
َظش٘ػًهٙ
كراتحسقًا70ًيٍ 30يٍ 

غٛابؽؽؽذشتٛح سٚاضٛحادًذ ػٕع انثكٕس1801

غٛابؽؽ19ادب ػشتٙادًذ ْٛثى دايذ2823

ثالز ٔعرٌٕ 253863جغشافٛااياَٙ يذًذ دٔٚش3869٘

غٛابؽؽ15ادب ػشتٙايهٍٛ ػثذ انقادس عهًٛا4854ٌ

غٛابؽؽ22ذاسٚختاعم دغٍ عهًٛا5807ٌ

اثُراٌ ٔخًغٌٕ 232952ادب فشَغٙتششٖ يذًذ يؼشٔف6858

غٛابؽؽ22ادب ػشتٙداصو سفؼد ادًذ7799

إدذٖ ٔخًغٌٕ 232851ادب ػشتٙدغٍ ػثذ انشدًٍ دًٕد8812

غٛابؽؽ28فٛضٚاءدغٍ ػهٙ انكشد9821٘

غٛابؽؽؽجغشافٛادغٍ ػهٙ عهًٛا10927ٌ

غٛابؽؽ23ادب ػشتٙدغٍ يُزس اتشاْٛى11921

إدذٖ ٔعرٌٕ 223961ػهى اجرًاعدػذ يذًذ عهًٛا12880ٌ

فقظ خًغٌٕ دسجح242650ادب فشَغٙسصاٌ اتشاْٛى دغ13863ٍ

غٛابؽؽؽادب اَكهٛض٘سَٛى اتشاْٛى جثش14886

غٛابؽؽ26ػهٕو طثٛؼٛحسْاو يُظٕس انؼه15920ٙ

غٛابؽؽؽيذاعثح/اقرظادسْف ٕٚعف ادًذ16900

غٛابؽؽؽسٚاضٛاخسْف َٕٚظ َٕٚظ17861

غٛابؽؽؽادب ػشتٙسًٚا ذاج انذٍٚ ػه18884ٙ

غٛابؽؽؽادب فشَغٙصُٚح يذًٕد ادًذ19859

خًظ ٔخًغٌٕ 243155سٚاضٛاخعًاح يذًذ ص20831ٍٚ

اثُراٌ ٔعرٌٕ 283462ادب ػشتٙعًٛا يذًٕد ٕٚعف21905

اثُراٌ ٔعرٌٕ 243862سٚاضٛاخعٕص٘ اتشاْٛى ػثًا22901ٌ

ذغغ ٔخًغٌٕ 263359ادب اَكهٛض٘شاراٌ ػٛغٗ تذسا23913ٌ

ثالز ٔعثؼٌٕ 274673يؼهى طف/ذشتٛحػال يذًذ يؼشٔف24893

أستغ ٔثالثٌٕ 241034فٛضٚاءػال َذٚى ػٛغ25873ٗ
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َظش٘ػًهٙ
كراتحسقًا70ًيٍ 30يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالقياس والتقويم  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذسجح انُٓائٛح
ذغهغم

