
الجمهورية العربية السورية صفحة5 من 1الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

انكًُُاء انذُىَح:انًمزر انفصم األول2018/2017انؼاو انذراطٍ 

َظزٌانصاَُح

يالدظاخ

كراتحيجًىعَظزٌػًهٍ

يذزوو619ادًذ يذًذ كفا1

فمػ أرتغ وطثؼى6281657.474ٌاالء َذَى خذَجح2

فمػ طثؼى548214970ٌاَض فاَش انًذًىد3

فمػ إشُاٌ وخًظى621104252ٌاًَاٌ يذًذ ػاه4ٍُ

فمػ طثغ وطرى6091947.667ٌاًَاٌ َىطف رطرى5

فمػ إشُاٌ وطثؼى5442447.672ٌترىل يجذ طهىو6

فمػ شالز وخًظى5502032.253ٌتؼزي دظٍُ انذًذو انذظٍ انخهُف7

فمػ خًض وأرتؼى5611826.645ٌجُاٌ ػثذ اهلل انجُذ8ٌ

فمػ إشُاٌ وطثؼى5892150.472ٌدهًُح ادًذ ادهى9

غائة59711رساٌ ادًذ انذراض10

فمػ طد وطرى623174966ٌرساٌ جاتز خهىف11

غائة583رػُذ اكزو َاغ12ٍ

غائة55221رغذ ايٍُ ػذرج13

فمػ ذظغ وخًظى5701840.659ٌطائز خهفى انخهُف14

فمػ خًض وطرى6321747.665ٌطكارنُد ػهٍ دَىب15

فمػ إدذي وشالشى5721515.431ٌطهُى رايٍ دَىب16

فمػ شًاٌ وطرى4112344.868ٌػذي وتُذ فؽىو17

فمػ إدذي وطثؼى5351753.271ٌػثذ انكزَى يذًذ انظهًُا18ٌ

فمػ طثغ وخًظى6072333.657ٌػهٍ وائم سَُى19

فمػ طرى5822237.860ٌغُس غُاز ػاه20ٍُ

فمػ خًض وأرتؼى460172845ٌفادٌ وائم انذالق21

يذزوو385لرُثح ػثذ انزساق انًذًذ22

فمػ طد وطرى5731550.466ٌنًً لرُثح انمذيىط23ٍ

فمػ ذظغ وػؼزو6221315.429ٌيجذ يذًذ ورد24

يذزوو397يذًذ دُاٌ انمصُز25

فمػ شًاٌ وخًظى4241146.258ٌَذي يذًذ انذاض دظ26ٍ

فمػ ذظغ وأرتؼى568212849ٌَىار يذًذ اػرُا27ٌ

غائة62410َىر اًٍَ ػاكز28

فمػ طرى562253560ٌهاػى خانذ االدًذ29

فمػ شًاٌ وأرتؼى567133548ٌوطاو ػهٍ انذىاغ30

فمػ شًاٌ وشالشى475102838ٌَاطًٍُ تظاو رطرى31

فمػ أرتغ وأرتؼى8241825.244ٌأدًذ يُذر ؼاهز32

غائة83513أدَثح ػثذ انذًُذ انثزاس33ٌ

فمػ ذظغ وأرتؼى8171632.249ٌآالء رسوق رسوق34

انزلى انجايؼٍاإلطى و انؼهزجو
انذرجح

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيش اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة5 من 2الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

