
َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

ضثع ٔعػر101727ٌٔأنٗاضًاء ؼطٍٛ رظة14079

شًاَٙ ٔأرتع84048ٌٕأنٗاياَٙ اًٍٚ زْر24105ِ

ضد ٔعػر121426ٌٔأنٗايٛرج َعكاخ صانػ34138

فمظ أرتعٌٕ قرظح73340أنٗاَا ضهًاٌ كُاض44143

ذطع عػرج81119أنٗاَعٙ ضٓٛم زٔق54177ِ

ضثع ٔـًط124557ٌٕأنٗاٚح اضك عه64186ٙ

إؼكٖ ٔـًط143751ٌٕأنٗاّٚ رظة يؽًك74153

شالز ٔـًط183553ٌٕأنٗاّٚ صانػ عثاش84175

فمظ شالشٌٕ قرظح62430أنٗاّٚ غطاٌ ـٛر تك94078

ضد ٔضثع185876ٌٕأنٗؼال عالء يؽًك104112

أرتع ٔضر125264ٌٕأنٗؼهًّٛ يصطفٗ ضهًٛا114152ٌ

غٛابغغ10أنٗقعاء يكٚػ اتراْٛى124162

أرتع ٔأرتع113344ٌٕأنٗقٚاَا ضائم ؼرفٕظ134180

شًاَٙ ٔأرتع123648ٌٕأنٗقًٚا يؽًك عٛط144168ٗ

شًاَٙ ٔـًط144458ٌٕأنٗرزاٌ عاطف زْر154129ِ

غٛابغغغأنٗرغا عهٙ قرٔٚع164183

ضثع ٔأرتع143347ٌٕأنٗرغا يؽًك قرٔت174107ٙ

ذطع عػرج10919أنٗرَك عصاو ؼط184062ٍ

فمظ ـًطٌٕ قرظح84250أنٗرَٛى اؼًك ؼًٕق194157

ضثع عػرج41317أنٗرْاو يعرس عٕٛق204154

أرتع ٔأرتع133144ٌٕأنٗرْف اتراْٛى ؼط214170ٍٛ

غٛابغغغأنٗرٔاٌ يؤٚك ٕٚضف224176

غٛابغغغأنٗرؤٖ ؼطاٌ ؼط234148ٍ

غٛابغغ12أنٗرؤٖ عهٙ تٕرضرى244095

ـًص ٔـًط114455ٌٕأنٗرٚى عمم ضهٕو254151

انكرظح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

:                يكلك كراتح

عًٛك انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.ق.أ

:        يكلك لراءج

10ي1ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

انكرظح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

غٛابغغ15أنٗرٚى عًاق يؽًك264137

فمظ ضرٌٕ قرظح124860أنٗزْراء ٚاضر اؼًك274081

ضد ٔأرتع143246ٌٕأنٗزُٚة َصر ؼط284124ٍ

فمظ ضرٌٕ قرظح164460أنٗزُّٚ عهٙ ؼًاق294117

شًاَٙ ٔضر125668ٌٕأنٗزُّٚ عهٙ غعثا304158ٌ

أرتع ٔعػر101424ٌٔأنٗزُّٚ يؽًك اضًاعٛم314147

شالز ٔأرتع123143ٌٕأنٗضانٙ ظعفر َاصر324184

غٛابغغغأنٗضهًاٌ عٛطٗ انَٕص334135

ضد ٔـًط144256ٌٕأنٗضٕزاَا عثك انماقر انثٕق344094٘

فمظ ضثعٌٕ قرظح125870أنٗضٕضٍ ؼثٛة اتراْٛى354099

غٛابغغ14أنٗضٕنٍٛ َاظٙ ـازو364142

ـًص ٔشًا186785ٌَٕأنٗعال ٚاضر يؽًك374097

ضثع ٔـًط134457ٌٕأنٗغُِٕ ْٛصى َٕٚص384092

اشُراٌ ٔأرتع123042ٌٕأنٗغُٗ عهٙ ضهًٛا394174ٌ

ـًص ٔضر164965ٌٕأنٗفرغ يُصٕر ـضر404114

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو غأنٗفٕزّٚ يؽًك غٛؿ414119

غٛابغغغأنٗنًٗ يؽًك اؼًك424118

ضد ٔضثع166076ٌٕأنٗيار٘ رٔز رضٕاٌ انفٕر434075٘

غٛابغغغأنٗيؽًٕق ؼطٍ يؽًٕق444188

ـًص ٔـًط104555ٌٕأنٗيرٖٔ يرٔاٌ ؼُا454166

ـًص ٔضر85765ٌٕأنٗيرٚاَا ؼطاٌ ضانى464063

أرتع ٔعػر101424ٌٔأنٗيرٚى يعٍٛ ؼكاق474089

أرتع ٔعػر101424ٌٔأنٗيرٚى َٕٚص عٛط484161ٗ

أرتع ٔضر125264ٌٕأنَٗاقٍٚ ٔؼٛك انًؽًٕق494065

أرتع ٔأرتع123244ٌٕأنَٗاّٚ عثك انًعٛك ؼط504096ٌٕ

:                يكلك كراتح

عًٛك انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.ق.أ

:        يكلك لراءج

10ي2ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

انكرظح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

ذطع ٔضثع186179ٌٕأنَٗٓٛهّ َاصر انكُط514131

ضد ٔـًط124456ٌٕأنَٕٗر ؼطٍ يٕض524172ٗ

غٛابغغ10أنَٕٗر يانك ـهف534173

فمظ ضثعٌٕ قرظح135770أنَٕٗرا ضهًٛاٌ ضهًٛا544116ٌ

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو غأنْٗكٚم رزق انًٕع554072ٙ

ضثع عػرج13417أنْٗكٚم عهٙ عٛط564087ٗ

أرتع ٔـًط124254ٌٕأنْٗسار عهٙ ـهٕف574185

فمظ أرتعٌٕ قرظح142640أنْٗٛا اؼًك ظُٕق584146

أرتع ٔضر145064ٌٕأنٗٔالء ٔفٛك تاضظ594070

شالز ٔـًط163753ٌٕأنٗٚارا ؼطٍ غعثا604086ٌ

غٛابغغ18أنٗ رانٍٛ يؽًك لاضى613891

أرتع ٔشالش201434ٌٕأنٗ راياَٙ اًٍٚ رضرى623974

غٛابغغ17أنٗ راًٚاٌ ٚاضر ؼاض فرٕغ634020

غٛابغغ20أنٗ رترٕل عكَاٌ ذاير644037

ضد ٔأرتع172946ٌٕأنٗ رترٕل عًاق ؼافع654033

ضد ٔأرتع182846ٌٕأنٗ رذاَٛا غاق٘ ـضٕر664045

اشُراٌ ٔعػر18422ٌٔأنٗ رؼطٍ عهٙ عٛط673946ٗ

ذطع ٔأرتع193049ٌٕأنٗ رقًٚح يؽًٕق ؼط684054ٍٛ

غٛابغغ18أنٗ رراَٛا اتراْٛى عٛاظ693916

اشُراٌ ٔشالش191332ٌٕأنٗ ررْاو عهٙ تٕعه703942ٙ

ضثع ٔضر204767ٌٕأنٗ ررْف يؽًٕق ؼط714034ٍ

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف ف16أنٗ ررٔزانٍٛ عهٙ ضهًٛا723968ٌ

غٛابغغغأنٗ ررؤٖ اؼًك ًٚك733869

غٛابغغ9أنٗ ررٚى عهٙ ضهًٛا743870ٌ

إؼكٖ ٔـًط193251ٌٕأنٗ رعال َكٚى عه753943ٙ

:                يكلك كراتح

عًٛك انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.ق.أ

:        يكلك لراءج

10ي3ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

انكرظح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

شالز ٔـًط203353ٌٕأنٗ رعهٙ ؼٛكر عه764022ٙ

اشُراٌ ٔـًط183452ٌٕأنٗ رغكٚر ـانك عه774027ٙ

فمظ ـًطٌٕ قرظح203050أنٗ رفانُرُٛا غٛس ضًعا783982ٌ

فمظ ـًطٌٕ قرظح143650أنٗ ركُاَّ رفعد اضك793961

أرتع ٔشالش181634ٌٕأنٗ رنعٍٛ عهٙ يؽًك804043

إؼكٖ ٔشالش201131ٌٕأنٗ رنطٛفح عهٙ ضهًٛا814010ٌ

ذطع ٔأرتع193049ٌٕأنٗ رنُٛا يٕضٗ ؼًاق824011

ضثع ٔشالش191837ٌٕأنٗ رياٚا ضًٛر ؼط834009ٍٛ

غٛابغغ16أنٗ رياٚا عهٙ يؽًك843922

فمظ عػرٌٔ قرظح17320أنٗ ريرضٛم يٛػٛم يٕض854028ٗ

شالز ٔـًط193453ٌٕأنٗ ريٙ يؽًك ضهًا863980ٌ

أرتع ٔأرتع182644ٌٕأنٗ رَاذانٙ ظثرائٛم ؼُا874018

ضثع عػرج17017أنٗ رَرانٙ تاضم يؽفٕض884016

ضثع ٔـًط174057ٌٕأنٗ رَٕر يؽًك عه893899ٙ

إؼكٖ ٔـًط173451ٌٕأنٗ رْثح يٛػال َصٛر903896

أرتع ٔضثع205474ٌٕأنٗ رْال عكَاٌ يؽًك914014

غٛابغغغأنٗ رْٛاو َسٚر عطٛه923888ٙ

غٛابغغغأنٗ رٔفاء ٕٚضف انثكٔر934053

غٛابغغ9أنٗ رواتراْٛى ياظك َاصر943795

  نى ٚطعم نى ٚطعم8أنٗ رواؼًك فراش غعثا953743ٌ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ رواؼًك يؽًك االؼًك962662

  نى ٚطعم نى ٚطعم8أنٗ رواقرٚاَا اٚٓاب اضثر972690

  نى ٚطعم نى ٚطعم0أنٗ رواكرًال يؽًك اتٕ عثاش982915

ـًص ٔعػر2525ٌٔغأنٗ روانٛطار ْٛصى غعثا993812ٌ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روانٍٛ عهٙ عٛط1003351ٗ

:                يكلك كراتح

عًٛك انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.ق.أ

:        يكلك لراءج

10ي4ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

انكرظح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

  نى ٚطعم نى ٚطعم7أنٗ رواًٚاٌ يؽًك يرلث1013280ٙ

  نى ٚطعم نى ٚطعم9أنٗ روتاضم يؽطٍ غث1022904ّ

  نى ٚطعم نى ٚطعم5أنٗ روتطاو تػٛر ضهطا1033470ٌ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روتالل اتراْٛى ؼهٕا1043480

  نى ٚطعم نى ٚطعم9أنٗ روتُاٌ َاٚف انعثٕق1053679

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روذًٛاء ؼطٍ قغ1061566ًّ

  نى ٚطعم نى ٚطعم14أنٗ روشراء يؽًك طث1072922ُٙٛ

  نى ٚطعم نى ٚطعم7أنٗ روظًٛهح ضٓٛم تهمٛص1083418

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روؼُاٌ تكٚع اضعك1092804

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روؼُاٌ يعٛك ظثار1101285ِ

  نى ٚطعم نى ٚطعم غأنٗ روـٕنح ضانى انػٛؿ صانػ1113298

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روقٚاَا يرٔاٌ رضٕا1122912ٌ

  نى ٚطعم نى ٚطعم9أنٗ رورايا ياْر عهٕا1132622َٙ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ رورزاٌ اكرو عٛط1143022ٗ

أرتع ٔشالش102434ٌٕأنٗ رورَٛى يصطفٗ انفضر1153839٘

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ رورْاو عهٙ غاَى1162175

  نى ٚطعم نى ٚطعم16أنٗ رورْف عهٙ انفضر1171522٘

شًاَٙ ٔشالش92938ٌٕأنٗ رورْف َكٚى غؽٕق1183844

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ رورٚى راذة عثاش1193029

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روزٍٚ انعاتكٍٚ تطاو ظْٕر1203760ِ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روزُٚة عكَاٌ غكٔق1213875

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روزُٚة يانك عٛط1222761ٗ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روضارا ياْر راع1233257ّٛ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روضارِ إَر طرطٕض1241439ٙ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روضاير ظًٛم انصانػ1253038

:                يكلك كراتح

عًٛك انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.ق.أ

:        يكلك لراءج

10ي5ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

انكرظح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

  نى ٚطعم نى ٚطعم7أنٗ روضٓا يؽًك اضًاعٛم1263151

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روغًٛاء يصُٗ ضعك1272302ٌٔ

  نى ٚطعم نى ٚطعم11أنٗ روصثا عهٙ ظكٚك1283608

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روطارق عثك انعسٚس انًال ـضر1293289

  نى ٚطعم نى ٚطعم7أنٗ روعهٙ عًر االضًاعٛم انماضى1303369

  نى ٚطعم نى ٚطعم13أنٗ روفائسِ ٚؽٛٗ يؽًك1313583

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روفرؼاٌ ـانك اتراْٛى1322699

  نى ٚطعم نى ٚطعم8أنٗ روكُكا ٔاشك ؼط1332298ٍ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روكُكِ عهٙ قأق1343344

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روكًٛا اتراْٛى ٕٚضف1353293

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ رونثاَا يؽًك عثاش1363364

  نى ٚطعم نى ٚطعم7أنٗ رونعٍٛ رظا كُاض1373263

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ رونٛهٗ يؽًك عثك انعهٛم1383355

  نى ٚطعم نى ٚطعم8أنٗ رونٛهٗ يؽًك عصًا1392111ٌ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ رونٍٛ عٓك يؽًك1403384

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ رويؽًك اتراْٛى ظسا1413521

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ رويؽًك ضاؼٙ ذمال1423587

غٛابغغ8أنٗ رويؽًك عكَاٌ يؽًك1433703

  نى ٚطعم نى ٚطعم7أنٗ رويرغ اؼًك يؽًك1443066

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ رويرٖٔ غرٚف ؼًٕق1453078

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ رويٛرا عهٙ صاف1463412ٙ

  نى ٚطعم نى ٚطعم7أنٗ رويٛرٚاو تطاو ؼط1473143ٍ

  نى ٚطعم نى ٚطعم14أنٗ رويٛرٚاو عهٙ ؼط1483596ٍ

غٛابغغ8أنٗ روَعٕق ضهًٛاٌ يؽًك1493825

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روَعٕٖ ؼطٍ عٕٛق1503345

:                يكلك كراتح

عًٛك انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.ق.أ

:        يكلك لراءج

10ي6ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

انكرظح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روَكٖ عثكٔ ؼط1513297ٍٛ

20-19 2اٚماف ف20-19 2اٚماف ف7أنٗ روَعًّ ظًال اضًاعٛم1523259

  نى ٚطعم نى ٚطعم7أنٗ روَغى َثٛم يؽًك1533243

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روَٕر عهٙ ضهًا1542208ٌ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روْاغى ضهطاٌ ْاغى1553876

  نى ٚطعم نى ٚطعم7أنٗ روْثّ فرٚك يرلثا1563254٘ٔ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ روْثّ نؤ٘ انؽط1573577ٍ

  نى ٚطعم نى ٚطعم8أنٗ روُْاء اؼًك ؼرتا1583835

  نى ٚطعم نى ٚطعمغأنٗ رؤضؽّ يؽًك انعه1593295ٙ

  نى ٚطعم نى ٚطعم7أنٗ روٚارا ضٓٛم انؽًص1603203ٙ

غٛابغغغذاَٛحاٚح يؽًك يٕض1613889ٗ

ضد ٔـًط183856ٌٕذاَٛحاٚح ٚاضٍٛ اتراْٛى1624040

ذطع ٔأرتع103949ٌٕذاَٛحاًٚاٌ عهٙ غاَى1633761

ضثع ٔعػر171027ٌٔذاَٛحتػرٖ غطاٌ عرٛك1643902

شًاَٙ ٔأرتع192948ٌٕذاَٛحظٕنٙ ظاتر انرعٕا1653957ٌ

غٛابغغغذاَٛحؼال ريضاٌ زغٛثح1664051

إؼكٖ ٔأرتع192241ٌٕذاَٛحقٚاَا يؽًك عه1674050ٙ

غٛابغغ17ذاَٛحرَٛى ظٓٛر غاَى1683234

فمظ أرتعٌٕ قرظح182240ذاَٛحرْف عهٙ انعع1694019ٙ

فمظ أرتعٌٕ قرظح192140ذاَٛحرٚى اؼًك عه1703911ٙ

شالز ٔـًط173653ٌٕذاَٛحضُاء يصطفٗ غانٛع1714024

شالز ٔأرتع192443ٌٕذاَٛحغٛى عسخ ضعك1723964ِ

ـًص ٔـًط203555ٌٕذاَٛحغسل َٕٚص ضهًٛا1733940ٌ

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف ف8ذاَٛحكُاَّ يؽًك ؼط1743863ٍ

