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كتابةرقما

1L200757021ون واحد وعشر

2L190747719ة تسع عشر

3L19075297سبع فقط

4L190744412ة اثنتا عشر

5L190750910عشر فقط

6L200761613 ة ثالث عشر

7L20076725خمس فقط

8L200755414
ارب  ع عشر

9L19073999تسع فقط

10L200765813 ة ثالث عشر

11L190745613 ة ثالث عشر

12L200764017ة سبع عشر

13L20076136ست فقط

14L20076477سبع فقط

15L20075928ثمان فقط

16L19074899تسع فقط

17L1907434غيابغياب

18L200768613 ة ثالث عشر

19L190755012ة اثنتا عشر

20L200770917ة سبع عشر

21L20076699تسع فقط

22L2007583غيابغياب

2022/2021 الدراسي العام-  األول الفصل النصفي االمتحان

الخاصة الشام جامعة     

العام الدولي القانون:  مقرر  

الالذقية كليات         

الحقوق كلية        

IDم
(25) من الدرجة



كتابةرقما

2022/2021 الدراسي العام-  األول الفصل النصفي االمتحان

العام الدولي القانون:  مقرر  

الالذقية كليات         

الحقوق كلية        

IDم
(25) من الدرجة

23L190739617ة سبع عشر

24L19074977سبع فقط

25L1707242غيابغياب

26L19074410صفر

27L200764812ة اثنتا عشر

28L19074849تسع فقط

29L200769619ة تسع عشر

30L190744818ة ثمان عشر

31L20076749تسع فقط

32L190750515ة خمس عشر

33L200763811ة احدى شر

34L20076225خمس فقط

35L20076600صفر

36L190747317ة سبع عشر

37L2007561غيابغياب

38L190745120ون فقط عشر

39L190743916ة ست عشر

40L19074284ارب  ع فقط

41L20075622 اثنان فقط

42L20076879تسع فقط

43L180728813 ة ثالث عشر

44L2007612غيابغياب

45L200758411ة احدى شر
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IDم
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46L200770120ون فقط عشر

47L200770318ة ثمان عشر

48L200756518ة ثمان عشر

49L20076375خمس فقط

50L200764924ون ارب  ع وعشر

51L20075770صفر

52L19075467سبع فقط

53L200758219ة تسع عشر

54L190740115ة خمس عشر

55L200763313 ة ثالث عشر

56L200763912ة اثنتا عشر

57L200760015ة خمس عشر

58L2007629غيابغياب

59L190742723ون ثالث وعشر

60L190754712ة اثنتا عشر

61L20076055خمس فقط

62L190749812ة اثنتا عشر

63L190751817ة سبع عشر

64L20076568ثمان فقط

65L200763413 ة ثالث عشر

66L200763110عشر فقط

67L200764618ة ثمان عشر

68L200757613 ة ثالث عشر
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IDم
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69L200760416ة ست عشر

70L200755815ة خمس عشر

71L200762822ون اثنان وعشر

72L200759020ون فقط عشر

73L200760318ة ثمان عشر

74L200762623ون ثالث وعشر

75L18073109تسع فقط

76L200766120ون فقط عشر

77L20076216ست فقط

78L200759619ة تسع عشر

79L200758610عشر فقط

80L190752513 ة ثالث عشر

81L200764220ون فقط عشر

82L20075874ارب  ع فقط

83L180732110عشر فقط

84L200767713 ة ثالث عشر

85L200767810عشر فقط

86L2007589منسحبمنسحب

87L200762410عشر فقط

88L200760218ة ثمان عشر

89L200755613 ة ثالث عشر

90L1907516غيابغياب

91L20076808ثمان فقط
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IDم
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92L1907543غيابغياب

93L180730115ة خمس عشر

94L200760821ون واحد وعشر

95L200763615ة خمس عشر

96L200768516ة ست عشر

97L200770615ة خمس عشر

98L200757825ون خمس وعشر

99L200755725ون خمس وعشر

100L200759111ة احدى شر

101L200757218ة ثمان عشر

102L20076540صفر

103L20076157سبع فقط

104L19074069تسع فقط

105L19074753ثالث فقط












