
َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

ثًاَٙ ٔخًط164258ٌٕأنٗاياَٙ اًٍٚ زْر14105ِ

ثالز ٔأرتع133043ٌٕأنٗاَا ضهًاٌ كُاج24143

ضد ٔأرتع133346ٌٕأنٗاَجٙ ضٓٛم زٔد34177ِ

ذطع ٔثًا137689ٌَٕأنٗاٚح اضذ عه44186ٙ

ضثع ٔثالث152237ٌٕأنٗاّٚ صانخ عثاش54175

ضثع ٔثالث152237ٌٕأنٗرشا عهٙ درٔٚش64183

ضثع ٔعشر111627ٌٔأنٗرٔاٌ يؤٚذ ٕٚضف74176

غٛابغغغأنٗرؤٖ دطاٌ دط84148ٍ

ثالز ٔثالث151833ٌٕأنٗزُّٚ يذًذ اضًاعٛم94147

غٛابغغغأنٗضهًاٌ عٛطٗ انَٕص104135

ثًاَٙ ٔخًط174158ٌٕأنٗضٕزاَا عثذ انمادر انثٕد114094٘

فمظ ثالثٌٕ درجح121830أنٗضٕنٍٛ َاجٙ خازو124142

أرتع ٔضر184664ٌٕأنٗغُِٕ ْٛثى َٕٚص134092

ضثع ٔأرتع153247ٌٕأنٗغُٗ عهٙ ضهًٛا144174ٌ

ثًاَٙ ٔخًط124658ٌٕأنٗفرح يُصٕر خضر154114

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو غأنٗفٕزّٚ يذًذ شٛخ164119

خًص ٔضثع175875ٌٕأنٗلًر عثذ انطالو ترتر174077

غٛابغغغأنٗنًٗ يذًذ ادًذ184118

ذطع ٔثًا167389ٌَٕأنٗنٛهٛاَا يذًذ دطاي194066ٕ

اثُراٌ ٔضر184462ٌٕأنٗيار٘ رٔز رضٕاٌ انخٕر204075٘

فمظ خًطٌٕ درجح143650أنٗياٚا اتراْٛى اتراْٛى214160

إدذٖ ٔخًط153651ٌٕأنٗياٚا فٕاز انًذط224108ٍ

غٛابغغغأنٗيذًٕد دطٍ يذًٕد234188

أرتع ٔضر135164ٌٕأنٗيرٚى يعٍٛ دذاد244089

اثُراٌ ٔخًط133952ٌٕأنَٗادٍٚ ٔدٛذ انًذًٕد254065

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

4ي1ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

فمظ ثًإٌَ درجح166480أنَٗثال َاصر يصطف264126ٗ

فمظ أرتعٌٕ درجح162440أنَٕٗر دطٍ يٕض274172ٗ

ثًاَٙ ٔثالث142438ٌٕأنَٕٗر يانك خهف284173

إدذٖ ٔضثع165571ٌٕأنَٕٗرا ضهًٛاٌ ضهًٛا294116ٌ

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو غأنْٗذٚم رزق انًٕع304072ٙ

غٛابغغ17أنْٗذٚم عهٙ عٛط314087ٗ

ذطع ٔأرتع153449ٌٕأنْٗٛا ادًذ جُٕد324146

ثالز ٔضر125163ٌٕأنٗٔالء ٔفٛك تاضظ334070

غٛابغغ13أنٗ رانٍٛ يذًذ لاضى343891

غٛابغغ16أنٗ راًٚاٌ ٚاضر داج فرٕح354020

غٛابغغغأنٗ ررؤٖ ادًذ ًٚك363869

غٛابغغغأنٗ ررٚى عهٙ ضهًٛا373870ٌ

فمظ خًطٌٕ درجح163450أنٗ رعهٙ دٛذر عه384022ٙ

خًص ٔثالث171835ٌٕأنٗ رنجٍٛ عهٙ يذًذ394043

غٛابغغ17أنٗ ريرضٛم يٛشٛم يٕض404028ٗ

اثُراٌ ٔضر164662ٌٕأنٗ ريٙ يذًذ ضهًا413980ٌ

أرتع ٔأرتع162844ٌٕأنٗ رَرانٙ تاضم يذفٕض424016

غٛابغغغأنٗ رْٛاو َسٚر عطٛه433888ٙ

غٛابغغغأنٗ رٔفاء ٕٚضف انثذٔر444053

غٛابغغ16أنٗ رواتراْٛى ياجذ َاصر453795

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روادًذ فراش شعثا463743ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روادًذ يذًذ االدًذ472662

  نى ٚطجم نى ٚطجم16أنٗ رواضٛا طالل ادرٚص483501

  نى ٚطجم نى ٚطجم12أنٗ رواكرًال يذًذ اتٕ عثاش492915

  نى ٚطجم نى ٚطجم17أنٗ روانٍٛ عهٙ عٛط503351ٗ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

4ي2ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

  نى ٚطجم نى ٚطجم13أنٗ روتاضم يذطٍ شث512904ّ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روتطاو تشٛر ضهطا523470ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روتالل اتراْٛى دهٕا533480

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روذًٛاء دطٍ دغ541566ًّ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رودُاٌ يجٛذ جثار551285ِ

  نى ٚطجم نى ٚطجم7أنٗ روخٕنح ضانى انشٛخ صانخ563298

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رودٚاَا يرٔاٌ رضٕا572912ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجم5أنٗ رورْاو عهٙ غاَى582175

ثًاَٙ ٔضر6868ٌٕغأنٗ رورْاو فرج عاص593744ٙ

غٛابنى ٚطجمنى ٚطجم19أنٗ رورْف عهٙ انخضر601522٘

ذطع ٔثالث3939ٌٕغأنٗ رورْف َذٚى شذٕد613844

  نى ٚطجم نى ٚطجم16أنٗ روزٍٚ انعاتذٍٚ تطاو جْٕر623760ِ

  نى ٚطجم نى ٚطجم14أنٗ روزُٚة عذَاٌ شذٔد633875

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روضارا ياْر راع643257ّٛ

  نى ٚطجم نى ٚطجم9أنٗ روضارِ إَر طرطٕض651439ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روضاير جًٛم انصانخ663038

  نى ٚطجم نى ٚطجم5أنٗ روشًٛاء يثُٗ ضعذ672302ٌٔ

  نى ٚطجم نى ٚطجم6أنٗ روطارق عثذ انعسٚس انًال خضر683289

  نى ٚطجم نى ٚطجم14أنٗ روفرداٌ خانذ اتراْٛى692699

  نى ٚطجم نى ٚطجم14أنٗ روكُذا ٔاثك دط702298ٍ

  نى ٚطجم نى ٚطجم10أنٗ روكُذِ عهٙ دأد713344

  نى ٚطجم نى ٚطجم10أنٗ رونثاَا يذًذ عثاش723364

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رونٛهٗ يذًذ عثذ انجهٛم733355

  نى ٚطجم نى ٚطجم12أنٗ رونٛهٗ يذًذ عثًا742111ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رويذًذ اتراْٛى جسا753521

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

4ي3ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رويذًذ ضادٙ ذمال763587

غٛابغغغأنٗ رويذًذ عذَاٌ يذًذ773703

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رويرٖٔ شرٚف دًٕد783078

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رويٛرا عهٙ صاف793412ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجم18أنٗ روَجٕٖ دطٍ عٕٛد803345

  نى ٚطجم نى ٚطجم8أنٗ روَذٖ عثذٔ دط813297ٍٛ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روَٕر عهٙ ضهًا822208ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روْاشى ضهطاٌ ْاشى833876

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روْثّ نؤ٘ انذط843577ٍ

  نى ٚطجم نى ٚطجم12أنٗ روْثّ ْٛثى َاصر853694

  نى ٚطجم نى ٚطجم15أنٗ روُْاء ادًذ درتا863835

  نى ٚطجم نى ٚطجم9أنٗ رؤضذّ يذًذ انعه873295ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجم17أنٗ روٚارا ضٓٛم انذًص883203ٙ

اثُراٌ ٔثالث3232ٌٕغذاَٛحاٚح يذًذ يٕض893889ٗ

أرتع ٔضر164864ٌٕذاَٛحْٛا عثذ انرزاق ضهًٛا904001ٌ

غٛابغغ19ذاَٛح رجٕٚص اَٛص شا913419ٍْٛ

غٛابغغ13ذاَٛح رالَا عسخ زاْر923617

  نى ٚطجم نى ٚطجم13ذاَٛح روتاضم يذًٕد انذاضٕب932806

  نى ٚطجم نى ٚطجم18ذاَٛح رورٚى زْر انذٍٚ اتراْٛى943505

  نى ٚطجم نى ٚطجم8ذاَٛح رويصهخ جاضى عكه953290ّ

اثُراٌ ٔأرتع4242ٌٕغثانثحَٕرْاٌ عهٙ لذار963787
  

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

4ي4ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى


