
الجمهورية العربية السورية صفحة6 من 1الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

2المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2017/2018العام الدراسي 
:............................تاريخو االول:االختصاص انكميزي

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

فقط ثمان وثالثون7853838احمد اسعد البكري1
غائب779اسعاف محمد حسام الطباع2
غائب763اسماعيل خضر عدرة3
غائب794امينة سميمان المحمد4
غائب787اناس حسن البكور5
غائب752اية زكريا السميمان6
غائب749حسن احمد االحمد الشيخ الصيادي7
غائب734حسين محمد صعب8
فقط ثمان وأربعون7724848دعاء عمي كاكور9
غائب748رؤى نصر االبراىيم10
غائب741زينب عبد المنعم حمادة11
غائب819سممى عبد الناصر عرفة12
غائب781صييب كور13
غائب755عبد الرحمن عبد الحسيب سالمة14
غائب740عبد الناصر جمعة االبراىيم15
غائب750عبد اليادي عبد الكريم يوسفان16
فقط ست وثالثون7803636فاطمة محمد نمر17
غائب799محمد الطيب محمد الرحمون18
غائب739محمد رمضان السميمان19
غائب753محمد عبد اهلل عبد الكريم20
غائب771محمد عزام العمي21
غائب774محمد مرىف عبدو22
غائب731محمد يامين زياد البزوير23
غائب735مصطفى عبد المنعم اليونس24
فقط ست وثالثون7923636ميرا غسان الحركة25
فقط أربع وثالثون7843434ميس ىاشم26
غائب778نور بشير حمود27
فقط ثمان وثالثون7303838يوسف خالد المصري28

الراسبين
مستنفذ/محرومغائب553احمد عبد القادر عبد الرحمن1
غائباحمد فايز داوود2
غائب613اغيد اسامة الدبيات3
مستنفذ/محرومغائبامجد ماجد دعبول4
غائبتميم ثابت الحاج5

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيس اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة6 من 2الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

2المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2017/2018العام الدراسي 
:............................تاريخو االول:االختصاص انكميزي

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

غائبحافظ عبدو العيسى6
غائبحنين عمي فتوح7
غائب634خولة العمي8
غائب604رنيم احمد سالمة9
غائبرىف اكرم فطوم 10
غائبسميمان منذر خميل11
غائب470عامر شيخ محمود12
غائبعثمان غياث الفارس13
فقط ست وثالثون5583636عمي ماجد نصار14
فقط أربعون5984040عمي محمد ياسر العبد اهلل15
غائبمجد تيسير قبالن16
مستنفذفقط ست وأربعون6174646محمد احمد المال17
غائب625محمد نوفل شيخ احمد18
غائبمحمود خوام19
غائبىند   االشتر نصرة20
غائبيارا عمي الكرع21

االستضافة
فقط إثنان وخمسون9775252احمد شياب1
غائب933احمد عمي رشاد الحسن2
غائب887احمد محمد العوض3
فقط أربع وثالثون8883434احمد مصطفى ابو طبشة4
غائب889احمد نزار الحاج5
غائب890اريج قاسم فطوم6
غائب891اسامة حسن الديس7
فقط أربعون8924040اسماعيل نور الدين القطريب8
فقط ست وثالثون8593636اسماعيل وعد ابو شاىين9
غائبالحسين داؤود10
فقط ثمان وأربعون9624848اماني زينو11
فقط ثمان وثالثون8503838اماني محمد الرفاعي12
غائب988امنة الحمادة13
غائب851إيياب  محمد حنا14
غائب941أحمد جياداالبراىيم15
فقط ست وأربعون3544646أحمد ديوب16
غائبأسامة كمثوم17

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د
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الجمهورية العربية السورية صفحة6 من 3الصفحة 
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مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط أربع وأربعون8624444آية محمد ايمن ناجي18
غائببتول االبراىيم19
فقط ثمان وثالثون5503838بشرى حين الحمد الحسن الخميف 20
غائببشير العيسى 21
غائب350بياء حاج قاسم22
غائبجيار المحميد العمي23
غائبجواىر العز الدين24
غائبجييان االبراىيم25
غائب896حذيفة محمود االسعد26
فقط خمسون9825050حسن الخدام27
فقط ثمان وأربعون4914848حسن موسى 28
فقط إثنان وأربعون9454242حسن يحيى ديوب29
غائبحال مروان الموسى30
غائب898حمزة احمد طو31
غائبحمزة محمد السعد32
فقط إثنان وعشرون8682222خالد محمد جمال السموم33
فقط إثنان وأربعون314242خديجة عبد المجيد العبدهلل العمي34
غائب583ديانا حيدر 35
غائبراتب الحمدان36
فقط ست وستون9356666راما خميل العوض37
فقط أربع وأربعون9034444رحيم اسامة نصره38
فقط ثمان وأربعون5834848رشيد أكرم ياغي 39
غائبرنيم أحمد سالمة 40
غائبرىام تمام الخطيب 41
غائب978روان ابراىيم42
فقط إثنان وأربعون3334242روان زينو43
فقط ست وخمسون7415656زينب غسان مير مصطفى44
غائبساجدة فخور45
غائبسالي عاشور46
فقط ثمان وثالثون7983838سوزان توفيق القيوجي47
فقط ثمان وثالثون9923838سوسن العمي 48
فقط أربع وسبعون8717474سومر عيسى الحمادة49
فقط إثنان وعشرون6762222شادي غضنفر50
غائبشام توفيق حيدر51

