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كتابةرقما

1L200762314
ارب  ع عشر

2L20075706ست فقط

3L20076417سبع فقط

4L20075689تسع فقط

5L200757910عشر فقط

6L20076956ست فقط

7L200766418ة ثمان عشر

8L19075290صفر

9L16071293ثالث فقط

10L190744410عشر فقط

11L20077029تسع فقط

12L200759918ة ثمان عشر

13L19075446ست فقط

14L20076166ست فقط

15L20076723ثالث فقط

16L20075544ارب  ع فقط

17L20075888ثمان فقط

18L20076633ثالث فقط

19L19074563ثالث فقط

20L20076406ست فقط

21L20076135خمس فقط

22L20076475خمس فقط

23L20075926ست فقط

24L20076868ثمان فقط

25L200770916ة ست عشر

2022/2021 الدراسي العام-  األول الفصل النصفي االمتحان

الخاصة الشام جامعة     

1 التجاري القانون:  مقرر 

الالذقية كليات         

الحقوق كلية        

IDم
(25) من الدرجة



كتابةرقما

2022/2021 الدراسي العام-  األول الفصل النصفي االمتحان

1 التجاري القانون:  مقرر 

الالذقية كليات         

الحقوق كلية        

IDم
(25) من الدرجة

26L1807296غيابغياب

27L20076699تسع فقط

28L20075832 اثنان فقط

29L1907497غيابغياب

30L19074414ارب  ع فقط

31L20076483ثالث فقط

32L200771210عشر فقط

33L200769620ون فقط عشر

34L20076227سبع فقط

35L2007561غيابغياب

36L20075626ست فقط

37L200763016ة ست عشر

38L2007687غيابغياب

39L20076627سبع فقط

40L1707144غيابغياب

41L20076127سبع فقط

42L20075843ثالث فقط

43L20075949تسع فقط

44L20075658ثمان فقط

45L20076373ثالث فقط

46L200757713 ة ثالث عشر

47L20076535خمس فقط

48L20075829تسع فقط

49L2007693غيابغياب

50L20076523ثالث فقط

51L20076332 اثنان فقط



كتابةرقما

2022/2021 الدراسي العام-  األول الفصل النصفي االمتحان

1 التجاري القانون:  مقرر 

الالذقية كليات         

الحقوق كلية        

IDم
(25) من الدرجة

52L2007639غيابغياب

53L2007600غيابغباب

54L200762912ة اثنتا عشر

55L20076706ست فقط

56L20075646ست فقط

57L200760510عشر فقط

58L210779314
ارب  ع عشر

59L20076562 اثنان فقط

60L20076346ست فقط

61L19074087سبع فقط

62L20076313ثالث فقط

63L20076140صفر

64L20076467سبع فقط

65L20075754ارب  ع فقط

66L200757611ة احدى شر

67L1707223ABS/0#N/A

68L20076045خمس فقط

69L200755811ة احدى شر

70L1807276منسحبمنسحب

71L200762818ة ثمان عشر

72L20075748ثمان فقط

73L20076438ثمان فقط

74L20076038ثمان فقط

75L2007626غيابغياب

76L18073107سبع فقط

77L20076617سبع فقط



كتابةرقما

2022/2021 الدراسي العام-  األول الفصل النصفي االمتحان

1 التجاري القانون:  مقرر 
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الحقوق كلية        

IDم
(25) من الدرجة

78L19074675خمس فقط

79L20076216ست فقط

80L200759618ة ثمان عشر

81L200758611ة احدى شر

82L19075256ست فقط

83L20076421واحد فقط

84L20075673ثالث فقط

85L19074702 اثنان فقط

86L200761120ون فقط عشر

87L20075879تسع فقط

88L18073214ارب  ع فقط

89L200758111ة احدى شر

90L200767710عشر فقط

91L200767810عشر فقط

92L200758913 ة ثالث عشر

93L200762410عشر فقط

94L200760213 ة ثالث عشر

95L20076652 اثنان فقط

96L200755617ة سبع عشر

97L19075163ثالث فقط

98L18072737سبع فقط

99L20076597سبع فقط

100L20076173ثالث فقط

101L20076086ست فقط

102L200763610عشر فقط

103L200765713 ة ثالث عشر



كتابةرقما
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104L20076855خمس فقط

105L19074325خمس فقط

106L200770612ة اثنتا عشر

107L200757811ة احدى شر

108L200755718ة ثمان عشر

109L2007591غيابغياب

110L200757218ة ثمان عشر

111L20076548ثمان فقط

112L20076188ثمان فقط

113L20076158ثمان فقط

114L20076818ثمان فقط

115L19074063ثالث فقط

116L1907430غيابغياب

117L200762014
ارب  ع عشر

118L19074755خمس فقط


