
َظز٘عًهٙ
كخابترلًا70ًيٍ 30يٍ 

فمظ ثًإٌَ درخت225880أنٗاباء ازًذ عًار14141

حظع ٔطخٌٕ 165369أنٗاطًاء زظٍٛ رخب24079

ثًاَٙ ٔطخٌٕ 204868أنٗاالء طٓٛم زهٕو34150

ثالد ٔثًإٌَ 275683أنٗانٛظار ٚاطز خهٕف44181

ثًاَٙ ٔطخٌٕ 204868أنٗانٍٛ اطكُذر اطًاعٛم54133

ثًاَٙ ٔطبعٌٕ 265278أنٗانٍٛ ياْز عه64134ٙ

طج ٔطبعٌٕ 185876أنٗاياَٙ اًٍٚ سْز74105ِ

حظع ٔطخٌٕ 214869أنٗايٛزة َدذاث صانر84138

إزذٖ ٔطبعٌٕ 175471أنٗاَا طهًاٌ كُاج94143

طبع ٔطبعٌٕ 235477أنٗاَدٙ طٓٛم سٔد104177ِ

حظع ٔطخٌٕ 155469أنٗاٚت اطذ عه114186ٙ

طج ٔطبعٌٕ 205676أنٗاًٚاٌ طهٛى َاصز124121

أربع ٔطبعٌٕ 185674أنٗاّٚ رخب يسًذ134153

أربع ٔطخٌٕ 224264أنٗاّٚ صانر عباص144175

ثًاَٙ ٔطخٌٕ 155368أنٗاّٚ غظاٌ خٛز بك154078

أربع ٔطبعٌٕ 205474أنٗبخٕل ػعباٌ طهًٛا164169ٌ

طبع ٔطبعٌٕ 235477أنٗبخٕل عبذ انكزٚى ازًذ174100

طبع ٔثًإٌَ 236487أنٗبخٕل عصاو عًزا184155ٌ

طج ٔطبعٌٕ 205676أنٗبخٕل عهٙ يسًذ194083

طج ٔطبعٌٕ 185876أنٗبخٕل َبٛم عٛظ204123ٗ

خًض ٔطبعٌٕ 185775أنٗحاال َاصز يسًذ214140

حظع ٔطبعٌٕ 196079أنٗحغزٚذ زظٍ طهًٛا224165ٌ

حظع ٔطبعٌٕ 265379أنٗزال عالء يسًذ234112

ثالد ٔطبعٌٕ 175673أنٗزهًّٛ يصطفٗ طهًٛا244152ٌ

طج ٔطبعٌٕ 205676أنٗزُاٌ عٛظٗ طهٕو254080

انذرخت انُٓائٛت
حظهظم

الرقم 

ٔضع انطانباطى انطانبالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولىالتربية الرياضية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

:                يذلك كخابت

عًٛذ انكهٛت   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءة

9ي1ٍ

:            كاحب:                        لارئ

     رئٛض ػعبت اإليخساَاث

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كخابترلًا70ًيٍ 30يٍ 

انذرخت انُٓائٛت
حظهظم

الرقم 

ٔضع انطانباطى انطانبالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولىالتربية الرياضية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