انكًُُاء انذُىَح:انًمزر انفصم األول2018/2017انؼاو انذراطٍ 

َظزٌانصاَُح

يالدظاخ

كراتحيجًىعَظزٌػًهٍ
انزلى انجايؼٍاإلطى و انؼهزجو

انذرجح

فمػ طثغ وأرتؼى8301630.847ٌداَُا يذًىد االتزاهُى35

فمػ ذظغ وطرى816204969ٌرايا اتزاهُى طُفى36

فمػ شًاٌ وطرى8131651.868ٌرايٍ َشار كذهح37

فمػ طثغ وأرتؼى8232026.647ٌػثذ خانذ ػشو38

فمػ أرتؼى8262019.640ٌيذًذ أطؼذ طههة39

فمػ ذظغ وأرتؼى8032325.249ٌيزاو يذًذ ذاجى40

فمػ أرتغ وطرى8201944.864ٌَُزيٍُ يزواٌ انًاغىغ41

غائةيذزووهثح أًٍَ انذًىد42

فمػ خًظى8771039.250ٌػاو دُذر43

فمػ طرى878184260ٌرغذ انمؽهث44ٍ

غائةيذزوويجذ ػًار دُذر45

فمػ شًاٌ وطرى8371750.468ٌَىر ياجذ انؼُا46ٌ

فمػ ذظغ وخًظى8721543.459ٌهُا لاطى انُاسج47ٍ

فمػ طد وخًظى937144256ٌتُاٌ ػثذ انظالو انُؼُى48

غائة87015رواٌ خانذ يجُة لزَذ49

فمػ شالز وطثؼى8591953.273ٌرايٍ ػهٍ انجزػره50ٍ

غائة84223تُاٌ ػُاد سَُى51

غائة85515ونُذ يذًىد داض نؽىف52

غائة86318رايا خانذ يجُة لزَذ53

فمػ طرى8442039.260ٌَُزيٍُ يذًذ ػًاد انذٍَ جثاص54

فمػ أرتؼى8581425.240ٌػًز يذًذ تظاو غفُز55

يذزووػهٍ وافذ يذفىض56

غائة86715رَُى ػهٍ اطًاػُم57

فمػ طثغ وأرتؼى8621333.647ٌيهزاٌ أدًذ انذًى58ٌ

فمػ إشُاٌ وأرتؼى8651526.642ٌرواٌ دظاٌ جًىل59

فمػ شالز وشالشى840122133ٌسَُة غظاٌ انًُز يصؽف60ً

فمػ طثغ وخًظى9431739.257ٌرَى َعال انزاػ61ٍ

غائة85218ردُى دُذر62

غائة84715يذًذ انخؽُة63

فمػ طد وطرى854174966ٌرواٌ سَُى64

فمػ طد وخًظى9792233.656ٌَشٌ اكزو داؤود65

غائة14طؼُذ انذًذو66ٍَ

يذزوويذًذ طُف انؼًىر67ٌ

فمػ إشُاٌ وخًظى51.852ٌنُض نذَه ػاليح ػًه839ٍلًز دًُذا68ٌ

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيش اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة5 من 3الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

انكًُُاء انذُىَح:انًمزر انفصم األول2018/2017انؼاو انذراطٍ 

َظزٌانصاَُح

يالدظاخ

كراتحيجًىعَظزٌػًهٍ
انزلى انجايؼٍاإلطى و انؼهزجو

انذرجح

فمػ طثؼى8381851.870ٌياتم أدًذ انخؽُة69

غائة84517رَاو كًال انذٍَ يذفىض70

غائةيذزووَىار يذًذ تزتىر71

غائة87423يذًذ يُصف انؼُشول72ٍ

فمػ خًض وطرى4451450.465ٌأطايح كهصىو73

غائة43325أيُز َشار انؼثذو74

فمػ ذظغ وطرى4732246.269ٌتؼزي شائز انخؽُة75

فمػ شالز وخًظى457183553ٌرواٌ وطىف76

غائة31515طانٍ َشار ػاػىر77

فمػ شًاٌ وخًظى2281047.658ٌػثذو رَاٌ فزداخ78

فمػ طد وخًظى195213556ٌغزاو َىطف انذظ79ٍ

فمػ إشُاٌ وطثؼى4612051.872ٌغُس فزاص صُىو80

فمػ أرتغ وطثؼى3872251.874ٌيذًذ أًٍَ انذظ81ٍ

فمػ شًاٌ وخًظى4022136.458ٌيذًذ طايٍ أتى انذا82ٌ

يذزوو329يذًذ ػثذ انزدًٍ انذظ83ٍُ

غائة23517يذًذ يهذٌ انؼًز84

فمػ طثغ وطثؼى3982551.877ٌيذًىد انعاهز85

فمػ أرتغ وخًظى4401637.854ٌَاذاػا ػشيد غاس86ٌ

غائة38415َغى ػهٍ ظؼى87ٌ

فمػ إشُاٌ وخًظى3941932.252ٌهاػى يؼٍ انؼاَك88

فمػ خًض وشالشى471142135ٌهُا ػصاو انذان89ٍ

غائة10رواٌ ػهٍ سَُى90

غائة10َىر يؼزوف91

فمػ خًض وأرتؼى6712519.645ٌأدًذ دًذا92ٌ

يذزووتاطًح انؼزَج93ٍ

فمػ طثغ وطرى6661650.467ٌخشايً ػجىب94

فمػ إدذي وطرى6681644.861ٌرَرا ػهىع95

فمػ شالز وطرى6421646.263ٌطارج خانذ رسوق96

فمػ شًاٌ وطثؼى661225678ٌَىرا ؼذًىع97

غائة69812وفاء ردًح98

فمػ طد وشالشى6831025.236ٌَشٌ رسوق99

يذزوو828يذًذ َىر ػثذ انظالو انًثُط100

غائة27620أغُذ ػهٍ كذُم101

فمػ طد وشالشى2681718.236ٌأيُز ياهز جزجض102

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيش اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة5 من 4الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

انكًُُاء انذُىَح:انًمزر انفصم األول2018/2017انؼاو انذراطٍ 

َظزٌانصاَُح

يالدظاخ

كراتحيجًىعَظزٌػًهٍ
انزلى انجايؼٍاإلطى و انؼهزجو

انذرجح

فمػ طثغ وخًظى2391739.257ٌرَذ نؤٌ انؼؼزا103ٍَ

غائة31116رهف دظٍُُ فخىر104

غائة15623سَُة ؼارق انفارص105

غائة25122صانخ طهًُاٌ دجاس106ٌ

غائة7815يذًذ يفُذ انذًىد107

يذزوو180يذًذ هادٌ ػارف انذظ108ٍُ

يذزوو173يصؽفً طهًُاٌ األدًذ109

غائة11819َظزٍَ أدًذ انذظ110ٍُ

غائة22017َىر فاَش داؤد111

فمػ شالشى4911415.430ٌدظٍ طًُز يىط112ً

غائة49711رَاو انخؽُة113

غائة13.5ػثُز يُىص114

فمػ إدذي وخًظى5232030.851ٌيجذ ػثذ انًجُذ انمهفح115

فمػ أرتؼى5261722.440ٌيٍ غُس كزدَح116

يذزووجىنُا ػذَاٌ طًؼىل117

فمػ شًاٌ وأرتؼى9031829.448ٌدظٍُ ػهٍ انعاهز118

غائة16طاجذج أدًذ فخىر119

فمػ طثغ وشالشى689162137ٌػثذ انزدًٍ ػثذ انظالو انؼىَخ120

يذزووػثذ اهلل فهًٍ انذظ121ٍ

فمػ طرى145184260ٌتاطم دروَغ انثذور122

فمػ شالز وطرى1751844.863ٌرػا لرُثح َاصز123

غائة4915كُاٌ يذًذ انؼثاص124

غائة12216تؼُز جًال يُصىر125

فمػ إشُاٌ وخًظى147173552ٌدظٍ أدًذ ػشوس126

غائة9215ػهٍ يذًذ جًىل127

فمػ طد وأرتؼى1611530.846ٌيزَى يذًذ جهاد دًُذ128ٌ

غائة4112أدًذ سَاد أتى سيز129

فمػ طد وطثؼى311560.276ٌآيال هاَم انفزض130

غائة36519آالء آصف دػثىل131

فمػ طرى48184260ٌداسو يذًىد كزَكغ132

غائة36710صادق وائم أي133ٍُ

غائة9527يؼؼم يذًذ انًؼؼم134

فمػ طد وطرى321550.466ٌيُظز طايز انؼه135ٍ

فمػ شالز وطرى942537.863ٌَىفم يانك انظهىو136

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيش اللجنة               مدرس المقرر



الجمهورية العربية السورية صفحة5 من 5الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

انكًُُاء انذُىَح:انًمزر انفصم األول2018/2017انؼاو انذراطٍ 

َظزٌانصاَُح

يالدظاخ

كراتحيجًىعَظزٌػًهٍ
انزلى انجايؼٍاإلطى و انؼهزجو

انذرجح

فمػ خًض وطثؼى90418.755675ٌانًُاص َذًُ ػه137ٍ

فمػ شالز وطرى8361646.263ٌسهزاء انذاض ػهٍ 138

فمػ طثغ وخًظى7171640.657ٌيذًذ ػرُك139

فمػ إدذي وطثؼى55155671ٌيذًذ انمؽُغ140

فمػ أرتؼى39.240ٌنُض نذَه ػاليح ػًه22ٍرَهاو ػهٍ انظانى141

%44.83تهغد َظثح انُجاح 

عميد كلية الزراعة

معد النجار. د

                                لجنة الرصد                               رئيش اللجنة               مدرس المقرر