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د
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الجمهورية العربية السورية صفحة6 من 4الصفحة 
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مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

غائبشذى وليد فطوم52
فقط ثمان وثالثون6883838صالح عروب53
فقط أربعون9524040طارق زيادعفيفو54
فقط إثنان وأربعون9874242عبد الكريم سمعول55
فقط ستون1576060عبد المطيف حاج نعسان56
غائب823عبد خالد عزو57
غائب909عدنان اسماعيل الخطيب58
غائبعزام الحسن59
فقط أربع وأربعون9704444عالء الدين غيبور60
فقط إثنان وأربعون1874242عمي الدعيمس61
غائب969عمي السنكري62
فقط ست وخمسون9125656عمي حسن حويجة63
فقط أربعون9584040عمي زيد64
فقط أربعون9134040عمي غسان عسمية65
فقط خمسون8725050عمي محمد الحسين66
فقط أربع وثالثون9713434عمار حسين محفوض67
غائب874عمر شحادة الخضر النجم68
غائب460فادي وائل الحالق69
غائبفراس أمين ديبو70
غائبقتيبة المحمد71
فقط إثنان وخمسون9205252كرم اسماعيل محمود72
فقط ست وخمسون9535656كمال سامر زريقة73
فقط ستون9546060ماريا فريد رزوق74
غائب981ماىر الحركة75
غائبمجد عمار حيدر76
فقط إثنان وثالثون9213232محمد احمد خموف77
غائبمحمد الحسين78
غائبمحمد العمر79
غائبمحمد أحمد حسين80
فقط خمسون9225050محمد خمدون الجمل81
فقط إثنان وثالثون9233232محمد زاىر صالح دىيمش82
فقط ثمان وخمسون9555858محمد صالح وسوف83
فقط ثالثون9563030محمد محمد جنيد84
فقط ثالثون583030محمد منيل ديبو85

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د
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الجمهورية العربية السورية صفحة6 من 5الصفحة 

كلية الزراعة-جامعة حماه 

2المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2017/2018العام الدراسي 
:............................تاريخو االول:االختصاص انكميزي

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

غائب400محمد ىالل العبداهلل86
فقط أربع وثالثون9263434محمد وليد مراد87
غائب858محمود عبد الجبارالعمي88
فقط ثمان وثالثون9763838مرح الشيخ يوسف89
غائبمصطفى األحمد90
غائب450مصطفى الدبيات91
غائب521مفيدة الدعاس92
غائب879منذر عدنان شتيان93
غائب434منيارحيدر حيدر94
غائبميران الحموي95
غائبميند المحمد العمر96
فقط ستون9276060مييار قاسم ديوب97
مستنفذفقط ستون3346060نجوى شاويش98
فقط ثالثون503030ندى زيدان99
فقط ست وعشرون9682626نغم الحسين100
غائبنور زينو101
غائبنور فرحات102
فقط ثمان وأربعون8374848نور ماجد العيان103
غائبنور معروف104
فقط إثنان وخمسون945252نوفل السموم105
غائبىبة العوض106
غائب40ىبة أيمن الحمود107
غائب810ىبة حمود108
غائبىبة عمي حجازي 109
فقط ثالثون9593030ىديل رحيل العمي110
غائب929ىيام غياث صيرفي111
غائبوائل حمدو112
غائبوسام الدبيات113
فقط أربع وثالثون9613434وفاء محمود أورفمي114
غائبيزن بشار الخطيب115
فقط ثمان وأربعون6834848يزن رزوق116
فقط أربع وخمسون8185454يمام الخطيب 117
غائب979يوسف حكمت قربى 118
فقط أربعة عشر9321414يوسف عبد المعين حميدي119

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د
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الجمهورية العربية السورية صفحة6 من 6الصفحة 
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مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشيرةم
الدرجة

فقط إثنان وخمسون1065252ريم المصياتي120
فقط أربع وأربعون1004444زبيدة حاج عمي121
فقط إثنان وثالثون4503232مصطفى الدبيات122
فقط خمسون515050سامر االبراىيم 123
فقط أربع وخمسون205454محمد القطيش124
فقط أربع وسبعون527474ميساء المصطفى125
فقط إثنان وستون536262محمود العمي126
فقط إثنان وثالثون4113232براء سميمان االبراىيم127

 %10.96بمغت نسبة النجاح 

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د
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