
كلية االقتصاد-     جامعة حماة 

برنامج التسويق والتجارة االلكترونية

تفقيط العالمةالعالمةاسم الطالبالرقم الجامعي
مخس و مخسون درجة55أمحد  حممد ديب النقار807
مثان و ثالثون درجة38أسامة  فايز العلي818
مثان و ستون درجة68آالء  عمر حربو979
مثان و تسعون درجة98أوجيين  مسًن مشو952
مخس و مخسون درجة55أية  عبد القادر الصًنيف763
مخسون درجة50آيو  أمحد حيدر981
سبع و ثالثون درجة37ابراىيم  حممد فيصل اخلالد744
غائبغائبامحد  عبد اذلادي احملميد528
 عشر درجات10ازدىار  فراس السعدي829
أربعون درجة40الكوثر  حكم ادلصري932
تسعون درجة90امين حممود  ادلزري581
مخس عشر درجة15باسل   علي عجاج525
ستون درجة60براء  حممد فنوش711
اثنتان و تسعون درجة92بسمو  مصطفى  دورمش864
مثان و مخسون درجة58بكر  حسن  اخلليف742
مثان و تسعون درجة98دانيو  واصل اجلايب935
مثان و سبعون درجة78رحاب  عبد الرمحن تلييت724
مثان و مثانون درجة88رزان  عبد العزيز  يوسف870
ست و ستون درجة66رنيم  رضوان غزال877
مخسون درجة50زينب  حممود اخلاين963
مخسون درجة50ساره  أمحد احلداد762
مخس و عشرون درجة25سليمان  حممد  السلمان725
ثالثون درجة30مسية  امحد  العبدالرمحن426
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مخسون درجة50سوزان  مجال  عارفو425
ست و ثالثون درجة36صاحل   حسن دندل842
مثان و ستون درجة68صفا  صفوان الصباغ832
مخسون درجة50صفاء  فاضل الرزوق738
إثنتا  عشر درجة12طو  حسن  احلجازي478
مخسون درجة50عبد احلميد  غسان  جرجنازي579
مخس و ثالثون درجة35عبد احلميد  حممد امٌن حممد499
مثان و مخسون درجة58عبد الرمحن  عمر الباشوري879
مخسون درجة50عبد الرمحن حممد  زقزوق885
أربع و عشرون درجة24عبد الغين  سامي بيطار615
مخسون درجة50عبد اهلل  حسام الالز782
 عشر درجات10عبيدة  امحد الطرشان563
مخسون درجة50عال  طالل األصفر838
ست و ثالثون درجة36فاطمة  عبد اهلل عدي854
اثنتان و ثالثون درجة32فاطمة الزىراء ادم  احلمد874
تسع و ثالثون درجة39فهد  حممود صافيو931
تسع و ثالثون درجة39كرم  ماجد جوالق851
مثان و تسعون درجة98كفا  عبد صاحل836
سبعون درجة70حممد  أمين كرمي740
اثنتان و مخسون درجة52حممد  خليل الروبة856
مخس عشر درجة15حممد  صالح  أديب الطماس286
مخسون درجة50حممد  عبد اهلل  ادلنجد811
مخسون درجة50حممد  عبداجمليد دبساوي459
ثالث و ثالثون درجة33حممد أغيد  عبد اذلادي مغمومة 80

أربع و سبعون درجة74حممد مجيل  ركن الدين األيويب756
اثنتان و مخسون درجة52حممد حسن  عبد الكرمي درويش467
مخسون درجة50حممد زىًن  عبد الكرمي خاين696
مخس عشر درجة15حممد عمران  عبد الرزاق جيجاوي114
مخس و ثالثون درجة35حممد نور  بسام أفندي 79



إحدى و مخسون درجة51حممد نور  حسٌن جدوع778
عشرون درجة20حممود  عبد السالم  اوغلي453
مخسون درجة50حممود  يوسف الصالوي464
مخس عشر درجة15مصطفى  حممد حممد علي706
مثان و عشرون درجة28مصطفى  حممد مصيين705
ثالث و ستون درجة63مصطفى حممد  احلسن حليب665
تسع و ثالثون درجة39ملهم  أمحد قرمة 218
مخس و عشرون درجة25ملهم  ماىر فخري648
إثنتا  عشر درجة12منذر  جنيب  مصيين720
سبعون درجة70مىن  عبد الرمحن حيدر 937
مخسون درجة50نادرة عبد الرحيم  ادلصري561
إحدى  عشر درجة11جنوى  حممد رافع الراس883
أربعون درجة40ندى  معتز عزيز بك880
مائة درجة100ىبة  ىشام ادلدين795
مخسون درجة50ىبة اهلل  حيان القدور729
ست و مثانون درجة86ىبو  صفوان احملسن821


