
جامعة حماه

كلية التربية

(2)اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر
األولى: الدورةاالولى: السنة

الثانًالثانً: مواد الفصل 

ً كتابًةرقما

ثمانون 8080أحمدمحمود الضاهر13299

إحدى و تسعون 9191حسينعامر الدين حاج عرابي25322

ثمان و ثالثون 3838رياضهاني أبو كشتو35557

تسع و ثمانون 8989خالدكمال الجاسم45623

2019-2018: العام الدراسً 

نظري: نوع االمتحان 2019/2/21: التارٌخ 

م
الرقم 

الجامعً
النظرياسم األباالسم والشهرة

المجموع
مالحظات

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئيس شعبة االمتحانات                 رئيسة لجنة الرصد     

دارين سوداح.  عبد الحميد الشعار                     د

سهام زيدان: أمينة السر

زين أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا: عضو ثاني
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