
جامعة حماة

كلٌة التربٌة

االعالم التربوي: المقرر 
2019-2018: العام الدراسً األولى: الدورةالرابعة: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 2019 / 1 / 31: التارٌخ 

ً كتابًةرقما

ثمان و خمسون 144458رٌاضساري نوره12182

سبع و أربعون 143347زٌادصباح العبٌد السعٌد23662

سبع و ثمانون 236487خالدعمر العبود34078

غائبغائبغائبغائبنصرشروق أبو عٌوش44079

ست و خمسون 5656غائبمصطفىمحمد خالد الحفٌان54148
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ثالث و ستون 234063علًأدهم السوٌدان155645

ثمان و ستون 145468محمدعالء الحمدوش165756

غائبغائبغائب26ٌاسٌنمحمد ٌاسٌن شنو175797

النظريالعملً
المجموع

مالحظات م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
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دارٌن سوداح. عبد الحمٌد الشعار                د

سهام زٌدان: أمٌن السر

زٌن أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعً: مدقق
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