
كلية االقتصاد-     جامعة حماة 

برنامج التسويق والتجارة االلكترونية

تفقيط العالمةالعالمةاسم الطالبالرقم الجامعي
مخسون درجة50أمحد  عماد الدين الرمضان1224
غائبغائبأمحد  حممد الصطوف العلي1102
أربع و مخسون درجة54أمحد علي  جنم السيد1156
ثالثون درجة30آالء  أمين مليشو1105
اثنتان و مخسون درجة52آالء حممد منذر  هنداوي1245
إحدى و مخسون درجة51أمينة  هنيدي جواش828
غائبغائبامحد  عبد الرمحن زيدان1083
مخسون درجة50امحد مصطفى  اجلسري1135
إحدى و مخسون درجة51اسامه  عبد احلميد بدي1137
مخس و ستون درجة65اياد حممد علي  احملمد البليخ1277
إحدى و ستون درجة61اميان  علي احملمد788
مثان عشر درجة18بتول  أمحد سبسيب1076
غائبغائبجالل السيد  رضوان امساعيل1073
مخسون درجة50حنني  خالد اجلمال973
ثالثون درجة30خدجيه  جهاد البكور1197
غائبغائبرنيم  رضوان غزال877
غائبغائبمسر عبد املنعم  دعبول1246
صفــــــر0صبا امساعيل املال1344
إحدى و مخسون درجة51طه نزار  البيطار1116
إحدى و ثالثون درجة31عامر  حممد كمال الشمايل949
إحدى و مخسون درجة51عبد االله  مالك كردي1100
ثالث و ثالثون درجة33عبد الرمحن  امين البشري1147
مثان و مخسون درجة58عبد الرمحن  فؤاد البصيله1126
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اثنتان و مخسون درجة52عبد اهلادي خالد  احملمد1218
غائبغائبعبداهلل  زياد  املرعي616
غائبغائبعبري  طالل طباع819
ثالث و مخسون درجة53عدي عدنان  كنجو1090
مثان و عشرون درجة28عالء حيان  كرجبها1252
مخس و ثالثون درجة35علي  حممد احلمرا1067
مثان و مخسون درجة58علي  منري الديب969
ثالث و ثالثون درجة33فينوس  ميخائيل سيدة1017
سبع و ثالثون درجة37قمر  عبد احلفيظ الصمودي868
إثنتا  عشر درجة12كايب خمائيل  سيويف1175
غائبغائبكارول  نضال طعمه907
غائبغائبماجد حممد نور  البغاج1079
غائبغائبماري علي  املري1097
أربعون درجة40ماويه مأمون  مغربل1256
ست و ستون درجة66حممد  خالد  البكري غنامه837
غائبغائبحممد  خالد مجعه1110
غائبغائبحممد  عبد الرزاق العمر881
 عشر درجات10حممد  ماجد غفري858
ثالث و ستون درجة63حممد  حممد حسام مسعف الطباع693
مخسون درجة50حممد حسام  حسام مكاوي731
غائبغائبحممد حمسن  فيصل السراج983
غائبغائبحممد نور  ماجد الصياد955
مثان و سبعون درجة78حممد نور ماجد اللبابيدي1072
سبع و ثالثون درجة37مرح  نضال عازار817
إثنتا  عشر درجة12مصطفى حممد  الدعداع1091
غائبغائبمفيد  حيىي  احلصين730
صفــــــر0منتصر  حممد املنصور613
أربعون درجة40هنى  علي الديب930
مخسون درجة50هاين رمزي  جبور1243



إحدى  عشر درجة11وائل  أمحد االبراهيم1029
غائبغائبوائل  حممد الشيخ مرعي1115
سبع عشر درجة17ياسني عبد احلليم  القاسم1308


