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ّظشٛػَيٜ
مراتحسقَا100ًٍِ ال ٝ٘خذ

فقؾ ثَاُّ٘ دسخح8080ـــــادب ػشتٜاتشإٌٞ اَِٝ زَ٘د1795

عثغ ٗعثؼُ٘ 7777ـــــذشتٞح سٝاػٞحازَذ ػيٜ ٍؼشٗف2810

غٞابؽؽـــــذشتٞح سٝاػٞحازَذ ػ٘ع اىثن٘س3801

عثغ ٗخَغُ٘ 5757ـــــادب ػشتٜازَذ ٕٞثٌ زاٍذ4823

غٞابؽؽـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحاىٞذا ػيٜ اىغٞذ5897

فقؾ عثؼُ٘ دسخح7070ـــــذاسٝخاٍاّٜ خيٞو اتشا6904ٌٕٞ

ثَاّٜ ٗخَغُ٘ 5858ـــــخغشافٞااٍاّٜ ٍسَذ دٗٝش7869ٛ

ذغغ ٗثَاُّ٘ 8989ـــــادب اّنيٞضٛاٍو ٍظطفٚ ػَاس8826

غٞابؽؽـــــادب ػشتٜاٍيِٞ ػثذ اىقادس عيَٞا9854ُ

فقؾ عرُ٘ دسخح6060ـــــسٝاػٞاخاٌٖٝ ػثذهللا ٍسَ٘د10809

ثالز ٗػششُٗ 2323ـــــذاسٝختاعو زغِ عيَٞا11807ُ

أستغ ٗعرُ٘ 6464ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحتثْٞٔ ازَذ ػي12803ٜ

اثْراُ ٗعثؼُ٘ 7272ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحتشاءٓ ػيٜ ٍظطف13902ٚ

عثغ ٗخَغُ٘ 5757ـــــادب فشّغٜتششٙ ٍسَذ ٍؼشٗف14858

أستغ ٗذغؼُ٘ 9494ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحتششٙ ٍظطفٚ زغ15871ِ

فقؾ عثؼُ٘ دسخح7070ـــــادب فشّغٜخضٝو خ٘دخ سٍؼا16816ُ

أستغ ٗأستؼُ٘ 4444ـــــفٞضٝاءخؼفش ازَذ ّظاس17837

ثَاّٜ ٗخَغُ٘ 5858ـــــخغشافٞازاصً اتشإٌٞ زغ18916ِ

غٞابؽؽـــــادب ػشتٜزاصً سفؼد ازَذ19799

فقؾ عثؼُ٘ دسخح7070ـــــسٝاػٞاخزغاُ ٍسَذ ٍسَذ20792

فقؾ ثَاُّ٘ دسخح8080ـــــادب ػشتٜزغِ ػثذ اىشزَِ زَ٘د21812

غٞابؽؽـــــفٞضٝاءزغِ ػيٜ اىنشد22821ٛ

غٞابؽؽـــــخغشافٞازغِ ػيٜ عيَٞا23927ُ

غٞابؽؽـــــادب ػشتٜزغِ ٍْزس اتشا24921ٌٕٞ

أستغ ٗثَاُّ٘ 8484ـــــادب فشّغٜزال طاىر زغ25862ِ
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2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالتربية المقارنة  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اىذسخح اىْٖائٞح
ذغيغو

اىشقٌ 

اعٌ اىطاىةاىداٍؼٜ
اخرظاص 

اىطاىة

عثغ ٗثَاُّ٘ 8787ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحزال ػظاً ػثاط26849

