
َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

فمظ شالشٌٕ درجح3030ـــــأنٗاَا ضهًاٌ كُاض14143

ضثع ٔعػر2727ٌٔـــــأنٗدٚاَا ضائم درفٕظ24180

غٛابغغـــــأنٗرؤٖ دطاٌ دط34148ٍ

غٛابغغـــــأنٗضهًاٌ عٛطٗ انَٕص44135

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو ـــــأنٗفٕزّٚ يذًذ غٛخ54119

اشُراٌ ٔشًا8282ٌَٕـــــأنٗلًر عثذ انطالو ترتر64077

غٛابغغـــــأنٗنًٗ يذًذ ادًذ74118

غٛابغغـــــأنٗيذًٕد دطٍ يذًٕد84188

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو ـــــأنْٗذٚم رزق انًٕع94072ٙ

خًص ٔخًط5555ٌٕـــــأنْٗذٚم عهٙ عٛط104087ٗ

اشُراٌ ٔضر6262ٌٕـــــأنْٗٛا ادًذ جُٕد114146

غٛابغغـــــأنٗ رانٍٛ يذًذ لاضى123891

غٛابغغـــــأنٗ راًٚاٌ ٚاضر داض فرٕح134020

ضد ٔعػر2626ٌٔـــــأنٗ ردطٍ عهٙ عٛط143946ٗ

إدذٖ ٔضر6161ٌٕـــــأنٗ ررْاو عهٙ تٕعه153942ٙ

غٛابغغـــــأنٗ ررؤٖ ادًذ ًٚك163869

غٛابغغـــــأنٗ ررٚى عهٙ ضهًٛا173870ٌ

فمظ خًطٌٕ درجح5050ـــــأنٗ رفانُرُٛا غٛس ضًعا183982ٌ

فمظ خًطٌٕ درجح5050ـــــأنٗ رَاذانٙ جثرائٛم دُا194018

فمظ شالشٌٕ درجح3030ـــــأنٗ رَرانٙ تاضم يذفٕض204016

شالز ٔخًط5353ٌٕـــــأنٗ رْثح يٛػال َصٛر213896

غٛابغغـــــأنٗ رْٛاو َسٚر عطٛه223888ٙ

غٛابغغـــــأنٗ رٔفاء ٕٚضف انثذٔر234053

إدذٖ ٔشالش3131ٌٕـــــأنٗ رواتراْٛى ياجذ َاصر243795

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روادًذ فراش غعثا253743ٌ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولى 1اللغة األجنبية 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

5ي1ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روادًذ يذًذ االدًذ262662

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روادرٚاَا اٚٓاب اضثر272690

فمظ خًطٌٕ درجح5050ـــــأنٗ روانٛطار ْٛصى غعثا283812ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رواًٚاٌ يذًذ يرلث293280ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روتاضم يذطٍ غث302904ّ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روتطاو تػٛر ضهطا313470ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روتالل اتراْٛى دهٕا323480

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روتُاٌ َاٚف انعثٕد333679

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روذًٛاء دطٍ دغ341566ًّ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روشراء يذًذ طث352922ُٙٛ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رودُاٌ تذٚع اضعذ362804

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رودُاٌ يجٛذ جثار371285ِ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روخٕنح ضانى انػٛخ صانخ383298

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رودٚاَا يرٔاٌ رضٕا392912ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رورْاو عهٙ غاَى402175

اشُراٌ ٔخًط5252ٌٕـــــأنٗ رورْاو فرض عاص413744ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رورْف عهٙ انخضر421522٘

ذطع ٔعػر2929ٌٔـــــأنٗ رورْف َذٚى غذٕد433844

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رورٚى راذة عثاش443029

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روزٍٚ انعاتذٍٚ تطاو جْٕر453760ِ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روزُٚة يانك عٛط462761ٗ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روضارا ياْر راع473257ّٛ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روضارِ إَر طرطٕض481439ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روضاير جًٛم انصانخ493038

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روغًٛاء يصُٗ ضعذ502302ٌٔ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

