
الجمهورية العربية السورية صفحة9 من 1الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

1المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2018/2017العام الدراسي 
:............................تاريخو :االختصاص انكميزي

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

فقط أربع وسبعون9047474إدوار سجيع ديب1
فقط سبعون8447070أروى يوسف االحمد2
فقط ست وستون9456666آالء أيمن نيوف3
فقط إثنان وخمسون9235252آالء احمد الخمف4
فقط ثمانون8728080آالء محمد امين نبعو5
فقط إثنان وثمانون8688282آيات شريف بموط6
فقط اربع وثمانون8768484آيات عبد الرحيم المير7
فقط اربع وثمانون8678484إينانا عمي الحاج8
فقط ثمان وخمسون8455858أييم محمد أبو قاسم9
غائب871ابراىيم خالد الصطيف الجاسم10
فقط إثنان وخمسون9255252اسامو محمد اآلغا11
غائب989اسعد عبد الرحمن الصالح المصمح12
فقط ستون8936060الزىراء عمي حمود13
فقط ست وخمسون8585656اناس عبد المناف الحسين14
غائب910انس محمود العبد الرحمن15
فقط أربع وستون8566464اوديسا محمد كمثوم16
غائب850بشار محمد عميوي17
فقط ثالثون8513030بكر رشاد قندقجي18
فقط ثمانون9208080بيالر احمد السموم19
فقط اربع وثمانون8418484جمان عمي القطريب20
فقط ثمان وثمانون8838888جمان غياث فرحو21
فقط ثمان وسبعون8897878حازم عبد اهلل سكماني22
فقط أربع وتسعون8829494حال حسان شدود23
فقط إثنان وأربعون9224242حنان اكرم داؤد24
فقط ست وثمانون8638686حنين أحمد سميب25
فقط أربع وسبعون9197474حنين سميم عمقي26
فقط ست وسبعون8757676حنين عبد الكريم الجرف27
فقط أربع وسبعون8967474خمود محمد الكسيح28
فقط ست وخمسون8495656ديانا وليد المرعي29
فقط إثنان وثمانون8858282رئام سيف الدين طالب30
فقط ست وثمانون8538686راما عمار قاسم31
فقط ست وسبعون9097676رحيم قصي الماغوط32
فقط ثمانون8598080رزان دريد ناصر33

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة9 من 2الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

1المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2018/2017العام الدراسي 
:............................تاريخو :االختصاص انكميزي

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط ثمان وثمانون9158888رغد أسامو جبر34
فقط إثنان وخمسون8615252رمزت سامر الجرعتمي35
فقط تسعون8629090رىام محمد ونوس36
فقط ستون9006060رىف اسامو الحموي37
فقط اربع وثمانون9188484روان اياد حمود38
فقط إثنان وتسعون8809292روان عمي نعوفي39
فقط أربع وسبعون8817474روان محمد الدبيات40
فقط إثنان وستون9066262روان ىيثم ابراىيم41
فقط ثمانون9148080ريتا اياد جمول42
فقط ستون9086060ريم ماىر السميمان43
فقط أربع وثالثون8903434زينب زكريا صبح44
فقط إثنان وأربعون9014242ساره بشار الشيحاوي45
فقط ست وستون8576666سالي محمد العمران46
فقط أربع وسبعون8427474سامر منذر السامح47
فقط تسعون8999090سراج نايف الحموي48
فقط اربع وثمانون8608484سوزان عبد المحسن العيسى49
فقط إثنان وستون9246262شام رائد الشعار50
فقط ست وثمانون8928686شذى مخمص الحايك51
غائب884شعبان محمد اليوسف52
فقط سبعون8667070ضياء محمد الديس53
فقط ثمان وأربعون9164848طالل احمد المال54
فقط إثنان وستون9056262عبير حسام الدين عميا55
فقط عشرون9262020عجيب فراس شرتوح56
فقط ثمان وسبعون8887878عمي أيمن الحواط57
فقط أربع وستون9116464عمي ثائر القطريب58
فقط أربع وأربعون8654444عمي خالد رزوق59
فقط ثمان وستون9216868عمي زيد العكاري60
فقط ست وستون9136666غدير زياد الدلي61
فقط سبعون8797070غزل منيل زعير62
غائب898فؤاد بولس بيموني63
فقط ثمانون8778080فلاير منجد المييوب64
فقط ست وخمسون8695656كرم ثائر حمود65
فقط أربع وسبعون8877474كريم نور الدين حيالوي66

