
(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

فمظ شًإٌَ درظح166480أنٗاتاء اؼًذ عًار14141

ذظع ٔخًظ164359ٌٕأنٗاطًاء ؼظٍٛ رظة24079

اشُراٌ ٔطر174562ٌٕأنٗاالء طٓٛم ؼهٕو34150

ذظع ٔطر175269ٌٕأنٗانٛظار ٚاطز خهٕف44181

غٛابغغ12أنٗانٍٛ اطكُذر اطًاعٛم54133

خًض ٔطثع156075ٌٕأنٗانٍٛ ياْز عه64134ٙ

اشُراٌ ٔطر164662ٌٕأنٗاياَٙ اًٍٚ سْز74105ِ

أرتع ٔأرتع152944ٌٕأنٗايٛزج َعذاخ صانػ84138

شالز ٔخًظ143953ٌٕأنٗاَا طهًاٌ كُاض94143

طد ٔخًظ144256ٌٕأنٗاَعٙ طٓٛم سٔد104177ِ

طثع ٔطر135467ٌٕأنٗاٚح اطذ عه114186ٙ

أرتع ٔطثع165874ٌٕأنٗاًٚاٌ طهٛى َاصز124121

طثع ٔخًظ154257ٌٕأنٗاّٚ رظة يؽًذ134153

اشُراٌ ٔخًظ143852ٌٕأنٗاّٚ صانػ عثاص144175

خًض ٔطر164965ٌٕأنٗاّٚ غظاٌ خٛز تك154078

طد ٔطر145266ٌٕأنٗترٕل ػعثاٌ طهًٛا164169ٌ

ذظع ٔخًظ144559ٌٕأنٗترٕل عثذ انكزٚى اؼًذ174100

اشُراٌ ٔطثع175572ٌٕأنٗترٕل عصاو عًزا184155ٌ

طثع ٔطثع166177ٌٕأنٗترٕل عهٙ يؽًذ194083

طد ٔطثع136376ٌٕأنٗترٕل َثٛم عٛظ204123ٗ

أرتع ٔطثع165874ٌٕأنٗذاال َاصز يؽًذ214140

طثع ٔطر155267ٌٕأنٗذغزٚذ ؼظٍ طهًٛا224165ٌ

شالز ٔطر184563ٌٕأنٗؼال عالء يؽًذ234112

طثع ٔطر175067ٌٕأنٗؼهًّٛ يصطفٗ طهًٛا244152ٌ

طثع ٔطثع166177ٌٕأنٗؼُاٌ عٛظٗ طهٕو254080
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طثع ٔطثع185977ٌٕأنٗؼٍُٛ فارٔق دٚة264132

طد ٔطر165066ٌٕأنٗدعاء يؽًذ انًاغٕط274182

إؼذٖ ٔخًظ163551ٌٕأنٗدعاء يذٚػ اتزاْٛى284162

اشُراٌ ٔطثع175572ٌٕأنٗدٚاَا طائم ؼزفٕع294180

طد ٔطر155166ٌٕأنٗدًٚا يؽًذ عٛظ304168ٗ

أرتع ٔخًظ153954ٌٕأنٗرساٌ عاطف سْز314129ِ

شالز ٔخًظ104353ٌٕأنٗرػا عهٙ درٔٚغ324183

خًض ٔأرتع143145ٌٕأنٗرػا يؽًذ درٔت334107ٙ

طد ٔطر165066ٌٕأنٗرغذ ظًال عصًا344109ٌ

إؼذٖ ٔخًظ133851ٌٕأنٗرَذ عصاو ؼظ354062ٍ

أرتع ٔطر145064ٌٕأنٗرَٛى اؼًذ ؼًٕد364157

شًاَٙ ٔطثع156378ٌٕأنٗرَٛى عهٙ ؼًذا374069ٌ

أرتع ٔخًظ163854ٌٕأنٗرْاو يعرش عٕٛد384154

شًاَٙ ٔشالش102838ٌٕأنٗرْف اتزاْٛى ؼظ394170ٍٛ

ذظع ٔخًظ184159ٌٕأنٗرْف طهًٛاٌ خضٕر404159

خًض ٔأرتع113445ٌٕأنٗرٔاٌ يؤٚذ ٕٚطف414176

غٛابغغغأنٗرؤٖ ؼظاٌ ؼظ424148ٍ

إؼذٖ ٔطر134861ٌٕأنٗرؤٖ عهٙ تٕرطرى434095

طد ٔطثع146276ٌٕأنٗرؤٖ عهٙ ؼًذا444085ٌ

طد ٔطر155166ٌٕأنٗرٚرا عالء انذٍٚ عٛظ454149ٗ

خًض ٔخًظ134255ٌٕأنٗرٚى عمم طهٕو464151

ذظع ٔطر145569ٌٕأنٗرٚى عًاد يؽًذ474137

ذظع ٔخًظ164359ٌٕأنٗسْزاء ٚاطز اؼًذ484081

أرتع ٔذظع167894ٌٕأنٗسْزِ يصطفٗ انذن494106ٕ

طثع ٔخًظ134457ٌٕأنٗسُٚة يؽًذ يؽًذ504164
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إؼذٖ ٔخًظ173451ٌٕأنٗسُٚة َصز ؼظ514124ٍ

فمظ شًإٌَ درظح156580أنٗسُّٚ ريضاٌ خضز524125

فمظ طثعٌٕ درظح165470أنٗسُّٚ عهٙ ؼًاد534117

طد ٔطر165066ٌٕأنٗسُّٚ عهٙ ػعثا544158ٌ

أرتع ٔشالش142034ٌٕأنٗسُّٚ يؽًذ اطًاعٛم554147

اشُراٌ ٔشًا156782ٌَٕأنٗطارِ عهٙ عه564088ٙ

شًاَٙ ٔأرتع103848ٌٕأنٗطانٙ ظعفز َاصز574184

ذظع ٔطثع156479ٌٕأنٗطاَذ٘ طايز صثػ584110

غٛابغغغأنٗطهًاٌ عٛظٗ انَٕض594135

شًاَٙ ٔخًظ154358ٌٕأنٗطٕساَا عثذ انمادر انثٕد604094٘

طد ٔطثع175976ٌٕأنٗطٕطٍ ؼثٛة اتزاْٛى614099

طثع ٔأرتع153247ٌٕأنٗطٕنٍٛ َاظٙ خاسو624142

اشُراٌ ٔطر164662ٌٕأنٗػذٖ ٚاطز َٕٚض634128

اشُراٌ ٔشًا176582ٌَٕأنٗػٛزٚٓاٌ عذ٘ عصًا644189ٌ

طثع ٔطثع166177ٌٕأنٗعال طهًٛاٌ يُصٕر654115ِ

شالز ٔطثع175673ٌٕأنٗعال ٚاطز يؽًذ664097

طثع ٔخًظ164157ٌٕأنٗغُِٕ ْٛصى َٕٚض674092

شًاَٙ ٔخًظ164258ٌٕأنٗغُٗ عهٙ طهًٛا684174ٌ

خًض ٔشًا166985ٌَٕأنٗفاذٍ ظًال اتزاْٛى694127

فمظ طثعٌٕ درظح145670أنٗفاطًّ يؽًذ انؽهٕو704156

خًض ٔطر125365ٌٕأنٗفزغ عٛظٗ ٕٚطف714093

فمظ طرٌٕ درظح154560أنٗفزغ يُصٕر خضز724114

طد ٔطر165066ٌٕأنٗفزغ َٕٚض ػعثا734163ٌ

 20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو غأنٗفٕسّٚ يؽًذ ػٛخ744119

ذظع ٔطر175269ٌٕأنٗلًز عثذ انظالو تزتز754077
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فمظ شًإٌَ درظح176380أنٗكزٚظرٍٛ رائف لاطى764082

طثع ٔطر165167ٌٕأنٗكُذِ عثذ انكزٚى اطًاعٛم774064

غٛابغغغأنٗنًٗ يؽًذ اؼًذ784118

خًض ٔطثع165975ٌٕأنٗنٛهٛاَا يؽًذ ؼظاي794066ٕ

اشُراٌ ٔطثع175572ٌٕأنٗيار٘ رٔس رضٕاٌ انخٕر804075٘

شالز ٔطر164763ٌٕأنٗياٚا اتزاْٛى اتزاْٛى814160

طد ٔطر184866ٌٕأنٗياٚا ذًاو صًٕع824120ّ

إؼذٖ ٔخًظ133851ٌٕأنٗياٚا فٕاس انًؽظ834108ٍ

اشُراٌ ٔطر164662ٌٕأنٗياٚا يؽًذ طهًٛا844171ٌ

ذظع ٔطر165369ٌٕأنٗياٚا ٕٚطف يؽًذ854073

غٛابغغغأنٗيؽًٕد ؼظٍ يؽًٕد864188

خًض ٔطثع136275ٌٕأنٗيزٖٔ يزٔاٌ ؼُا874166

طثع ٔطثع185977ٌٕأنٗيزٚاَا ؼظاٌ طانى884063

شًاَٙ ٔطر145468ٌٕأنٗيزٚى يعٍٛ ؼذاد894089

طد ٔطر145266ٌٕأنٗيزٚى ٕٚطف ؼثغ904167

اشُراٌ ٔطر154762ٌٕأنٗيزٚى َٕٚض عٛظ914161ٗ

شالز ٔطر125163ٌٕأنٗيُار اؼًذ لشٚؽ924090ّ

ذظع ٔطثع166379ٌٕأنٗيٓا اطعذ يؽًذ934179

اشُراٌ ٔخًظ124052ٌٕأنٗيٛزا عهٙ ؼظ944098ٍٛ

طد ٔطثع166076ٌٕأنٗيٛض عٛظٗ درٔٚغ954104

إؼذٖ ٔخًظ153651ٌٕأنَٗادٍٚ ٔؼٛذ انًؽًٕد964065

خًض ٔخًظ163955ٌٕأنَٗاّٚ عثذ انًعٛذ ؼظ974096ٌٕ

طثع ٔشًا167187ٌَٕأنَٗثال َاصز يصطف984126ٗ

شًاَٙ ٔخًظ144458ٌٕأنَٗعًّ عذَاٌ ٔطٕف994076

شًاَٙ ٔشًا167288ٌَٕأنَٗغى ٚاطز طهًٛا1004103ٌ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ
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أرتع ٔطثع165874ٌٕأنَٗٓٛهّ َاصز انكُط1014131

أرتع ٔطثع175774ٌٕأنَٕٗر انٓذٖ خهٛم يؽًذ1024113

فمظ خًظٌٕ درظح153550أنَٕٗر ظعفز يُٓا1034178

طثع ٔخًظ154257ٌٕأنَٕٗر ؼظٍ يٕط1044172ٗ

خًض ٔطر164965ٌٕأنَٕٗر طهًاٌ اتزاْٛى1054187

خًض ٔأرتع143145ٌٕأنَٕٗر يانك خهف1064173

إؼذٖ ٔخًظ163551ٌٕأنَٕٗرا خهٛم خضٕر1074122

أرتع ٔخًظ173754ٌٕأنَٕٗرا طهًٛاٌ طهًٛا1084116ٌ

شًاَٙ ٔطر155368ٌٕأنَٕٗرا يؽًذ طعذ1094111

طثع ٔطر155267ٌٕأنَٕٗرْاٌ ْٛصى ْٔٛث1104068ّ

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

ذظع ٔأرتع153449ٌٕأنْٗذٚم عهٙ عٛظ1124087ٗ

إؼذٖ ٔطثع165571ٌٕأنْٗذٚم َشار عًار1134084

طثع ٔطثع176077ٌٕأنْٗذٚم ٕٚطف انعثاص1144071

ذظع ٔطر165369ٌٕأنْٗشار عهٙ خهٕف1154185

ذظع ٔطثع176279ٌٕأنْٗال يؽًذ طهًٛا1164144ٌ

طثع ٔطثع166177ٌٕأنُْٗاء يؽًذ ؼظ1174130ٍ

خًض ٔأرتع153045ٌٕأنْٗٛا اؼًذ ظُٕد1184146

ذظع ٔخًظ154459ٌٕأنٗٔفاء طهًاٌ ظًع1194102ّ

فمظ طثعٌٕ درظح155570أنٗٔالء فاد٘ انفر1204067ٗ

خًض ٔطثع156075ٌٕأنٗٔالء ٔفٛك تاطظ1214070

شالز ٔطر174663ٌٕأنٗٔئاو يعزٔف طهًا1224074ٌ

فمظ طرٌٕ درظح124860أنٗٚارا ؼظٍ ػعثا1234086ٌ

غٛابغغغأنٗ رانٍٛ يؽًذ لاطى1243891

خًض ٔطثع116475ٌٕأنٗ راياَٙ اًٍٚ رطرى1253974

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج
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غٛابغغغأنٗ راًٚاٌ ٚاطز ؼاض فرٕغ1264020

طد ٔخًظ164056ٌٕأنٗ رترٕل عذَاٌ ذايز1274037

شالز ٔطر154863ٌٕأنٗ رذاَٛا ػاد٘ خضٕر1284045

اشُراٌ ٔخًظ163652ٌٕأنٗ رؼظٍ اتزاْٛى عٛظ1294036ٗ

أرتع ٔأرتع162844ٌٕأنٗ رؼظٍ عهٙ عٛظ1303946ٗ

شًاَٙ ٔأرتع153348ٌٕأنٗ ردًٚح يؽًٕد ؼظ1314054ٍٛ

ذظع ٔخًظ114859ٌٕأنٗ رراَٛا اتزاْٛى عٛاع1323916

شًاَٙ ٔخًظ184058ٌٕأنٗ ررَا ػاد٘ ظُٛذ1333925

غٛابغغغأنٗ ررْاو عهٙ تٕعه1343942ٙ

أرتع ٔخًظ134154ٌٕأنٗ ررْف يؽًٕد ؼظ1354034ٍ

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف ف18أنٗ ررٔسانٍٛ عهٙ طهًٛا1363968ٌ

