
(االسئلة مؤتمتة)   

َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا70ًيٍ 30يٍ 

ضد ٔأرتع202646ٌٕأنٗايٛرج َجذاخ صانخ14138

ضد ٔأرتع153146ٌٕأنٗاَا ضهًاٌ كُاض24143

إدذٖ ٔضثع205171ٌٕأنٗاٚح اضذ عه34186ٙ

أرتع ٔضر154964ٌٕأنٗاّٚ صانخ عثاش44175

ذطع عشرج19غ19أنٗدعاء يذٚخ اتراْٛى54162

أرتع ٔخًط203454ٌٕأنٗرزاٌ عاطف زْر64129ِ

اشُراٌ ٔأرتع152742ٌٕأنٗرشا عهٙ درٔٚش74183

شالز ٔأرتع152843ٌٕأنٗرٔاٌ يؤٚذ ٕٚضف84176

صفر فمظ0غغأنٗرؤٖ دطاٌ دط94148ٍ

أرتع ٔأرتع222244ٌٕأنٗزُّٚ يذًذ اضًاعٛم104147

أرتع ٔخًط104454ٌٕأنٗضانٙ جعفر َاصر114184

صفر فمظ0غغأنٗضهًاٌ عٛطٗ انَٕص124135

إدذٖ ٔأرتع152641ٌٕأنٗضٕنٍٛ َاجٙ خازو134142

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو غأنٗفٕزّٚ يذًذ شٛخ144119

صفر فمظ0غغأنٗنًٗ يذًذ ادًذ154118

أرتع ٔضر204464ٌٕأنٗياٚا فٕاز انًذط164108ٍ

خًص عشرج15غ15أنٗيذًٕد دطٍ يذًٕد174188

أرتع ٔخًط173754ٌٕأنٗيرٚى ٕٚضف دثش184167

خًص ٔخًط203555ٌٕأنٗيٛرا عهٙ دط194098ٍٛ

شًاَٙ ٔأرتع163248ٌٕأنَٗادٍٚ ٔدٛذ انًذًٕد204065

فمظ ضرٌٕ درجح204060أنَٕٗر دطٍ يٕض214172ٗ

أرتع ٔخًط163854ٌٕأنَٕٗر يانك خهف224173

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو غأنْٗذٚم رزق انًٕع234072ٙ

ضد ٔأرتع202646ٌٕأنْٗٛا ادًذ جُٕد244146

شالز ٔخًط163753ٌٕأنٗٔالء ٔفٛك تاضظ254070

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجبمعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
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جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

6ي1ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا70ًيٍ 30يٍ 

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم
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كلية التربية 

قسم تربية الطفل

خًص عشرج15غ15أنٗ رانٍٛ يذًذ لاضى263891

إدذٖ ٔخًط193251ٌٕأنٗ راًٚاٌ ٕٚضف شانٛش274007

ذطع ٔأرتع153449ٌٕأنٗ رترٕل عذَاٌ ذاير284037

فمظ خًطٌٕ درجح252550أنٗ ردطٍ اتراْٛى عٛط294036ٗ

ضثع ٔأرتع252247ٌٕأنٗ ردطٍ عهٙ عٛط303946ٗ

اشُراٌ ٔضر214162ٌٕأنٗ ردًٚح يذًٕد دط314054ٍٛ

أرتع ٔخًط144054ٌٕأنٗ ررْاو عهٙ تٕعه323942ٙ

اشُراٌ ٔأرتع172542ٌٕأنٗ ررْف يذًٕد دط334034ٍ

صفر فمظ0غغأنٗ ررؤٖ ادًذ ًٚك343869

شالز ٔعشر23ٌٔغ23أنٗ ررٚى عهٙ ضهًٛا353870ٌ

ضثع ٔأرتع163147ٌٕأنٗ رفانُرُٛا غٛس ضًعا363982ٌ

شالز ٔأرتع152843ٌٕأنٗ ركُاَّ رفعد اضذ373961

صفر فمظ0غغأنٗ رنجٍٛ عهٙ يذًذ384043

ذطع ٔأرتع163349ٌٕأنٗ رياٚا ضًٛر دط394009ٍٛ

ضد ٔعشر26ٌٔغ26أنٗ رياٚا عهٙ يذًذ403922

ضد ٔشالش152136ٌٕأنٗ ريٙ يذًذ ضهًا413980ٌ

ضثع ٔشالش122537ٌٕأنٗ رَرانٙ تاضم يذفٕض424016

ضثع ٔأرتع153247ٌٕأنٗ رْثح يٛشال َصٛر433896

إدذٖ ٔخًط203151ٌٕأنٗ رْال عذَاٌ يذًذ444014

صفر فمظ0غغأنٗ رْٛاو َسٚر عطٛه453888ٙ

صفر فمظ0غغأنٗ رٔفاء ٕٚضف انثذٔر464053

أرتع ٔأرتع212344ٌٕأنٗ رواتراْٛى ياجذ َاصر473795

شًاَٙ عشرج18 نى ٚطجم18أنٗ روادًذ فراش شعثا483743ٌ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روادًذ يذًذ االدًذ492662

فمظ عشرٌٔ درجح20 نى ٚطجم20أنٗ روادرٚاَا اٚٓاب اضثر502690

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج
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كلية التربية 
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ضثع عشرج17 نى ٚطجم17أنٗ رواكرًال يذًذ اتٕ عثاش512915

إدذٖ ٔأرتع14041ٌٕأنٗ روانٛطار ْٛصى شعثا523812ٌ

خًص عشرج15 نى ٚطجم15أنٗ روانٍٛ عهٙ عٛط533351ٗ

إدذٖ ٔعشر21ٌٔ نى ٚطجم21أنٗ رواًٚاٌ يذًذ يرلث543280ٙ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روتاضم يذطٍ شث552904ّ

صفر فمظ0 نى ٚطجم0أنٗ روتطاو تشٛر ضهطا563470ٌ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روتالل اتراْٛى دهٕا573480

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روذًٛاء دطٍ دغ581566ًّ

خًص عشرج15 نى ٚطجم15أنٗ روشراء يذًذ طث592922ُٙٛ

إدذٖ ٔعشر21ٌٔ نى ٚطجم21أنٗ رودُاٌ تذٚع اضعذ602804

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رودُاٌ يجٛذ جثار611285ِ

خًص عشرج15 نى ٚطجم15أنٗ روخٕنح ضانى انشٛخ صانخ623298

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رودٚاَا يرٔاٌ رضٕا632912ٌ

خًص عشرج15 نى ٚطجم15أنٗ رورايا ياْر عهٕا642622َٙ

خًص عشرج15غ15أنٗ رورَٛى يصطفٗ انخضر653839٘

اشُرا عشرج12 نى ٚطجم12أنٗ رورْاو عهٙ غاَى662175

خًص عشرج15 نى ٚطجم15أنٗ رورْف عهٙ انخضر671522٘

ذطع ٔأرتع202949ٌٕأنٗ رورْف َذٚى شذٕد683844

ضثع عشرج17 نى ٚطجم17أنٗ رورٚى راذة عثاش693029

خًص عشرج15 نى ٚطجم15أنٗ روزٍٚ انعاتذٍٚ تطاو جْٕر703760ِ

شًاَٙ عشرج18 نى ٚطجم18أنٗ روزُٚة عذَاٌ شذٔد713875

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روزُٚة يانك عٛط722761ٗ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روضارِ إَر طرطٕض731439ٙ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روضاير جًٛم انصانخ743038

إدذٖ عشرج11 نى ٚطجم11أنٗ روضٓا يذًذ اضًاعٛم753151

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج
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اشُرا عشرج12 نى ٚطجم12أنٗ روشًٛاء يصُٗ ضعذ762302ٌٔ

خًص ٔأرتع232245ٌٕأنٗ روطٛرِ ادًذ جُذ773771٘

خًص عشرج15 نى ٚطجم15أنٗ روعهٙ عًر االضًاعٛم انماضى783369

شالز ٔعشر23ٌٔ نى ٚطجم23أنٗ روفائسِ ٚذٛٗ يذًذ793583

صفر فمظ0 نى ٚطجم0أنٗ روفرداٌ خانذ اتراْٛى802699

شالز ٔعشر23ٌٔ نى ٚطجم23أنٗ روكُذا ٔاشك دط812298ٍ

أرتع عشرج14 نى ٚطجم14أنٗ روكُذِ عهٙ دأد823344

خًص عشرج15 نى ٚطجم15أنٗ روكًٛا اتراْٛى ٕٚضف833293

إدذٖ عشرج11 نى ٚطجم11أنٗ رونثاَا يذًذ عثاش843364

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رونٛهٗ يذًذ عثذ انجهٛم853355

إدذٖ ٔعشر21ٌٔ نى ٚطجم21أنٗ رونٛهٗ يذًذ عصًا862111ٌ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رويذًذ اتراْٛى جسا873521

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رويذًذ ضادٙ ذمال883587

شالز ٔعشر23ٌٔغ23أنٗ رويذًذ عذَاٌ يذًذ893703

اشُرا عشرج12 نى ٚطجم12أنٗ رويرح ادًذ يذًذ903066

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رويرٖٔ شرٚف دًٕد913078

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رويٛرا عهٙ صاف923412ٙ

 شًاَٙ درجاخ فمظ8 نى ٚطجم8أنٗ رويٛرٚاو تطاو دط933143ٍ

إدذٖ ٔعشر21ٌٔ نى ٚطجم21أنٗ رويٛرٚاو عهٙ دط943596ٍ

شًاَٙ عشرج18 نى ٚطجم18أنٗ روَجٕٖ دطٍ عٕٛد953345

أرتع عشرج14 نى ٚطجم14أنٗ روَذٖ عثذٔ دط963297ٍٛ

20-19 2اٚماف ف20-19 2اٚماف ف20أنٗ روَعًّ جًال اضًاعٛم973259

إدذٖ عشرج11 نى ٚطجم11أنٗ روَغى َثٛم يذًذ983243

إدذٖ ٔعشر21ٌٔ نى ٚطجم21أنٗ روَٕر عهٙ ضالي993606ّ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روَٕر عهٙ ضهًا1002208ٌ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ
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صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روْاشى ضهطاٌ ْاشى1013876