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة9 من 3الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

1المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2018/2017العام الدراسي 
:............................تاريخو :االختصاص انكميزي

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط إثنان وسبعون9277272كريم وليد زينو67
فقط ست وسبعون9317676الرا مضر ياغي68
فقط ثمان وعشرون8402828مبارك محمد االبراىيم69
فقط أربع وتسعون8709494مجد وليد رجب70
غائب874محمد عمر حمادة71
غائب852محمد نور غازي العبد اهلل72
فقط ست وتسعون8549696ميسم رمزي الشعار73
غائب847مصطفى أنور عبد الرحمن74
غائب873ميرنا محمد الزير75
فقط اربع وثمانون9028484مي الحموي76
فقط أربع وستون8786464ميس سميم عميا77
فقط إثنان وثمانون8468282نباىو عمي البيور78
فقط إثنان وستون9486262نور عمي أسعد79
فقط عشرون8642020ىبو باسم الخدام80
فقط ثمان وثالثون8433838ىبو ثائر الزرزوري81
فقط تسعون8399090ىال محمد ابراىيم82
فقط ثمان وستون8386868ىال محمد الكسيح83
فقط إثنان وأربعون9124242ىيام عدنان العوض84
فقط تسعون8559090يارا غياث الزلمو85
فقط إثنان وستون9036262يزن منذر ضعون86
فقط ست وثمانون8958686يمار نزار عمي طاىر87
ايقاف تسجيل عام كاملغائب848خالد مصطفى المحمد88
ايقاف تسجيل عام كاملغائب897ردينة أمين حمودي89
ايقاف تسجيل عام كاملغائب907سميمان نزير الخطيب90
ايقاف تسجيل عام كاملغائب917صباح زىير األحمد91
ايقاف تسجيل عام كاملغائب894عبد الرزاق عبداهلل االبراىيم92
ايقاف تسجيل عام كاملغائب891ليال عماد أبو طوق93

التحويل
غائب975عمر درويش األحمد1

االستضافة
الحسكة راسبفقط أربع وأربعون14444اسماعيل القطريب1
حمب راسبفقط إثنان وثالثون10013232اسماعيل أبو شاىين2
ادلبفقط أربع وتسعون10029494اليسار موسى3

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة9 من 4الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

1المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2018/2017العام الدراسي 
:............................تاريخو :االختصاص انكميزي

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

الحسكةفقط أربعون34040انانو احمد4
الحسكة راسبفقط ثالثون43030أحمد العوض5
الحسكة راسبفقط خمسون1115050أحمد أبو طبشة6
الحسكة راسبغائب1006أريج فطوم7
الحسكة راسبفقط أربعون74040أسامة الديس8
الحسكةفقط ثمان وخمسون85858أسامو حيدر9
الحسكةفقط ست وثمانون98686أييم مجر10
فقط أربع وأربعون104444أميرة االبراىيم11
فقط إثنان وسبعون117272إنارة عدرة12
الرقةفقط أربع وسبعون127474آية سفر13
ادلبفقط ست وسبعون137676آية ضعضع14
حمب راسبفقط ثمان وأربعون144848آية ناجي15
ادلبفقط ثمانون158080بانة تامر16
الحسكةفقط أربع وسبعون167474بتول المبابيدي17
الرقةفقط ست وستون1176666جميمو عباده18
فقط أربع وخمسون185454جييان االبراىيم19
الرقةفقط إثنان وخمسون10195252حال العمي20
الحسكةفقط إثنان وأربعون204242حنين دبو21
الحسكةفقط ست وثالثون213636حنين شاىين22
حمب راسبفقط ثالثون10223030خالد السموم23
دير الزور راسبغائبخالد جرجنازي24
ادلبغائبدانيا الريم25
ادلب راسبغائبرغد السوادي26
الحسكةفقط ست وستون266666رغد فحمو27
الحسكةفقط إثنان وثمانون278282رقيو الخميل28
الحسكةفقط اربع وثمانون178484رنيم المصطفى29
فقط ست وثمانون298686رغد الصالح30
دير الزورفقط اربع وثمانون10308484زىير السميمان31
الحسكةفقط تسعون319090سالم كحيل32
حمب راسبفقط ست وخمسون325656سومر الحمادة33
الحسكةفقط ستون336060شادي الحسن34
الرقةغائب1034شيد المحمد الحسن35
الرقة راسبفقط خمسون355050عال خميف36

