
َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

ضد ٔأرتع192746ٌٕأنٗاضًاء دطٍٛ رجة14079

ذطع ٔخًط164359ٌٕأنٗاياَٙ اًٍٚ زْر24105ِ

ذطع ٔشالش122739ٌٕأنٗاَا ضهًاٌ كُاض34143

ضد ٔأرتع143246ٌٕأنٗاَجٙ ضٓٛم زٔد44177ِ

ذطع ٔخًط144559ٌٕأنٗاّٚ صانخ عثاش54175

فمظ ضثعٌٕ درجح155570أنٗاّٚ غطاٌ خٛر تك64078

شالز ٔأرتع182543ٌٕأنٗدعاء يذًذ انًاغٕط74182

أرتع ٔأرتع133144ٌٕأنٗرشا عهٙ درٔٚش84183

ضثع ٔخًط154257ٌٕأنٗرَذ عصاو دط94062ٍ

أرتع ٔشالش161834ٌٕأنٗرْاو يعرس عٕٛد104154

أرتع ٔأرتع133144ٌٕأنٗرْف اتراْٛى دط114170ٍٛ

أرتع ٔعشر121224ٌٔأنٗرٔاٌ يؤٚذ ٕٚضف124176

صفر فمظ0غغأنٗرؤٖ دطاٌ دط134148ٍ

اشُراٌ ٔأرتع172542ٌٕأنٗزُٚة َصر دط144124ٍ

خًص عشرج15غ15أنٗزُّٚ عهٙ دًاد154117

شالز ٔخًط153853ٌٕأنٗضانٙ جعفر َاصر164184

صفر فمظ0غغأنٗضهًاٌ عٛطٗ انَٕص174135

شالز ٔعشر2323ٌٔغأنٗضٕنٍٛ َاجٙ خازو184142

خًص ٔخًط163955ٌٕأنٗغُٗ عهٙ ضهًٛا194174ٌ

20-19 اٚماف عاو غأنٗفٕزّٚ يذًذ شٛخ204119

صفر فمظ0غغأنٗنًٗ يذًذ ادًذ214118

صفر فمظ0غغأنٗيذًٕد دطٍ يذًٕد224188

شالز ٔخًط183553ٌٕأنٗيرٚاَا دطاٌ ضانى234063

شالز ٔأرتع142943ٌٕأنَٕٗر يانك خهف244173

أرتع ٔخًط153954ٌٕأنَٕٗرا ضهًٛاٌ ضهًٛا254116ٌ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولى 1التربية العامة نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   
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:        يذلك لراءج
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     رئٛص شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى
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2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولى 1التربية العامة نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

20-19 اٚماف عاو غأنْٗذٚم رزق انًٕع264072ٙ

أرتع ٔشالش161834ٌٕأنْٗذٚم عهٙ عٛط274087ٗ

خًص ٔضر6565ٌٕغأنٗٔالء ٔفٛك تاضظ284070

صفر فمظ0غغأنٗ رانٍٛ يذًذ لاضى293891

 ذطع درجاخ فمظ9غ9أنٗ راًٚاٌ ٚاضر داض فرٕح304020

إدذٖ ٔخًط133851ٌٕأنٗ رترٕل عذَاٌ ذاير314037

ضثع عشرج1717غأنٗ ردطٍ عهٙ عٛط323946ٗ

ضثع ٔأرتع113647ٌٕأنٗ رخراو ْٛصى يعال334000

خًص ٔضر125365ٌٕأنٗ ردًٚح يذًٕد دط344054ٍٛ

ضثع ٔأرتع4747ٌٕغأنٗ ررْف يذًٕد دط354034ٍ

20-19 2 اٚماف ف12أنٗ ررٔزانٍٛ عهٙ ضهًٛا363968ٌ

صفر فمظ0غغأنٗ ررؤٖ ادًذ ًٚك373869

صفر فمظ0غغأنٗ ررٚى عهٙ ضهًٛا383870ٌ

ذطع ٔخًط164359ٌٕأنٗ رعهٙ دٛذر عه394022ٙ

صفر فمظ0غغأنٗ رفانُرُٛا غٛس ضًعا403982ٌ

ضد ٔشالش122436ٌٕأنٗ ركُاَّ رفعد اضذ413961

شًاَٙ ٔشالش122638ٌٕأنٗ رنجٍٛ عهٙ يذًذ424043

ضثع ٔشالش132437ٌٕأنٗ ريرضٛم يٛشٛم يٕض434028ٗ

أرتع ٔأرتع162844ٌٕأنٗ رَرانٙ تاضم يذفٕض444016

صفر فمظ0غغأنٗ رْٛاو َسٚر عطٛه453888ٙ

صفر فمظ0غغأنٗ رٔفاء ٕٚضف انثذٔر464053

صفر فمظ0غغأنٗ رواتراْٛى ياجذ َاصر473795

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روادًذ فراش شعثا483743ٌ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روادًذ يذًذ االدًذ492662

ضد عشرج16 نى ٚطجم16أنٗ روادرٚاَا اٚٓاب اضثر502690

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج
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ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

ضد عشرج16 نى ٚطجم16أنٗ رواضٛا طالل ادرٚص513501

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رواكرًال يذًذ اتٕ عثاش522915

ضد ٔأرتع4646ٌٕغأنٗ روانٛطار ْٛصى شعثا533812ٌ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روانٍٛ عهٙ عٛط543351ٗ

إدذٖ عشرج11 نى ٚطجم11أنٗ رواًٚاٌ يذًذ يرلث553280ٙ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روتاضم يذطٍ شث562904ّ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روتطاو تشٛر ضهطا573470ٌ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روتالل اتراْٛى دهٕا583480

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روذًٛاء دطٍ دغ591566ًّ

ضد عشرج16 نى ٚطجم16أنٗ روجًٛهح ضٓٛم تهمٛص603418

ضد عشرج16 نى ٚطجم16أنٗ رودُاٌ تذٚع اضعذ612804

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رودُاٌ يجٛذ جثار621285ِ

أرتع عشرج14 نى ٚطجم14أنٗ روخٕنح ضانى انشٛخ صانخ633298

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رودٚاَا يرٔاٌ رضٕا642912ٌ

ضد عشرج16 نى ٚطجم16أنٗ رورايا ياْر عهٕا652622َٙ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رورزاٌ اكرو عٛط663022ٗ

خًص ٔخًط173855ٌٕأنٗ رورَٛى يصطفٗ انخضر673839٘

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رورْاو عهٙ غاَى682175

أرتع ٔضثع126274ٌٕأنٗ رورْاو فرض عاص693744ٙ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رورْف عهٙ انخضر701522٘

ضد ٔعشر2626ٌٔغأنٗ رورْف َذٚى شذٕد713844

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روزٍٚ انعاتذٍٚ تطاو جْٕر723760ِ

 شًاَٙ درجاخ فمظ8 نى ٚطجم8أنٗ روزُٚة عذَاٌ شذٔد733875

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روزُٚة يانك عٛط742761ٗ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روضارِ إَر طرطٕض751439ٙ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج
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ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روضاير جًٛم انصانخ763038

ضثع عشرج17 نى ٚطجم17أنٗ روشًٛاء يصُٗ ضعذ772302ٌٔ

أرتع عشرج14 نى ٚطجم14أنٗ روعثذانكرٚى ادًذ يذًذ783618

ضثع عشرج17 نى ٚطجم17أنٗ روعسٚسج عصًاٌ عثذ793514ٔ

خًص عشرج15 نى ٚطجم15أنٗ روعهٙ عًر االضًاعٛم انماضى803369

خًص عشرج15 نى ٚطجم15أنٗ روفائسِ ٚذٛٗ يذًذ813583

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روفرداٌ خانذ اتراْٛى822699

اشُرا عشرج12 نى ٚطجم12أنٗ روكاردُٚٛا دطٍ كُج833620ٕ

ضد عشرج16 نى ٚطجم16أنٗ روكُذا ٔاشك دط842298ٍ

ضد عشرج16 نى ٚطجم16أنٗ روكُذِ عهٙ دأد853344

أرتع عشرج14 نى ٚطجم14أنٗ روكًٛا اتراْٛى ٕٚضف863293

 شًاَٙ درجاخ فمظ8 نى ٚطجم8أنٗ رونثاَا يذًذ عثاش873364

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رونٛهٗ يذًذ عثذ انجهٛم883355

خًص عشرج15 نى ٚطجم15أنٗ رونٛهٗ يذًذ عصًا892111ٌ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رونٍٛ عٓذ يذًذ903384

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رويذًذ اتراْٛى جسا913521

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رويذًذ ضادٙ ذمال923587

صفر فمظ0غغأنٗ رويذًذ عذَاٌ يذًذ933703

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رويرٖٔ شرٚف دًٕد943078

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رويٛرا عهٙ صاف953412ٙ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ رويٛرٚاو تطاو دط963143ٍ

شالز عشرج13غ13أنٗ روَجٕد ضهًٛاٌ يذًذ973825

اشُرا عشرج12 نى ٚطجم12أنٗ روَجٕٖ دطٍ عٕٛد983345

أرتع عشرج14 نى ٚطجم14أنٗ روَذٖ عثذٔ دط993297ٍٛ

20-19 2اٚماف ف16أنٗ روَعًّ جًال اضًاعٛم1003259
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ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روَغى َثٛم يذًذ1013243

شالز عشرج13 نى ٚطجم13أنٗ روَٕر عهٙ ضالي1023606ّ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روَٕر عهٙ ضهًا1032208ٌ

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روْاشى ضهطاٌ ْاشى1043876

صفر فمظ0 نى ٚطجمغأنٗ روْثّ نؤ٘ انذط1053577ٍ

أرتع عشرج14 نى ٚطجم14أنٗ روُْاء ادًذ درتا1063835

ضثع عشرج17 نى ٚطجم17أنٗ رؤضذّ يذًذ انعه1073295ٙ

أرتع عشرج14 نى ٚطجم14أنٗ روٚارا ضٓٛم انذًص1083203ٙ

ضد ٔخًط5656ٌٕغذاَٛحاٚح يذًذ يٕض1093889ٗ

خًص ٔخًط154055ٌٕذاَٛحاّٚ عهٙ َاصر1103750

اشُراٌ ٔأرتع4242ٌٕغذاَٛحدال ضٓٛم دط1113780ٍ

خًص ٔخًط124355ٌٕذاَٛحرزاٌ ضعذ يذًذ1124004

ضد عشرج16غ16ذاَٛحرَٛى ظٓٛر غاَى1133234

صفر فمظ0غغذاَٛحيارٚا ادًذ دغ1144048ًّ

اشُرا عشرج12غ12ذاَٛحْٛا عثذ انرزاق ضهًٛا1154001ٌ

خًص ٔشًا176885ٌَٕذاَٛحٚارا دطٍٛ انشاعر1164042

فمظ ضرٌٕ درجح154560ذاَٛح خالرا عثذ انكرٚى ادًذ1174196

ذطع ٔأرتع153449ٌٕذاَٛح رياٚا ادًذ دط1183579ٍ

اشُراٌ ٔخًط5252ٌٕغذاَٛح رْثّ يذٍٚ انًٕع1193643ٙ

اشُراٌ ٔأرتع4242ٌٕغذاَٛح رواتراْٛى عهٙ شٕتاص1202995ٙ

ضد عشرج16 نى ٚطجم16ذاَٛح روادًذ عًاد شٛذا1212727

صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح رواضًاعٛم خانذ انذاض يذًذ عه1222974ٙ

 شًاَٙ درجاخ فمظ8 نى ٚطجم8ذاَٛح رواالء عثذ انرزاق فٓذ1233887

صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح روشُاء ادًذ عثاش1243067

صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح رودطٍ دأٔد جاضى1252669
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عًٛذ انكهٛح   
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صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح رورشا ضًٛر عٛط1263353ٗ

فمظ عشرج درجاخ10 نى ٚطجم10ذاَٛح رورٔز َعٛى عثاش1273325

إدذٖ ٔأرتع182341ٌٕذاَٛح رونثُٗ اتراْٛى َصار1283136

صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح رويار٘ دٛذر انشًان1292606ٙ

شالز عشرج13 نى ٚطجم13ذاَٛح رويذًذ َذٚى انراع1301545ٙ

أرتع عشرج14 نى ٚطجم14ذاَٛح رويصهخ جاضى عكه1313290ّ

أرتع عشرج14 نى ٚطجم14ذاَٛح رويُار عثاش انطًاعٛم1323654

صفر فمظ0 نى ٚطجمغذاَٛح روَٕر يذًذ اضًاعٛم1333529

خًص عشرج15 نى ٚطجم15ذاَٛح رؤجّٛٓ ادًذ اتٕ تكر1342250

فمظ خًطٌٕ درجح5050غذاَٛح روٚارا عثاش رٚا1354058

خًص عشرج15غ15شانصحرْف يذًذ ْالل1363474

ضثع ٔأرتع4747ٌٕغشانصحْذٚم ذٛطٛر شًهص1373650

فمظ عشرج درجاخ10غ10شانصح خدُٚا ياْر شذاد1384190

صفر فمظ0غغشانصح رويرح ٔنٛذ صٕا1393000ٌ

ضد ٔخًط173956ٌٕو أنٗضارِ ٚاضر عًارادنة140

خًص ٔضر145165ٌٕو أنٗصثا غطاٌ يهذىادنة141
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