ثالز ٗعرُ٘ 6363ـــــٍْإح ٗذقْٞاخ اىرؼيٌٞ/ذشتٞحزٞذس ٍ٘فٞذ ػي27924ٜ

اثْراُ ٗعرُ٘ 6262ـــــادب اّنيٞضٛداسِٝ ٍيسٌ ٍيس28841ٌ

أستغ ٗعثؼُ٘ 7474ـــــػيٌ اخرَاعدػذ ٍسَذ عيَٞا29880ُ

ثَاّٜ ٗخَغُ٘ 5858ـــــادب ػشتٜدَٝا تشٞش زغ30879ِ

ثالز ٗعثؼُ٘ 7373ـــــذاسٝخدَٝا غاصٛ ػثَا31814ُ

عثغ ٗعثؼُ٘ 7777ـــــخغشافٞاساٍا سئٞف اعَاػٞو32796

خَظ ٗعثؼُ٘ 7575ـــــذشتٞح سٝاػٞحساٍٜ ٍسَذ ػشٗط33870

ثَاّٜ ٗعرُ٘ 6868ـــــادب ػشتٜستا ازَذ ػٞذ34910

اثْراُ ٗخَغُ٘ 5252ـــــذاسٝخستا ٍَذٗذ اىَثٞغ35815

ذغغ ٗخَغُ٘ 5959ـــــادب فشّغٜسصاُ اتشإٌٞ زغ36863ِ

فقؾ ذغؼُ٘ دسخح9090ـــــسٝاػٞاخسشا خَاه زَ٘د37842

فقؾ عثؼُ٘ دسخح7070ـــــادب ػشتٜسشا غغاُ اعَاػٞو38839

عثغ ٗذغؼُ٘ 9797ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحسّا ماٍو ٍظطف39832ٚ

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞضٛسٌّٞ اتشإٌٞ خثش40886

فقؾ ثَاُّ٘ دسخح8080ـــــادب ػشتٜسٌّٞ فٞظو شاىٞش41895

ثالز ٗأستؼُ٘ 4343ـــــادب فشّغٜسٕاً غغاُ ػظف٘س42865ٓ

اثْراُ ٗخَغُ٘ 5252ـــــخغشافٞاسٕاً ٍسغِ ٍسَذ43866

غٞابؽؽـــــػيً٘ ؽثٞؼٞحسٕاً ٍْظ٘س اىؼي44920ٜ

غٞابؽؽـــــٍساعثح/اقرظادسٕف ٝ٘عف ازَذ45900

غٞابؽؽـــــسٝاػٞاخسٕف ّٝ٘ظ ّٝ٘ظ46861

ثَاّٜ ٗعرُ٘ 6868ـــــاقرظاد ٍْضىٜ/ذشتٞحسٌٝ زغِ دٝة47805

ثالز ٗعرُ٘ 6363ـــــادب فشّغٜسٌٝ سخة اتشا48912ٌٕٞ

اثْراُ ٗثَاُّ٘ 8282ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحسٌٝ غغاُ زثٞة49881

فقؾ ثَاُّ٘ دسخح8080ـــــخغشافٞاسٌٝ ٍسَذ دٝة50843

:                ٍذقق مراتح

ػَٞذ اىنيٞح   

سٌٝ عيَُٞ٘.د.أ
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2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالتربية المقارنة  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اىذسخح اىْٖائٞح
ذغيغو

اىشقٌ 

اعٌ اىطاىةاىداٍؼٜ
اخرظاص 

اىطاىة

غٞابؽؽـــــادب ػشتٜسَٝا ذاج اىذِٝ ػي51884ٜ

أستغ ٗعثؼُ٘ 7474ـــــخغشافٞاصٕ٘س ػيٜ ػثَا52867ُ

أستغ ٗعرُ٘ 6464ـــــػيً٘ ؽثٞؼٞحصْٝة ٍسَذ اىرشخَا53813ُ

غٞابؽؽـــــادب فشّغٜصْٝح ٍسَ٘د ازَذ54859

ثالز ٗثَاُّ٘ 8383ـــــادب فشّغٜعاسٓ ٍسَذ صٝضف55914ُ٘

ثالز ٗذغؼُ٘ 9393ـــــخغشافٞاعاٍش اَِٝ اىغيَٞا56877ُ

ذغغ ٗأستؼُ٘ 4949ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحعاٍٞٔ زغِ عَؼ٘ه57891

أستغ ٗعثؼُ٘ 7474ـــــادب فشّغٜعاّذٛ ىثٞة عاس58864ٓ

خَظ ٗعثؼُ٘ 7575ـــــسٝاػٞاخعيَٞاُ اّ٘س سزاه59847

أستغ ٗذغؼُ٘ 9494ـــــادب اّنيٞضٛعيَٞٚ ٝ٘عف ت٘ فشٗد60875

اثْراُ ٗخَغُ٘ 5252ـــــسٝاػٞاخعَاذ ٍسَذ ص61831ِٝ

ذغغ ٗأستؼُ٘ 4949ـــــخغشافٞاعَش زغِ عؼاداخ62917

فقؾ ثَاُّ٘ دسخح8080ـــــادب ػشتٜعَٞا ٍسَ٘د ٝ٘عف63905

ذغغ ٗخَغُ٘ 5959ـــــفٞضٝاءعْاء خَاه اىذِٝ ٍْظ٘س64918

أستغ ٗأستؼُ٘ 4444ـــــسٝاػٞاخع٘صٛ اتشإٌٞ ػثَا65901ُ

خَظ ٗعثؼُ٘ 7575ـــــادب اّنيٞضٛشاراُ ػٞغٚ تذسا66913ُ

فقؾ ثَاُّ٘ دسخح8080ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحشزا ػٞغٚ عيَٞا67855ُ