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة9 من 5الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

1المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2018/2017العام الدراسي 
:............................تاريخو :االختصاص انكميزي

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

ادلب راسبفقط أربع وخمسون365454عالء السكاف37
حمب راسبغائب1037عمي السنكري38
الحسكةفقط ست وأربعون384646عمي القطريب39
حمب راسبغائب1039عمر الخضر النجم40
الحسكةفقط ست وثالثون403636غنوة كرعو41
الحسكة راسبفقط ست وستون416666كرم محمود42
دير الزور راسبغائب1042كمال زريقة43
الحسكةفقط أربع وسبعون437474ماريا الطويل44
الحسكةفقط إثنان وخمسون445252مايا المحرز45
الرقةفقط إثنان وخمسون455252محمد ابراىيم46
الحسكة راسبفقط خمسون465050محمد الجمل47
الحسكةفقط إثنان وثالثون473232محمد الحسون48
دير الزور راسبفقط ست وخمسون485656محمد جنيد49
دير الزور راسبغائبمحمد وسوف50
الحسكةفقط ست وستون506666مالك المزعل51
الحسكة راسبفقط ست وستون516666مييار ديوب52
الرقة راسبغائب1052ميرفت الجاسم53
الحسكةفقط أربع وسبعون537474نور حوريو54
الحسكةفقط ثمان وثالثون543838نيروز فرج55
الحسكةفقط ثمان وسبعون557878ىازار زين56
الحسكة راسبغائب1056ىيام صيرفي57
الحسكةفقط أربع وخمسون575454يارا تمجو58
ادلبغائبيارا ىرموش59
الحسكةفقط إثنان وستون9076262ياره حمود60
الحسكة راسبفقط إثنان وعشرون602222يوسف حميدي61
فقط إثنان وستون7856262احمد اسعد البكري62
غائباحمد انس االحمد63
غائباحمد عمي رشاد الحسن64
غائب590احمد فايز داوود65
غائب445اسامة كمثوم66
غائب779اسعاف محمد حسام الطباع67
غائب763اسماعيل خضر عدرة68
غائباشرف الحمو69

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة9 من 6الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

1المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2018/2017العام الدراسي 
:............................تاريخو :االختصاص انكميزي

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

غائب613اغيد اسامة الدبيات70
غائب817االء رزوق رزوق71
غائب962اماني زينو72
فقط ثمان وعشرون7942828امينة سميمان المحمد73
غائب787اناس حسن البكور74
غائب752اية زكريا السميمان75
غائبايمان المضحي76
غائببتول ابراىيم االبراىيم77
فقط ثمان وأربعون7604848بتول غزوان أسعد البكري78
فقط ثالثون2063030براء االبراىيم79
فقط ثمان وخمسون5505858بشرى الخميف80
غائبتميم ثابت الحاج81
غائبحافظ عبدو العيسى82
غائب896حذيفة محمود االسعد83
غائب749حسن احمد االحمد الشيخ الصيادي84
فقط ثالثون493030حسن الخدام85
غائب744حسين محمد العثمان86
فقط إثنان وعشرون7342222حسين محمد صعب87
غائبحال العسكري88
غائبحمزة محمد السعد89
غائبحميدة ادريس90
غائبحنان عكوش91
غائبحنين عمي فتوح92
غائبحنين ىيثم مقداد93
غائبحياة كروم 94
غائبخديجة العبد العمي95
غائبراما الخدام96
فقط ثمان وأربعون3444848رحيم اسامة نصره97
غائب904رحيم سمير الصييوني98
غائب965رحيم سيفو99
غائب936رشا احمد الخضر100
فقط أربع وستون6046464رنيم احمد سالمة101
غائبروان حسن ابراىيم102

