
كتابًةرقمًا
1L190348237سبع وثالثون
2L180329234اربع وثالثون
3L190350034اربع وثالثون
4L190344235مخس وثالثون
5L190350326ست وعشرون
6L190341835مخس وثالثون
7L190342332اثنان وثالثون
8L190349828مثان وعشرون
9L190344737سبع وثالثون

10L190345734اربع وثالثون
11L190351038مثان وثالثون
12L170313230ثالثون فقط
13L190341234اربع وثالثون
14L190336831واحد وثالثون
15L190348328مثان وعشرون
16L190338037سبع وثالثون
17L190348929تسع وعشرون
18L180329632اثنان وثالثون
19L190342428مثان وعشرون
20L190348428مثان وعشرون
21L190350434اربع وثالثون
22L190349336ست وثالثون
23L180329437سبع وثالثون
24L190341936ست وثالثون
25L190338834اربع وثالثون
26L190343625مخس وعشرون
27L190339335مخس وثالثون
28L190342037سبع وثالثون
29L190345335مخس وثالثون
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30L190344935مخس وثالثون
31L190340233ثالث وثالثون
32L190339028مثان وعشرون
33L190346332اثنان وثالثون
34L180329031واحد وثالثون
35L190339939تسع وثالثون
36L190347435مخس وثالثون
37L180331032اثنان وثالثون
38L190340635مخس وثالثون
39L190349936ست وثالثون
40L190340138مثان وثالثون
41L190342922اثنان وعشرون
42L190338936ست وثالثون
43L190347733ثالث وثالثون
44L190340834اربع وثالثون
45L190346135مخس وثالثون
46L180325733ثالث وثالثون
47L180328238مثان وثالثون
48L190347119تسع عشرة
49L180325437سبع وثالثون
50L190338134اربع وثالثون
51L180327436ست وثالثون
52L190341428مثان وعشرون
53L190349030ثالثون فقط
54L180330636ست وثالثون
55L180328532اثنان وثالثون
56L190340033ثالث وثالثون
57L180325633ثالث وثالثون
58L180324931واحد وثالثون
59L190348527سبع وعشرون
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60L180334824اربع وعشرون
61L190342137سبع وثالثون
62L180327138مثان وثالثون
63L190339835مخس وثالثون
64L190338439تسع وثالثون
65L190341130ثالثون فقط
66L190350535مخس وثالثون
67L190339640أربعون فقط
68L190345234اربع وثالثون
69L190338334اربع وثالثون
70L190348621واحد وعشرون
71L190346737سبع وثالثون
72L190346932اثنان وثالثون
73L190341033ثالث وثالثون
74L190346030ثالثون فقط
75L190344436ست وثالثون
76L190337933ثالث وثالثون
77L180327237سبع وثالثون
78L190347634اربع وثالثون
79L190339138مثان وثالثون
80L190350131واحد وثالثون
81L190337830ثالثون فقط
82L190336119تسع عشرة
83L190346422اثنان وعشرون
84L190349538مثان وثالثون
85L190340531واحد وثالثون
86L190343731واحد وثالثون
87L190348034اربع وثالثون
88L180331136ست وثالثون
89L1903441  
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90L160310027سبع وعشرون
91L180327924اربع وعشرون
92L190339527سبع وعشرون
93L190340733ثالث وثالثون
94L180328035مخس وثالثون
95L190336438مثان وثالثون
96L190346833ثالث وثالثون
97L180334634اربع وثالثون
98L180330133ثالث وثالثون
99L190344038مثان وثالثون

100L190340440أربعون فقط
101L190344636ست وثالثون
102L190338538مثان وثالثون
103L190347832اثنان وثالثون
104L180324639تسع وثالثون
105L190349129تسع وعشرون
106L190343035مخس وثالثون
107L190343233ثالث وثالثون
108L190344836ست وثالثون
109L190348732اثنان وثالثون
110L190337527سبع وعشرون
111L180324236ست وثالثون
112L180329838مثان وثالثون
113L180328936ست وثالثون
114L190342837سبع وثالثون
115L190337139تسع وثالثون
116L170317237سبع وثالثون
117L180328129تسع وعشرون
118L190347527سبع وعشرون
119L190336736ست وثالثون



كتابًةرقمًا

ثقافة عامة: مقرر

كليات الالذقية
كلية الصيدلة

2020/2019العام الدراسي - حمصلة أعمال الفصل الثاين

IDم
(40 )الدرجة من 

120L190347233ثالث وثالثون
121L190346636ست وثالثون
122L190337727سبع وعشرون
123L190341736ست وثالثون
124L190347323ثالث وعشرون
125L180331736ست وثالثون
126L180330025مخس وعشرون
127L180328336ست وثالثون
128L180326520عشرون فقط
129L180329138مثان وثالثون
130L180326837سبع وثالثون
131L190337635مخس وثالثون
132L190339430ثالثون فقط
133L190341539تسع وثالثون
134L190345032اثنان وثالثون
135L190350223ثالث وعشرون
136L190350730ثالثون فقط
137L190341631واحد وثالثون
138L190342228مثان وعشرون
139L190346232اثنان وثالثون
140L190338639تسع وثالثون
141L190339233ثالث وثالثون
142L190349228مثان وعشرون
143L190336337سبع وثالثون
144L180327031واحد وثالثون
145L190345939تسع وثالثون
146L190342734اربع وثالثون
147L190339729تسع وعشرون
148L190337037سبع وثالثون
149L190345838مثان وثالثون



كتابًةرقمًا

ثقافة عامة: مقرر

كليات الالذقية
كلية الصيدلة

2020/2019العام الدراسي - حمصلة أعمال الفصل الثاين

IDم
(40 )الدرجة من 

150L180327538مثان وثالثون
151L180330927سبع وعشرون
152L190338736ست وثالثون
153L190341331واحد وثالثون
154L190345429تسع وعشرون
155L190343133ثالث وثالثون
156L180330239تسع وثالثون
157L190342633ثالث وثالثون
158L170321528مثان وعشرون
159L190338237سبع وثالثون
160L180329738مثان وثالثون
161L190347934اربع وثالثون
162L190347039تسع وثالثون
163L180324536ست وثالثون
164L180335939تسع وثالثون
165L190350835مخس وثالثون
166L190348139تسع وثالثون
167L190348839تسع وثالثون
168L190336931واحد وثالثون
169L190346530ثالثون فقط