إزذٖ ٔطبعٌٕ 254671أنٗزٍُٛ فارٔق دٚب264132

طبع ٔطخٌٕ 293867أنٗدعاء يسًذ انًاغٕط274182

حظع ٔأربعٌٕ 183149أنٗدعاء يذٚر ابزاْٛى284162

اثُخاٌ ٔطبعٌٕ 264672أنٗدٚاَا طائم ززفٕع294180

أربع ٔطخٌٕ 253964أنٗدًٚا يسًذ عٛظ304168ٗ

ثالد ٔطبعٌٕ 195473أنٗرساٌ عاطف سْز314129ِ

ثًاَٙ ٔطخٌٕ 224668أنٗرػا عهٙ درٔٚغ324183

خًض ٔطخٌٕ 194665أنٗرػا يسًذ درٔب334107ٙ

فمظ ثًإٌَ درخت265480أنٗرغذ خًال عثًا344109ٌ

ثًاَٙ ٔطبعٌٕ 265278أنٗرَذ عصاو زظ354062ٍ

خًض ٔطبعٌٕ 274875أنٗرَٛى ازًذ زًٕد364157

ثالد ٔطخٌٕ 273663أنٗرَٛى عهٙ زًذا374069ٌ

فمظ طخٌٕ درخت263460أنٗرْاو يعخش عٕٛد384154

خًض ٔطبعٌٕ 264975أنٗرْف ابزاْٛى زظ394170ٍٛ

طبع ٔطخٌٕ 234467أنٗرْف طهًٛاٌ خضٕر404159

طج ٔأربعٌٕ 172946أنٗرٔاٌ يؤٚذ ٕٚطف414176

صفز فمظ0غغأنٗرؤٖ زظاٌ زظ424148ٍ

ثالد ٔخًظٌٕ 223153أنٗرؤٖ عهٙ بٕرطخى434095

ثًاَٙ ٔطبعٌٕ 245478أنٗرؤٖ عهٙ زًذا444085ٌ

فمظ ثًإٌَ درخت285280أنٗرٚخا عالء انذٍٚ عٛظ454149ٗ

طج ٔطبعٌٕ 265076أنٗرٚى عمم طهٕو464151

فمظ ثًإٌَ درخت255580أنٗرٚى عًاد يسًذ474137

طبع ٔطبعٌٕ 235477أنٗسْزاء ٚاطز ازًذ484081

طج ٔثًإٌَ 295786أنٗسْزِ يصطفٗ انذن494106ٕ

إزذٖ ٔطخٌٕ 214061أنٗسُٚب يسًذ يسًذ504164

:                يذلك كخابت

عًٛذ انكهٛت   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءة
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     رئٛض ػعبت اإليخساَاث
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َظز٘عًهٙ
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جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

ثًاَٙ ٔخًظٌٕ 203858أنٗسُٚب َصز زظ514124ٍ

ثًاَٙ ٔطخٌٕ 155368أنٗسُّٚ ريضاٌ خضز524125

إزذٖ ٔطخٌٕ 223961أنٗسُّٚ عهٙ زًاد534117

إزذٖ ٔثًإٌَ 235881أنٗسُّٚ عهٙ ػعبا544158ٌ

طج ٔطخٌٕ 155166أنٗسُّٚ يسًذ اطًاعٛم554147

خًض ٔطبعٌٕ 235275أنٗطارِ عهٙ عه564088ٙ

اثُخاٌ ٔأربعٌٕ 4242غأنٗطانٙ خعفز َاصز574184

حظع ٔطبعٌٕ 176279أنٗطاَذ٘ طايز صبر584110

صفز فمظ0غغأنٗطهًاٌ عٛظٗ انَٕض594135

أربع ٔطخٌٕ 204464أنٗطٕساَا عبذ انمادر انبٕد604094٘

إزذٖ ٔطبعٌٕ 175471أنٗطٕطٍ زبٛب ابزاْٛى614099

ثالد ٔأربعٌٕ 123143أنٗطٕنٍٛ َاخٙ خاسو624142

أربع ٔعؼزٌٔ 24غ24أنٗػذٖ ٚاطز َٕٚض634128

اثُخاٌ ٔثًإٌَ 285482أنٗػٛزٚٓاٌ عذ٘ عثًا644189ٌ

خًض ٔطبعٌٕ 294675أنٗعال طهًٛاٌ يُصٕر654115ِ

ثالد ٔثًإٌَ 285583أنٗعال ٚاطز يسًذ664097

ثًاَٙ ٔطبعٌٕ 275178أنٗغُِٕ ْٛثى َٕٚض674092

طبع ٔطبعٌٕ 255277أنٗغُٗ عهٙ طهًٛا684174ٌ

ثالد ٔثًإٌَ 255883أنٗفاحٍ خًال ابزاْٛى694127

خًض ٔطخٌٕ 174865أنٗفاطًّ يسًذ انسهٕو704156

ثالد ٔثًإٌَ 275683أنٗفزذ عٛظٗ ٕٚطف714093

اثُخاٌ ٔطبعٌٕ 234972أنٗفزذ يُصٕر خضز724114

ثًاَٙ ٔطبعٌٕ 245478أنٗفزذ َٕٚض ػعبا734163ٌ

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو غأنٗفٕسّٚ يسًذ ػٛخ744119

حظع ٔطبعٌٕ 255479أنٗلًز عبذ انظالو بزبز754077

:                يذلك كخابت

عًٛذ انكهٛت   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءة

9ي3ٍ
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     رئٛض ػعبت اإليخساَاث

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كخابترلًا70ًيٍ 30يٍ 

انذرخت انُٓائٛت
حظهظم

الرقم 

ٔضع انطانباطى انطانبالجامعي
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جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

إزذٖ ٔحظعٌٕ 296291أنٗكزٚظخٍٛ رائف لاطى764082

فمظ ثًإٌَ درخت285280أنٗكُذِ عبذ انكزٚى اطًاعٛم774064

صفز فمظ0غغأنٗنًٗ يسًذ ازًذ784118

فمظ ثًإٌَ درخت285280أنٗنٛهٛاَا يسًذ زظاي794066ٕ

حظع ٔطخٌٕ 274269أنٗيار٘ رٔس رضٕاٌ انخٕر804075٘

حظع ٔطبعٌٕ 215879أنٗياٚا ابزاْٛى ابزاْٛى814160

اثُخاٌ ٔثًإٌَ 245882أنٗياٚا حًاو صًٕع824120ّ

طج ٔطبعٌٕ 265076أنٗياٚا فٕاس انًسظ834108ٍ

أربع ٔطبعٌٕ 274774أنٗياٚا يسًذ طهًٛا844171ٌ

خًض ٔطبعٌٕ 175875أنٗياٚا ٕٚطف يسًذ854073

صفز فمظ0غغأنٗيسًٕد زظٍ يسًٕد864188

ثالد ٔطبعٌٕ 185573أنٗيزٖٔ يزٔاٌ زُا874166

حظع ٔطخٌٕ 284169أنٗيزٚاَا زظاٌ طانى884063

إزذٖ ٔطبعٌٕ 254671أنٗيزٚى يعٍٛ زذاد894089

أربع ٔطبعٌٕ 225274أنٗيزٚى ٕٚطف زبغ904167

ثالد ٔطبعٌٕ 254873أنٗيزٚى َٕٚض عٛظ914161ٗ

طج ٔطبعٌٕ 245276أنٗيُار ازًذ لشٚس924090ّ

حظع ٔطبعٌٕ 255479أنٗيٓا اطعذ يسًذ934179

ثًاَٙ ٔطبعٌٕ 265278أنٗيٛزا عهٙ زظ944098ٍٛ

إزذٖ ٔثًإٌَ 295281أنٗيٛض عٛظٗ درٔٚغ954104

ثًاَٙ ٔخًظٌٕ 263258أنَٗادٍٚ ٔزٛذ انًسًٕد964065

طبع ٔطخٌٕ 274067أنَٗاّٚ عبذ انًدٛذ زظ974096ٌٕ

ثالد ٔثًإٌَ 255883أنَٗبال َاصز يصطف984126ٗ

خًض ٔطبعٌٕ 255075أنَٗدًّ عذَاٌ ٔطٕف994076

أربع ٔحظعٌٕ 286694أنَٗغى ٚاطز طهًٛا1004103ٌ

:                يذلك كخابت

عًٛذ انكهٛت   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءة
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     رئٛض ػعبت اإليخساَاث
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َظز٘عًهٙ
كخابترلًا70ًيٍ 30يٍ 

انذرخت انُٓائٛت
حظهظم

الرقم 

ٔضع انطانباطى انطانبالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
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جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

أربع ٔطبعٌٕ 284674أنَٗٓٛهّ َاصز انكُح1014131

خًض ٔطبعٌٕ 264975أنَٕٗر انٓذٖ خهٛم يسًذ1024113

فمظ خًظٌٕ درخت193150أنَٕٗر خعفز يُٓا1034178

خًض ٔطخٌٕ 155065أنَٕٗر زظٍ يٕط1044172ٗ

طج ٔطخٌٕ 184866أنَٕٗر طهًاٌ ابزاْٛى1054187

حظع ٔأربعٌٕ 153449أنَٕٗر يانك خهف1064173

حظع ٔطبعٌٕ 235679أنَٕٗرا خهٛم خضٕر1074122

فمظ طبعٌٕ درخت244670أنَٕٗرا طهًٛاٌ طهًٛا1084116ٌ

طبع ٔطبعٌٕ 245377أنَٕٗرا يسًذ طعذ1094111

إزذٖ ٔطبعٌٕ 155671أنَٕٗرْاٌ ْٛثى ْٔٛب1104068ّ

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو غأنْٗذٚم رسق انًٕع1114072ٙ

خًض ٔثالثٌٕ 3535غأنْٗذٚم عهٙ عٛظ1124087ٗ

طبع ٔطبعٌٕ 235477أنْٗذٚم َشار عًار1134084

حظع ٔطبعٌٕ 295079أنْٗذٚم ٕٚطف انعباص1144071

إزذٖ ٔثًإٌَ 295281أنْٗشار عهٙ خهٕف1154185

اثُخاٌ ٔطبعٌٕ 284472أنْٗال يسًذ طهًٛا1164144ٌ

خًض ٔثًإٌَ 275885أنُْٗاء يسًذ زظ1174130ٍ

اثُخاٌ ٔطخٌٕ 204262أنْٗٛا ازًذ خُٕد1184146

إزذٖ ٔطبعٌٕ 254671أنٗٔفاء طهًاٌ خًع1194102ّ

إزذٖ ٔطبعٌٕ 215071أنٗٔالء فاد٘ انفخ1204067ٗ

ثالد ٔثًإٌَ 236083أنٗٔالء ٔفٛك باطظ1214070

ثًاَٙ ٔطبعٌٕ 245478أنٗٔئاو يعزٔف طهًا1224074ٌ

فمظ طبعٌٕ درخت234770أنٗٚارا زظٍ ػعبا1234086ٌ

صفز فمظ0غغأنٗ رانٍٛ يسًذ لاطى1243891

صفز فمظ0غغأنٗ راًٚاٌ ٚاطز زاج فخٕذ1254020

:                يذلك كخابت

عًٛذ انكهٛت   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءة

9ي5ٍ
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     رئٛض ػعبت اإليخساَاث
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َظز٘عًهٙ
كخابترلًا70ًيٍ 30يٍ 

انذرخت انُٓائٛت
حظهظم

الرقم 
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جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

أربع ٔأربعٌٕ 4444غأنٗ ربخٕل عذَاٌ حايز1264037

ثًاَٙ ٔخًظٌٕ 203858أنٗ ردًٚت يسًٕد زظ1274054ٍٛ

حظع ٔأربعٌٕ 4949غأنٗ رراَٛا ابزاْٛى عٛاع1283916

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فغأنٗ ررٔسانٍٛ عهٙ طهًٛا1293968ٌ

صفز فمظ0غغأنٗ ررؤٖ ازًذ ًٚك1303869

صفز فمظ0غغأنٗ ررٚى عهٙ طهًٛا1313870ٌ

فمظ طخٌٕ درخت204060أنٗ رعال َذٚى عه1323943ٙ

خًض ٔثًإٌَ 275885أنٗ رندٍٛ خابز بالل1333959

صفز فمظ0غغأنٗ رياٚا عهٙ يسًذ1343922

اثُخاٌ ٔخًظٌٕ 124052أنٗ ريزطٛم يٛؼٛم يٕط1354028ٗ

صفز فمظ0غغأنٗ رْٛاو َشٚز عظٛه1363888ٙ

صفز فمظ0غغأنٗ رٔفاء ٕٚطف انبذٔر1374053

طبع ٔعؼزٌٔ 27غ27أنٗ روابزاْٛى ياخذ َاصز1383795

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روازًذ فزاص ػعبا1393743ٌ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روازًذ يسًذ االزًذ1402662

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رواطٛا طالل ادرٚض1413501

أربع ٔعؼزٌٔ 24 نى ٚظدم24أنٗ رواكخًال يسًذ ابٕ عباص1422915

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روانٍٛ عهٙ عٛظ1433351ٗ

أربع ٔعؼزٌٔ 24 نى ٚظدم24أنٗ رواًٚاٌ يسًذ يزلب1443280ٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روباطم يسظٍ ػب1452904ّ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روبُاٌ َاٚف انعبٕد1463679

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روحًٛاء زظٍ دغ1471566ًّ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روزُاٌ يدٛذ خبار1481285ِ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رودٚاَا يزٔاٌ رضٕا1492912ٌ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رورايا ياْز عهٕا1502622َٙ

:                يذلك كخابت

عًٛذ انكهٛت   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءة

9ي6ٍ

:            كاحب:                        لارئ

     رئٛض ػعبت اإليخساَاث

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كخابترلًا70ًيٍ 30يٍ 

انذرخت انُٓائٛت
حظهظم

الرقم 

ٔضع انطانباطى انطانبالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولىالتربية الرياضية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رورساٌ اكزو عٛظ1513022ٗ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رورْاو عهٙ غاَى1522175

طج ٔخًظٌٕ 5656غأنٗ رورْاو فزج عاص1533744ٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رورْف عهٙ انخضز1541522٘

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روسٍٚ انعابذٍٚ بظاو خْٕز1553760ِ

طبع عؼزة17 نى ٚظدم17أنٗ روسُٚب عذَاٌ ػذٔد1563875

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روسُٚب يانك عٛظ1572761ٗ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روطارا ياْز راع1583257ّٛ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روطارِ إَر طزطٕط1591439ٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روطايز خًٛم انصانر1603038

إزذٖ ٔعؼزٌٔ 21 نى ٚظدم21أنٗ روػًٛاء يثُٗ طعذ1612302ٌٔ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روعشٚشة عثًاٌ عبذ1623514ٔ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روعهٙ عًز االطًاعٛم انماطى1633369

