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غٞابغغـــــذزتٞح رٝاضٞحازَذ ع٘ع اىثن٘ر1801

ذظع ٗخَظُ٘ 5959ـــــادب عزتٜازَذ ٕٞثٌ زاٍذ2823

غٞابغغـــــذارٝخاٍاّٜ خيٞو اتزا3904ٌٕٞ

غٞابغغـــــادب عزتٜاٍيِٞ عثذ اىقادر طيَٞا4854ُ

غٞابغغـــــذارٝختاطو زظِ طيَٞا5807ُ

ذظع ٗطرُ٘ 6969ـــــفٞشٝاءخعفز ازَذ ّظار6837

غٞابغغـــــادب عزتٜزاسً رفعد ازَذ7799

ثَاّٜ ٗثَاُّ٘ 8888ـــــادب عزتٜزظِ عثذ اىززَِ زَ٘د8812

غٞابغغـــــفٞشٝاءزظِ عيٜ اىنزد9821ٛ

غٞابغغـــــخغزافٞازظِ عيٜ طيَٞا10927ُ

غٞابغغـــــادب عزتٜزظِ ٍْذر اتزا11921ٌٕٞ

ثَاّٜ ٗطرُ٘ 6868ـــــادب فزّظٜزال طاىر زظ12862ِ

أرتع ٗطثعُ٘ 7474ـــــادب اّنيٞشٛدارِٝ ٍيسٌ ٍيس13841ٌ

اثْراُ ٗطرُ٘ 6262ـــــادب فزّظٜرساُ اتزإٌٞ زظ14863ِ

غٞابغغـــــادب اّنيٞشٛرٌّٞ اتزإٌٞ خثز15886

طد ٗذظعُ٘ 9696ـــــخغزافٞارٕاً ٍسظِ ٍسَذ16866

غٞابغغـــــعيً٘ طثٞعٞحرٕاً ٍْظ٘ر اىعي17920ٜ

غٞابغغـــــٍساطثح/اقرظادرٕف ٝ٘طف ازَذ18900

غٞابغغـــــرٝاضٞاخرٕف ّٝ٘ض ّٝ٘ض19861

خَض ٗطثعُ٘ 7575ـــــادب فزّظٜرٌٝ رخة اتزا20912ٌٕٞ

غٞابغغـــــادب عزتٜرَٝا ذاج اىذِٝ عي21884ٜ

طد ٗثَاُّ٘ 8686ـــــعيً٘ طثٞعٞحسْٝة ٍسَذ اىرزخَا22813ُ

غٞابغغـــــادب فزّظٜسْٝح ٍسَ٘د ازَذ23859

اثْراُ ٗطثعُ٘ 7272ـــــادب فزّظٜطارٓ ٍسَذ سٝشف24914ُ٘

ثَاّٜ ٗثَاُّ٘ 8888ـــــٍعيٌ طف/ذزتٞحطاٍٞٔ زظِ طَع٘ه25891
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جامعة طرطوس

كلية التربية 
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اىذرخح اىْٖائٞح
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اخرظاص 

اىطاىة

أرتع ٗطثعُ٘ 7474ـــــرٝاضٞاخطيَٞاُ اّ٘ر رزاه26847

ذظع ٗطرُ٘ 6969ـــــادب عزتٜطَٞا ٍسَ٘د ٝ٘طف27905

طد ٗطثعُ٘ 7676ـــــفٞشٝاءطْاء خَاه اىذِٝ ٍْظ٘ر28918

أرتع ٗخَظُ٘ 5454ـــــرٝاضٞاخط٘سٛ اتزإٌٞ عثَا29901ُ

ثَاّٜ ٗثَاُّ٘ 8888ـــــٍعيٌ طف/ذزتٞحطفاء ٍظطفٚ زي30857َٔٞ

ثالز ٗعشزُٗ 2323ـــــفٞشٝاءعال ّذٌٝ عٞظ31873ٚ

طد ٗطرُ٘ 6666ـــــفٞشٝاءعيٜ راٍش زظ32797ِ

غٞابغغـــــادب عزتٜعيٜ ٍسَذ عي33907ٜ

طثع ٗثالثُ٘ 3737ـــــذارٝخعيٜ ٍسَذ ٍعال34922

طد ٗطرُ٘ 6666ـــــرٝاضٞاخغٞاز ٍسَذ تذر35804ٓ

غٞابغغـــــادب اّنيٞشٛفاذِ خ٘سٝف ىثاد36829

غٞابغغـــــادب اّنيٞشٛماذٞا عيٜ رقث37806٘

طد ٗطرُ٘ 6666ـــــارشاد ّفظٜ/ذزتٞحىثْٚ عيٜ ازَذ38819

خَض ٗثَاُّ٘ 8585ـــــادب عزتٜىدِٞ عيٜ ٍعزٗف39908

فقظ خَظُ٘ درخح5050ـــــٍعيٌ طف/ذزتٞحى٘رِٝ عيٜ ٗخذٛ ٍسَذ40828

غٞابغغـــــادب فزّظٍٜادىِٞ غظاُ خض٘ر41818

غٞابغغـــــادب فزّظٍٜارٛ ٍاىل االزَذ42793

غٞابغغـــــرٝاضٞاخٍدذ ازَذ زظ43856ِٞ

فقظ ثَاُّ٘ درخح8080ـــــذزتٞح رٝاضٞحٍدذ عاده االزَذ44923

غٞابغغـــــادب فزّظٍٜسَذ ازَذ عي45894ٜ

غٞابغغـــــرٝاضٞاخٍزذ طَٞز ّٗ٘ص46853

أرتع ٗطثعُ٘ 7474ـــــادب فزّظٍٜزٌٝ عيٜ اىذاى47882ٜ

غٞابغغـــــذارٝخٍٖا ّٝ٘ض ٍسَذ48915

 ٍائح درخح فقظ 100100ـــــادب اّنيٞشٍٖٛٚ ٍسَذ ٍعال49898

ثالز ٗثَاُّ٘ 8383ـــــادب اّنيٞشٍٜٛ طٖٞو طَع٘ه50887
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2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/دبلوم التأهيل التربوي/من مقررات  علم النفس التربوينتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اىذرخح اىْٖائٞح
ذظيظو

اىزقٌ 

اطٌ اىطاىةاىداٍعٜ
اخرظاص 

اىطاىة

غٞابغغـــــاقرظاد ٍْشىٜ/ذزتٞحٍٜ عيٜ ذيٞد51851ٔ

غٞابغغـــــادب اّنيٞشّٛ٘ر طاله ازَذ52872

ثالز ٗطرُ٘ 6363ـــــادب فزّظّٜ٘ر عاده ذْث٘ك53878

طد ٗثَاُّ٘ 8686ـــــفٞشٝاءّ٘را عيٜ طيَٞا54911ُ

غٞابغغـــــادب عزتّٜ٘رٍا طاىة مفز55896ّٜٗ

غٞابغغـــــفٞشٝاءٕذٝو خزخض اتزا56925ٌٕٞ

غٞابغغـــــفٞشٝاءْٕاء طيَاُ اطذ57909

غٞابغغـــــٍْإح ٗذقْٞاخ اىرعيٌٞ/ذزتٞحٗطاه ٍاخذ زثٞة58840

ذظع ٗعشزُٗ 2929ـــــادب عزتٜٗضاذ زٞذر ٗط٘ف59888

طثع ٗذظعُ٘ 9797ـــــٍعيٌ طف/ذزتٞحٗالء عيٜ زَ٘د60903

غٞابغغـــــادب اّنيٞشٛ(راطة)اثار زظِ دٝة61729

اثْراُ ٗطرُ٘ 6262ـــــرٝاضٞاخ(راطة)ازَذ عيٜ فٞاع62642

فقظ طثعُ٘ درخح7070ـــــادب اّنيٞشٛ(راطة)اطاٍح عذّاُ دٝ٘ب63640

غٞابغغـــــخغزافٞا(راطة)زظاً ٕٞثٌ تٞض64772ُ٘

غٞابغغـــــادب اّنيٞشٛ(راطة)راّٞا ّذٌٝ شَيض65718

غٞابغغـــــفٞشٝاء(راطة)رشا ٍٞثٌ عَزا66762ُ

غٞابغغـــــرٝاضٞاخ(راطة)رٕف عيٜ زظ67787ِ

أرتع ٗطثعُ٘ 7474ـــــادب فزّظٜ(راطة)رٗاء غظاُ زظ68751ِٞ

غٞابغغـــــادب عزتٜ(راطة)طَاذ عيٜ زظ69779ِٞ

غٞابغغـــــادب فزّظٜ(راطة)ضسٚ عيٜ عي70759ٜ

غٞابغغـــــخغزافٞا(راطة)عاٍز ٍسٜ اىذِٝ شْر71746ٔ

غٞابغغـــــخغزافٞا(راطة)عذٛ ٍسَ٘د ازَذ72784

غٞابغغـــــذارٝخ(راطة)عشٓ ازَذ خْ٘ب73758

غٞابغغـــــٍعيٌ طف/ذزتٞح(راطة)عَار ازَذ اىعي74721ٜ

غٞابغغـــــخغزافٞا(راطة)عٞظٚ عثذ اىنزٌٝ خض٘ر75643

:                ٍذقق مراتح

عَٞذ اىنيٞح   

رٌٝ طيَُٞ٘.د.أ

:        ٍذقق قزاءج

3ٍِ4

:            ماذة:                        قارئ

     رئٞض شعثح اإلٍرساّاخ

            عيٜ طيٌٞ



ّظزٛعَيٜ
مراتحرقَا100ًٍِ ال ٝ٘خذ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/دبلوم التأهيل التربوي/من مقررات  علم النفس التربوينتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اىذرخح اىْٖائٞح
ذظيظو

اىزقٌ 

اطٌ اىطاىةاىداٍعٜ
اخرظاص 

اىطاىة

غٞابغغـــــادب عزتٜ(راطة)ىَٞض عذّاُ اتزا76656ٌٕٞ

غٞابغغـــــادب عزتٜ(راطة)ىْٞا اتزإٌٞ اىخطٞة77645

غٞابغغـــــرٝاضٞاخ(راطة)ٍسظِ ٍسَذ ٍسَ٘د78724

غٞابغغـــــفٞشٝاء(راطة)ٍسَ٘د ازَذ رٍضا79665ُ

غٞابغغـــــادب عزتٜ(راطة)ٍظطفٚ ٍسَذ عشخ زظ80681ِٞ

غٞابغغـــــادب اّنيٞشٛ(راطة)ٍٞض ادٝة ٝ٘طف81775

غٞابغغـــــفٞشٝاء(راطة)ٍٞض ّاخٜ ٍفير82790

إزذٙ ٗأرتعُ٘ 4141ـــــادب عزتٜ(راطة)ّراىٜ ٍسَذ اىزض٘ا83704ُ

غٞابغغـــــادب عزتٜ(راطة)ّ٘ر ّثٞو عث٘د84675

غٞابغغـــــادب اّنيٞشٛ(راطة)ٗالء تظاً طاىر85728

غٞابغغـــــادب فزّظٜ(راطة)ٝارا طَٞز اطَاعٞو86770

فقظ طرُ٘ درخح6060ـــــادب عزتٜ(ٍظرْفذ)ط٘طِ عاده ّدال87617

غٞابغغـــــادب عزتٜ(ٍظرْفذ)ٍيل ٍسَذ ٕ٘اع88542

  

  

  

:                ٍذقق مراتح

عَٞذ اىنيٞح   
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