إؼكٖ ٔـًط193251ٌٕذاَٛحكُكِ َٕفم االؼًك1753805

:                يكلك كراتح

عًٛك انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.ق.أ

:        يكلك لراءج

10ي7ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

انكرظح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

إؼكٖ ٔأرتع202141ٌٕذاَٛحيارٚا اؼًك قغ1764048ًّ

غٛابغغ20ذاَٛحياٚا ؼطٍ تكر1774049

غٛابغغ8ذاَٛحيراو يٕضٗ ٔضٕف1783826

ضد ٔـًط183856ٌٕذاَٛحيرغ تاضى اؼًك1793978

غٛابغغ19ذاَٛحيٛطى ؼطاٌ ؼط1803767ٍ

غٛابغغ18ذاَٛحَكٖ ؼًك ؼًك1813990

شًاَٙ ٔأرتع103848ٌٕذاَٛحَعًٗ َثّٛ ضهًٛا1823810ٌ

فمظ ضثعٌٕ قرظح205070ذاَٛحْكٚم غانة ذٛػٕر1833960٘

شًاَٙ ٔـًط203858ٌٕذاَٛحْسار اتراْٛى يؽًك1843939

غٛابغغ20ذاَٛحْٛا عثك انرزاق ضهًٛا1854001ٌ

شًاَٙ ٔأرتع84048ٌٕذاَٛحْٛا فراش عال1863724ٌ

غٛابغغغذاَٛح خالرا اتراْٛى عُم1874197ّ

غٛابغغغذاَٛح خَغى عهٙ يؽًك1884199

غٛابغغ11ذاَٛح رارٚط عهٙ يٕض1893622ٗ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغذاَٛح رواؼًك عطٛح انًؽٛط1903287ٍ

  نى ٚطعم نى ٚطعم8ذاَٛح رواؼًك عًاق غٛؽا1912727

  نى ٚطعم نى ٚطعم9ذاَٛح رواضًا يؽًك اضًاعٛم1922709

  نى ٚطعم نى ٚطعمغذاَٛح رواضًاعٛم ـانك انؽاض يؽًك عه1932974ٙ

  نى ٚطعم نى ٚطعم8ذاَٛح رواّٚ ٔظك٘ عصًا1942834ٌ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغذاَٛح روتاضم يؽًٕق انؽاضٕب1952806

  نى ٚطعم نى ٚطعم7ذاَٛح روتػرٖ ٕٚضف ضركٛص1963206

  نى ٚطعم نى ٚطعم9ذاَٛح روظاَٛد ؼطٍٛ لاضى1972266

  نى ٚطعم نى ٚطعمغذاَٛح روظٕنٛا كًال عثكهللا1983162

  نى ٚطعم نى ٚطعمغذاَٛح روؼطٍ قأٔق ظاضى1992669

  نى ٚطعم نى ٚطعم10ذاَٛح روؼُاٌ عكَاٌ انراع2003145ٙ

:                يكلك كراتح

عًٛك انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.ق.أ

:        يكلك لراءج

10ي8ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

انكرظح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

  نى ٚطعم نى ٚطعم7ذاَٛح روـضر عهٙ ضهٓة2013173

  نى ٚطعم نى ٚطعم10ذاَٛح روقًٚا عثك انؽًٛك ٕٚضف2022280

  نى ٚطعم نى ٚطعم17ذاَٛح رورغا ضًٛر عٛط2033353ٗ

  نى ٚطعم نى ٚطعم10ذاَٛح رورغا عهٙ َصار2042916

  نى ٚطعم نى ٚطعم0ذاَٛح رورفا َثار انععظ2052740

  نى ٚطعم نى ٚطعمغذاَٛح رورَا يؽًك يؽًك2063185

  نى ٚطعم نى ٚطعم8ذاَٛح رورٔز َعٛى عثاش2073325

  نى ٚطعم نى ٚطعم8ذاَٛح روزُٚة ضهًاٌ ٕٚضف2082885

  نى ٚطعم نى ٚطعمغذاَٛح روضانٙ عسخ زاْر2093138

  نى ٚطعم نى ٚطعم16ذاَٛح روعالء يؽًك انكرض2102374

  نى ٚطعم نى ٚطعمغذاَٛح روفاطًح فاٚس اؼًك2111701

  نى ٚطعم نى ٚطعمغذاَٛح رونؤ٘ عثك انًُعى انٛاش2123296

  نى ٚطعم نى ٚطعم16ذاَٛح رويعك يؽًك ضالي2133047ٙ

  نى ٚطعم نى ٚطعمغذاَٛح رويؽًك صانػ االؼًك2142661

  نى ٚطعم نى ٚطعم8ذاَٛح رويؽًك َكٚى انراع2151545ٙ

  نى ٚطعم نى ٚطعم13ذاَٛح رويفهصّ عهٙ انعاضى2162864

  نى ٚطعم نى ٚطعم8ذاَٛح رويرٚاَا ضهًٛاٌ ضهًٛا2172851ٌ

  نى ٚطعم نى ٚطعم13ذاَٛح رويصهػ ظاضى عكه2183290ّ

  نى ٚطعم نى ٚطعم7ذاَٛح رويٛار اضايح ؼًٕق2193247

  نى ٚطعم نى ٚطعم8ذاَٛح روْاق٘ يؽًك انععٕج2202893

  نى ٚطعم نى ٚطعم11ذاَٛح روْٛا يرٔاٌ قٔغ2213300ٙ

  نى ٚطعم نى ٚطعم8ذاَٛح رؤظّٛٓ اؼًك اتٕ تكر2222250

  نى ٚطعم نى ٚطعمغذاَٛح روٕٚضف يؽًك انغصٕا2233291ٌ

ـًص ٔضر204565ٌٕشانصحانٍٛ عثك انرؼًٍ ؼط2243886ٍٛ

غٛابغغ8شانصحرايا َٕٚص يؽًك2253494

:                يكلك كراتح

عًٛك انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.ق.أ

:        يكلك لراءج

10ي9ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

انكرظح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

غٛابغغ7شانصحٔفاء َٓاق تٓهٕا2263229ٌ
غٛابغغ10شانصح خقُٚا ياْر غكاق2274190
  نى ٚطعم نى ٚطعم17شانصح روتراءج عهٙ يؽًك228533
  نى ٚطعم نى ٚطعمغشانصح روؼازو ْاغى زْرا2293177
  نى ٚطعم نى ٚطعم9شانصح رورتٛع ؼايك زاْر230481
 شًاَٙ قرظاخ فمظ808شانصح رورٔال عثك انؽًٛك ظًع2312832ّ
  نى ٚطعم نى ٚطعم10شانصح رورؤٖ غفٛك اؼًك2322451
غٛابغغ11شانصح روضًارج صالغ صثرج2332529
فمظ شالشٌٕ قرظح72330شانصح روعثك انكرٚى عثك انهطٛف ـهٛم2343270
  نى ٚطعم نى ٚطعمغشانصح روعهٙ ؼطٍ اؼًك2351927
غٛابغغغشانصح رويرغ ٔنٛك صٕا2363000ٌ
غٛابغغغشانصح رويرٔج اضًاعٛم اضًاعٛم2372476
  نى ٚطعم نى ٚطعمغشانصح رؤفاء ؼٛكر عاص238970ٙ
غٛابغغ7شانصح روٚارا عكَاٌ فرض2392892
  نى ٚطعم نى ٚطعمغشانصح روٕٚضف صانػ عطٛح2402325
غٛابغغ7راتعحاالء عثكانماقر انررظًا2413256ٌ
ضد ٔعػر111526ٌٔراتعحضٕضاَا ؼاذى يرع2423630ٙ
شًاَٙ ٔأرتع123648ٌٕراتعح ررَٛى عصاو عًار2433421
  نى ٚطعم نى ٚطعم15راتعح رويعك عكَاٌ ترْٕو2442493
  نى ٚطعم نى ٚطعمغراتعح رو ؾذًاو يؽًك عٛك2451989
  نى ٚطعم نى ٚطعم10راتعح رو ؾْثح طارق رزق2462510
ذطع ٔأرتع143549ٌٕو أنٗضارِ ٚاضر عًاراقنة247
ضد ٔـًط84856ٌٕو أنٗصثا غطاٌ يهؽىاقنة248
  نى ٚطعم نى ٚطعم7و ذاَٛح رفاطًّ ضاير انرٚص اقنة2495443

:                يكلك كراتح

عًٛك انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.ق.أ

:        يكلك لراءج

10ي10ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرؽاَاخ

            عهٙ ضهٛى


