
جامعة حماه        

كتابةرقمًا8مقابلة 16كتابي 
فقط سبع و ثالثون درجة7814837طهابراهيم اسماعيل15522

فقط ثمان و ثالثون درجة7815838علياحمد العلي25219

فقط ثالث و ثالثون درجة889833ممدوحاسيد تويت35358

فقط ثالث و ثالثون درجة5812833الياسأمين ليوس45612

فقط سبع و ثالثون درجة8813837أحمدتاج الفارس55465

فقط اثنان و ثالثون درجة5713732عباسجعفرمنصور65371

فقط خمس و ثالثون درجة6813835حمزهحذيفه زعتيني75810

فقط ثالث و ثالثون درجة5714733أنورحسام سليمان85525

فقط سبع و ثالثون درجة6815837يوسفحسن ابراهيم95622

فقط ثالثون درجة4712730محمدحسن سليمان105734

فقط أربع و ثالثون درجة6812834احمدحسن قرقورا 115645

فقط ثمان و ثالثون درجة6816838محمدحسين الخالد 125805

فقط سبع و عشرون درجة578727مصطفىحمزة الصدير135404

فقط خمس و ثالثون درجة4815835محمدخالدالجعبو145648

فقط سبع و ثالثون درجة5816837فؤادرضا خطاب155552

فقط ست و ثالثون درجة6814836كمالزين العابدين الديب165697

فقط ثمان و ثالثون درجة8815738خالدسهى قيبارو175754

فقط سبع و ثالثون درجة8813837خالدطالب السويد185635

فقط ثالث و عشرون درجة466723غازيطه العبداهلل195649

فقط ثمان و عشرون درجة3613628حسنعارف محمدحمكي205634

فقط واحد و ثالثون درجة4713731احمدعبدالقادر المصطفى215669

فقط ثمان و ثالثون درجة7816738محمدعلي الخضر225568

فقط ثمان و ثالثون درجة6816838احمدعلي بدور235834

فقط سبع و عشرون درجة669627حسنفراس الخضر245749

فقط سبع و ثالثون درجة7814837عبد الوهابفواز العبود255423

فقط اثنان و ثالثون درجة888832خالدكامل عبد اهلل265431

فقط خمس و ثالثون درجة6714835محمدكنان الحسين275555

فقط ثالث و ثالثون درجة5813733ناقدلبانه الحسن285787

فقط خمس و ثالثون درجة5716735جورجماريو عطيه295766

فقط ثالثون درجة4712730نزيهمجد المحمد305456

محروممحروممحروممحرومموسىمحمد اسعد315732
فقط أربع و ثالثون درجة7713734مروانمحمد السايح325769

فقط صفر درجةمحروممحروممحروممحرومماهرمحمد السعدي335412

فقط خمس و ثالثون درجة7812835حسنمحمد العمر345759

فقط تسع و ثالثون درجة8816739محمد منقذ محمد شفيق البارودي 355878

فقط ثمان و ثالثون درجة8814838عارفمحمد دهلل365539
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فقط صفر درجةمحروممحروممحروممحرومعبد الرحمنمحمد عبيد375623

فقط تسعة عشر درجة365519مسعدمحمود حسين385577

فقط تسع و عشرون درجة6710629اسماعيلمحمودالمضحي395636

فقط أربع و ثالثون درجة6812834عمادمحمود أحمد405602

فقط خمس و ثالثون درجة5814835عليمعاذ الشرع415564

فقط سبع و ثالثون درجة6815837حيدرمهند الحاج علي425730

فقط ست و ثالثون درجة7814736محمد سميرمؤمن طالب435713

فقط ثالث و ثالثون درجة6811833عبدالهاديهائل حبيب445560

فقط ثمان و عشرون درجة5710628محموديحيى الزين455916

فقط سبع و عشرون درجة3710727نايفيوسف خلوف465609

فقط صفر درجةمحروممحروممحروممحرومرضاأحمد محمد 15518

فقط صفر درجةمحروممحروممحروممحرومزكرياعبد الرحمن علماني15081
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