خَظ ٗعرُ٘ 6565ـــــادب ػشتٜطاتشِٝ ّ٘اف اىقاػ68800ٜ

فقؾ ذغؼُ٘ دسخح9090ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحطثا خاتش ٝ٘عف69811

خَظ ٗعثؼُ٘ 7575ـــــادب ػشتٜطثا ٍسَ٘د االزَذ70874

غٞابؽؽـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحطفاء ٍظطفٚ زي71857َٔٞ

عثغ ٗعثؼُ٘ 7777ـــــسٝاػٞاخػٞاء ػيٜ ٗع٘ف72808

غٞابؽؽـــــاسشاد ّفغٜ/ذشتٞحػثٞش اتشإٌٞ زٞذس73850

فقؾ عثؼُ٘ دسخح7070ـــــخغشافٞاػفشاء ٝ٘عف ػث٘د74834

ثالز ٗذغؼُ٘ 9393ـــــادب اّنيٞضٛػال ازَذ ٗص75833ٗ

:                ٍذقق مراتح

ػَٞذ اىنيٞح   

سٌٝ عيَُٞ٘.د.أ

:        ٍذقق قشاءج
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2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالتربية المقارنة  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اىذسخح اىْٖائٞح
ذغيغو

اىشقٌ 

اعٌ اىطاىةاىداٍؼٜ
اخرظاص 

اىطاىة

أستغ ٗثَاُّ٘ 8484ـــــادب ػشتٜػال ٍسغِ زٞذس76846

اثْراُ ٗذغؼُ٘ 9292ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحػال ٍسَذ ٍؼشٗف77893

اثْراُ ٗخَغُ٘ 5252ـــــفٞضٝاءػال ّذٌٝ ػٞغ78873ٚ

ذغغ ٗثَاُّ٘ 8989ـــــادب ػشتٜػالء ػذّاُ زغ79817ِ

فقؾ عرُ٘ دسخح6060ـــــفٞضٝاءػيٜ ساٍض زغ80797ِ

غٞابؽؽـــــادب ػشتٜػيٜ ٍسَذ ػي81907ٜ

عثغ ٗعرُ٘ 6767ـــــذاسٝخػيٜ ٍسَذ ٍؼال82922

أستغ ٗخَغُ٘ 5454ـــــخغشافٞاغشٗب ٍْٞش اىقاػ83822ٜ

فقؾ ذغؼُ٘ دسخح9090ـــــادب ػشتٜغفشاُ خاىذ ػي84838ٜ

ثَاّٜ ٗعرُ٘ 6868ـــــسٝاػٞاخغٞاز ٍسَذ تذس85804ٓ

اثْراُ ٗثَاُّ٘ 8282ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحفاذِ اَِٝ ػث٘د86919

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞضٛفاذِ خ٘صٝف ىثاد87829

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞضٛماذٞا ػيٜ سقث88806٘

فقؾ عرُ٘ دسخح6060ـــــاسشاد ّفغٜ/ذشتٞحىثْٚ ػيٜ ازَذ89819

ثَاّٜ ٗخَغُ٘ 5858ـــــادب ػشتٜىدِٞ ػيٜ ٍؼشٗف90908

أستغ ٗذغؼُ٘ 9494ـــــادب اّنيٞضٛىَٚ تاعٌ ٝ٘عف91852

اثْراُ ٗعرُ٘ 6262ـــــادب ػشتٜىَٚ ٝ٘عف ػٞذ92899

عثغ ٗأستؼُ٘ 4747ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحى٘سِٝ ػيٜ ٗخذٛ ٍسَذ93828

