
َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

غٛابغغ15أنٗايٛرج َجذاخ صانخ14138

ذطع ٔخًط174259ٌٕأنٗاّٚ صانخ عثاش24175

غٛابغغ16أنٗترٕل عصاو عًرا34155ٌ

ثًاَٙ ٔخًط193958ٌٕأنٗدعاء يذًذ انًاغٕط44182

فمظ أرتعٌٕ درجح172340أنٗدعاء يذٚخ اتراْٛى54162

خًص ٔضر194665ٌٕأنٗدٚاَا ضائم درفٕظ64180

فمظ خًطٌٕ درجح153550أنٗرغا عهٙ درٔٚع74183

غٛابغغ16أنٗرَٛى ادًذ دًٕد84157

غٛابغغ16أنٗرٔاٌ يؤٚذ ٕٚضف94176

غٛابغغغأنٗرؤٖ دطاٌ دط104148ٍ

ذطع ٔخًط154459ٌٕأنٗزُٚة َصر دط114124ٍ

أرتع ٔأرتع172744ٌٕأنٗزُّٚ يذًذ اضًاعٛم124147

إدذٖ ٔخًط153651ٌٕأنٗضانٙ جعفر َاصر134184

غٛابغغغأنٗضهًاٌ عٛطٗ انَٕص144135

إدذٖ ٔضر154661ٌٕأنٗضٕنٍٛ َاجٙ خازو154142

ضثع ٔخًط174057ٌٕأنٗفرح يُصٕر خضر164114

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو غأنٗفٕزّٚ يذًذ غٛخ174119

غٛابغغغأنٗنًٗ يذًذ ادًذ184118

ذطع ٔضر185169ٌٕأنٗيار٘ رٔز رضٕاٌ انخٕر194075٘

ضد ٔضر174966ٌٕأنٗياٚا اتراْٛى اتراْٛى204160

ذطع ٔأرتع193049ٌٕأنٗياٚا فٕاز انًذط214108ٍ

غٛابغغ15أنٗيذًٕد دطٍ يذًٕد224188

فمظ ضرٌٕ درجح194160أنٗيٓا اضعذ يذًذ234179

إدذٖ ٔخًط143751ٌٕأنَٕٗر دطٍ يٕض244172ٗ

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو غأنْٗذٚم رزق انًٕع254072ٙ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولى  علم النفس العامنتائج 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

7ي1ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولى  علم النفس العامنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

ضثع ٔثالث142337ٌٕأنْٗذٚم عهٙ عٛط264087ٗ

إدذٖ ٔثالث151631ٌٕأنْٗٛا ادًذ جُٕد274146

ذطع ٔضثع106979ٌٕأنٗٔالء ٔفٛك تاضظ284070

ذطع ٔضر165369ٌٕأنٗٚارا دطٍ غعثا294086ٌ

غٛابغغغأنٗ رانٍٛ يذًذ لاضى303891

غٛابغغ18أنٗ راياَٙ اًٍٚ رضرى313974

غٛابغغ17أنٗ راًٚاٌ ٚاضر داج فرٕح324020

ثًاَٙ ٔضر185068ٌٕأنٗ رخراو ْٛثى يعال334000

أرتع ٔضر174764ٌٕأنٗ ردًٚح يذًٕد دط344054ٍٛ

فمظ أرتعٌٕ درجح172340أنٗ رراَٛا اتراْٛى عٛاظ353916

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف ف13أنٗ ررٔزانٍٛ عهٙ ضهًٛا363968ٌ

غٛابغغغأنٗ ررؤٖ ادًذ ًٚك373869

غٛابغغ16أنٗ ررٚى عهٙ ضهًٛا383870ٌ

خًص ٔأرتع172845ٌٕأنٗ ركُاَّ رفعد اضذ393961

غٛابغغغأنٗ رنجٍٛ عهٙ يذًذ404043

غٛابغغ18أنٗ رياٚا عهٙ يذًذ413922

إدذٖ ٔأرتع162541ٌٕأنٗ ريرضٛم يٛػٛم يٕض424028ٗ

ثًاَٙ ٔضر165268ٌٕأنٗ رَاذانٙ جثرائٛم دُا434018

غٛابغغغأنٗ رَرانٙ تاضم يذفٕض444016

ذطع ٔثالث182139ٌٕأنٗ رْثح يٛػال َصٛر453896

إدذٖ ٔضر164561ٌٕأنٗ رْال عذَاٌ يذًذ464014

غٛابغغغأنٗ رْٛاو َسٚر عطٛه473888ٙ

غٛابغغغأنٗ رٔفاء ٕٚضف انثذٔر484053

غٛابغغ17أنٗ رواتراْٛى ياجذ َاصر493795

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روادًذ فراش غعثا503743ٌ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

7ي2ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولى  علم النفس العامنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روادًذ يذًذ االدًذ512662