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روْثّ نؤ٘ انذط1023577ٍ

ضثع ٔعشر27ٌٔ نى ٚطجم27أنٗ روُْاء ادًذ درتا1033835

 ذطع درجاخ فمظ9 نى ٚطجم9أنٗ رؤضذّ يذًذ انعه1043295ٙ

 ذطع درجاخ فمظ9 نى ٚطجم9أنٗ روٚارا ضٓٛم انذًص1053203ٙ

فمظ شالشٌٕ درجح3030غذاَٛحانٛطار يذًذ اتراْٛى1063808

ضد ٔأرتع202646ٌٕذاَٛحايايّ ٚاضر َذ1073824ِ

شالز ٔأرتع232043ٌٕذاَٛحاًٚاٌ عثذ انًُعى عثاش1083757

إدذٖ ٔأرتع202141ٌٕذاَٛحدال ضًٛر يصطف1093909ٗ

فمظ عشرٌٔ درجح20غ20ذاَٛحزُٚة رضٕاٌ ضهٕو1103975

ذطع ٔخًط213859ٌٕذاَٛحصثا فؤاد صاتر1113867

فمظ عشرٌٔ درجح20غ20ذاَٛحفاذٍ خٛاو لاضى1123871

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فغذاَٛحكُاَّ يذًذ دط1133863ٍ

شًاَٙ ٔأرتع183048ٌٕذاَٛحنجٍٛ عهٙ يصطف1144038ٗ

إدذٖ ٔضر233861ٌٕذاَٛحياٚا عًاد ٕٚضف1153738

أرتع ٔعشر24ٌٔغ24ذاَٛحيرٚى زكرٚا يذٙ انذ1163690ٍٚ

شالز ٔخًط153853ٌٕذاَٛحَذٖ يذطٍ دط1173910ٍ

إدذٖ عشرج11غ11ذاَٛح ررٚرا انٛاش لسٚذح1184060

ضثع ٔخًط183957ٌٕذاَٛح ررٚى يذداخ عٛط1193884ٗ

خًص عشرج15غ15ذاَٛح رغسل جٓاد اتراْٛى1203424

خًص عشرج15 نى ٚطجم15ذاَٛح رواالء عثذ انرزاق فٓذ1213887

إدذٖ عشرج11 نى ٚطجم11ذاَٛح روجٕضهٍٛ عهٙ دط1223503ٍٛ

فمظ عشرٌٔ درجح20 نى ٚطجم20ذاَٛح روجٕنٛا كًال عثذهللا1233162

صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح رودُاٌ عذَاٌ انراع1243145ٙ

أرتع ٔعشر24ٌٔ نى ٚطجم24ذاَٛح رورشا عهٙ َصار1252916

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   
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شًاَٙ عشرج18 نى ٚطجم18ذاَٛح رورفا َثار انجعظ1262740

صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح رورَا يذًذ يذًذ1273185

صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح رورْف ْٔٛة دٔتا1283318

صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح روضانٙ عسخ زاْر1293138

صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح روعالء يذًذ انذرض1302374

شًاَٙ عشرج18 نى ٚطجم18ذاَٛح روفاطًّ ادًذ خهٛم1313202

صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح رونؤ٘ عثذ انًُعى انٛاش1323296

شًاَٙ عشرج18 نى ٚطجم18ذاَٛح رويذًذ َذٚى انراع1331545ٙ

ضثع عشرج17 نى ٚطجم17ذاَٛح رويصهخ جاضى عكه1343290ّ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح رويُار عثاش انطًاعٛم1353654

اشُرا عشرج12 نى ٚطجم12ذاَٛح رويٛار اضايح دًٕد1363247

 ذطع درجاخ فمظ9 نى ٚطجم9ذاَٛح روَثال تطاو انخطٛة1373275

شًاَٙ عشرج18 نى ٚطجم18ذاَٛح روْٛا يرٔاٌ دٔش1383300ٙ

إدذٖ ٔشالش3131ٌٕغذاَٛح روٚارا عثاش رٚا1394058

ضثع عشرج17 نى ٚطجم17ذاَٛح روٕٚضف يذًذ انغصٕا1403291ٌ

ذطع ٔشالش152439ٌٕشانصحتاَا ادًذ ياْر رز1413659

ضد ٔخًط272956ٌٕشانصحيراو دطاو عثاش1423090

إدذٖ ٔعشر21ٌٔ نى ٚطجم21شانصح روتراءج عهٙ يذًذ143533

صفر فمظ0 نى ٚطجمغشانصح روخانذ يذًذ انُادر1442976

إدذٖ ٔعشر21ٌٔ نى ٚطجم21شانصح رورتٛع دايذ زاْر145481

صفر فمظ0غغشانصح رويرٔج اضًاعٛم اضًاعٛم1462476

ضثع ٔشالش152237ٌٕراتعحاالء عثذانمادر انررجًا1473256ٌ

اشُراٌ ٔشالش3232ٌٕغراتعحرؤٖ شعثاٌ خًٛص1483534

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

6ي6ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى


