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وراتحرلّا100ًِٓ ال ٠ٛخد

غ١ابغغـــــذزت١ح ر٠اػ١حازّد عٛع اٌثىٛر1801

غ١ابغغـــــادب عزتٟازّد ١٘ثُ زاِد2823

غ١ابغغـــــِعٍُ طف/ذزت١حا١ٌدا عٍٟ اٌظ١د3897

غ١ابغغـــــذار٠خاِأٟ خ١ًٍ اتزا4904ُ١٘

غ١ابغغـــــخغزاف١ااِأٟ ِسّد د٠ٚز5869ٞ

غ١ابغغـــــادب عزتٟا١ٍِٓ عثد اٌمادر ط١ٍّا6854ْ

غ١ابغغـــــذار٠ختاطً زظٓ ط١ٍّا7807ْ

غ١ابغغـــــادب فزٔظٟتشزٜ ِسّد ِعزٚف8858

إزدٜ ٚأرتعْٛ 4141ـــــف١ش٠اءخعفز ازّد ٔظار9837

إزدٜ ٚأرتعْٛ 4141ـــــخغزاف١ازاسَ اتزا١ُ٘ زظ10916ٓ

اثٕراْ ٚأرتعْٛ 4242ـــــادب عزتٟزاسَ رفعد ازّد11799

إزدٜ ٚخّظْٛ 5151ـــــر٠اػ١اخزظاْ ِسّد ِسّد12792

طد ٚخّظْٛ 5656ـــــادب عزتٟزظٓ عثد اٌززّٓ زّٛد13812

غ١ابغغـــــف١ش٠اءزظٓ عٍٟ اٌىزد14821ٞ

غ١ابغغـــــخغزاف١ازظٓ عٍٟ ط١ٍّا15927ْ

طد ٚعشزْٚ 2626ـــــادب عزتٟزظٓ ِٕذر اتزا16921ُ١٘

أرتع ٚأرتعْٛ 4444ـــــادب فزٔظٟزال طاٌر زظ17862ٓ

أرتع ٚعشزْٚ 2424ـــــِٕا٘ح ٚذم١ٕاخ اٌرع١ٍُ/ذزت١حز١در ِٛف١د ع18924ٍٟ

غ١ابغغـــــذار٠خرتا ِّدٚذ اٌّث١غ19815

غ١ابغغـــــادب فزٔظٟرساْ اتزا١ُ٘ زظ20863ٓ

غ١ابغغـــــادب أى١ٍشٞر١ُٔ اتزا١ُ٘ خثز21886

غ١ابغغـــــادب فزٔظٟر٘اَ غظاْ عظفٛر22865ٖ

غ١ابغغـــــخغزاف١ار٘اَ ِسظٓ ِسّد23866

غ١ابغغـــــعٍَٛ ؽث١ع١حر٘اَ ِٕظٛر اٌع24920ٍٟ

غ١ابغغـــــِساطثح/الرظادر٘ف ٠ٛطف ازّد25900

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالتربية العامة وفلسفة التربية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌدرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

اٌزلُ 

اطُ اٌطاٌةاٌداِعٟ
اخرظاص 

اٌطاٌة

:                ِدلك وراتح

ع١ّد اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.د.أ

:        ِدلك لزاءج
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     رئ١ض شعثح اإلِرسأاخ
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ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا100ًِٓ ال ٠ٛخد

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالتربية العامة وفلسفة التربية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌدرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

