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صفحة 8

     أمساء طالب    السنة الرابعة  املرشحني للدورة التكميلية  للعام جامعة دمشق

الدراسي 2017 / 2018 كلية الشريعة

مقرر4مقرر3مقرر2مقرر1اسم األماسم األباألسم والنسبةالرقم

حدیث س3نظریاتنادیاخالدھناء الذیاب7100

دستوريعربياخالقفلكمحمدھناء غزال7101

مصادرمریمعليفاطمة الحاج7108

عربيعزیزةاسماعیلوفاء طھ7114

مصادر معامالتأحمدملك درتلي7115
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