
كلية االقتصاد-     جامعة حماة 

برنامج التسويق والتجارة االلكترونية

تفقيط العالمةالعالمةاسم الطالبالرقم الجامعي
اثنتان و مثانون درجة82أمحد  حممد ديب النقار807
مخسون درجة50أسامة  فايز العلي818
اثنتان و سبعون درجة72أمساء  صفوان خملاليت688
مخس و سبعون درجة75آالء  عمر حربو979
مثان و ثالثون درجة38آالء بسام  بستاين802
مخس و تسعون درجة95أوجيين  مسًن مشو952
ستون درجة60أية  عبد القادر الصًنيف763
اثنتان و مخسون درجة52آيو  أمحد حيدر981
مخس و أربعون درجة45امحد  عبد السالم تلييت701
غائبغائبامحد  عبد اذلادي احملميد528
مخسون درجة50امحد  عمار سامل580
تسع و ثالثون درجة39ازدىار  فراس السعدي829
مخسون درجة50اسامة  مرىف الصيادي626
ست و ستون درجة66الكوثر  حكم ادلصري932
إحدى و مثانون درجة81انا  عيسى دوفش903
تسع و ستون درجة69امين حممود  ادلزري581
ست و مثانون درجة86ايناس  حممد عنجاري889
سبع و ستون درجة67براء  حممد فنوش711
ست و مخسون درجة56بسمو  مصطفى  دورمش864
سبع و عشرون درجة27بشار  خملص  العيد735
مثان و مثانون درجة88بشرى  جابر شيحا976
ست و أربعون درجة46بكر  حسن  اخلليف742
تسع و سبعون درجة79بيداء  عبد ىاشم927

2018 - 2017السنة الثانية العام الدراسي -   نتائج امتحان مادة إدارة المبيعات الفصل الثاني 



غائبغائبحازم  فواز احللبية98
ست و عشرون درجة26حسام  عبد العزيز  الطبل 663
مخسون درجة50محزة  طو أبو داود757
ست و ستون درجة66حياة  مصطفى  اللبابيدي77

أربع و ثالثون درجة34خالد   سباىي  اخلالد153
مثانون درجة80خالد  حممد سعيد  غفرجي844
مثان عشر درجة18خلود  آدم احلمد23

ست و تسعون درجة96دانيو  واصل اجلايب935
ست و مثانون درجة86رحاب  عبد الرمحن تلييت724
تسع و سبعون درجة79رزان  عبد العزيز  يوسف870
أربع و سبعون درجة74رزان  ناصح الدين اليوسفي876
ثالث و سبعون درجة73رغد  سامر  منصور113
أربع و مخسون درجة54رنيم  رضوان غزال877
ست و مثانون درجة86رىف  حممد سعيد  غفرجي843
سبعون درجة70زىًن  نزار سليمان443
إحدى و سبعون درجة71زينب  امحد اخلضر904
اثنتان و سبعون درجة72زينب  حممود اخلاين963
ثالث و ستون درجة63زينب  موفق عتيق971
مثان و مخسون درجة58ساره  أمحد احلداد762
تسع و سبعون درجة79سعاد  حممود دويك958
ست و ثالثون درجة36سوزان  مجال  عارفو425
مخس و ثالثون درجة35صاحل   حسن دندل842
تسع و ستون درجة69صفا  صفوان الصباغ832
ثالثون درجة30صفاء  فاضل الرزوق738
سبع و مخسون درجة57طارق زياد  عرعور719
أربع و مثانون درجة84طلة  غازي دىنة367
ست عشر درجة16طو  حسن  احلجازي478
أربعون درجة40عبد احلميد  غسان  جرجنازي579
ثالثون درجة30عبد احلميد  حممد امٌن حممد499



إحدى و مخسون درجة51عبد الرمحن  عمر الباشوري879
اثنتان و مخسون درجة52عبد الرمحن حممد   شقره808
إحدى و ثالثون درجة31عبد الرمحن حممد  زقزوق885
أربع و مخسون درجة54عبد اهلل  حسام الالز782
مثان و مخسون درجة58عبد اذلادي  ماىر ابرش1004
إحدى و أربعون درجة41عبيدة  حممد زقزوق702
ست و ثالثون درجة36عدنان  أمحد جربان882
مخسون درجة50عال  مشس الدين رزوق980
ثالث و أربعون درجة43عال  طالل األصفر838
أربع و عشرون درجة24غاليو  حممد شريف الصمصام721
ثالث و سبعون درجة73غزل  علي ادلصري810
مخسون درجة50غنوة  برىان سعد681
مخسون درجة50فاتن  بسام عبد الكرمي893
اثنتان و مخسون درجة52فاطمة  عبد اهلل عدي854
سبع و مثانون درجة87فاطمة الزىراء  حممود الدويك957
مخس و ثالثون درجة35فاطمة الزىراء ادم  احلمد874
سبع و عشرون درجة27فهد  حممود صافيو931
ثالث و مخسون درجة53قمر  خالد  عصار 401
أربع و أربعون درجة44كرم  ماجد جوالق851
مائة درجة100كفا  عبد صاحل836
ثالث و تسعون درجة93دلا  نصر غنامي طرقجي695
اثنتان و مثانون درجة82لينا حممد راتب  كوجان1007
مثان و ستون درجة68مؤيد  حممد دياب544
مثان و مخسون درجة58حممد  أمين كرمي740
ستون درجة60حممد  خليل الروبة856
غائبغائبحممد  صاحل  الفرج436
اثنتان و ثالثون درجة32حممد  عبد اهلل  ادلنجد811
ثالثون درجة30حممد  عبداجمليد دبساوي459
مثان و ثالثون درجة38حممد أغيد  عبد اذلادي مغمومة 80



ست و ستون درجة66حممد مجيل  ركن الدين األيويب756
سبع و ثالثون درجة37حممد حسن  عبد الكرمي درويش467
اثنتان و سبعون درجة72حممد رافع عبيد  اخلضر732
أربعون درجة40حممد زىًن  عبد الكرمي خاين696
ست و عشرون درجة26حممد سعد حممد نور مرقا461
أربع و عشرون درجة24حممد عمران  عبد الرزاق جيجاوي114
مخسون درجة50حممد مروان  موصلي الكردي541
مخسون درجة50حممد نور  أمحد القيسي852
مخسون درجة50حممد نور  بسام أفندي 79

أربع و ستون درجة64حممد نور  حسٌن جدوع778
ست و مخسون درجة56حممد نوري قندقجي 240
مخس و ستون درجة65حممود  امحد احلسن 485
أربع و مخسون درجة54حممود  عبد السالم  اوغلي453
غائبغائبمرح  حممد خًن  لطفي 377
اثنتان و أربعون درجة42مصطفى  حممد مصيين705
اثنتان و مخسون درجة52مصطفى حممد  احلسن حليب665
اثنتان و مخسون درجة52ملك  أمحد الدبيس945
ثالثون درجة30ملهم  أمحد قرمة 218
أربع و ثالثون درجة34ملهم  ماىر فخري648
اثنتان و مخسون درجة52منتصر  لؤي صليعي539
ثالثون درجة30منذر  جنيب  مصيين720
مثان و سبعون درجة78مىن  عبد الرمحن حيدر 937
ست و ثالثون درجة36مهاب  ماىر فخري774
أربع و ثالثون درجة34نادرة عبد الرحيم  ادلصري561
ثالثون درجة30جنوى  حممد رافع الراس883
مثان و ستون درجة68ندى  معتز عزيز بك880
مخسون درجة50نذير  خملص  عبدون799
أربع و مثانون درجة84ىبة  ىشام ادلدين795
اثنتان و سبعون درجة72ىبة اهلل  حيان القدور729



أربع و ستون درجة64ىبة طارق   الشقيقي366
ست و تسعون درجة96ىبو  صفوان احملسن821
ست و مخسون درجة56ىبو  حممد نور عنجاري968
تسع و سبعون درجة79ىيفاء  اشرف سفاف896
اثنتان و ثالثون درجة32وعد  عماد الدباغ833