5ي2ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روصثا عهٙ جذٚذ513608

خًص ٔخًط5555ٌٕـــــأنٗ روطٛرِ ادًذ جُذ523771٘

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روعهٙ عًر االضًاعٛم انماضى533369

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روفائسِ ٚذٛٗ يذًذ543583

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روفرداٌ خانذ اتراْٛى552699

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روكاردُٚٛا دطٍ كُج563620ٕ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روكُذا ٔاشك دط572298ٍ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روكُذِ عهٙ دأد583344

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رونثاَا يذًذ عثاش593364

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رونٛهٗ يذًذ عثذ انجهٛم603355

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رونٛهٗ يذًذ عصًا612111ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رويذًذ اتراْٛى جسا623521

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رويذًذ ضادٙ ذمال633587

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رويرٖٔ غرٚف دًٕد643078

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رويٛرا عهٙ صاف653412ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رويٛرٚاو تطاو دط663143ٍ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رويٛرٚاو عهٙ دط673596ٍ

خًص ٔشالش3535ٌٕـــــأنٗ روَجٕد ضهًٛاٌ يذًذ683825

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روَجٕٖ دطٍ عٕٛد693345

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روَذٖ عثذٔ دط703297ٍٛ

20-19 2اٚماف ف20-19 2اٚماف فـــــأنٗ روَعًّ جًال اضًاعٛم713259

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روَغى َثٛم يذًذ723243

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روَٕر عهٙ ضهًا732208ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روُْاء ادًذ درتا743835

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ رؤضذّ يذًذ انعه753295ٙ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

5ي3ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــأنٗ روٚارا ضٓٛم انذًص763203ٙ

غٛابغغـــــذاَٛحرَا َظٛر عه773821ٙ

اشُراٌ ٔخًط5252ٌٕـــــذاَٛحيراو يٕضٗ ٔضٕف783826

ضثع عػرج1717ـــــذاَٛحْذٚم ٔدٛذ عط793853ّٛ

فمظ خًطٌٕ درجح5050ـــــذاَٛح خالرا عثذ انكرٚى ادًذ804196

اشُراٌ ٔشالش3232ٌٕـــــذاَٛح خيذًذ عهٙ عثذ هللا814195

فمظ شالشٌٕ درجح3030ـــــذاَٛح رالَا عسخ زاْر823617

غٛابغغـــــذاَٛح رنٛال يذداخ درٔٚع833554

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روادًذ عطٛح انًذٛط843287ٍ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رواضًاعٛم خانذ انذاض يذًذ عه852974ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رواّٚ ٔجذ٘ عصًا862834ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روتاضم يذًٕد انذاضٕب872806

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روتػرٖ ٕٚضف ضركٛص883206

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روجاَٛد دطٍٛ لاضى892266

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رودطٍ دأٔد جاضى902669

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رودًٚا عثذ انذًٛذ ٕٚضف912280

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رورْف ْٔٛة دٔتا923318

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روزُٚة ضهًاٌ ٕٚضف932885

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رونؤ٘ عثذ انًُعى انٛاش943296

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رويذًذ صانخ االدًذ952661

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رويذًذ َذٚى انراع961545ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رويرٚاَا ضهًٛاٌ ضهًٛا972851ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روْاد٘ يذًذ انعجٕج982893

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روٕٚضف يذًذ انغصٕا993291ٌ

غٛابغغـــــشانصحاالء َٕفم ذرضٛط1003517ٙ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

5ي4ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

غٛابغغـــــشانصحعال يذًذ عثذهللا1013553

غٛابغغـــــشانصح ررْف يذًذ عثذ هللا1023411

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــشانصح روعهٙ ضٓٛم غعثا1033320ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــشانصح رؤفاء دٛذر عاص104970ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــشانصح روٕٚضف صانخ عطٛح1052325

ضثع ٔشالش3737ٌٕـــــراتعح روتػار يذًذ ادرٚص1062296

  

  

  

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

5ي5ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى


