
(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا70ًيٍ 30يٍ 

اثُراٌ ٔطرٌٕ 204262أنٗاتاء ازًذ عًار14141

طثع ٔخًظٌٕ 213657أنٗاطًاء زظٍٛ رخة24079

طد ٔطرٌٕ 184866أنٗاالء طٓٛم زهٕو34150

ثالز ٔطثعٌٕ 244973أنٗانٛظار ٚاطز خهٕف44181

خًض ٔخًظٌٕ 124355أنٗانٍٛ اطكُذر اطًاعٛم54133

طثع ٔطرٌٕ 234467أنٗانٍٛ ياْز عه64134ٙ

أرتع ٔأرتعٌٕ 172744أنٗاياَٙ اًٍٚ سْز74105ِ

اثُراٌ ٔأرتعٌٕ 103242أنٗايٛزج َدذاخ صانر84138

أرتع ٔأرتعٌٕ 83644أنٗاَا طهًاٌ كُاج94143

فمظ خًظٌٕ درخح133750أنٗاَدٙ طٓٛم سٔد104177ِ

ذظع ٔخًظٌٕ 154459أنٗاٚح اطذ عه114186ٙ

فمظ طثعٌٕ درخح214970أنٗاًٚاٌ طهٛى َاصز124121

طد ٔخًظٌٕ 154156أنٗاّٚ رخة يسًذ134153

اثُراٌ ٔأرتعٌٕ 103242أنٗاّٚ صانر عثاص144175

أرتع ٔأرتعٌٕ 123244أنٗاّٚ غظاٌ خٛز تك154078

ذظع ٔخًظٌٕ 144559أنٗترٕل ػعثاٌ طهًٛا164169ٌ

فمظ طرٌٕ درخح223860أنٗترٕل عثذ انكزٚى ازًذ174100

خًض ٔخًظٌٕ 183755أنٗترٕل عصاو عًزا184155ٌ

فمظ طثعٌٕ درخح264470أنٗترٕل عهٙ يسًذ194083

ذظع ٔأرتعٌٕ 123749أنٗترٕل َثٛم عٛظ204123ٗ

ثالز ٔثًإٌَ 305383أنٗذاال َاصز يسًذ214140

فمظ طثعٌٕ درخح195170أنٗذغزٚذ زظٍ طهًٛا224165ٌ

طثع ٔطرٌٕ 125567أنٗزال عالء يسًذ234112

ثًاَٙ ٔخًظٌٕ 154358أنٗزهًّٛ يصطفٗ طهًٛا244152ٌ

طثع ٔطثعٌٕ 235477أنٗزُاٌ عٛظٗ طهٕو254080

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولى (أحياء وبيئة)العلوم نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

9ي1ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرساَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا70ًيٍ 30يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولى (أحياء وبيئة)العلوم نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

أرتع ٔطثعٌٕ 304474أنٗزٍُٛ فارٔق دٚة264132

فمظ خًظٌٕ درخح113950أنٗدعاء يسًذ انًاغٕط274182

فمظ أرتعٌٕ درخح122840أنٗدعاء يذٚر اتزاْٛى284162

طد ٔخًظٌٕ 144256أنٗدٚاَا طائم ززفٕع294180

أرتع ٔطرٌٕ 214364أنٗدًٚا يسًذ عٛظ304168ٗ

طد ٔخًظٌٕ 154156أنٗرساٌ عاطف سْز314129ِ

ذظع ٔعؼزٌٔ 82129أنٗرػا عهٙ درٔٚغ324183

طثع ٔأرتعٌٕ 113647أنٗرػا يسًذ درٔت334107ٙ

خًض ٔطثعٌٕ 294675أنٗرغذ خًال عثًا344109ٌ

أرتع ٔطرٌٕ 214364أنٗرَذ عصاو زظ354062ٍ

ثالز ٔأرتعٌٕ 113243أنٗرَٛى ازًذ زًٕد364157

طثع ٔخًظٌٕ 134457أنٗرَٛى عهٙ زًذا374069ٌ

إزذٖ ٔأرتعٌٕ 132841أنٗرْاو يعرش عٕٛد384154

إزذٖ ٔخًظٌٕ 133851أنٗرْف اتزاْٛى زظ394170ٍٛ

ذظع ٔطرٌٕ 204969أنٗرْف طهًٛاٌ خضٕر404159

طد ٔثالثٌٕ 82836أنٗرٔاٌ يؤٚذ ٕٚطف414176

صفز فمظ0غغأنٗرؤٖ زظاٌ زظ424148ٍ

ذظع ٔأرتعٌٕ 123749أنٗرؤٖ عهٙ تٕرطرى434095

ثالز ٔطثعٌٕ 274673أنٗرؤٖ عهٙ زًذا444085ٌ

إزذٖ ٔخًظٌٕ 163551أنٗرٚرا عالء انذٍٚ عٛظ454149ٗ

طد ٔخًظٌٕ 144256أنٗرٚى عمم طهٕو464151

فمظ طثعٌٕ درخح214970أنٗرٚى عًاد يسًذ474137

ثالز ٔطرٌٕ 243963أنٗسْزاء ٚاطز ازًذ484081

طثع ٔطثعٌٕ 235477أنٗسْزِ يصطفٗ انذن494106ٕ

إزذٖ ٔخًظٌٕ 84351أنٗسُٚة يسًذ يسًذ504164

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

9ي2ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرساَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا70ًيٍ 30يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولى (أحياء وبيئة)العلوم نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

أرتع ٔأرتعٌٕ 133144أنٗسُٚة َصز زظ514124ٍ

إزذٖ ٔطرٌٕ 184361أنٗسُّٚ ريضاٌ خضز524125

ذظع ٔطثعٌٕ 304979أنٗسُّٚ عهٙ زًاد534117

إزذٖ ٔطرٌٕ 164561أنٗسُّٚ عهٙ ػعثا544158ٌ

فمظ أرتعٌٕ درخح93140أنٗسُّٚ يسًذ اطًاعٛم554147

إزذٖ ٔطرٌٕ 223961أنٗطارِ عهٙ عه564088ٙ

ذظع ٔأرتعٌٕ 153449أنٗطانٙ خعفز َاصز574184

طثع ٔطرٌٕ 244367أنٗطاَذ٘ طايز صثر584110

صفز فمظ0غغأنٗطهًاٌ عٛظٗ انَٕض594135

إزذٖ ٔطرٌٕ 194261أنٗطٕساَا عثذ انمادر انثٕد604094٘

طثع ٔخًظٌٕ 144357أنٗطٕطٍ زثٛة اتزاْٛى614099

خًض ٔأرتعٌٕ 83745أنٗطٕنٍٛ َاخٙ خاسو624142

فمظ طرٌٕ درخح253560أنٗػذٖ ٚاطز َٕٚض634128

ثالز ٔطثعٌٕ 244973أنٗػٛزٚٓاٌ عذ٘ عثًا644189ٌ

إزذٖ ٔطثعٌٕ 224971أنٗعال طهًٛاٌ يُصٕر654115ِ

فمظ طثعٌٕ درخح185270أنٗعال ٚاطز يسًذ664097

خًض ٔطرٌٕ 194665أنٗغُِٕ ْٛثى َٕٚض674092

اثُراٌ ٔطرٌٕ 164662أنٗغُٗ عهٙ طهًٛا684174ٌ

اثُراٌ ٔطثعٌٕ 264672أنٗفاذٍ خًال اتزاْٛى694127

فمظ طرٌٕ درخح194160أنٗفاطًّ يسًذ انسهٕو704156

خًض ٔخًظٌٕ 173855أنٗفزذ عٛظٗ ٕٚطف714093

طثع ٔخًظٌٕ 144357أنٗفزذ يُصٕر خضز724114

طثع ٔخًظٌٕ 174057أنٗفزذ َٕٚض ػعثا734163ٌ

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

خًض ٔطثعٌٕ 304575أنٗلًز عثذ انظالو تزتز754077

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

9ي3ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرساَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا70ًيٍ 30يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولى (أحياء وبيئة)العلوم نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

أرتع ٔطثعٌٕ 274774أنٗكزٚظرٍٛ رائف لاطى764082

ثالز ٔطرٌٕ 243963أنٗكُذِ عثذ انكزٚى اطًاعٛم774064

صفز فمظ0غغأنٗنًٗ يسًذ ازًذ784118

إزذٖ ٔثًإٌَ 305181أنٗنٛهٛاَا يسًذ زظاي794066ٕ

طد ٔطرٌٕ 165066أنٗيار٘ رٔس رضٕاٌ انخٕر804075٘

ثالز ٔطرٌٕ 214263أنٗياٚا اتزاْٛى اتزاْٛى814160

ثًاَٙ ٔطرٌٕ 264268أنٗياٚا ذًاو صًٕع824120ّ

اثُراٌ ٔطرٌٕ 184462أنٗياٚا فٕاس انًسظ834108ٍ

إزذٖ ٔطرٌٕ 243761أنٗياٚا يسًذ طهًٛا844171ٌ

إزذٖ ٔطثعٌٕ 155671أنٗياٚا ٕٚطف يسًذ854073

صفز فمظ0غغأنٗيسًٕد زظٍ يسًٕد864188

اثُراٌ ٔطرٌٕ 154762أنٗيزٖٔ يزٔاٌ زُا874166

ثالز ٔخًظٌٕ 114253أنٗيزٚاَا زظاٌ طانى884063

طد ٔطرٌٕ 224466أنٗيزٚى يعٍٛ زذاد894089

فمظ طرٌٕ درخح184260أنٗيزٚى ٕٚطف زثغ904167

إزذٖ ٔخًظٌٕ 133851أنٗيزٚى َٕٚض عٛظ914161ٗ

طثع ٔطرٌٕ 264167أنٗيُار ازًذ لشٚس924090ّ

فمظ طرٌٕ درخح164460أنٗيٓا اطعذ يسًذ934179

اثُراٌ ٔطثعٌٕ 284472أنٗيٛزا عهٙ زظ944098ٍٛ

أرتع ٔطرٌٕ 214364أنٗيٛض عٛظٗ درٔٚغ954104

خًض ٔأرتعٌٕ 182745أنَٗادٍٚ ٔزٛذ انًسًٕد964065

أرتع ٔطرٌٕ 244064أنَٗاّٚ عثذ انًدٛذ زظ974096ٌٕ

طد ٔطثعٌٕ 274976أنَٗثال َاصز يصطف984126ٗ

خًض ٔطرٌٕ 224365أنَٗدًّ عذَاٌ ٔطٕف994076

ثًاَٙ ٔطثعٌٕ 255378أنَٗغى ٚاطز طهًٛا1004103ٌ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

9ي4ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرساَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا70ًيٍ 30يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولى (أحياء وبيئة)العلوم نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

طد ٔطرٌٕ 244266أنَٗٓٛهّ َاصز انكُح1014131

فمظ طثعٌٕ درخح224870أنَٕٗر انٓذٖ خهٛم يسًذ1024113

ذظع عؼزج19غ19أنَٕٗر خعفز يُٓا1034178

ذظع ٔأرتعٌٕ 153449أنَٕٗر زظٍ يٕط1044172ٗ

أرتع ٔأرتعٌٕ 212344أنَٕٗر طهًاٌ اتزاْٛى1054187

ذظع ٔخًظٌٕ 213859أنَٕٗر يانك خهف1064173

إزذٖ ٔخًظٌٕ 203151أنَٕٗرا خهٛم خضٕر1074122

طثع ٔخًظٌٕ 193857أنَٕٗرا طهًٛاٌ طهًٛا1084116ٌ

اثُراٌ ٔطثعٌٕ 254772أنَٕٗرا يسًذ طعذ1094111

طد ٔطثعٌٕ 235376أنَٕٗرْاٌ ْٛثى ْٔٛث1104068ّ

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

طد ٔثالثٌٕ 3636غأنْٗذٚم عهٙ عٛظ1124087ٗ

ثًاَٙ ٔطرٌٕ 234568أنْٗذٚم َشار عًار1134084

ثالز ٔطثعٌٕ 284573أنْٗذٚم ٕٚطف انعثاص1144071

ذظع ٔطرٌٕ 254469أنْٗشار عهٙ خهٕف1154185

إزذٖ ٔطرٌٕ 184361أنْٗال يسًذ طهًٛا1164144ٌ

ذظع ٔطثعٌٕ 295079أنُْٗاء يسًذ زظ1174130ٍ

طد ٔأرتعٌٕ 143246أنْٗٛا ازًذ خُٕد1184146

اثُراٌ ٔطرٌٕ 253762أنٗٔفاء طهًاٌ خًع1194102ّ

فمظ طرٌٕ درخح184260أنٗٔالء فاد٘ انفر1204067ٗ

ثالز ٔطثعٌٕ 225173أنٗٔالء ٔفٛك تاطظ1214070

فمظ طثعٌٕ درخح254570أنٗٔئاو يعزٔف طهًا1224074ٌ

طثع ٔخًظٌٕ 154257أنٗٚارا زظٍ ػعثا1234086ٌ

صفز فمظ0غغأنٗ رانٍٛ يسًذ لاطى1243891

صفز فمظ0غغأنٗ راًٚاٌ ٚاطز زاج فرٕذ1254020

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

9ي5ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرساَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا70ًيٍ 30يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولى (أحياء وبيئة)العلوم نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

خًض ٔأرتعٌٕ 182745أنٗ رزظٍ عهٙ عٛظ1263946ٗ

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فغأنٗ ررٔسانٍٛ عهٙ طهًٛا1273968ٌ

صفز فمظ0غغأنٗ ررؤٖ ازًذ ًٚك1283869

خًض عؼزج 15غ15أنٗ ررٚى عهٙ طهًٛا1293870ٌ

فمظ طرٌٕ درخح204060أنٗ رعال َذٚى عه1303943ٙ

إزذٖ ٔخًظٌٕ 123951أنٗ رغذٚز خانذ عه1314027ٙ

طثع ٔطثعٌٕ 265177أنٗ رندٍٛ خاتز تالل1323959

ثًاَٙ عؼزج18غ18أنٗ رندٍٛ عهٙ يسًذ1334043

ذظع عؼزج19غ19أنٗ رنٛهٛاٌ َٕٚض عه1343987ٙ

ذظع ٔثالثٌٕ 102939أنٗ رياٚا طًٛز زظ1354009ٍٛ

صفز فمظ0غغأنٗ رياٚا عهٙ يسًذ1363922

خًض ٔخًظٌٕ 203555أنٗ رَاذانٙ خثزائٛم زُا1374018

طثع ٔأرتعٌٕ 103747أنٗ رْال عذَاٌ يسًذ1384014

صفز فمظ0غغأنٗ رْٛاو َشٚز عظٛه1393888ٙ

صفز فمظ0غغأنٗ رٔفاء ٕٚطف انثذٔر1404053

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روازًذ فزاص ػعثا1413743ٌ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روازًذ يسًذ االزًذ1422662

اثُرا عؼزج  12 نى ٚظدم12أنٗ روادرٚاَا اٚٓاب اطثز1432690

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رواطٛا طالل ادرٚض1443501

طثع عؼزج17 نى ٚظدم17أنٗ رواكرًال يسًذ اتٕ عثاص1452915

إزذٖ ٔأرتعٌٕ 103141أنٗ روانٛظار ْٛثى ػعثا1463812ٌ

خًض عؼزج 15 نى ٚظدم15أنٗ روانٍٛ عهٙ عٛظ1473351ٗ

 ذظع درخاخ فمظ 9 نى ٚظدم9أنٗ رواًٚاٌ يسًذ يزلث1483280ٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روتاطم يسظٍ ػث1492904ّ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روتظاو تؼٛز طهطا1503470ٌ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

9ي6ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرساَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا70ًيٍ 30يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولى (أحياء وبيئة)العلوم نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روتالل اتزاْٛى زهٕا1513480

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روذًٛاء زظٍ دغ1521566ًّ

خًض عؼزج 15 نى ٚظدم15أنٗ روثزاء يسًذ طث1532922ُٙٛ

خًض عؼزج 15 نى ٚظدم15أنٗ روخًٛهح طٓٛم تهمٛض1543418

 ثًاَٙ درخاخ فمظ 8 نى ٚظدم8أنٗ روزُاٌ تذٚع اطعذ1552804

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روزُاٌ يدٛذ خثار1561285ِ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رودٚاَا يزٔاٌ رضٕا1572912ٌ

 طد درخاخ فمظ 6 نى ٚظدم6أنٗ رورايا ياْز عهٕا1582622َٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رورساٌ اكزو عٛظ1593022ٗ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رورْاو عهٙ غاَى1602175

ثًاَٙ ٔثالثٌٕ 3838غأنٗ رورْاو فزج عاص1613744ٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رورْف عهٙ انخضز1621522٘

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روسٍٚ انعاتذٍٚ تظاو خْٕز1633760ِ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روسُٚة عذَاٌ ػذٔد1643875

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روسُٚة يانك عٛظ1652761ٗ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روطارا ياْز راع1663257ّٛ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روطارِ إَر طزطٕط1671439ٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روطايز خًٛم انصانر1683038

خًض عؼزج 15 نى ٚظدم15أنٗ روػًٛاء يثُٗ طعذ1692302ٌٔ

ثالز درخاخ فمظ3 نى ٚظدم3أنٗ روعشٚشج عثًاٌ عثذ1703514ٔ

خًض عؼزج 15 نى ٚظدم15أنٗ روعهٙ عًز االطًاعٛم انماطى1713369

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روفززاٌ خانذ اتزاْٛى1722699

ثًاَٙ عؼزج18 نى ٚظدم18أنٗ روكاردُٚٛا زظٍ كُد1733620ٕ

ثًاَٙ عؼزج18 نى ٚظدم18أنٗ روكُذا ٔاثك زظ1742298ٍ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روكُذِ عهٙ دأد1753344

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

9ي7ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرساَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا70ًيٍ 30يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولى (أحياء وبيئة)العلوم نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روالرا عثذ انكزٚى االتزاْٛى1762899

إزذٖ عؼزج11 نى ٚظدم11أنٗ رونثاَا يسًذ عثاص1773364

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رونٛهٗ يسًذ عثذ اندهٛم1783355

ثًاَٙ عؼزج18 نى ٚظدم18أنٗ رونٛهٗ يسًذ عثًا1792111ٌ

ثًاَٙ عؼزج18 نى ٚظدم18أنٗ رونٍٛ عٓذ يسًذ1803384

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رويسًذ اتزاْٛى خشا1813521

ثالز درخاخ فمظ3 نى ٚظدم3أنٗ رويسًذ ضازٙ ذمال1823587

اثُرا عؼزج  12 نى ٚظدم12أنٗ رويزذ ازًذ يسًذ1833066

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رويزٖٔ ػزٚف زًٕد1843078

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رويٛزا عهٙ صاف1853412ٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روَدٕٖ زظٍ عٕٛد1863345

20-19 2اٚماف ف20-19 2اٚماف فغأنٗ روَعًّ خًال اطًاعٛم1873259

خًض عؼزج 15 نى ٚظدم15أنٗ روَغى َثٛم يسًذ1883243

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روَٕر عهٙ طهًا1892208ٌ

 ذظع درخاخ فمظ 9 نى ٚظدم9أنٗ روْثّ فزٚذ يزلثا1903254٘ٔ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روْثّ نؤ٘ انسظ1913577ٍ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روُْاء ازًذ ززتا1923835

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ رؤضسّ يسًذ انعه1933295ٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغأنٗ روٚارا طٓٛم انسًص1943203ٙ

ثالز ٔثالثٌٕ 3333غذاَٛحانٛظار يسًذ اتزاْٛى1953808

طثع ٔأرتعٌٕ 182947ذاَٛحترٕل عشٚش يصطف1963893ٗ

صفز فمظ0غغذاَٛحرايا ازًذ يعال1973846

خًض ٔأرتعٌٕ 212445ذاَٛحرايا اطايّ فراز1983806ٙ

ثًاَٙ عؼزج18غ18ذاَٛحرايا زاذى يسًذ1993857

صفز فمظ0غغذاَٛحرػا يذزد دٚة2004013

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

9ي8ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرساَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا70ًيٍ 30يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة األولى (أحياء وبيئة)العلوم نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

طثع ٔخًظٌٕ 164157ذاَٛحرْف عهٙ دٕٚب2013675

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف ف21ذاَٛحرًٚح زظٍ رزال2023660

ثًاَٙ ٔأرتعٌٕ 183048ذاَٛحطارِ َشّٚ انعه2033800ٙ

أرتع ٔأرتعٌٕ 103444ذاَٛحعفزاء فؤاد طهًٛا2043809ٌ

اثُراٌ ٔأرتعٌٕ 103242ذاَٛحنًٛض طانة اتزاْٛى2053815

ثًاَٙ عؼزج18غ18ذاَٛح رالَا عشخ ساْز2063617

صفز فمظ0 نى ٚظدمغذاَٛح رواطًاعٛم خانذ انساج يسًذ عه2072974ٙ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغذاَٛح رواّٚ ٔخذ٘ عثًا2082834ٌ

صفز فمظ0 نى ٚظدمغذاَٛح روتاطم يسًٕد انساطٕب2092806

صفز فمظ0 نى ٚظدمغذاَٛح رورفا َثار اندعظ2102740

صفز فمظ0 نى ٚظدمغذاَٛح روطانٙ عشخ ساْز2113138

اثُرا عؼزج  12 نى ٚظدم12ذاَٛح روطاَذرا زٛذر انُده2122811ّ

أرتع ٔأرتعٌٕ 202444ذاَٛح روعال َاخر عذر2133453ِ

خًض عؼزج 15 نى ٚظدم15ذاَٛح روعهٛاء عهٙ عهٕع2143346

صفز فمظ0 نى ٚظدمغذاَٛح روفاطًح ازًذ دٚة2153662

طد ٔثالثٌٕ 3636غذاَٛح رونثُٗ اتزاْٛى َصار2163136

 ثًاَٙ درخاخ فمظ 8 نى ٚظدم8ذاَٛح روْاد٘ يسًذ انعدٕج2172893

خًض عؼزج 15 نى ٚظدم15ذاَٛح روٕٚطف يسًذ انغثٕا2183291ٌ

ثالز ٔعؼزٌٔ 23غ23ثانثحندٍٛ ْٛثى درغاو2193672

صفز فمظ0 نى ٚظدمغثانثح رورؤٖ ػفٛك ازًذ2202451

صفز فمظ0 نى ٚظدمغثانثح رؤداد يسًٕد انذرٔٚغ2212395

صفز فمظ0غغثانثح روٚارا عذَاٌ فزج2222892

ثًاَٙ ٔأرتعٌٕ 153348و أنٗطارِ ٚاطز عًارادنة223

ثالز ٔخًظٌٕ 163753و أنٗصثا غظاٌ يهسىادنة224

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

9ي9ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرساَاخ

            عهٙ طهٛى