غٛابغغغأنٗ ررؤٖ اؼًذ ًٚك1373869

غٛابغغغأنٗ ررٚى عهٙ طهًٛا1383870ٌ

ذظع ٔأرتع113849ٌٕأنٗ رطٕطٍ ٚاطز ػًهص1393993

شًاَٙ ٔخًظ144458ٌٕأنٗ رعال َذٚى عه1403943ٙ

ذظع ٔخًظ164359ٌٕأنٗ رعهٙ ؼٛذر عه1414022ٙ

شًاَٙ ٔخًظ164258ٌٕأنٗ رغذٚز خانذ عه1424027ٙ

أرتع ٔأرتع4444ٌٕغأنٗ رفانُرُٛا غٛس طًعا1433982ٌ

خًض ٔأرتع153045ٌٕأنٗ ركُاَّ رفعد اطذ1443961

أرتع ٔطر174764ٌٕأنٗ رنعٍٛ ظاتز تالل1453959

شالز ٔأرتع113243ٌٕأنٗ رنعٍٛ عهٙ يؽًذ1464043

اشُراٌ ٔطر144862ٌٕأنٗ رنطٛفح عهٙ طهًٛا1474010ٌ

غٛابغغ15أنٗ رنٛهٛاٌ َٕٚض عه1483987ٙ

شًاَٙ ٔخًظ164258ٌٕأنٗ رنُٛا يٕطٗ ؼًاد1494011

طد ٔخًظ154156ٌٕأنٗ رياٚا طًٛز ؼظ1504009ٍٛ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

14ي6ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معمم صف/من مقررات السنة األولىالمكتبة المدرسية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرظح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

غٛابغغ11أنٗ رياٚا عهٙ يؽًذ1513922

خًض ٔأرتع182745ٌٕأنٗ ريزطٛم يٛؼٛم يٕط1524028ٗ

أرتع ٔخًظ163854ٌٕأنٗ ريٙ يؽًذ طهًا1533980ٌ

شًاَٙ ٔطر185068ٌٕأنٗ رَاذانٙ ظثزائٛم ؼُا1544018

اشُراٌ ٔخًظ163652ٌٕأنٗ رَرانٙ تاطم يؽفٕض1554016

فمظ طرٌٕ درظح124860أنٗ رَٕر يؽًذ عه1563899ٙ

خًض ٔخًظ154055ٌٕأنٗ رْثح يٛؼال َصٛز1573896

فمظ خًظٌٕ درظح153550أنٗ رْال عذَاٌ يؽًذ1584014

غٛابغغ12أنٗ رْٛاو َشٚز عظٛه1593888ٙ

غٛابغغغأنٗ رٔفاء ٕٚطف انثذٔر1604053

غٛابغغ15أنٗ رواتزاْٛى ياظذ َاصز1613795

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رواؼًذ فزاص ػعثا1623743ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رواؼًذ يؽًذ االؼًذ1632662

  نى ٚظعم نى ٚظعم11أنٗ روادرٚاَا اٚٓاب اطثز1642690

  نى ٚظعم نى ٚظعم8أنٗ رواطٛا طالل ادرٚض1653501

طد ٔخًظ134356ٌٕأنٗ روانٛظار ْٛصى ػعثا1663812ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعم13أنٗ روانٍٛ عهٙ عٛظ1673351ٗ

  نى ٚظعم نى ٚظعم12أنٗ رواًٚاٌ يؽًذ يزلث1683280ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعم15أنٗ رواُٚاص عهٙ ٕٚطف1693597

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روتاطم يؽظٍ ػث1702904ّ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روتظاو تؼٛز طهطا1713470ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روتالل اتزاْٛى ؼهٕا1723480

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روتُاٌ َاٚف انعثٕد1733679

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روذًٛاء ؼظٍ دغ1741566ًّ

  نى ٚظعم نى ٚظعم15أنٗ روظًٛهح طٓٛم تهمٛض1753418

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

14ي7ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معمم صف/من مقررات السنة األولىالمكتبة المدرسية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرظح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

  نى ٚظعم نى ٚظعم6أنٗ روؼُاٌ تذٚع اطعذ1762804

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روؼُاٌ يعٛذ ظثار1771285ِ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رودٚاَا يزٔاٌ رضٕا1782912ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رورايا ياْز عهٕا1792622َٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رورساٌ اكزو عٛظ1803022ٗ

شًاَٙ ٔأرتع113748ٌٕأنٗ رورَٛى يصطفٗ انخضز1813839٘

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رورْاو عهٙ غاَى1822175

طد ٔخًظ5656ٌٕغأنٗ رورْاو فزض عاص1833744ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رورْف عهٙ انخضز1841522٘

ذظع ٔشالش3939ٌٕغأنٗ رورْف َذٚى ػؽٕد1853844

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روسٍٚ انعاتذٍٚ تظاو ظْٕز1863760ِ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روسُٚة عذَاٌ ػذٔد1873875

  نى ٚظعم نى ٚظعم4أنٗ روسُٚة يانك عٛظ1882761ٗ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روطارا ياْز راع1893257ّٛ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روطارِ إَر طزطٕط1901439ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روطايز ظًٛم انصانػ1913038

  نى ٚظعم نى ٚظعم17أنٗ روطًارِ دتاغ دٕٚب1923644

  نى ٚظعم نى ٚظعم12أنٗ روطٓا يؽًذ اطًاعٛم1933151

  نى ٚظعم نى ٚظعم14أنٗ روػًٛاء يصُٗ طعذ1942302ٌٔ

  نى ٚظعم نى ٚظعم15أنٗ روصثا عهٙ ظذٚذ1953608

  نى ٚظعم نى ٚظعم10أنٗ روطارق عثذ انعشٚش انًال خضز1963289

فمظ خًظٌٕ درظح163450أنٗ روطٛزِ اؼًذ ظُذ1973771٘

  نى ٚظعم نى ٚظعم11أنٗ روعثذانكزٚى اؼًذ يؽًذ1983618

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روعشٚشج عصًاٌ عثذ1993514ٔ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روعهٙ عًز االطًاعٛم انماطى2003369

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

14ي8ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معمم صف/من مقررات السنة األولىالمكتبة المدرسية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرظح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

  نى ٚظعم نى ٚظعم11أنٗ روفائشِ ٚؽٛٗ يؽًذ2013583

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روفزؼاٌ خانذ اتزاْٛى2022699

  نى ٚظعم نى ٚظعم6أنٗ روكاردُٚٛا ؼظٍ كُع2033620ٕ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روكُذا ٔاشك ؼظ2042298ٍ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روكُذِ عهٙ دأد2053344

  نى ٚظعم نى ٚظعم16أنٗ روكًٛا اتزاْٛى ٕٚطف2063293

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روالرا عثذ انكزٚى االتزاْٛى2072899

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رونثاَا يؽًذ عثاص2083364

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رونعٍٛ رظا كُاض2093263

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رونٛهٗ يؽًذ عثذ انعهٛم2103355

  نى ٚظعم نى ٚظعم13أنٗ رونٛهٗ يؽًذ عصًا2112111ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعم14أنٗ رونٍٛ عٓذ يؽًذ2123384

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رويؽًذ اتزاْٛى ظشا2133521

  نى ٚظعم نى ٚظعم6أنٗ رويؽًذ ضاؼٙ ذمال2143587

إؼذٖ ٔشالش3131ٌٕغأنٗ رويؽًذ عذَاٌ يؽًذ2153703

  نى ٚظعم نى ٚظعم13أنٗ رويزغ اؼًذ يؽًذ2163066

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رويزٖٔ ػزٚف ؼًٕد2173078

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رويٛزا عهٙ صاف2183412ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعم12أنٗ رويٛزٚاو تظاو ؼظ2193143ٍ

خًض ٔأرتع113445ٌٕأنٗ روَعٕد طهًٛاٌ يؽًذ2203825

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روَعٕٖ ؼظٍ عٕٛد2213345

20-19 2اٚماف ف20-19 2اٚماف فغأنٗ روَعًّ ظًال اطًاعٛم2223259

  نى ٚظعم نى ٚظعم12أنٗ روَغى َثٛم يؽًذ2233243

  نى ٚظعم نى ٚظعم14أنٗ روَٕر عهٙ طالي2243606ّ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روَٕر عهٙ طهًا2252208ٌ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

14ي9ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معمم صف/من مقررات السنة األولىالمكتبة المدرسية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرظح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

  نى ٚظعم نى ٚظعم7أنٗ روْاػى طهطاٌ ْاػى2263876

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روْثّ نؤ٘ انؽظ2273577ٍ

  نى ٚظعم نى ٚظعم13أنٗ روْثّ ْٛصى َاصز2283694

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روُْاء اؼًذ ؼزتا2293835

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ رؤضؽّ يؽًذ انعه2303295ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغأنٗ روٚارا طٓٛم انؽًص2313203ٙ

غٛابغغ18ذاَٛحايارج عصاو صانػ2323963

طد ٔأرتع133346ٌٕذاَٛحاًٚاٌ عثذ انًُعى عثاص2333757

ذظع ٔخًظ104959ٌٕذاَٛحاًٚاٌ عهٙ غاَى2343761

شًاَٙ ٔأرتع103848ٌٕذاَٛحاّٚ عهٙ َاصز2353750

خًض ٔأرتع113445ٌٕذاَٛحترٕل عشٚش يصطف2363893ٗ

إؼذٖ ٔخًظ163551ٌٕذاَٛحتؼزٖ ؼاذى يُٓا2373822

إؼذٖ ٔخًظ183351ٌٕذاَٛحتؼزٖ عثذ انهطٛف انخطٛة2382835

أرتع ٔخًظ153954ٌٕذاَٛحتؼزٖ يُٛز طهًٛا2393971ٌ

غٛابغغغذاَٛحظًٛهّ عثذ هللا طع2403779ًّ

طثع ٔخًظ144357ٌٕذاَٛحؼال طٓٛم ؼظ2413780ٍ

غٛابغغغذاَٛحدارٍٚ يؽًذ دٚة2423721

شالز ٔطر154863ٌٕذاَٛحرايا اؼًذ يعال2433846

شًاَٙ ٔطر155368ٌٕذاَٛحرايا ْائم عه2443680ٙ

ذظع ٔطثع176279ٌٕذاَٛحرساٌ طعذ يؽًذ2454004

خًض ٔشالش3535ٌٕغذاَٛحرساٌ ػعالٌ دٚة2463972

شًاَٙ ٔخًظ104858ٌٕذاَٛحرساٌ عٛظٗ اتزاْٛى2473698

إؼذٖ ٔخًظ114051ٌٕذاَٛحرػا طانة عًزا2483892ٌ

ذظع ٔخًظ154459ٌٕذاَٛحرغذ عهٙ كؽه2493674ّ

شالز ٔطر154863ٌٕذاَٛحرَا َظٛز عه2503821ٙ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

14ي10ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معمم صف/من مقررات السنة األولىالمكتبة المدرسية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرظح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

طثع ٔخًظ183957ٌٕذاَٛحرٔاٌ يؽًذ يؽًذ2513720

غٛابغغ10ذاَٛحرٔال عهٙ يؽًذ2523868

خًض ٔخًظ163955ٌٕذاَٛحرؤٖ طهًٛاٌ اطًاعٛم2533999

ذظع ٔأرتع173249ٌٕذاَٛحرٚى اؼًذ عه2543911ٙ

غٛابغغ15ذاَٛحرٚى ٕٚطف ؼظ2553920ٍ

إؼذٖ ٔشًا156681ٌَٕذاَٛحطارِ َشّٚ انعه2563800ٙ

اشُراٌ ٔطر164662ٌٕذاَٛحطارِ َٕرص عه2573907ٙ

طثع ٔأرتع113647ٌٕذاَٛحطاَذ٘ يعٍ فخٕر2583859

ذظع ٔأرتع143549ٌٕذاَٛحطالف يؽًذ طهًا2593918ٌ

طد ٔخًظ154156ٌٕذاَٛحطهًاٌ عهٙ طكاف2603862

خًض ٔطر164965ٌٕذاَٛحطٕطٍ طانة غاَى2613950

طثع ٔخًظ164157ٌٕذاَٛحطٛهفا ظثز ظثٕر2623973

إؼذٖ ٔخًظ123951ٌٕذاَٛحػٛى عشخ طعذ2633964ِ

طثع ٔخًظ144357ٌٕذاَٛحغفزاٌ َثٛم عه2644044ٙ

شًاَٙ ٔخًظ184058ٌٕذاَٛحغُِٕ غزٚة ؼظ2653762ٍٛ

شًاَٙ ٔخًظ154358ٌٕذاَٛحفاذٍ خٛاو لاطى2663871

إؼذٖ ٔطر144761ٌٕذاَٛحفٛفٛاٌ عهٙ طٕٚذا2673864ٌ

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف ف9ذاَٛحكُاَّ يؽًذ ؼظ2683863ٍ

اشُراٌ ٔطر164662ٌٕذاَٛحكُذِ َٕفم االؼًذ2693805

خًض ٔطر155065ٌٕذاَٛحنعٍٛ لصٙ رٚؼ2704035ّ

شًاَٙ ٔطر194968ٌٕذاَٛحنٛشا غظاٌ ؼظ2714029ٍ

اشُراٌ ٔخًظ153752ٌٕذاَٛحنٛهٗ عثذ انمادر انؼٛخ2723689

فمظ طرٌٕ درظح174360ذاَٛحنُٛا عهٙ يصطف2733977ٗ

اشُراٌ ٔأرتع152742ٌٕذاَٛحنُٛذا يؽًذ ؼظ2743707ٍٛ

أرتع ٔخًظ173754ٌٕذاَٛحياٚا اؼًذ اتزاْٛى2753828

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

14ي11ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معمم صف/من مقررات السنة األولىالمكتبة المدرسية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرظح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

شًاَٙ ٔأرتع173148ٌٕذاَٛحياٚا ؼظٍ تذر2764049

شًاَٙ ٔخًظ164258ٌٕذاَٛحياٚا طهًٛاٌ ؼظ2773849ٍ

اشُراٌ ٔطر154762ٌٕذاَٛحياٚا يُذر ػعثا2784021ٌ

إؼذٖ ٔطر115061ٌٕذاَٛحيزٚى عذَاٌ ؼظ2794008ٍ

شالز ٔطر154863ٌٕذاَٛحيزٚى يؽًٕد رٚض2803841

أرتع ٔخًظ173754ٌٕذاَٛحيُار عهٙ عه2813688ٙ

اشُراٌ ٔطر125062ٌٕذاَٛحيٙ عهٙ ؼظ2823807ٍٛ

اشُراٌ ٔطر164662ٌٕذاَٛحَذٖ ؼًذ ؼًذ2833990

فمظ طرٌٕ درظح194160ذاَٛحَذٖ يؽظٍ ؼظ2843910ٍ

ذظع ٔخًظ154459ٌٕذاَٛحَعًٗ َثّٛ طهًٛا2853810ٌ

إؼذٖ ٔخًظ143751ٌٕذاَٛحَٓٗ فٓذ عُم2863758ّ

طثع ٔطر165167ٌٕذاَٛحَٕرا يؽًذ ؼظ2874032ٍ

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو 14ذاَٛحْذٚم ٕٚطف طعٕد2883834

طد ٔطر165066ٌٕذاَٛحْٛهٍٛ يؽًذ رطال2893915ٌ

اشُراٌ ٔخًظ163652ٌٕذاَٛحٚاطًٍٛ ؼظٍ درغاو2903858

خًض ٔطر85765ٌٕذاَٛحٚاَا عهٙ خضز2913729

طد ٔأرتع172946ٌٕذاَٛح خَغى عهٙ يؽًذ2924199

اشُراٌ ٔطر154762ٌٕذاَٛح خْذٚم عهٙ عٛظ2934194ٗ

غٛابغغ16ذاَٛح راالء خانذ طٕٚذ2943331

طد ٔخًظ173956ٌٕذاَٛح رعشِ عهٙ انًعزٔف2953565

غٛابغغ14ذاَٛح ريؽًذ ٔفٛك ػعثا2963232ٌ

شالز ٔخًظ114253ٌٕذاَٛح رْثّ يذٍٚ انًٕع2973643ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغذاَٛح رواؼًذ عطٛح انًؽٛظ2983287ٍ

  نى ٚظعم نى ٚظعم10ذاَٛح رواؼًذ عًاد ػٛؽا2992727

  نى ٚظعم نى ٚظعمغذاَٛح رواطًاعٛم خانذ انؽاض يؽًذ عه3002974ٙ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

14ي12ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معمم صف/من مقررات السنة األولىالمكتبة المدرسية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرظح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

  نى ٚظعم نى ٚظعم11ذاَٛح رواالء عثذ انزساق فٓذ3013887

اشُراٌ ٔخًظ5252ٌٕغذاَٛح رواَعٙ اؼًذ اتزاْٛى3022670

  نى ٚظعم نى ٚظعم14ذاَٛح رواّٚ ٔظذ٘ عصًا3032834ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغذاَٛح روتؼزٖ ٕٚطف طزكٛض3043206

  نى ٚظعم نى ٚظعم12ذاَٛح روظٕنٛا كًال عثذهللا3053162

  نى ٚظعم نى ٚظعم17ذاَٛح روؼُاٌ عذَاٌ انزاع3063145ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغذاَٛح روؼٍُٛ عٛظٗ ؼظ3073255ٍ

  نى ٚظعم نى ٚظعمغذاَٛح رورفا َثار انععظ3082740

  نى ٚظعم نى ٚظعم10ذاَٛح رورَٛى صانػ اتٕ طهك3092758ّ

  نى ٚظعم نى ٚظعم15ذاَٛح رورٔس َعٛى عثاص3103325

  نى ٚظعم نى ٚظعم10ذاَٛح روطاَذرا ؼٛذر انُعه3112811ّ

  نى ٚظعم نى ٚظعم12ذاَٛح روفاطًّ اؼًذ خهٛم3123202

طد ٔطر145266ٌٕذاَٛح روفاطًّ ٕٚطف ؼزتا3133336

شالز ٔأرتع152843ٌٕذاَٛح رونثُٗ اتزاْٛى َصار3143136

  نى ٚظعم نى ٚظعم4ذاَٛح رونثُٗ ٚؽٙ درٔٚغ3153101

  نى ٚظعم نى ٚظعم17ذاَٛح رويزٚاَا طهًٛاٌ طهًٛا3162851ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعم18ذاَٛح رويُار عثاص انظًاعٛم3173654

  نى ٚظعم نى ٚظعم12ذاَٛح رويٛار اطايح ؼًٕد3183247

  نى ٚظعم نى ٚظعم16ذاَٛح روَٕر يؽًذ اطًاعٛم3193529

  نى ٚظعم نى ٚظعم13ذاَٛح روْذٚم اصف طالي3202626ّ

  نى ٚظعم نى ٚظعم12ذاَٛح روْٛا يزٔاٌ دٔػ3213300ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعم14ذاَٛح رؤظّٛٓ اؼًذ اتٕ تكز3222250

شًاَٙ ٔأرتع4848ٌٕغشانصحاًٚاٌ اؼًذ خزي3233763ّ

طثع ٔأرتع133447ٌٕشانصحؼُاٌ يؽًذ انصًٕع3243467ّ

غٛابغغغشانصحرايا َٕٚض يؽًذ3253494

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

14ي13ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معمم صف/من مقررات السنة األولىالمكتبة المدرسية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرظح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

ذظع ٔشالش3939ٌٕغشانصحطهًٗ طٛف انذٍٚ َٕٔص3263715

فمظ أرتعٌٕ درظح142640شانصحطٓاو طانة ريضا3273518ٌ

طثع ٔخًظ154257ٌٕشانصحػذٖ يؽًٕد ػذٔد3283732

ذظع ٔخًظ184159ٌٕشانصحغُٗ ايٍٛ طعٕد3293774

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف ف16شانصحفاسِ اؼًذ عصًا3303769ٌ

طثع ٔخًظ134457ٌٕشانصحفزغ يؽًذ يؽًذ3313836

شًاَٙ ٔأرتع133548ٌٕشانصحكُاَّ اؼًذ اؼًذ3323625

غٛابغغ16شانصحنعٍٛ ْٛصى درغاو3333672

شًاَٙ ٔطر165268ٌٕشانصحيٛض ؼظٍٛ ؼظ3343712ٍ

غٛابغغ15شانصحْثّ تؼار انًزلث3353493ٙ

أرتع ٔطر145064ٌٕشانصح رغُِٕ ؼظٍ تهٕل3363389

  نى ٚظعم نى ٚظعم12شانصح روؼاسو ْاػى سْزا3373177

إؼذٖ ٔخًظ123951ٌٕشانصح رورٚى اؼًذ رؼ3383266ًٌٕ

فمظ أرتعٌٕ درظح4040غشانصح روعثذ انكزٚى عثذ انهطٛف خهٛم3393270

إؼذٖ ٔشالش3131ٌٕغشانصح روفزغ اطعذ خهٛه3403531ٙ

غٛابغغ18شانصح رويزٔج اطًاعٛم اطًاعٛم3412476

  نى ٚظعم نى ٚظعم8شانصح رؤداد يؽًٕد انذرٔٚغ3422395

طثع ٔأرتع153247ٌٕشانصح روٚارا عذَاٌ فزض3432892

طثع ٔخًظ154257ٌٕراتعحرغذِ عٛظٗ يؽًذ3443604

شًاَٙ ٔأرتع44448ٌٕراتعحعال ؼايذ انعذ3453016٘

إؼذٖ ٔأرتع132841ٌٕراتعح راتاء تاطى ػزتا3463094

شالز ٔخًظ5353ٌٕغراتعح رَٛزيٍٛ اؼًذ عٛذ3473533

خًض ٔخًظ154055ٌٕو أنٗطارِ ٚاطز عًارادنة348

اشُراٌ ٔطثع155772ٌٕو أنٗصثا غظاٌ يهؽىادنة349

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

14ي14ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ طهٛى


