
غيابغيابمحرومالرقةعلً غٌاث جاكٌش23
غيابغيابمحرومالرقةفواز محمد االبراهٌم24
غيابغياب13الرقةمحمد حسٌن ابراهٌم25
غيابغياب10الرقةنجوى كرٌم شاوٌش26

الراسبين
اعادة عمميغيابغيابمحروم619احمد محمد كفا1
اعادة عمميغيابغيابمحروم590احمد فايز داود2
غيابغياب62121ايمان محمد شاىين3
فقط تسع وثالثون561162339جنان عبد اهلل الجندي4
غيابغيابمحروم597رزان احمد الدراج5
فقط إثنان وعشرون56815722نوار محمد اشتيان6
اعادة عمميغيابغيابمحروم770بشار هجيج الشهاب7
غيابغياب96016بشرى ىيثم سفر8
فقط عشرون56720020وسام عمي الحواط9
فقط إحدى وخمسون615173451تميم ثابت الحاج10
فقط أربع وأربعون817143044آالء رزوق رزوق11
غيابغياب99118حسن محمد علي كيالني12
اعادة عمميغيابغيابمحروم634خوال احمد العلي13
فقط أربع وثالثون823171734عبد خالد عزو14
فقط تسعة عشر81015419ىبة أيمن الحمود15
اعادة عمميفقط خمس وثالثون966161935ريام سامي عدرة16
اعادة عمميغيابغيابمحروم599سعاد شيخ ابراهيم17
فقط أربعون773162440صبا أكرم معال18
اعادة عمميغيابغياب83012دانية محمود االبراىيم19
فقط خمسة عشر78115015صهيب ياسين كور20
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اعادة عمميغيابغيابمحروم695عبد الكريم عزام عفوف21
اعادة عمميغيابغيابمحروم602عثمان غياث الفارس22
فقط ثمان وعشرون947161228عالء غسان عموش23
فقط خمس وثالثون958171835عمي أحمد زيد24
اعادة عمميغيابغيابمحروم598علي محمد ياسر العبد هللا25
فقط ستة عشر96416016فدوى عمي حمود26
فقط سبع وعشرون973151227مجد حسام حمشو27
غيابغياب95016محمد سامر الزير28
غيابغياب97616مرح عبد الرزاق الشيخ يوسف29
فقط سبع وثالثون987261137مروه يوسف عبود30
غيابغيابمحروم726مصطفى احمد عبد الكريم31
فقط تسع وعشرون977181129مي خمدون الضحاك32
غيابغياب78411ميس نظير هاشم33
اعادة عمميغيابغياب63710هند األشتر نصره34
اعادة عمميغيابغيابمحروم961وفاء محمود أورفمي35
اعادة عمميغيابغيابمحروم776يارا حسن ياغي36
اعادة عمميغيابغياب98111ياس محمد حربا37
اعادة عمميفقط ست وثالثون698152136وفاء رحمة38
اعادة عمميغيابغيابمحروم835أديبة عبد الحميد البرازي39
اعادة عمميغيابغيابمحروم624نور أيمن شاكر40

راسبين استضافة

غيابغياب19ادلبأمٌنة عبد اللطٌف ضعضع1
فقط تسعة عشر13619ادلبهبه محمد العوض2
غيابغياب12ادلببراء سلٌمان االبراهٌم3
فقط أربعة عشر12214ادلبحسام مصطفى خمٌس4
اعادة عمميغيابغيابمحرومالرقةعلً وافد محفوض5
فقط إثنان وعشرون16622الرقةمهران أحمد الحموي6
اعادة عمميفقط خمس وخمسون203555ادلبماٌا صخر العثمان7
اعادة عمميغيابغياب10ادلبمحمود عبد الجبار العل8ً
فقط ستة عشر105.516ادلبٌوسف حكمت قرب9ً
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فقط خمس وعشرون141125دير الزورزٌنب غسان مٌر مصطفى10
غيابغياب12الحسكةحسٌن ٌحٌى حشٌش11
اعادة عمميغيابغياب11الحسكةسها حسن زٌد12
اعادة عمميغيابغيابمحرومالحسكةعبد الجلٌل داود كركور13
اعادة عمميفقط ستة عشر13316الحسكةعلً محمد االبراهٌم14
فقط ثمانية عشر18018الحسكةعلً وجٌه حمدان15
اعادة عمميغيابغيابمحرومالحسكةعلً حسن حوٌجه16
غيابغياب14الحسكةمرام ثابت أمٌن17
فقط أربعة عشر14014الرقةرشا أحمد الخضر18
فقط تسع وأربعون212849الرقةمراد حسن ابو اسماعٌل19
فقط خمس وثالثون1321.535الرقةنجاح عبد العزٌز العبد20
غيابغياب19دير الزورروان حسن ابراهٌم21
غيابغيابمحرومدير الزوركامل عمرالماجد الفرج22

حممة المقرر من السنة الثالثة
غيابغياب76724فرح مهيب ديوب1
غيابغياب15الحسكةعمار محمد خلوف2
فقط سبعة عشر38717017محمد أيمن الحسن3
اعادة عمميفقط ثمان وعشرون569111728احمد حاتم ضفار4
فقط ست وعشرون80118826ىيا حسام الحزواني5
اعادة عمميغيابغياب92812تمام عبد الجبار خميل7

حممة المقرر من السنة الرابعة
غيابغيابمحروم234والء وليد االحمد1
غيابغياب53513عبد الكريم محمد السميمان2

حممة المقرر من السنة الخامسة
غيابغيابمحروم682محمد طريف فطوم1
اعادة عمميغيابغياب41710ناديا بركات الحمدو2

عميد كلية الزراعة
سامر ابراهيم. د  لجنة رصد فصل أول