اٌزلُ 

اطُ اٌطاٌةاٌداِعٟ
اخرظاص 

اٌطاٌة

غ١ابغغـــــر٠اػ١اخر٘ف ٠ٛٔض ٠ٛٔض26861

طد ٚأرتعْٛ 4646ـــــادب فزٔظٟر٠ُ رخة اتزا27912ُ١٘

غ١ابغغـــــادب عزتٟر٠ّا ذاج اٌد٠ٓ ع28884ٍٟ

طثع ٚطرْٛ 6767ـــــعٍَٛ ؽث١ع١حس٠ٕة ِسّد اٌرزخّا29813ْ

غ١ابغغـــــادب فزٔظٟس٠ٕح ِسّٛد ازّد30859

 ذظع درخاخ فمؾ 99ـــــادب فزٔظٟطارٖ ِسّد س٠شف31914ْٛ

غ١ابغغـــــِعٍُ طف/ذزت١حطا١ِٗ زظٓ طّعٛي32891

طثع ٚثالثْٛ 3737ـــــر٠اػ١اخط١ٍّاْ أٛر رزاي33847

أرتع ٚأرتعْٛ 4444ـــــر٠اػ١اخطّاذ ِسّد س34831ٓ٠

غ١ابغغـــــخغزاف١اطّز زظٓ طعاداخ35917

خّض ٚخّظْٛ 5555ـــــادب عزتٟط١ّا ِسّٛد ٠ٛطف36905

فمؾ خّظْٛ درخح5050ـــــف١ش٠اءطٕاء خّاي اٌد٠ٓ ِٕظٛر37918

غ١ابغغـــــر٠اػ١اخطٛسٞ اتزا١ُ٘ عثّا38901ْ

غ١ابغغـــــِعٍُ طف/ذزت١حشذا ع١ظٝ ط١ٍّا39855ْ

غ١ابغغـــــادب عزتٟطاتز٠ٓ ٔٛاف اٌماػ40800ٟ

غ١ابغغـــــِعٍُ طف/ذزت١حطفاء ِظطفٝ ز41857ّٗ١ٍ

غ١ابغغـــــارشاد ٔفظٟ/ذزت١حعث١ز اتزا١ُ٘ ز١در42850

طد ٚطرْٛ 6666ـــــِعٍُ طف/ذزت١حعال ِسّد ِعزٚف43893

أرتع ٚعشزْٚ 2424ـــــف١ش٠اءعال ٔد٠ُ ع١ظ44873ٝ

ذظع ٚعشزْٚ 2929ـــــف١ش٠اءعٍٟ راِش زظ45797ٓ

غ١ابغغـــــادب عزتٟعٍٟ ِسّد ع46907ٍٟ

إزدٜ ٚأرتعْٛ 4141ـــــذار٠خعٍٟ ِسّد ِعال47922

فمؾ خّظْٛ درخح5050ـــــخغزاف١اغزٚب ١ِٕز اٌماػ48822ٟ

إزدٜ ٚثالثْٛ 3131ـــــر٠اػ١اخغ١از ِسّد تدر49804ٖ

غ١ابغغـــــِعٍُ طف/ذزت١حفاذٓ ا٠ّٓ عثٛد50919

:                ِدلك وراتح

ع١ّد اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.د.أ

:        ِدلك لزاءج

2ِٓ5

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض شعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا100ًِٓ ال ٠ٛخد

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالتربية العامة وفلسفة التربية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌدرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

اٌزلُ 

اطُ اٌطاٌةاٌداِعٟ
اخرظاص 

اٌطاٌة

غ١ابغغـــــادب أى١ٍشٞفاذٓ خٛس٠ف ٌثاد51829

غ١ابغغـــــادب أى١ٍشٞواذ١ا عٍٟ رلث52806ٛ

ثالز ٚعشزْٚ 2323ـــــارشاد ٔفظٟ/ذزت١حٌثٕٝ عٍٟ ازّد53819

غ١ابغغـــــادب عزتٌٟد١ٓ عٍٟ ِعزٚف54908

غ١ابغغـــــادب عزتٌّٟٝ ٠ٛطف ع١د55899

ثّأٟ ٚثالثْٛ 3838ـــــِعٍُ طف/ذزت١حٌٛر٠ٓ عٍٟ ٚخدٞ ِسّد56828

طثع ٚعشزْٚ 2727ـــــادب فزٔظِٟاد١ٌٓ غظاْ خؼٛر57818

غ١ابغغـــــادب فزٔظِٟارٞ ِاٌه االزّد58793

غ١ابغغـــــر٠اػ١اخِدد ازّد زظ59856ٓ١

فمؾ أرتعْٛ درخح4040ـــــذزت١ح ر٠اػ١حِدد عادي االزّد60923

غ١ابغغـــــادب فزٔظِٟسّد ازّد ع61894ٍٟ

طد ٚأرتعْٛ 4646ـــــف١ش٠اءِسّد عادي ِسّٛد62798

غ١ابغغـــــر٠اػ١اخِزذ ط١ّز ٚٔٛص63853

غ١ابغغـــــذار٠خِٙا ٠ٛٔض ِسّد64915

غ١ابغغـــــادب أى١ٍشِٟٞ ط١ًٙ طّعٛي65887

غ١ابغغـــــالرظاد ِٕشٌٟ/ذزت١حِٟ عٍٟ ذ١ٍد66851ٗ

خّض ٚأرتعْٛ 4545ـــــادب أى١ٍش١ِٞض عّاد االشز67906َ

خّض ٚأرتعْٛ 4545ـــــادب عزتٟٔظز٠ٓ زّشٖ رز68825ّْٛ

غ١ابغغـــــادب أى١ٍشٞٔٛر ؽالي ازّد69872

إزدٜ ٚعشزْٚ 2121ـــــادب فزٔظٟٔٛر عادي ذٕثٛن70878

ثالز ٚطرْٛ 6363ـــــو١ّ١اءٔٛر عثد اٌمادر اٌعارف71830

طد ٚخّظْٛ 5656ـــــف١ش٠اءٔٛرا عٍٟ ط١ٍّا72911ْ

غ١ابغغـــــادب عزتٟٔٛرِا ؽاٌة وفز73896ٟٔٚ

غ١ابغغـــــف١ش٠اء٘د٠ً خزخض اتزا74925ُ١٘

خّض ٚطرْٛ 6565ـــــادب عزتٟ٘ال ِسّد ٠ٛطف75926

:                ِدلك وراتح

ع١ّد اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.د.أ

:        ِدلك لزاءج

3ِٓ5

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض شعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا100ًِٓ ال ٠ٛخد

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالتربية العامة وفلسفة التربية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌدرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

اٌزلُ 

اطُ اٌطاٌةاٌداِعٟ
اخرظاص 

اٌطاٌة

غ١ابغغـــــف١ش٠اءٕ٘اء طٍّاْ اطد76909

غ١ابغغـــــِٕا٘ح ٚذم١ٕاخ اٌرع١ٍُ/ذزت١حٚطاي ِاخد زث١ة77840

فمؾ أرتعْٛ درخح4040ـــــادب عزتٟٚػاذ ز١در ٚطٛف78888

أرتع ٚطرْٛ 6464ـــــِعٍُ طف/ذزت١حٚالء عٍٟ زّٛد79903

طثع ٚثالثْٛ 3737ـــــادب عزتٟ(راطة)اتزا١ُ٘ زظٓ زظ80658ٓ

غ١ابغغـــــادب أى١ٍشٞ(راطة)اثار زظٓ د٠ة81729

خّض ٚخّظْٛ 5555ـــــذار٠خ(راطة)ازّد عٍٟ داؤد82773

أرتع ٚثالثْٛ 3434ـــــر٠اػ١اخ(راطة)ازّد عٍٟ ف١اع83642

أرتع ٚأرتعْٛ 4444ـــــادب أى١ٍشٞ(راطة)اطاِح عدٔاْ د٠ٛب84640

خّض ٚخّظْٛ 5555ـــــف١ش٠اء(راطة)خٍٕار ٔش٠ٗ زاِد85654

غ١ابغغـــــخغزاف١ا(راطة)زظاَ ١٘ثُ ت١ؼ86772ْٛ

غ١ابغغـــــادب أى١ٍشٞ(راطة)را١ٔا ٔد٠ُ شٍّض87718

طثع عشزج1717ـــــف١ش٠اء(راطة)رد٠ٕا شعثاْ طٍّا88789ْ

فمؾ ثالثْٛ درخح3030ـــــر٠اػ١اخ(راطة)ر٘ف عٍٟ زظ89787ٓ

ارتع درخاخ فمؾ44ـــــادب فزٔظٟ(راطة)طأدٞ خٙاد تزواخ90778

غ١ابغغـــــادب عزتٟ(راطة)طّاذ عٍٟ زظ91779ٓ١

غ١ابغغـــــادب فزٔظٟ(راطة)ػسٝ عٍٟ ع92759ٍٟ

غ١ابغغـــــخغزاف١ا(راطة)عاِز ِسٟ اٌد٠ٓ شٕر93746ٗ

غ١ابغغـــــخغزاف١ا(راطة)عدٞ ِسّٛد ازّد94784

غ١ابغغـــــذار٠خ(راطة)عشٖ ازّد خٕٛب95758

غ١ابغغـــــِعٍُ طف/ذزت١ح(راطة)عّار ازّد اٌع96721ٍٟ

غ١ابغغـــــخغزاف١ا(راطة)ع١ظٝ عثد اٌىز٠ُ خؼٛر97643

ذظع ٚثالثْٛ 3939ـــــِعٍُ طف/ذزت١ح(راطة)١ٌّض رسق ط١ٍّا98739ْ

غ١ابغغـــــادب عزتٟ(راطة)١ٌّض عدٔاْ اتزا99656ُ١٘

غ١ابغغـــــر٠اػ١اخ(راطة)ِسظٓ ِسّد ِسّٛد100724

:                ِدلك وراتح

ع١ّد اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.د.أ

:        ِدلك لزاءج
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:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض شعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا100ًِٓ ال ٠ٛخد

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالتربية العامة وفلسفة التربية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌدرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

اٌزلُ 

اطُ اٌطاٌةاٌداِعٟ
اخرظاص 

اٌطاٌة

غ١ابغغـــــف١ش٠اء(راطة)ِسّٛد ازّد رِؼا101665ْ

طد عشزج 1616ـــــخغزاف١ا(راطة)ِزاَ عثد هللا زّاد102650

غ١ابغغـــــادب عزتٟ(راطة)ِظطفٝ ِسّد عشخ زظ103681ٓ١

غ١ابغغـــــادب أى١ٍشٞ(راطة)١ِض اد٠ة ٠ٛطف104775

فمؾ خّظْٛ درخح5050ـــــف١ش٠اء(راطة)١ِض ٔاخٟ ِفٍر105790

أرتع ٚأرتعْٛ 4444ـــــادب عزتٟ(راطة)ٔٛر ٔث١ً عثٛد106675

غ١ابغغـــــادب أى١ٍشٞ(راطة)ٚالء تظاَ طاٌر107728

غ١ابغغـــــادب فزٔظٟ(راطة)٠ارا ط١ّز اطّاع108770ً١

طثع ٚطرْٛ 6767ـــــذار٠خ(ِظرٕفد)طٛطٓ عثد اٌٛ٘اب ِسّٛد109456

فمؾ خّظْٛ درخح5050ـــــادب عزتٟ(ِظرٕفد)ٍِه ِسّد ٘ٛاع110542

  

  

  

  

:                ِدلك وراتح

ع١ّد اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.د.أ

:        ِدلك لزاءج

5ِٓ5
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     رئ١ض شعثح اإلِرسأاخ
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