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة9 من 7الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

1المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2018/2017العام الدراسي 
:............................تاريخو :االختصاص انكميزي

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط إثنان وأربعون7484242رؤى نصر االبراىيم103
غائبريام عدرة104
غائب741زينب عبد المنعم حمادة105
فقط إثنان وخمسون2125252سالي حبوش106
غائبسعاد عمر الشيخ ابراىيم107
غائب819سممى عبد الناصر عرفة108
غائب768سميمان عبد الفتاح أبو كشتو109
غائبسميمان منذر خميل110
مستنفذفقط ثمان وخمسون925858سوسن العمي 111
غائبشيال قنا112
غائبصائب عوض113
غائبصييب كور114
فقط ست وثالثون9973636عادل خالد صالح115
غائب470عامر شيخ محمود116
غائب755عبد الرحمن عبد الحسيب سالمة117
غائبعبد الرحمن فالح118
فقط أربع وستون686464عبد الكريم سمعول119
غائبعبد الكريم عفوف120
غائب762عبد اهلل خالد العمر الديري121
غائب740عبد الناصر جمعة االبراىيم122
غائب750عبد اليادي عبد الكريم يوسفان123
غائب977عبد الوىاب الدربيس124
غائب823عبد عزو125
غائب994عروة رمزي الخطيب126
فقط ثمان وأربعون3704848عمي العويد127
فقط ست وعشرون5582626عمي ماجد نصار128
غائبعمار حسين محفوض129
فقط ثمانون9178080عمار محمد خموف130
غائبعمار مقداد131
غائب30عمر محمد بسام غفير132
غائب970فاتن اسعد133
فقط إثنان وثالثون7803232فاطمة محمد نمر134
غائبمجد تيسير قبالن135

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة9 من 8الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

1المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2018/2017العام الدراسي 
:............................تاريخو :االختصاص انكميزي

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

غائبمحمد الزير136
غائب799محمد الطيب محمد الرحمون137
غائب739محمد رمضان السميمان138
غائب753محمد عبد اهلل عبد الكريم139
غائبمحمد عمي زقزوق140
غائب774محمد مرىف عبدو141
غائب625محمد نوفل شيخ احمد142
فقط ثمان وأربعون884848محمد وليد مراد143
غائب731محمد يامين زياد البزوير144
غائب571محمود خوام145
فقط ثمان وخمسون6665858محمود عبد الجبارالعمي146
غائب746محمود عمي الشيخو147
غائبمراد ابو اسماعيل148
غائبمرام امين149
فقط ثالثون793030مرح الشيخ يوسف150
غائب431مريم الرمضان151
غائب735مصطفى عبد المنعم اليونس152
فقط أربعون7844040ميس ىاشم153
غائبنجاح العبد154
غائبنجوى شاويش155
فقط أربع وثالثون993434ندى زيدان156
غائب978نصر ورد157
فقط ثمان وثالثون1593838نغم الحسين158
غائبنغم الدرزي159
غائب778نور بشير حمود160
فقط ست وثالثون343636ىديل رحيل العمي161
غائبىند   االشتر نصرة162
غائب979وائل كفر جالسي163
غائبيارا عمي الكرع164
فقط ثمانون258080احمد نزيو الزلمة165
فقط خمسون245050ىديل مصطفى العمي166
غائبيزن الخطيب 167
فقط ستون6196060احمد كفا168

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة9 من 9الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

1المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2018/2017العام الدراسي 
:............................تاريخو :االختصاص انكميزي

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط ثمان وستون1066868ريم المصياتي169
فقط إثنان وستون1186262نسرين الحسين170
فقط ستون236060ميساء المصطفى171
فقط أربعون8914040زبيدة حاج عمي172
فقط ثمان وأربعون774848عالء الدين غيبور173
فقط إثنان وستون9996262سامر ابراىيم االبراىيم174
فقط ست وسبعون9987676محمد القطيش175

 %57.14بمغت نسبة النجاح 

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر


