
الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه

كلية الزراعة

المغة العربية :المقرر االول2019/2018العام الدراسي 
:تاريخه :االختصاص السنة االولى

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

فقط سبعون10327070أحمد محمد جرود1
فقط إثنان وخمسون10415252أحمد غزوان حامٌش2
فقط ثالث وثمانون11018383أسماء محمد حٌان سواح3
فقط إثنان وستون10446262آالء أحمد الرجب4
فقط أربعة عشر10461414أالء نبٌل قادرو5
فقط أربع وعشرون10012424أمانً زهٌر الدبٌات6
فقط خمس وأربعون10944545أمل أٌمن العرنج7ً
فقط ست وستون10476666آٌه فراس الدٌب8
فقط إثنان وستون10236262آٌه جهاد بكري السرمٌن9ً
فقط إثنان وستون10386262آٌه أحمد قنزع10
فقط خمس وستون10426565ابراهٌم عماد الدٌن الجبٌل11ً
فقط أربعون10064040ابراهٌم سلٌم عبد الرحمن12
فقط أربع وستون10656464احمد محسن ابراهٌم13
فقط إحدى وسبعون10357171احمد رٌاض الصخري14
فقط ثالث وثالثون11093333احمد عبد الجبارالمحٌمٌد15
فقط خمس وأربعون10294545احمد محمد حسن16
فقط ثالث وستون11216363اسراء عالم غنامه17
فقط إثنان وستون10116262األٌهم حٌان غال18ً
فقط خمس وثالثون10973535المعتز باهلل محمد داود19
فقط ستون10896060الٌاس رضوان حنا20
فقط ثمان وسبعون10517878امٌره فواز العل21ً
فقط تسع وستون10496969بانه واصل الحسن22
فقط ثالث وستون10986363بتول وائل داؤد23
فقط أربع وسبعون10577474براءة عبد المعٌن جٌجاوي24
فقط ثالثون10933030بسمه الشٌخ خالد حمدون25
فقط خمس وستون11356565بشار محمود شمسو26
فقط إثنان وثالثون11233232بشر بدر الصالح27
فقط إحدى وثمانون10378181بشرى موسى محرز28
فقط إثنان وستون10456262بالل محً الدٌن دروٌش29
فقط أربع وأربعون10364444تغرٌد إٌمان محمد30

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

عمٌد كلٌة الزراعة

سامر ابراهٌم. د

لجنة رصد الفصل األول
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الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

فقط سبعون9967070جعفر مالذ كاسوحة31
فقط أربع وسبعون10227474جمٌله حسٌن صقر32
فقط سبعون10847070جهان بشار حاج بكري نجاري33
1103جونً أٌمن فرح34

فقط إثنان وخمسون10645252حازم غازي العثمان35
فقط ثمان وستون10266868حسن حسٌن مٌهوب36
فقط إحدى وستون11126161حسٌن محمد بركات37
فقط إثنان وستون10406262حسٌن بكري ضبعان38
فقط إحدى وستون10636161حال قصً الساروت39
فقط إثنان وستون10246262حال طالل شعبان40
فقط إحدى وسبعون10957171حال أمٌن ورده41
فقط ست وأربعون10524646خالد ناصر الكردي42
فقط تسع وأربعون10544949خٌرات مأمون القوجه43
فقط ست وأربعون10604646دٌنا عبدهلل اسماعٌل44
فقط أربع وسبعون10767474راما أنور الشعار45
فقط إثنان وسبعون10207272راما عبد المعٌن خان46ً
فقط ستون10196060راما نبٌل دٌب47
فقط أربع وستون10556464راما أمٌر نداف48
فقط إثنان وأربعون10704242رزان اسماعٌل رستم49
فقط أربعون10044040رضوان عبدهلل سودٌن50
فقط ست وستون10786666رغد علً المٌر51
فقط إحدى وخمسون10685151رغد رشٌد عواد52
فقط إحدى وستون10696161رند ذا الكفل مقصود خزمه53
فقط ثالث وأربعون10724343رنٌم خالد السقا54
فقط أربع وسبعون11067474رنٌم عماد زعرور55
فقط أربع وسبعون10777474رهام خضر عباس56
فقط إحدى وخمسون10165151زٌن العابدٌن حسٌن دال57
فقط ثمان وستون11206868زٌن العابدٌن سلٌمان شدود58
فقط ثمانون10138080زٌنب منجد حسن59
غيابغياب1130ساره علً جاكٌش60

ايقاف تسجيل عام كامل

عمٌد كلٌة الزراعة
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فقط ثالث وأربعون11264343ساره خضر عٌد61
فقط ثالث وستون11256363ساره سامر وسوف62
فقط سبعون11617070سالً ناظم صلٌب63ً
فقط إثنان وسبعون11157272سوسن محمد علً السٌد64
فقط إثنان وخمسون9975252سولٌنا محمد حمدان65
فقط إثنان وسبعون10817272شام نزهت احمد66
فقط إحدى وستون10036161صبا محمد حسن67
فقط ستون10746060صباح زهٌر االحمد68
فقط إثنان وأربعون11284242ضٌاء غٌاث االحمد69
فقط أربع وخمسون10175454عبد الحمٌد محمد القاسم70
غيابغياب1136عبد القادر أحمد العلً الكالح71
فقط إثنان وخمسون11045252عبد الكرٌم محمد الخان72ً
فقط ثالث وأربعون10334343عبد هللا محمد لطوف73
1131عبد المنعم عماد االبراهٌم74

فقط إحدى وستون10856161عبد المهٌمن علً الدعبول75
فقط ستون11186060عدي عدنان الجرف76
فقط أربعون10714040عدي هٌثم عبدو77
فقط ثالث وستون10126363عفراء فٌصل العباس78
فقط إثنان وستون10156262عالء مدٌن اآلغا79
فقط إثنان وخمسون10185252عالء الدٌن غازي مصطفى80
فقط ثمانون11108080علً ابراهٌم لشمال81ً
فقط ثمان وأربعون10864848علً أدٌب سلٌمان82
فقط إثنان وثمانون10678282عمار علً الشنتٌر83
فقط ثمان وسبعون11167878عمار ٌاسر الٌاسٌن84
فقط خمس وأربعون10054545عمار عبد الكرٌم دلول85
فقط إحدى وأربعون11394141عمار عبد الكافً رجب86
فقط أربع وستون10286464عمر محمود العمر87
فقط ثمان وستون10276868غنوه محمود السح88
فقط خمس وثالثون11273535غنوه أحمد شاهٌن89
فقط إحدى وستون11226161غنى محمد رزوق90

ايقاف تسجيل عام كامل
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غيابغياب1073غٌث علً العتر91
فقط إثنان وسبعون10507272فاطمه محمود الدروٌش92
فقط ستون11136060فاطمه الزهراء علً العج93ً
فقط ست وسبعون11297676فاطمه محمد الصطوف94
فقط إحدى وسبعون11027171فرح جبر صفدل95ً
فقط ثمان وستون10996868لبانه عدنان سٌفو96
فقط إحدى وستون10616161لجٌن فاٌز عل97ً
فقط سبع وستون10626767لمى أسامة صالح98
فقط إثنان وستون10316262لمى عالء الدٌن موسى99
فقط ثمانون11248080لٌنا عصام دٌبو100
فقط إحدى وستون10306161ماجده محمد سالم هابٌل101
فقط ثمان وستون10966868ماٌا محسن العباس102
فقط إثنان وسبعون11177272ماٌا رائد سٌفو103
فقط ثمان وثالثون10793838ماٌا أحمد شتات104
فقط أربع وسبعون10837474مجد عمر البكري105
فقط ست وأربعون11194646مجد حلو الناصر106
فقط تسع وأربعون11144949محمد أحمد الحاج عل107ً
فقط ثمان وأربعون11374848محمد سامر الخضور108
فقط خمسون10755050محمد فارس العلً العطٌه109
فقط خمس وثالثون11323535محمد ولٌد المحمد110
فقط ست وستون10906666محمد أحمد المحمد111
فقط إحدى وستون10396161محمد عبد العزٌز المحمود الخلٌل112
فقط إثنان وستون10096262محمد عبد المجٌد امٌن شهاب113
فقط خمس وأربعون11624545محمد فداء حسن اغا114
فقط إثنان وسبعون11117272محمد أحمد دٌوب115
فقط إثنان وأربعون10104242محمد عبد الكرٌم عبد الكرٌم116
فقط إحدى وستون10586161محمد محسن ٌوسف117
فقط خمسون10875050محمود رابح عل118ً
فقط ثالث وثالثون10803333مرام اٌاد زٌنو119
ايقاف تسجيل عام كامل1091ملهم اسماعٌل ابو اسماعٌل120

عمٌد كلٌة الزراعة

سامر ابراهٌم. د

لجنة رصد الفصل األول
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فقط إحدى وخمسون11345151مهدي جهاد  الٌاسٌن121
فقط إحدى وستون11086161مهند عصام الحاٌك122
فقط ثالث وأربعون9984343مً جهاد  اسماعٌل123
فقط إحدى وخمسون10145151مً علً قشمر124
فقط إحدى وستون11006161نارا سائر عجمٌه125
فقط أربع وخمسون10085454نجمه صالح عاشور126
فقط إحدى وسبعون11527171نعمه حسٌن الرمضان127
فقط إحدى وأربعون10434141نهوند مهدي هرموش128
فقط تسع وستون10026969نهٌل محمد ٌعقوب129
فقط تسع وأربعون10594949نوار محمد جبر130
فقط اربع وثمانون11058484نور اسماعٌل الشعران131ً
فقط ثمان وستون10566868نور مصطفى الصالح132
1034نور العٌن خالد عفاره133

فقط ثمان وأربعون10884848نور اشرف مسطو134
فقط إحدى وخمسون10215151هدى عبد الرحمن طالس135
فقط إثنان وخمسون10485252هٌا تمام الطواش136ً
فقط ثمان وستون11076868هٌا مازن سلٌمان137
غيابغياب999هٌدا اسماعٌل زٌنو138
فقط ثالث وخمسون10825353وسام محمد حٌدر139
فقط ست وأربعون11334646ٌحٌى زكرٌا صبح140
فقط أربعون10534040ٌزن علً الخضر العل141ً
فقط إثنان وستون11386262ٌزن ماهر السلوم142
فقط ثالث وثالثون10663333ٌعرب عامر جرجنازي143
فقط أربع وسبعون10007474ٌمنى بسام الشعران144ً
فقط تسع وستون10926969ٌوسف علً موسى145

االستضافة
فقط إثنان وخمسون5252ادلبأحمد جمٌل عجاٌب146
فقط إثنان وخمسون5252ادلبٌونس عبد القادر بٌاطس147ً
ادلبهبة محمد صباح قصاص148
فقط ثمان وستون6868ادلبغازي خلدون عٌسى149

ايقاف تسجيل عام كامل

ايقاف تسجيل عام كامل
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فقط تسع وثالثون3939ادلبهال عماد الدٌن دندش150
فقط ثمان وأربعون4848ادلبمحار زكرٌا تامر151
فقط ثالث وستون6363ادلبهٌا فادي والو152
فقط إحدى وستون6161ادلبشهد محمد جبران طوز153
فقط خمس وثالثون3535الرقة محمد جاجان حمٌدي154
فقط سبع وأربعون4747الرقة رٌام أسامة القاسم155
فقط أربع وستون6464الرقة لٌث محمود الحمود156
فقط سبع وأربعون4747الرقة عبد الكرٌم عبدالقادرالسوٌج157
فقط ثمان وأربعون4848الرقة ساجدة مجد الدٌن الالز158
فقط تسع وأربعون4949الرقة أشرف ابراهٌم الحسٌن خابور159
فقط إحدى وثالثون3131الرقة عالم حسام العلً الحسن160
فقط خمس وأربعون4545الرقة شهد حسن اإلبراهٌم161
فقط إحدى وخمسون5151الرقة محمد أحمد إٌبش162
فقط سبع وستون6767الرقة شهد أحمد إٌبش163
فقط إحدى وخمسون5151الرقة ساجدة  مصطفى العساف164
فقط إحدى وخمسون5151الرقة شهد موسى مربط165
فقط إثنان وخمسون5252الرقة روان أحمد الجدوع166
الرقة أسامة صبحً األحمد167
فقط ثمان وثالثون3838الرقة رقٌة أحمد الخلٌل168
غيابغيابالرقة عبد الرزاق أحمد الهوها169
فقط ستون6060الرقة كامٌلٌا محمد حسن المطر170
فقط ثالث وستون6363الرقة مٌسم أحمد حجً اسماعٌل171
فقط ستون6060الرقة آٌة صالح محمد الحسن172
فقط إحدى وستون6161الرقة راما ابراهٌم العبٌد173

الحممة
فقط إحدى وستون6161الحسكةانانه علً احمد175
فقط خمسون6195050أحمد محمد كفا177
فقط إحدى وخمسون5151الحسكةأحمد نزٌه الزلمة178
فقط تسع وثالثون3939تسويةأمٌرة االبراهٌم179
فقط ثالث وستون6363الحسكةأٌهم حسن مجر180

ايقاف تسجيل عام كامل

عمٌد كلٌة الزراعة
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فقط ستون5446060بتول سلوم181
فقط أربع وعشرون8502424بشار محمد علٌوي182
فقط إحدى وستون5506161بشرى حسٌن الحمدو الحسن الخلٌف183
فقط خمس وثالثون8513535بكر رشاد قندقج184ً
فقط أربع وأربعون8414444جمان علً القطرٌب185
غيابغيابالرقةحال اسماعٌل العسكري186
فقط خمس وأربعون4545الرقةحال مازن العل187ً
فقط سبعون7070الحسكةحنٌن طارق شاهٌن188
فقط إحدى وأربعون7824141خالد الخطاب189
غيابغياب848خالد مصطفى المحمد190
فقط ثمان وثالثون3838ادلب عامخدٌجة مصطفى الفرج191
غيابغيابالحسكةدٌانا عبد الكرٌم الشعار192
فقط ستون6236060رزان خلوف194
فقط ست وأربعون4646دير الزورزٌنب غسان مٌر مصطفى195
فقط ثمان وأربعون4848الحسكةشادي علً الحسن197
فقط سبع وأربعون6024747عثمان غٌاث الفارس200
فقط إحدى وثالثون9263131عجٌب فراس شرتوح201
فقط إثنان وستون8656262علً خالد رزوق202
فقط أربع وأربعون9214444علً زٌد العكاري203
فقط تسع وثالثون9753939عمر دروٌش األحمد204
فقط ثالث وأربعون8984343فؤاد بولس بٌلون205ً
فقط إحدى وستون8696161كرم ثائر حمود206
فقط إثنان وأربعون8874242كرٌم نور الدٌن حٌالوي207
فقط إثنان وستون6262الحسكةمارٌا ماجد الطوٌل209
فقط ثمان وثالثون3838الحسكةماٌا عدنان المحرز210
فقط ستون6060الحسكة راسبمحمد  أحمد خلوف211
فقط أربع وثالثون3434الحسكةمحمد محمود الحسون212
غيابغياب976مرح عبد الرزاق الشٌخ ٌوسف213
فقط سبع وأربعون5684747نوار محمد شتٌان 214
غيابغياب946نور رعد المال215
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لجنة رصد الفصل األول



الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه

كلية الزراعة

المغة العربية :المقرر االول2019/2018العام الدراسي 
:تاريخه :االختصاص السنة االولى

مالحظات
كتابةمجموعاالمتحانالعممي

الرقم الجامعياإلسم و الشهرةم
الدرجة

فقط خمس وأربعون4545ادلب زيتونٌمان مخلص هرموش216
فقط إحدى وأربعون4141ادلب زيتونٌوسف حكمت قربى 217
فقط ثالث وثالثون3333الحسكة راسبٌوسف عبد المعٌن حمٌدي218

التحويل المتماثل
فقط خمسون5050براء سميمان االبراهيم219
فقط إحدى وأربعون4141محمد منهل ديبو220
فقط أربعون4040نيروز حسام فرج221

عمٌد كلٌة الزراعة

سامر ابراهٌم. د
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