  نى ٚطجم نى ٚطجم16أنٗ روادرٚاَا اٚٓاب اضثر522690

  نى ٚطجم نى ٚطجم15أنٗ رواضٛا طالل ادرٚص533501

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رواكرًال يذًذ اتٕ عثاش542915

اثُراٌ ٔخًط173552ٌٕأنٗ روانٛطار ْٛثى غعثا553812ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روانٍٛ عهٙ عٛط563351ٗ

  نى ٚطجم نى ٚطجم16أنٗ رواًٚاٌ يذًذ يرلث573280ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روتاضم يذطٍ غث582904ّ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روتطاو تػٛر ضهطا593470ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روتالل اتراْٛى دهٕا603480

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روذًٛاء دطٍ دغ611566ًّ

  نى ٚطجم نى ٚطجم15أنٗ روثراء يذًذ طث622922ُٙٛ

  نى ٚطجم نى ٚطجم16أنٗ روجًٛهح ضٓٛم تهمٛص633418

  نى ٚطجم نى ٚطجم14أنٗ رودُاٌ تذٚع اضعذ642804

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رودُاٌ يجٛذ جثار651285ِ

  نى ٚطجم نى ٚطجم15أنٗ روخٕنح ضانى انػٛخ صانخ663298

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رودٚاَا يرٔاٌ رضٕا672912ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجم13أنٗ رورايا ياْر عهٕا682622َٙ

غٛابغغ16أنٗ رورَٛى يصطفٗ انخضر693839٘

  نى ٚطجم نى ٚطجم15أنٗ رورْاو عهٙ غاَى702175

اثُراٌ ٔضثع7272ٌٕغأنٗ رورْاو فرج عاص713744ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجم19أنٗ رورْف عهٙ انخضر721522٘

ضد ٔأرتع4646ٌٕغأنٗ رورْف َذٚى غذٕد733844

  نى ٚطجم نى ٚطجم11أنٗ رورٚى راذة عثاش743029

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روزٍٚ انعاتذٍٚ تطاو جْٕر753760ِ

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

7ي3ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولى  علم النفس العامنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

  نى ٚطجم نى ٚطجم15أنٗ روزُٚة عذَاٌ غذٔد763875

  نى ٚطجم نى ٚطجم13أنٗ روزُٚة يانك عٛط772761ٗ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روضارا ياْر راع783257ّٛ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روضارِ إَر طرطٕض791439ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روضاير جًٛم انصانخ803038

  نى ٚطجم نى ٚطجم15أنٗ روغًٛاء يثُٗ ضعذ812302ٌٔ

  نى ٚطجم نى ٚطجم14أنٗ روطارق عثذ انعسٚس انًال خضر823289

  نى ٚطجم نى ٚطجم10أنٗ روعهٙ عًر االضًاعٛم انماضى833369

  نى ٚطجم نى ٚطجم15أنٗ روفائسِ ٚذٛٗ يذًذ843583

  نى ٚطجم نى ٚطجم16أنٗ روفرداٌ خانذ اتراْٛى852699

  نى ٚطجم نى ٚطجم15أنٗ روكُذا ٔاثك دط862298ٍ

  نى ٚطجم نى ٚطجم16أنٗ روكُذِ عهٙ دأد873344

  نى ٚطجم نى ٚطجم15أنٗ روكًٛا اتراْٛى ٕٚضف883293

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رونثاَا يذًذ عثاش893364

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رونٛهٗ يذًذ عثذ انجهٛم903355

  نى ٚطجم نى ٚطجم16أنٗ رونٛهٗ يذًذ عثًا912111ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجم13أنٗ رونٍٛ عٓذ يذًذ923384

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رويذًذ اتراْٛى جسا933521

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رويذًذ ضادٙ ذمال943587

غٛابغغغأنٗ رويذًذ عذَاٌ يذًذ953703

  نى ٚطجم نى ٚطجم14أنٗ رويرح ادًذ يذًذ963066

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رويرٖٔ غرٚف دًٕد973078

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ رويٛرا عهٙ صاف983412ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجم14أنٗ رويٛرٚاو تطاو دط993143ٍ

غٛابغغ15أنٗ روَجٕد ضهًٛاٌ يذًذ1003825

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

7ي4ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولى  علم النفس العامنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

  نى ٚطجم نى ٚطجم12أنٗ روَجٕٖ دطٍ عٕٛد1013345

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روَذٖ عثذٔ دط1023297ٍٛ

20-19 2اٚماف ف20-19 2اٚماف ف17أنٗ روَعًّ جًال اضًاعٛم1033259

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روَغى َثٛم يذًذ1043243

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روَٕر عهٙ ضهًا1052208ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روْاغى ضهطاٌ ْاغى1063876

  نى ٚطجم نى ٚطجمغأنٗ روْثّ نؤ٘ انذط1073577ٍ

  نى ٚطجم نى ٚطجم16أنٗ روْثّ ْٛثى َاصر1083694

  نى ٚطجم نى ٚطجم16أنٗ روُْاء ادًذ درتا1093835

  نى ٚطجم نى ٚطجم15أنٗ رؤضذّ يذًذ انعه1103295ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجم17أنٗ روٚارا ضٓٛم انذًص1113203ٙ

ذطع ٔضثع186179ٌٕذاَٛحايارج عصاو صانخ1123963

غٛابغغغذاَٛحاٚح يذًذ يٕض1133889ٗ

فمظ ضرٌٕ درجح184260ذاَٛحتػرٖ داذى يُٓا1143822

غٛابغغ16ذاَٛحجُٗ يظٓر غاَى1153956

غٛابغغ15ذاَٛحرزاٌ ضعذ يذًذ1164004

ثالز ٔضر174663ٌٕذاَٛحرزاٌ عٛطٗ اتراْٛى1173698

غٛابغغغذاَٛحرَٛى ظٓٛر غاَى1183234

غٛابغغغذاَٛحرؤٖ عادل ضهٛى1193695

إدذٖ ٔضثع165571ٌٕذاَٛحضُاء يصطفٗ غانٛع1204024

ثالز ٔثالث161733ٌٕذاَٛحضٛهفا جثر جثٕر1213973

ضد ٔضثع156176ٌٕذاَٛحفاطًّ ضهٛى رجة1223773

ذطع ٔضر175269ٌٕذاَٛحنجٍٛ لصٙ رٚػ1234035ّ

غٛابغغ15ذاَٛحنٛهٗ جًٛم انخٕر1243854٘

إدذٖ ٔضر174461ٌٕذاَٛحنٛهٗ عثذ انمادر انػٛخ1253689

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

7ي5ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولى  علم النفس العامنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

غٛابغغغذاَٛحيارٚا ادًذ دغ1264048ًّ

ضثع ٔثالث152237ٌٕذاَٛح خَغى عهٙ يذًذ1274199

فمظ خًطٌٕ درجح133750ذاَٛح رترٕل ٕٚضف يصطف1283610ٗ

غٛابغغغذاَٛح رواتراْٛى عهٙ غٕتاص1292995ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغذاَٛح روادًذ عطٛح انًذٛط1303287ٍ

  نى ٚطجم نى ٚطجم14ذاَٛح روادًذ عًاد غٛذا1312727

  نى ٚطجم نى ٚطجم13ذاَٛح روتاضم يذًٕد انذاضٕب1322806

  نى ٚطجم نى ٚطجم10ذاَٛح روتػرٖ ٕٚضف ضركٛص1333206

  نى ٚطجم نى ٚطجم16ذاَٛح روجٕنٛا كًال عثذهللا1343162

  نى ٚطجم نى ٚطجم16ذاَٛح رودُاٌ عذَاٌ انراع1353145ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغذاَٛح رورغا ضًٛر عٛط1363353ٗ

  نى ٚطجم نى ٚطجم17ذاَٛح رورغا عهٙ َصار1372916

  نى ٚطجم نى ٚطجم14ذاَٛح روعالء يذًذ انذرج1382374

  نى ٚطجم نى ٚطجمغذاَٛح روفاطًح فاٚس ادًذ1391701

  نى ٚطجم نى ٚطجم18ذاَٛح رونؤ٘ عثذ انًُعى انٛاش1403296

  نى ٚطجم نى ٚطجمغذاَٛح رويذًذ عهٙ يذًذ1412481

  نى ٚطجم نى ٚطجم13ذاَٛح رويذًذ َذٚى انراع1421545ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجم14ذاَٛح رويخهصّ عهٙ انجاضى1432864

  نى ٚطجم نى ٚطجمغذاَٛح رويُار عثاش انطًاعٛم1443654

غٛابغغغذاَٛح روٚارا عثاش رٚا1454058

ثًاَٙ ٔأرتع4848ٌٕغثانثحانٍٛ عثذ انردًٍ دط1463886ٍٛ

غٛابغغغثانثح رَغى عًاد ٕٚضف1473652

  نى ٚطجم نى ٚطجم15ثانثح روتراءج عهٙ يذًذ148533

فمظ ضثعٌٕ درجح145670ثانثح روضًارج صالح صثرج1492529

  نى ٚطجم نى ٚطجم15ثانثح رؤداد يذًٕد انذرٔٚع1502395

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

7ي6ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة األولى  علم النفس العامنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

  نى ٚطجم نى ٚطجمغثانثح روٕٚضف صانخ عطٛح1512325

غٛابغغغراتعحدال دطٍ ادًذ1523023

خًص ٔضثع165975ٌٕراتعحرٚرا كًٛم عٛط1533248ٗ

اثُراٌ ٔأرتع4242ٌٕغراتعحزُّٚ اَٛص ضٕا1543172

أرتع ٔأرتع152944ٌٕراتعح خرَٛى ضهًٛاٌ خهٛم1554193

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لراءج

7ي7ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛص غعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى


