
الجمهورية العربية السورية صفحة3 من 1الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

انرظىَق انشراػٍ:انًقزر انفـم األول2017/2018انؼاو انذراطٍ

:ذارَخه:االخرـاؽ انظُح االونً

يالدظاخ

كراتحيجًىعااليرذاٌانؼًهٍ

غائة763اطًاػُم خضز ػذرج1

غائة787اَاص دظٍ انثكىر2

فقط طد وخًظى7525656ٌاَح سكزَا انظهًُا3ٌ

غائة749دظٍ ادًذ االدًذ انؼُخ انـُاد4ٌ

غائة734دظٍُ يذًذ ؿؼة5

غائة741سَُة ػثذ انًُؼى دًادج6

غائة819طهًً ػثذ انُاؿز ػزفح7

غائة755ػثذ انزدًٍ ػثذ انذظُة طاليح8

فقط طرى7296060ٌػثذ اهلل تظاو انًـز9ٌ

غائة740ػثذ انُاؿز جًؼح االتزاهُى10

غائة750ػثذ انهادٌ ػثذ انكزَى َىطفا11ٌ

فقط إثُاٌ وطرى7806262ٌفاطًح يذًذ ًَز12

غائة799يذًذ انطُة يذًذ انزدًى13ٌ

غائة739يذًذ ريضاٌ انظهًُا14ٌ

فقط طد وطرى7586666ٌيذًذ يخهؾ اواب15

غائةيذًذ يزهف ػثذو16

غائة731يذًذ َايٍُ سَاد انثشوَز17

فقط ثًاٌ وخًظى7265858ٌيـطفً ادًذ ػثذ انكزَى18

غائة735يـطفً ػثذ انًُؼى انُىَض19

غائة778َىر تؼُز دًىد20

االطرضافح

غائة887ادًذ يذًذ انؼىف1

فقط خًظى8885050ٌادًذ يـطفً اتى طثؼح2

فقط إثُاٌ وطرى8896262ٌادًذ َشار انذاج3

فقط طد وطرى8916666ٌاطايح انذَض4

فقط أرتغ وػؼزو8922424ٌاطًاػُم َىر انذٍَ انقطزَة5

فقط ثًاٌ وطرى8596868ٌاطًاػُم وػذ اتى ػاه6ٍُ

فقط إثُاٌ وطرى8936262ٌانًجذ ياهز ػهُا7

فقط طرى9866060ٌذًاو اتزاهُى دثُة 8

فقط إثُاٌ وطرى8546262ٌرغذ جهاد انظىاد9ٌ

فقط طرى8716060ٌطىيز ػُظً انذًادج10

غائةػذَاٌ اطًاػُم انخطُة11

فقط ثًاٌ وخًظى8965858ٌكزَى ػُظ12ً

فقط أرتغ وطرى9536464ٌكًال طايز سرَقح13

فقط طد وثالثى9233636ٌيذًذ ساهز ؿانخ دهًُغ14

انزقى انجايؼٍاإلطى و انؼهزجو
انذرجح

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيش اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة3 من 2الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

انرظىَق انشراػٍ:انًقزر انفـم األول2017/2018انؼاو انذراطٍ

:ذارَخه:االخرـاؽ انظُح االونً

يالدظاخ

كراتحيجًىعااليرذاٌانؼًهٍ
انزقى انجايؼٍاإلطى و انؼهزجو

انذرجح

فقط إثُاٌ وخًظى9265252ٌيذًذ ونُذ يزاد15

غائة879يُذر ػذَاٌ ػرُا16ٌ

فقط إثُاٌ وخًظى9275252ٌيهُار قاطى دَىب17

فقط طد وخًظى8805656ٌيٍ اتزاهُى دَة18

فقط إثُاٌ وثالثى9393232ٌيُزفد ؿطىف انجاطى19

فقط أرتغ وأرتؼى9294444ٌهُاو غُاز ؿُزف20ٍ

فقط طد وأرتؼى9324646ٌَىطف ػثذ انًؼٍُ دًُذ21ٌ

غائةانزاطثٍُ اطرضافح22

غائةاتزاهُى هاتُم23

غائةانذظٍُ داؤود24

غائةأدًذ انخانذ25

فقط إثُاٌ وطرى5256262ٌآالء انؼه26ٍ

فقط إثُاٌ وطرى2226262ٌآالء انكُجى27

غائةتهاء غفُز28

فقط أرتغ وطرى9286464ٌذًاو خهُم29

غائةذًاو طههة30

فقط إثُاٌ وثالثى653232ٌدظٍ انخذاو31

فقط طد وطرى9656666ٌدال األطؼذ32

فقط طثؼى5837070ٌرػُذ َاغ33ٍ

فقط إثُاٌ وأرتؼى9444242ٌرهاو ػاػىر34

غائةرهف يجذىد35

فقط طرى96060ٌرَهاو انظانى36

فقط أرتغ وخًظى3335454ٌطايز االتزاهُى37

غائةػثذ انكزَى قطاع38

غائةػثُز يُىص39

فقط خًظى9695050ٌػالء انظكاف40

غائةػهٍ انظُكز41ٌ

يظرُفذفقط أرتغ وطرى5586464ٌػهٍ انُـار42

غائةػًار ػثذ انقادر43

فقط ثًاٌ وخًظى9755858ٌػًز دروَغ األدًذ44

يظرُفذفقط أرتؼى224040ٌفزح انزاػذ45

فقط ثًاٌ وخًظى5555858ٌفضح انؼظاف46

غائة844نُُا انًخهف 47

غائة995يجذ اطراَثىن48ٍ

يظرُفذغائة523يجذ انقهفح49

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيش اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة3 من 3الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

انرظىَق انشراػٍ:انًقزر انفـم األول2017/2018انؼاو انذراطٍ

:ذارَخه:االخرـاؽ انظُح االونً

يالدظاخ

كراتحيجًىعااليرذاٌانؼًهٍ
انزقى انجايؼٍاإلطى و انؼهزجو

انذرجح

غائةيذًذ انؼًز50

فقط أرتغ وطرى4446464ٌيذًذ انقطُغ51

فقط أرتغ وطرى9796464ٌيذًذ سَُى52

غائة625يذًذ ػُخ أدًذ53

غائةيذًذ يهذٌ انؼًز54

غائةيـطفً انذانٍ أدًذ55

غائة481يهُا انؼُخ دظ56ٍ

غائةيهُذ انؼًز57

فقط ثًاٌ وخًظى4405858ٌَاذاػا غاس58ٌ

غائة900َجذاخ ػاهٍُ 59

يظرُفذفقط ثًاٌ وأرتؼى9984848ٌَذي سَذا60ٌ

غائة905َىر فزداخ61

فقط ثًاٌ وأرتؼى6614848ٌَىرا طذًىع62

فقط أرتغ وطرى3946464ٌهاػى انؼاَق63

فقط ثًاٌ وخًظى9525858ٌهانح اتزاهُى64

فقط أرتغ وطرى1116464ٌهُا انجاطى65

فقط طد وأرتؼى4714646ٌهُا انذان66ٍ

غائةوفاء ردًه67

فقط ثًاٌ وطرى9876868ًٌَاٌ هزيىع68

%48.96تهغد َظثح انُجاح 

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيش اللجنة               مدرس المقرر


