
الجمهورية العربية السورية صفحة3 من 1الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

انثمافح انىطُُح:انًمزر انفصم األول2017/2018انؼاو انذراطٍ 

األونً:انظُح

يالدظاخ

كراتحيجًىعَظزٌػًهٍ

غائة763اطًاػُم خضز ػذرج1

غائة794ايُُح طهًُاٌ انًذًذ2

غائة787اَاص دظٍ انثكىر3

فمط أرتغ وأرتؼى7284444ٌأدًذ ػثذ انثاطط انًصز4ٌ

غائة760ترىل غشواٌ أطؼذ انثكز5ٌ

غائة749دظٍ ادًذ االدًذ انؼُخ انصُاد6ٌ

فمط أرتغ وخًظى7445454ٌدظٍُ يذًذ انؼثًا7ٌ

غائة734دظٍُ يذًذ صؼة8

فمط إثُاٌ وأرتؼى7824242ٌخانذ انخطاب9

غائة741سَُة ػثذ انًُؼى دًادج10

غائة819طهًً ػثذ انُاصز ػزفح11

فمط خًظى7575050ٌصثا ػثذ انزساق االدًذ12

غائة755ػثذ انزدًٍ ػثذ انذظُة طاليح13

غائة740ػثذ انُاصز جًؼح االتزاهُى14

غائة750ػثذ انهادٌ ػثذ انكزَى َىطفا15ٌ

فمط طد وثالثى7803636ٌفاطًح يذًذ ًَز16

غائة799يذًذ انطُة يذًذ انزدًى17ٌ

غائة739يذًذ ريضاٌ انظهًُا18ٌ

فمط ثًاٌ وأرتؼى7534848ٌيذًذ ػثذ اهلل ػثذ انكزَى19

غائة774يذًذ يزهف ػثذو20

غائة731يذًذ َايٍُ سَاد انثشوَز21

غائة735يصطفً ػثذ انًُؼى انُىَض22

غائة778َىر تؼُز دًىد23

انزاطثٍُ

يظرُفذفمط طد وثالثى6903636ٌدٍُُ هُثى يمذاد1

االطرضافح

غائةادًذ ػهٍ رػاد انذظ1ٍ

غائةادًذ يذًذ انؼىض2

فمط إثُاٌ وطرى86262ٌاطايح دظٍ انذَض3

فمط طرى956060ٌاطًاػُم وػذ اتى ػاه4ٍُ

فمط طد وأرتؼى944646ٌانُظار ػهٍ انمصُز5

فمط ثًاٌ وخًظى35858ٌاياٍَ يذًذ انزفاػ6ٍ

غائةإَهاب  يذًذ دُا7

فمط ثًاٌ وخًظى25858ٌآَح يذًذ اًٍَ َاج8ٍ

فمط أرتغ وخًظى15454ٌخانذ اًٍَ جزجُاس9ٌ

فمط خًظى985050ٌرايا خهُم انؼىض10

انزلى 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 

انثمافح انىطُُح:انًمزر انفصم األول2017/2018انؼاو انذراطٍ 

األونً:انظُح

يالدظاخ

كراتحيجًىعَظزٌػًهٍ
انزلى انجايؼٍاإلطى و انؼهزجو

انذرجح

فمط خًظى65050ٌطها دظٍ سَذ11

فمط أرتغ وأرتؼى94444ٌطىيز ػُظً انذًادج12

غائةيجذ دظاو دًؼى13

غائةيذًذ ساهز صانخ دهًُغ14

فمط خًظى115050ٌيذًذ يذًذ جُُذ15

فمط إثُاٌ وأرتؼى8804242ٌيٍ اتزاهُى دَة16

فمط طد وأرتؼى904646ٌهُاو غُاز صُزف17ٍ

فمط طد وأرتؼى74646ًٌَار اطايح وطفح18

فمط أرتغ وأرتؼى934444ٌَىطف ػثذ انًؼٍُ دًُذ19ٌ

انزاطثٍُ اطرضافح

غائة460اتزاهُى هاتُم1

غائةدهةادَثح ػثذ انذًُذ انثزاس2ٌ

غائةدهةاطًاػُم فىاس انثطُذ3ٍ

غائةأدًذ دًذا4ٌ

غائة445أطايح كهثىو5

غائةآالء انؼه6ٍ

غائةآَح انظهًُا7ٌ

فمط إثُاٌ وثالثى9823232ٌتظًح غفُز8

غائة999دظٍُ دؼُغ9

غائةدال األطؼذ10

غائةخذَجح يصطفً انفزج11

غائةرغذ انجزػره12ٍ

غائة397رواٌ دظٍ اتزاهُى13

غائة71رَاو ػذرج14

غائةرَهاو انظانى15

فمط ثًاٌ وأرتؼى54848ٌطايز االتزاهُى16

فمط إثُاٌ وأرتؼى9944242ٌػاو ذىفُك دُذر17

فمط طثؼى4117070ٌػذي فطىو18

غائةصثا األدًذ19

غائة470ػايز ػُخ يذًىد20

فمط أرتؼى974040ٌػالء انظكاف21

غائةػهٍ انظُكز22ٌ

فمط طد وخًظى9105656ٌػهٍ ثاتد ي23ٍُ

فمط ثًاٌ وأرتؼى9754848ٌػًز دروَغ األدًذ24

يظرُفذفمط طد وأرتؼى994646ٌفزح انزاػذ25

فمط طد وأرتؼى274646ٌفضح انؼظاف26

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيش اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة3 من 3الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

انثمافح انىطُُح:انًمزر انفصم األول2017/2018انؼاو انذراطٍ 

األونً:انظُح

يالدظاخ

كراتحيجًىعَظزٌػًهٍ
انزلى انجايؼٍاإلطى و انؼهزجو

انذرجح

يظرُفذفمط طد وأرتؼى9974646ٌفىاس انؼثذ االتزاهُى27

غائةلرُثح ػثذ انزساق انًذًذ28

غائة631كزَى ايٍُ ػُظ29ً

غائةيذًذ انمطُغ30

غائةيذًذ أًٍَ انذظ31ٍ

غائةيذًذ دُاٌ انمصُز32

غائةيصطفً األدًذ33

غائة385َغى انذظ34ٍُ

فمط أرتغ وخًظى45454ٌَغى ػًار انذظ35ٍُ

غائة387َىر تؼار فزداخ36

غائةدهةَىر ياجذ انؼُا37ٌ

غائةهثح ػهٍ دجاسٌ 38

غائةهُا انجاطى39

غائة475َاطًٍُ رطرى40

غائةَشٌ تؼار انخطُة41

فمط طد وثالثى9873636ًٌَاٌ هزيىع42

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيش اللجنة               مدرس المقرر


