
جامعة حماة

كلٌة التربٌة

األولى: الدورةاألولى: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  12/2/2019:  التارٌخ 

ً كتابًةرقما

صفر 00غائبمحمودروعة األخرس13547

إحدى عشرة 11011عدنانعلً فطراوي23973

غائبغائبغائب11محمدهٌا الموسى314410

اإلحصاء فً التربٌة: المقرر
2019-2018: العام الدراسً 

م
 الرقم

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات                     رئٌسة لجنة الرصد

ملك ٌونس.   عبد الحمٌد الشعار                         أ

نورا الحاج زٌن. م: أمٌنة السر 

راقً حماد: عضو أول 

عال بازو: عضو ثانً 

هوازن شربا: عضو ثالث 
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