
َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخذ

صفر فمظ00ـــــأنٗاضًاء زطٍٛ رخة14079

خًص ٔثالثٌٕ 3535ـــــأنٗاالء ضٓٛم زهٕو24150

خًص ٔعػرٌٔ 2525ـــــأنٗاَدٙ ضٓٛم زٔد34177ِ

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــأنٗاّٚ رخة يسًذ44153

خًص درخاخ فمظ 55ـــــأنٗاّٚ صانر عثاش54175

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــأنٗاّٚ غطاٌ خٛر تك64078

فمظ ضثعٌٕ درخح7070ـــــأنٗترٕل غعثاٌ ضهًٛا74169ٌ

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــأنٗترٕل َثٛم عٛط84123ٗ

فمظ ضرٌٕ درخح6060ـــــأنٗذاال َاصر يسًذ94140

خًص ٔخًطٌٕ 5555ـــــأنٗزهًّٛ يصطفٗ ضهًٛا104152ٌ

خًص ٔعػرٌٔ 2525ـــــأنٗزٍُٛ فارٔق دٚة114132

خًص درخاخ فمظ 55ـــــأنٗدعاء يذٚر اتراْٛى124162

فمظ ضثعٌٕ درخح7070ـــــأنٗدٚاَا ضائم زرفٕظ134180

صفر فمظ00ـــــأنٗرغا عهٙ درٔٚع144183

خًص ٔأرتعٌٕ 4545ـــــأنٗرغا يسًذ درٔت154107ٙ

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــأنٗرَذ عصاو زط164062ٍ

خًص ٔثالثٌٕ 3535ـــــأنٗرْاو يعرس عٕٛد174154

فمظ ثالثٌٕ درخح3030ـــــأنٗرْف ضهًٛاٌ خضٕر184159

غٛابغغـــــأنٗرؤٖ زطاٌ زط194148ٍ

خًص ٔخًطٌٕ 5555ـــــأنٗرؤٖ عهٙ تٕرضرى204095

غٛابغغـــــأنٗرٚرا عالء انذٍٚ عٛط214149ٗ

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــأنٗرٚى عمم ضهٕو224151

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــأنٗزْراء ٚاضر ازًذ234081

غٛابغغـــــأنٗزُٚة يسًذ يسًذ244164

غٛابغغـــــأنٗزُٚة َصر زط254124ٍ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولىالثقافة القومية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي
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َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخذ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولىالثقافة القومية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

خًص درخاخ فمظ 55ـــــأنٗزُّٚ يسًذ اضًاعٛم264147

خًص عػرج 1515ـــــأنٗضانٙ خعفر َاصر274184

غٛابغغـــــأنٗضهًاٌ عٛطٗ انَٕص284135

غٛابغغـــــأنٗضٕضٍ زثٛة اتراْٛى294099

غٛابغغـــــأنٗضٕنٍٛ َاخٙ خازو304142

فمظ عػرج درخاخ1010ـــــأنٗغُِٕ ْٛثى َٕٚص314092

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــأنٗفاطًّ يسًذ انسهٕو324156

غٛابغغـــــأنٗفرذ يُصٕر خضر334114

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو ـــــأنٗفٕزّٚ يسًذ غٛخ344119

فمظ ثالثٌٕ درخح3030ـــــأنٗلًر عثذ انطالو ترتر354077

غٛابغغـــــأنٗنًٗ يسًذ ازًذ364118

خًص ٔخًطٌٕ 5555ـــــأنٗنٛهٛاَا يسًذ زطاي374066ٕ

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــأنٗياٚا اتراْٛى اتراْٛى384160

خًص ٔخًطٌٕ 5555ـــــأنٗياٚا فٕاز انًسط394108ٍ

خًص ٔضثعٌٕ 7575ـــــأنٗياٚا ٕٚضف يسًذ404073

غٛابغغـــــأنٗيسًٕد زطٍ يسًٕد414188

فمظ ثالثٌٕ درخح3030ـــــأنٗيرٚى يعٍٛ زذاد424089

فمظ ضثعٌٕ درخح7070ـــــأنٗيٛرا عهٙ زط434098ٍٛ

خًص ٔثًإٌَ 8585ـــــأنٗيٛص عٛطٗ درٔٚع444104

خًص ٔعػرٌٔ 2525ـــــأنَٗادٍٚ ٔزٛذ انًسًٕد454065

غٛابغغـــــأنَٗاّٚ عثذ انًدٛذ زط464096ٌٕ

خًص ٔثًإٌَ 8585ـــــأنَٗثال َاصر يصطف474126ٗ

فمظ أرتعٌٕ درخح4040ـــــأنَٗٓٛهّ َاصر انكُح484131

فمظ ضثعٌٕ درخح7070ـــــأنَٕٗر انٓذٖ خهٛم يسًذ494113

فمظ عػرٌٔ درخح2020ـــــأنَٕٗر خعفر يُٓا504178

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

7ي2ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرساَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخذ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولىالثقافة القومية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

غٛابغغـــــأنَٕٗر زطٍ يٕض514172ٗ

خًص ٔضرٌٕ 6565ـــــأنَٕٗر ضهًاٌ اتراْٛى524187

صفر فمظ00ـــــأنَٕٗر يانك خهف534173

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو ـــــأنْٗذٚم رزق انًٕع544072ٙ

خًص ٔضرٌٕ 6565ـــــأنْٗسار عهٙ خهٕف554185

فمظ عػرٌٔ درخح2020ـــــأنْٗال يسًذ ضهًٛا564144ٌ

خًص درخاخ فمظ 55ـــــأنْٗٛا ازًذ خُٕد574146

صفر فمظ00ـــــأنٗٔفاء ضهًاٌ خًع584102ّ

فمظ ثًإٌَ درخح8080ـــــأنٗٔئاو يعرٔف ضهًا594074ٌ

غٛابغغـــــأنٗ رانٍٛ يسًذ لاضى603891

غٛابغغـــــأنٗ راًٚاٌ ٚاضر زاج فرٕذ614020

فمظ أرتعٌٕ درخح4040ـــــأنٗ رترٕل عًاد زافظ624033

عاليح فارلح5050ـــــأنٗ رذاَٛا غاد٘ خضٕر634045

فمظ ثالثٌٕ درخح3030ـــــأنٗ رزطٍ عهٙ عٛط643946ٗ

غٛابغغـــــأنٗ رخراو ْٛثى يعال654000

خًص ٔضرٌٕ 6565ـــــأنٗ ررَا غاد٘ خُٛذ663925

غٛابغغـــــأنٗ ررْف يسًٕد زط674034ٍ

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فـــــأنٗ ررٔزانٍٛ عهٙ ضهًٛا683968ٌ

غٛابغغـــــأنٗ ررؤٖ ازًذ ًٚك693869

غٛابغغـــــأنٗ ررٚى عهٙ ضهًٛا703870ٌ

غٛابغغـــــأنٗ رعال َذٚى عه713943ٙ

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــأنٗ رعهٙ زٛذر عه724022ٙ

فمظ عػرٌٔ درخح2020ـــــأنٗ ركُاَّ رفعد اضذ733961

فمظ عػرٌٔ درخح2020ـــــأنٗ رندٍٛ عهٙ يسًذ744043

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــأنٗ رنطٛفح عهٙ ضهًٛا754010ٌ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

7ي3ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرساَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخذ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولىالثقافة القومية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

غٛابغغـــــأنٗ رنٛهٛاٌ َٕٚص عه763987ٙ

غٛابغغـــــأنٗ رياٚا عهٙ يسًذ773922

غٛابغغـــــأنٗ ريرضٛم يٛػٛم يٕض784028ٗ

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــأنٗ ريٙ يسًذ ضهًا793980ٌ

غٛابغغـــــأنٗ رَرانٙ تاضم يسفٕض804016

فمظ أرتعٌٕ درخح4040ـــــأنٗ رْثح يٛػال َصٛر813896

خًص ٔثًإٌَ 8585ـــــأنٗ رْال عذَاٌ يسًذ824014

غٛابغغـــــأنٗ رْٛاو َسٚر عطٛه833888ٙ

غٛابغغـــــأنٗ رٔفاء ٕٚضف انثذٔر844053

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روازًذ فراش غعثا853743ٌ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روازًذ يسًذ االزًذ862662

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رواضٛا طالل ادرٚص873501

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رواكرًال يسًذ اتٕ عثاش882915

فمظ ضرٌٕ درخح6060ـــــأنٗ روانٛطار ْٛثى غعثا893812ٌ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روانٍٛ عهٙ عٛط903351ٗ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رواًٚاٌ يسًذ يرلث913280ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رواُٚاش عهٙ ٕٚضف923597

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روتاضم يسطٍ غث932904ّ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روتطاو تػٛر ضهطا943470ٌ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روتالل اتراْٛى زهٕا953480

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روتُاٌ َاٚف انعثٕد963679

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روذًٛاء زطٍ دغ971566ًّ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روثراء يسًذ طث982922ُٙٛ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روخًٛهح ضٓٛم تهمٛص993418

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روزُاٌ تذٚع اضعذ1002804

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

7ي4ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرساَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخذ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولىالثقافة القومية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روزُاٌ يدٛذ خثار1011285ِ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رودٚاَا يرٔاٌ رضٕا1022912ٌ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رورايا ياْر عهٕا1032622َٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رورزاٌ اكرو عٛط1043022ٗ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رورْاو عهٙ غاَى1052175

خًص ٔخًطٌٕ 5555ـــــأنٗ رورْاو فرج عاص1063744ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رورْف عهٙ انخضر1071522٘

خًص عػرج 1515ـــــأنٗ رورْف َذٚى غسٕد1083844

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روزٍٚ انعاتذٍٚ تطاو خْٕر1093760ِ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روزُٚة يانك عٛط1102761ٗ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روضارِ إَر طرطٕض1111439ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روضاير خًٛم انصانر1123038

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روغًٛاء يثُٗ ضعذ1132302ٌٔ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روصثا عهٙ خذٚذ1143608

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روعسٚسج عثًاٌ عثذ1153514ٔ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روعهٙ عًر االضًاعٛم انماضى1163369

