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كتابةرقما

1L21078051واحد فقط

2L210777724ون ارب  ع وعشر

3L210778713 ة ثالث عشر

4L210778119ة تسع عشر

5L210783012ة اثنتا عشر

6L21077475خمس فقط

7L210773418ة ثمان عشر

8L21078408ثمان فقط

9L210774415ة خمس عشر

10L2107837غيابغياب

11L2107780غيابغياب

12L210781218ة ثمان عشر

13L210779719ة تسع عشر

14L200758820ون فقط عشر

15L200766319ة تسع عشر

16L200767320ون فقط عشر

17L210775722ون اثنان وعشر

18L210782519ة تسع عشر

19L2107799منسحبمنسحب

20L2007601غيابغياب

21L210779519ة تسع عشر

22L210781319ة تسع عشر

23L21078545خمس فقط

24L2107841غيابغياب

25L210781514
ارب  ع عشر

26L210772220ون فقط عشر

27L210783425ون خمس وعشر

28L210772117ة سبع عشر

29L210778522ون اثنان وعشر

30L210772416ة ست عشر

31L210784519ة تسع عشر

32L210776620ون فقط عشر

33L210776515ة خمس عشر

34L210772918ة ثمان عشر
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35L210780111ة احدى شر

36L210783823ون ثالث وعشر

37L210784813 ة ثالث عشر

38L210783313 ة ثالث عشر

39L210775413 ة ثالث عشر

40L2107819منسحبمنسحب

41L210780414
ارب  ع عشر

42L200757123ون ثالث وعشر

43L210786220ون فقط عشر

44L210784224ون ارب  ع وعشر

45L21077919تسع فقط

46L21077616ست فقط

47L21078395خمس فقط

48L210785518ة ثمان عشر

49L210776019ة تسع عشر

50L2007561غيابغياب

51L210780010عشر فقط

52L210771816ة ست عشر

53L210783122ون اثنان وعشر

54L210786021ون واحد وعشر

55L190747619ة تسع عشر

56L210773013 ة ثالث عشر

57L210771517ة سبع عشر

58L21078266ست فقط

59L2107817غيابغياب

60L21077628ثمان فقط

61L200766224ون ارب  ع وعشر

62L19075265خمس فقط

63L210773311ة احدى شر

64L210773624ون ارب  ع وعشر

65L210773921ون واحد وعشر

66L210780611ة احدى شر

67L210786117ة سبع عشر

68L1907486غيابغياب

69L210773224ون ارب  ع وعشر



كتابةرقما

2022/2021 الدراسي العام-  األول الفصل النصفي االمتحان

االقتصاد علم مبادئ:  مقرر  

الالذقية كليات         

الحقوق كلية        

IDم
(25) من الدرجة

70L210774225ون خمس وعشر

71L21077839تسع فقط

72L210774623ون ثالث وعشر

73L2007693غيابغياب

74L210780216ة ست عشر

75L210774920ون فقط عشر

76L210776814
ارب  ع عشر

77L210775613 ة ثالث عشر

78L210773523ون ثالث وعشر

79L210778224ون ارب  ع وعشر

80L210777518ة ثمان عشر

81L210785324ون ارب  ع وعشر

82L210783221ون واحد وعشر

83L210771924ون ارب  ع وعشر

84L180737622ون اثنان وعشر

85L210784921ون واحد وعشر

86L2007573غيابغياب

87L21077863ثالث فقط

88L210772324ون ارب  ع وعشر

89L200770021ون واحد وعشر

90L200771110عشر فقط

91L210782119ة تسع عشر

92L200763210عشر فقط

93L210774015ة خمس عشر

94L2107858غيابغياب

95L210775011ة احدى شر

96L200761410عشر فقط

97L190740219ة تسع عشر

98L21078245خمس فقط

99L210777321ون واحد وعشر

100L200756310عشر فقط

101L210774813 ة ثالث عشر

102L2007555غيابغياب

103L210772825ون خمس وعشر

104L210778815ة خمس عشر
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105L210771316ة ست عشر

106L210781410عشر فقط

107L210784421ون واحد وعشر

108L21077639تسع فقط

109L210773716ة ست عشر

110L2107769غيابغياب

111L210782724ون ارب  ع وعشر

112L210779822ون اثنان وعشر

113L210776424ون ارب  ع وعشر

114L210774522ون اثنان وعشر

115L210778420ون فقط عشر

116L200770817ة سبع عشر

117L210783525ون خمس وعشر

118L210773125ون خمس وعشر

119L210772515ة خمس عشر

120L21078595خمس فقط

121L210785121ون واحد وعشر

122L210785223ون ثالث وعشر

123L21077942 اثنان فقط

124L190747016ة ست عشر

125L210776713 ة ثالث عشر

126L21078434ارب  ع فقط

127L210785619ة تسع عشر

128L210781810عشر فقط

129L210784610عشر فقط

130L210775118ة ثمان عشر

131L170716821ون واحد وعشر

132L21078234ارب  ع فقط

133L210777012ة اثنتا عشر

134L210780323ون ثالث وعشر

135L210775915ة خمس عشر

136L2107822غيابغياب

137L210782917ة سبع عشر

138L210771721ون واحد وعشر

139L21078076ست فقط
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140L210777112ة اثنتا عشر

141L210774315ة خمس عشر

142L210775216ة ست عشر

143L210781017ة سبع عشر

144L210772013 ة ثالث عشر

145L210777913 ة ثالث عشر

146L210771625ون خمس وعشر

147L210775323ون ثالث وعشر

148L210780824ون ارب  ع وعشر

149L200771010عشر فقط

150L190752114
ارب  ع عشر

151L210777820ون فقط عشر

152L210775818ة ثمان عشر

153L210786315ة خمس عشر

154L210777221ون واحد وعشر

155L210771425ون خمس وعشر

156L210772615ة خمس عشر

157L180727811ة احدى شر

158L1907459غيابغياب

159L21078207سبع فقط

160L20076918ثمان فقط

161L21077418ثمان فقط

162L21077556ست فقط

163L210773823ون ثالث وعشر

164L210780921ون واحد وعشر

165L1907430غيابغياب