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روفززاٌ خانذ ابزاْٛى1642699

طج ٔعؼزٌٔ 26 نى ٚظدم26أنٗ روكُذا ٔاثك زظ1652298ٍ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روكُذِ عهٙ دأد1663344

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روالرا عبذ انكزٚى االبزاْٛى1672899

ثالد ٔعؼزٌٔ 23 نى ٚظدم23أنٗ رونباَا يسًذ عباص1683364

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روندٍٛ رظا كُاج1693263

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رونٛهٗ يسًذ عبذ اندهٛم1703355

ثًاَٙ عؼزة18 نى ٚظدم18أنٗ رونٛهٗ يسًذ عثًا1712111ٌ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رويسًذ ابزاْٛى خشا1723521

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رويسًذ ضازٙ حمال1733587

طج ٔخًظٌٕ 154156أنٗ رويسًذ عذَاٌ يسًذ1743703

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رويزٖٔ ػزٚف زًٕد1753078

:                يذلك كخابت

عًٛذ انكهٛت   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءة

9ي7ٍ

:            كاحب:                        لارئ

     رئٛض ػعبت اإليخساَاث

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كخابترلًا70ًيٍ 30يٍ 

انذرخت انُٓائٛت
حظهظم

الرقم 

ٔضع انطانباطى انطانبالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولىالتربية الرياضية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رويٛزا عهٙ صاف1763412ٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رويٛزٚاو بظاو زظ1773143ٍ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روَدٕٖ زظٍ عٕٛد1783345

20-19 2اٚماف ف20-19 2اٚماف فغأنٗ روَعًّ خًال اطًاعٛم1793259

خًض عؼزة 15 نى ٚظدم15أنٗ روَغى َبٛم يسًذ1803243

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روَٕر عهٙ طهًا1812208ٌ

اثُخا عؼزة  12 نى ٚظدم12أنٗ روْاػى طهطاٌ ْاػى1823876

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روْبّ فزٚذ يزلبا1833254٘ٔ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روْبّ نؤ٘ انسظ1843577ٍ

ثًاَٙ عؼزة18 نى ٚظدم18أنٗ روْبّ ْٛثى َاصز1853694

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روُْاء ازًذ ززبا1863835

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رؤضسّ يسًذ انعه1873295ٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روٚارا طٓٛم انسًص1883203ٙ

صفز فمظ0غغحاَٛتدارٍٚ يسًذ دٚب1893721

طج ٔطبعٌٕ 185876حاَٛتدٚاَا يسًذ عه1904050ٙ

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فغحاَٛتكُاَّ يسًذ زظ1913863ٍ

فمظ طخٌٕ درخت154560حاَٛتنُٛذا يسًذ زظ1923707ٍٛ

فمظ طبعٌٕ درخت205070حاَٛت ثْبت غظاٌ يهسى1934201

ثالد ٔعؼزٌٔ 23غ23حاَٛت راالء خانذ طٕٚذ1943331

صفز فمظ0 نى ٚظدمغحاَٛت رواطًاعٛم خانذ انساج يسًذ عه1952974ٙ

ثالد ٔعؼزٌٔ 23 نى ٚظدم23حاَٛت روزُاٌ عذَاٌ انزاع1963145ٙ

أربع ٔعؼزٌٔ 24 نى ٚظدم24حاَٛت رورػا عهٙ َصار1972916

اثُخا عؼزة  12 نى ٚظدم12حاَٛت رويسًذ َذٚى انزاع1981545ٙ

إزذٖ عؼزة11 نى ٚظدم11حاَٛت روْاد٘ يسًذ انعدٕة1992893

إزذٖ ٔعؼزٌٔ 21 نى ٚظدم21حاَٛت روْٛا يزٔاٌ دٔػ2003300ٙ

:                يذلك كخابت

عًٛذ انكهٛت   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءة

9ي8ٍ

:            كاحب:                        لارئ

     رئٛض ػعبت اإليخساَاث

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كخابترلًا70ًيٍ 30يٍ 

انذرخت انُٓائٛت
حظهظم

الرقم 

ٔضع انطانباطى انطانبالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولىالتربية الرياضية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

صفز فمظ0غغثانثترٚى ػعباٌ عه2013219ٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغثانثت روعهٙ زظٍ ازًذ2021927

إزذٖ ٔطخٌٕ 154661و أنٗطارِ ٚاطز عًارادنب203

إزذٖ ٔطبعٌٕ 155671و أنٗصبا غظاٌ يهسىادنب204

  

  

:                يذلك كخابت

عًٛذ انكهٛت   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءة

9ي9ٍ

:            كاحب:                        لارئ

     رئٛض ػعبت اإليخساَاث

            عهٙ طهٛى