ثَاّٜ ٗخَغُ٘ 5858ـــــػيً٘ ؽثٞؼٞحىِٞ ٍذزد ػ٘ا94824

ثالز ٗعرُ٘ 6363ـــــخغشافٞاىْٞذا مفاذ ٍظطف95836ٚ

غٞابؽؽـــــادب ػشتٍٜادىِٞ تذس ػي96820ٜ

خَظ ٗأستؼُ٘ 4545ـــــادب فشّغٍٜادىِٞ غغاُ خؼ٘س97818

فقؾ أستؼُ٘ دسخح4040ـــــادب فشّغٍٜاسٛ ٍاىل االزَذ98793

أستغ ٗثَاُّ٘ 8484ـــــػيً٘ ؽثٞؼٞحٍاٝا خَاه ات٘ ػثاد99892

غٞابؽؽـــــسٝاػٞاخٍدذ ازَذ زغ100856ِٞ

:                ٍذقق مراتح

ػَٞذ اىنيٞح   

سٌٝ عيَُٞ٘.د.أ

:        ٍذقق قشاءج
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2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالتربية المقارنة  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اىذسخح اىْٖائٞح
ذغيغو

اىشقٌ 

اعٌ اىطاىةاىداٍؼٜ
اخرظاص 

اىطاىة

عثغ ٗخَغُ٘ 5757ـــــذشتٞح سٝاػٞحٍدذ ػاده االزَذ101923

غٞابؽؽـــــادب فشّغٍٜسَذ ازَذ ػي102894ٜ

خَظ ٗأستؼُ٘ 4545ـــــفٞضٝاءٍسَذ ػاده ٍسَ٘د103798

عثغ ٗثَاُّ٘ 8787ـــــادب اّنيٞضٍٛشذ اتشإٌٞ اتشا104844ٌٕٞ

غٞابؽؽـــــسٝاػٞاخٍشذ عَٞش ّٗ٘ط105853

عثغ ٗثَاُّ٘ 8787ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحٍشذ ٍسَذ ػثذ اىنش106868ٌٝ

عثغ ٗعرُ٘ 6767ـــــادب فشّغٍٜشٌٝ ػيٜ اىذاى107882ٜ

أستغ ٗعثؼُ٘ 7474ـــــادب ػشتٍْٜاس ٍاىل زغِٞ 108885

غٞابؽؽـــــذاسٝخٍٖا ّٝ٘ظ ٍسَذ109915

ثَاّٜ ٗثَاُّ٘ 8888ـــــادب اّنيٞضٍٖٛٚ ٍسَذ ٍؼال110898

عثغ ٗأستؼُ٘ 4747ـــــادب اّنيٞضٍٜٛ عٖٞو عَؼ٘ه111887

غٞابؽؽـــــاقرظاد ٍْضىٜ/ذشتٞحٍٜ ػيٜ ذيٞد112851ٔ

عثغ ٗعثؼُ٘ 7777ـــــادب ػشتٍٜٞاعٌ خ٘د عؼ٘د113827

عثغ ٗخَغُ٘ 5757ـــــادب ػشتٍٜٞشّا صٕٞش اىدثو114889

عثغ ٗعرُ٘ 6767ـــــادب اّنيٞضٍٛٞظ ػَاد االشش115906ً

ذغغ ٗعثؼُ٘ 7979ـــــادب ػشتّٜغشِٝ زَضٓ سز116825َُ٘

ذغغ ٗعثؼُ٘ 7979ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحّغشِٝ ٍسَذ دٝة117848

عثغ ٗعثؼُ٘ 7777ـــــادب ػشتّٜغشِٝ ّدٞة دغ118890َٔ

اثْراُ ٗثَاُّ٘ 8282ـــــادب اّنيٞضّٛغٌ غاصٛ تشماخ119876

اثْراُ ٗعثؼُ٘ 7272ـــــادب اّنيٞضّٛ٘س عَٞش ػث٘د120860

ثالز ٗأستؼُ٘ 4343ـــــادب اّنيٞضّٛ٘س ؽاله ازَذ121872

اثْراُ ٗعثؼُ٘ 7272ـــــادب فشّغّٜ٘س ػاده ذْث٘ك122878

ثَاّٜ ٗثَاُّ٘ 8888ـــــمَٞٞاءّ٘س ػثذ اىقادس اىؼاسف123830

عثغ ٗعرُ٘ 6767ـــــفٞضٝاءّ٘سا ػيٜ عيَٞا124911ُ

غٞابؽؽـــــادب ػشتّٜ٘سٍا ؽاىة مفش125896ّٜٗ
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ػَٞذ اىنيٞح   
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ّظشٛػَيٜ
مراتحسقَا100ًٍِ ال ٝ٘خذ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالتربية المقارنة  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اىذسخح اىْٖائٞح
ذغيغو

اىشقٌ 

اعٌ اىطاىةاىداٍؼٜ
اخرظاص 

اىطاىة

غٞابؽؽـــــفٞضٝاءٕذٝو خشخظ اتشا126925ٌٕٞ

عثغ ٗخَغُ٘ 5757ـــــادب ػشتٜٕال ٍسَذ ٝ٘عف127926

غٞابؽؽـــــفٞضٝاءْٕاء عيَاُ اعذ128909

اثْراُ ٗذغؼُ٘ 9292ـــــادب اّنيٞضْٕٛذٝح ٍسَ٘د زغ129845ِ

ثَاّٜ ٗخَغُ٘ 5858ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحٗطاه عيَٞاُ اعنْذس130883

غٞابؽؽـــــٍْإح ٗذقْٞاخ اىرؼيٌٞ/ذشتٞحٗطاه ٍاخذ زثٞة131840

ذغغ ٗخَغُ٘ 5959ـــــادب ػشتٜٗػاذ زٞذس ٗع٘ف132888

ذغغ ٗعثؼُ٘ 7979ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحٗفاء ٍسَ٘د عيَٞا133794ُ

خَظ ٗثَاُّ٘ 8585ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحٗالء ػيٜ زَ٘د134903

ثالز ٗعثؼُ٘ 7373ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞحٝاسا ازَذ عؼ٘د135835

خَظ ٗعرُ٘ 6565ـــــادب ػشتٜٝاسٓ طالذ ػي136802ٜ

غٞابؽؽـــــخغشافٞا(ساعة)زغاً ٕٞثٌ تٞؼ137772ُ٘

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞضٛ(ساعة)ساّٞا ّذٌٝ شَيض138718

غٞابؽؽـــــفٞضٝاء(ساعة)سشا ٍٞثٌ ػَشا139762ُ

خَظ ٗعرُ٘ 6565ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞح(ساعة)سْٝاط طالذ خْ٘د140689

اثْراُ ٗذغؼُ٘ 9292ـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞح(ساعة)عاٍٞا عَٞش ػي141781ٜ

غٞابؽؽـــــادب ػشتٜ(ساعة)عَاذ ػيٜ زغ142779ِٞ

غٞابؽؽـــــخغشافٞا(ساعة)ػاٍش ٍسٜ اىذِٝ شْر143746ٔ

غٞابؽؽـــــخغشافٞا(ساعة)ػذٛ ٍسَ٘د ازَذ144784

غٞابؽؽـــــذاسٝخ(ساعة)ػضٓ ازَذ خْ٘ب145758

غٞابؽؽـــــٍؼيٌ طف/ذشتٞح(ساعة)ػَاس ازَذ اىؼي146721ٜ

غٞابؽؽـــــخغشافٞا(ساعة)ػٞغٚ ػثذ اىنشٌٝ خؼ٘س147643

غٞابؽؽـــــادب ػشتٜ(ساعة)ىْٞا اتشإٌٞ اىخطٞة148645

غٞابؽؽـــــسٝاػٞاخ(ساعة)ٍسغِ ٍسَذ ٍسَ٘د149724

غٞابؽؽـــــفٞضٝاء(ساعة)ٍسَ٘د ازَذ سٍؼا150665ُ
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(االسئلة مؤتمتة)   

ّظشٛػَيٜ
مراتحسقَا100ًٍِ ال ٝ٘خذ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالتربية المقارنة  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اىذسخح اىْٖائٞح
ذغيغو

اىشقٌ 

اعٌ اىطاىةاىداٍؼٜ
اخرظاص 

اىطاىة

غٞابؽؽـــــادب ػشتٜ(ساعة)ٍظطفٚ ٍسَذ ػضخ زغ151681ِٞ

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞضٛ(ساعة)ٍٞظ ادٝة ٝ٘عف152775

اثْراُ ٗعثؼُ٘ 7272ـــــادب ػشتٜ(ساعة)ّ٘س ّثٞو ػث٘د153675

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞضٛ(ساعة)ٗالء تغاً طاىر154728

غٞابؽؽـــــادب فشّغٜ(ساعة)ٝاسا عَٞش اعَاػٞو155770

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞضٛ(ساعة)ٝاسا ّؼاه زْا156733

ثَاّٜ ٗعرُ٘ 6868ـــــادب ػشتٜ(ٍغرْفذ)ع٘عِ ػاده ّدال157617
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