
الجمهورية العربية السورية صفحة5 من 1الصفحة 

كلية الزراعة- جامعة حماه 

3المغة األجنبية :المقرر الفصل األول2018/2019العام الدراسي 
انكميزيالثانية

مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

فقط ست وخمسون8445656أروى يوسف االحمد1
فقط إثنان وسبعون8727272آالء محمد أمين نبعو2
فقط ست وخمسون11485656اليسار أسامة موسى3
فقط أربع وستون8766464آيات عبد الرحيم المير4
فقط إثنان وثمانون8688282آيات شريف بموط5
فقط ست وسبعون8457676أييم محمد أبو قاسم6
فقط أربع وأربعون9254444اسامو محمد اآلغا7
فقط ست وأربعون8584646اناس عبد المناف الحسين8
فقط ست وخمسون9205656بيالر احمد السموم9
فقط إثنان وأربعون7544242جالل زىر الدين جبر10
فقط إثنان وسبعون8837272جمان غياث فرحو11
فقط إثنان وخمسون8895252حازم عبد اهلل سكماني12
فقط ست وثمانون8828686حال حسان شدود13
فقط ثمان وأربعون8754848حنين عبد الكريم الجرف14
فقط ثمان وأربعون11534848حنين عدنان السقا15
فقط ثمان وستون8636868حنين أحمد سميب16
الحسكةفقط خمسون20445050ياره خالد حمود17
فقط إثنان وثالثون9193232حنين سميم عمقي18
فقط ثمان وخمسون8965858خمود محمد الكسيح19
فقط خمسون8495050ديانا وليد المرعي20
فقط أربعون8854040رئام سيف الدين طالب21
فقط ست وأربعون8534646راما عمار قاسم22
فقط إثنان وخمسون8595252رزان دريد ناصر23
فقط أربع وخمسون9155454رغد أسامة جبر24
فقط اربع وثمانون8628484رىام محمد ونوس25
فقط ست وثالثون9003636رىف اسامة الحموي26
فقط ثمان وأربعون9184848روان اياد حمود27
فقط ثمان وأربعون8804848روان عمي نعوفي28
فقط ستون9146060ريتا اياد جمول29
فقط ست وثالثون8903636زينب زكريا صبح30
فقط إثنان وأربعون9014242ساره بشار الشيحاوي31
فقط إثنان وخمسون8995252سراج نايف الحموي32
فقط أربع وستون8606464سوزان عبد المحسن العيسى33
فقط أربع وأربعون9244444شام رائد الشعار34

الدرجةالرقم الجامعياإلسم و الشيرةم

عميد كلية الزراعة
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مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي الدرجةالرقم الجامعياإلسم و الشيرةم

فقط خمسون8925050شذى مخمص الحايك35
فقط خمسون11505050صبا محمد جمول36
فقط ثمان وثالثون8663838ضياء محمد الديس37
غائب1156عمار حسين محفوض38
فقط إثنان وأربعون9134242غدير زياد الدلي39
فقط خمسون8775050فلاير منجد المييوب40
فقط أربع وستون8876464كريم نور الدين حيالوي41
فقط إثنان وستون11516262كمال سامر زريقة42
فقط ثالثون9313030الرا مضر ياغي43
فقط إثنان وأربعون8404242مبارك محمد االبراىيم44
فقط ست وسبعون8707676مجد وليد رجب45
فقط إثنان وعشرون11542222محمد منيل ديبو46
فقط ثمانية عشر11551818محمد نور حسن قداح47
فقط ست وأربعون11454646محمد صالح وسوف48
غائب847مصطفى أنور عبد الرحمن49
فقط ست وعشرون11422626منذر عدنان شتيان50
فقط إثنان وخمسون9025252مي كريم الحموي51
فقط سبعون11447070مي ابراىيم ديب52
فقط ثمان وثالثون8783838ميس سميم عميا53
فقط ستون8546060ميسم رمزي الشعار54
فقط أربع وخمسون8465454نباىو عمي البيور55
فقط إثنان وستون11476262ىازار مرىف زين56
فقط ثمان وعشرون8642828ىبو باسم الخدام57
فقط إثنان وثمانون8398282ىال محمد ابراىيم58
فقط أربع وسبعون8387474ىال محمد الكسيح59
فقط ثمان وخمسون8555858يارا غياث الزلمو60
فقط ثمان وأربعون8954848يمار نزار عمي طاىر61

االستضافة
ادلبفقط إثنان وثالثون20123232سالي فيمي حبوش1
الحسكةفقط إثنان وسبعون20637272المجد ماىر عميا2
الحسكةفقط ست وخمسون20685656إنارة معد عدره3
غائبالحسكةأريج قاسم فطوم4
الحسكةفقط ست وخمسون20645656بتول عامر المبابيدي5
الحسكةفقط خمسون20415050رغد وليد فحمو6
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الحسكةفقط ثمان وخمسون20405858رقية حسين الخميل7
الحسكةفقط ثمان وأربعون20484848رنيم محمود المصطفى8
الحسكةفقط ثمان وأربعون20424848سالم نزار كحيل9
الحسكةفقط ثمان وثالثون20613838عمي حاتم الحسن10
الحسكةفقط ثمان وثالثون20713838عمي مرىف القطريب11
الحسكةفقط خمسون20465050مايا عدنان المحرز12
الحسكةفقط ثمان وثالثون20603838محمد أحمد خموف13
الحسكةفقط ستون20456060محمد خمدون الجمل14
الحسكةفقط ست وثالثون20493636مالك أحمد المزعل15
الحسكةفقط أربع وثالثون20763434مييار قاسم ديوب16
الحسكةفقط ست وخمسون20755656نور حسين حوريو17
غائبالحسكةيارا خالد حمود18
الحسكةفقط إثنان وأربعون20434242يارا عبد العزيز تمجة19
الحسكةفقط خمسون20515050يمار أسامة وطفة20
الرقةفقط ثمان وأربعون21164848راما خميل العوض21
الرقةفقط ثمان وخمسون21125858محمد حسين ابراىيم22
الرقةفقط ست وخمسون21155656نجوى كريم شاويش23

حممة المغة االنكميزية
فقط إثنان وثالثون5903232احمد فايز داود1
فقط أربع وأربعون6194444احمد محمد كفا2
فقط ست وستون7946666امينة سميمان المحمد3
فقط إثنان وثمانون9398282أغيد غياث أحمد4
فقط أربع وأربعون8174444آالء رزوق رزوق5
غائب770بشار ىجيج الشياب6
فقط أربع وأربعون9604444بشرى ىيثم سفر7
غائب615تميم ثابت الحاج8
فقط أربع وستون9916464حسن محمد عمي كيالني9
فقط أربع وأربعون8304444دانية محمود االبراىيم10
فقط ثمان وخمسون7725858دعاء عمي كاكور11
فقط أربع وثالثون5973434رزان أحمد الدراج12
فقط إثنان وثالثون6043232رنيم أحمد سالمو13
فقط ست وعشرون5512626رىف اكرم فطوم14
فقط ثمان وسبعون7487878رؤى نصر االبراىيم15
فقط إثنان وأربعون5994242سعاد شيخ ابراىيم16
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مالحظات
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فقط أربع وأربعون5644444سميمان منذر خميل17
فقط إثنان وأربعون6164242عادل اسماعيل قنوع18
فقط أربعون6954040عبد الكريم عزام عفوف19
فقط أربع وستون9476464عالء غسان عموش20
فقط أربع وأربعون9584444عمي أحمد زيد21
فقط ست وعشرون5982626عمي محمد ياسر العبد اهلل22
فقط إثنان وستون7656262غياث محمد ديب سميم23
فقط ست وثالثون9643636فدوى عمي حمود24
فقط أربع وخمسون9725454ماريا فريد رزوق25
فقط ثالثون9733030مجد حسام حمشو26
فقط ثمان وخمسون9505858محمد سامر الزير27
فقط ست وخمسون5715656محمود محمد خوام28
فقط ثمان وعشرون9762828مرح عبد الرزاق الشيخ يوسف29
فقط إثنان وخمسون7925252ميرا غسان الحركة30
فقط إثنان وخمسون7845252ميس نظير ىاشم31
فقط ثمان وأربعون9804848نوال غياث الحواط32
فقط إثنان وأربعون9614242وفاء محمود أورفمي33
فقط ست وأربعون7764646يارا حسن ياغي34
فقط خمسون6985050وفاء محمد رحمة35
فقط خمسون8355050أديبة عبد الحميد البرازي36

راسبين استضافة
فقط ثمان وثالثون20183838يوسف حكمت قربي1
فقط إثنان وأربعون11684242براء سميمان االبراىيم2
فقط أربع وستون20166464محمود عبد الجبار العمي3
فقط إثنان وخمسون20115252مايا صخر العثمان4
غائب126صائب عناد عوض5
فقط ثمان وثالثون20193838أمينة عبد المطيف ضعضع6
فقط إثنان وأربعون20704242أحمد نزار الحاج7
فقط خمسون20665050اليسار عمي القصير8
فقط أربع وستون20526464ديانا عبد الكريم الشعار9
فقط ست وخمسون20585656رامي نزار عموش10
فقط ثمان وأربعون20594848رحيم اسامة نصره11
فقط أربع وعشرون20672424عمي حسن حويجو12
غائب149مرام ثايت امين13

عميد كلية الزراعة
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فقط إثنان وخمسون20575252ىيا عمي الوند14
فقط ثمان وثالثون20693838سيا حسن زيد15
فقط إثنان وستون21256262مراد حسن ابو اسماعيل16
فقط ثمان وخمسون21205858حال اسماعيل العسكري17
فقط ست وعشرون21222626آمنو احمد الحمادة18
غائب534روان اسماعيل خضور19
غائب739عبد الكريم عمي سمعول20
غائب774فاطمة احمد الشيخ عمي21
غائب996كامل عمر الماجد الفرج22
فقط ست وأربعون11664646ىديل رحيل العمي23
غائب199حسين يحيى حشيش24
فقط ثمان وأربعون21314848زينب غسان مير مصطفى25

حممة المقرر من السنة الثالثة
فقط أربع وخمسون9695454عمي محمد الحسين1
فقط ثمان وعشرون20212828برىان الدين محمد العمر2
فقط ست وأربعون20794646عمي غسان عسميو3
فقط ست وعشرون21292626اركان حسن المصطو4
غائب342االء محمد الكنجو5
غائب1001فضة محمد العساف6
فقط ست وثالثون20263636خديجة مصطفى الفرج7
غائب801ىيا حسام الحزواني8
غائب860وليد محمود حاج لطوف9
فقط ثمان وخمسون7085858ياسمين فيصل اقزيز10

حممة المقرر من السنة الرابعة
غائب275وائل محمد حمدو1
غائب872باسل حسن كرماج2
غائب283محمود يحيى الضاىر3
غائب140ياسر عمار سيوفي4

حممة المقرر من السنة الثالثة
غائب701روان خالد مجيب قريد1
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