انشقى 

اعى انطانةانجايؼٙ
اخرظاص 

انطانة

أستغ ٔثًإٌَ 295584ادب ػشتٙػالء ػذَاٌ دغ26817ٍ

اثُراٌ ٔخًغٌٕ 223052فٛضٚاءػهٙ سايض دغ27797ٍ

غٛابؽؽ26ادب ػشتٙػهٙ يذًذ ػه28907ٙ

غٛابؽؽ25ذاسٚخػهٙ يذًذ يؼال29922

غٛابؽؽ23ادب اَكهٛض٘فاذٍ جٕصٚف نثاد30829

غٛابؽؽ25ادب اَكهٛض٘كاذٛا ػهٙ سقث31806ٕ

أستغ ٔخًغٌٕ 243054اسشاد َفغٙ/ذشتٛحنثُٗ ػهٙ ادًذ32819

غٛابؽؽ29ادب فشَغٙياس٘ يانك االدًذ33793

غٛابؽؽؽسٚاضٛاخيجذ ادًذ دغ34856ٍٛ

غٛابؽؽؽادب فشَغٙيذًذ ادًذ ػه35894ٙ

غٛابؽؽؽسٚاضٛاخيشح عًٛش َٕٔط36853

غٛابؽؽ26ذاسٚخيٓا َٕٚظ يذًذ37915

غٛابؽؽؽاقرظاد يُضنٙ/ذشتٛحيٙ ػهٙ ذهٛج38851ّ

غٛابؽؽ23ادب اَكهٛضَٕ٘س طالل ادًذ39872

أستغ ٔعرٌٕ 293564كًٛٛاءَٕس ػثذ انقادس انؼاسف40830

غٛابؽؽ26ادب ػشتَٕٙسيا طانة كفش41896َٙٔ

غٛابؽؽ19فٛضٚاءْذٚم جشجظ اتشاْٛى42925

غٛابؽؽ20فٛضٚاءُْاء عهًاٌ اعذ43909

ذغغ ٔأستؼٌٕ 212849ادب ػشتٙٔضاح دٛذس ٔعٕف44888

خًظ ٔعثؼٌٕ 264975يؼهى طف/ذشتٛحٔالء ػهٙ دًٕد45903

غٛابؽؽ12فٛضٚاء(ساعة)اتشاْٛى جٕدخ عهًٛا46698ٌ

غٛابؽؽؽادب اَكهٛض٘(ساعة)اثاس دغٍ دٚة47729

عثغ ٔعرٌٕ 165167ذاسٚخ(ساعة)ادًذ ػهٙ داؤد48773

عد ٔعرٌٕ 184866ادب فشَغٙ(ساعة)اخالص دغٍ ادسٚظ49782

ثالز ٔعرٌٕ 273663ادب اَكهٛض٘(ساعة)اعايح ػذَاٌ دٕٚب50640
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َظش٘ػًهٙ
كراتحسقًا70ًيٍ 30يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/دبلوم التأهيل التربوي/من مقرراتالقياس والتقويم  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذسجح انُٓائٛح
ذغهغم

انشقى 

اعى انطانةانجايؼٙ
اخرظاص 

انطانة

غٛابؽؽؽجغشافٛا(ساعة)دغاو ْٛثى تٛض51772ٌٕ
غٛابؽؽؽادب اَكهٛض٘(ساعة)ساَٛا َذٚى شًهض52718
عد ٔخًغٌٕ 243256فٛضٚاء(ساعة)سدُٚا شؼثاٌ عهًا53789ٌ
غٛابؽؽ27فٛضٚاء(ساعة)سشا يٛثى ػًشا54762ٌ
غٛابؽؽؽسٚاضٛاخ(ساعة)سْف ػهٙ دغ55787ٍ
ثًاَٙ ٔثالثٌٕ 182038ادب فشَغٙ(ساعة)عاَذ٘ جٓاد تشكاخ56778
غٛابؽؽ17ادب ػشتٙ(ساعة)عًاح ػهٙ دغ57779ٍٛ
غٛابؽؽ21ادب فشَغٙ(ساعة)ضذٗ ػهٙ ػه58759ٙ
غٛابؽؽ17جغشافٛا(ساعة)ػايش يذٙ انذٍٚ شُر59746ّ
غٛابؽؽؽجغشافٛا(ساعة)ػذ٘ يذًٕد ادًذ60784
غٛابؽؽ16ذاسٚخ(ساعة)ػضِ ادًذ جُٕب61758
غٛابؽؽؽيؼهى طف/ذشتٛح(ساعة)ػًاس ادًذ انؼه62721ٙ
غٛابؽؽؽجغشافٛا(ساعة)ػٛغٗ ػثذ انكشٚى خضٕس63643
عثغ ٔأستؼٌٕ 262147ادب ػشتٙ(ساعة)نًٛظ ػذَاٌ اتشاْٛى64656
غٛابؽؽؽادب ػشتٙ(ساعة)نُٛا اتشاْٛى انخطٛة65645
غٛابؽؽؽسٚاضٛاخ(ساعة)يذغٍ يذًذ يذًٕد66724
غٛابؽؽؽفٛضٚاء(ساعة)يذًٕد ادًذ سيضا67665ٌ
غٛابؽؽ26جغشافٛا(ساعة)يشاو ػثذ هللا دًاد68650
غٛابؽؽؽادب ػشتٙ(ساعة)يظطفٗ يذًذ ػضخ دغ69681ٍٛ
غٛابؽؽ15ادب اَكهٛض٘(ساعة)يٛظ ادٚة ٕٚعف70775
ذغغ ٔثالثٌٕ 152439فٛضٚاء(ساعة)يٛظ َاجٙ يفهخ71790
ثًاَٙ ٔثالثٌٕ 261238ادب ػشتٙ(ساعة)َرانٙ يذًذ انشضٕا72704ٌ
ثًاَٙ ٔأستؼٌٕ 252348ادب ػشتٙ(ساعة)َٕس َثٛم ػثٕد73675
اثُراٌ ٔأستؼٌٕ 251742ادب فشَغٙ(ساعة)َٛشٔص يُٛش يذًذ74657
غٛابؽؽؽادب اَكهٛض٘(ساعة)ٔالء تغاو طانخ75728
غٛابؽؽؽادب فشَغٙ(ساعة)ٚاسا عًٛش اعًاػٛم76770
غٛابؽؽؽادب اَكهٛض٘(ساعة)ٚاسا َضال دُا77733
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ػًٛذ انكهٛح   

سٚى عهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قشاءج

3ي3ٍ

:            كاذة:                        قاسئ

     سئٛظ شؼثح اإليرذاَاخ

            ػهٙ عهٛى