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روفرزاٌ خانذ اتراْٛى1172699

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روكاردُٚٛا زطٍ كُد1183620ٕ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روكُذِ عهٙ دأد1193344

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روالرا عثذ انكرٚى االتراْٛى1202899

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رونثاَا يسًذ عثاش1213364

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رونٛهٗ يسًذ عثذ اندهٛم1223355

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رونٛهٗ يسًذ عثًا1232111ٌ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رونٍٛ عٓذ يسًذ1243384

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رويسًذ اتراْٛى خسا1253521

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

7ي5ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرساَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخذ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولىالثقافة القومية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رويسًذ ضازٙ ذمال1263587

غٛابغغـــــأنٗ رويسًذ عذَاٌ يسًذ1273703

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رويرٖٔ غرٚف زًٕد1283078

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رويٛرا عهٙ صاف1293412ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رويٛرٚاو تطاو زط1303143ٍ

خًص ٔثالثٌٕ 3535ـــــأنٗ روَدٕد ضهًٛاٌ يسًذ1313825

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روَدٕٖ زطٍ عٕٛد1323345

20-19 2اٚماف ف20-19 2اٚماف فـــــأنٗ روَعًّ خًال اضًاعٛم1333259

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روَغى َثٛم يسًذ1343243

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روَٕر عهٙ ضالي1353606ّ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روَٕر عهٙ ضهًا1362208ٌ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روْاغى ضهطاٌ ْاغى1373876

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روْثّ نؤ٘ انسط1383577ٍ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روْثّ ْٛثى َاصر1393694

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روُْاء ازًذ زرتا1403835

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ رؤضسّ يسًذ انعه1413295ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــأنٗ روٚارا ضٓٛم انسًص1423203ٙ

فمظ عػرٌٔ درخح2020ـــــذاَٛحاٚح ٚاضٍٛ اتراْٛى1434040

خًص ٔعػرٌٔ 2525ـــــذاَٛحاّٚ عهٙ َاصر1443750

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــذاَٛحخٕنٙ خاتر انرعٕا1453957ٌ

غٛابغغـــــذاَٛحردُّٚ ْٛثى َٕٔش1463895

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــذاَٛحرزاٌ غعالٌ دٚة1473972

غٛابغغـــــذاَٛحرغا يذزد دٚة1484013

فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــذاَٛحرغذ عهٙ كسه1493674ّ

خًص ٔعػرٌٔ 2525ـــــذاَٛحرْف عهٙ انعد1504019ٙ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

7ي6ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرساَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخذ
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جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

خًص ٔخًطٌٕ 5555ـــــذاَٛحرْف عهٙ دٕٚب1513675
فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــذاَٛحضارِ ٚسٙ اضعذ1523734
فمظ ثالثٌٕ درخح3030ـــــذاَٛحضاَذ٘ يعٍ فخٕر1533859
خًص درخاخ فمظ 55ـــــذاَٛحضالف يسًذ ضهًا1543918ٌ
غٛابغغـــــذاَٛحضٛهفا خثر خثٕر1553973
فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــذاَٛحفاذٍ ْٛثى عثاش1564003
غٛابغغـــــذاَٛحفاطًّ ٕٚضف خُٛذ1573683٘
خًص ٔضرٌٕ 6565ـــــذاَٛحنثاَح عًاد انذٍٚ يُصٕر1584030
خًص عػرج 1515ـــــذاَٛحيارٚا ازًذ دغ1594048ًّ
فمظ عػرج درخاخ1010ـــــذاَٛحياٚا ضهًٛاٌ زط1603849ٍ
فمظ أرتعٌٕ درخح4040ـــــذاَٛحياٚا عثذ انكرٚى اتراْٛى1613898
خًص ٔعػرٌٔ 2525ـــــذاَٛحَادٚا انثٛر انسرٚر1624006
فمظ أرتعٌٕ درخح4040ـــــذاَٛحْٛهٍٛ يسًذ رضال1633915ٌ
خًص عػرج 1515ـــــذاَٛحٚارا زطٍٛ انػاعر1644042
غٛابغغـــــذاَٛح راالء خانذ ضٕٚذ1653331
فمظ خًطٌٕ درخح5050ـــــذاَٛح ررٔزا َذٚى تذٔر1663770
غٛابغغـــــذاَٛح رنثُٗ يانك دٕٚب1673614
فمظ عػرج درخاخ1010ـــــذاَٛح رياٚا ازًذ زط1683579ٍ
  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــذاَٛح روثُاء ازًذ عثاش1693067
  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــذاَٛح روخضر عهٙ ضهٓة1703173
  نى ٚطدم نى ٚطدمـــــذاَٛح رويسًذ َذٚى انراع1711545ٙ
غٛابغغـــــثانثحكرضرٍٛ خاٌ يمذض1723570ٙ
غٛابغغـــــو أنٗضارِ ٚاضر عًارادنة173
خًص ٔخًطٌٕ 5555ـــــو أنٗصثا غطاٌ يهسىادنة174

  

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

7ي7ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرساَاخ

            عهٙ ضهٛى


