
ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

اثٕراْ ٚخّظ143852ْٛذا١ٔحاط١ً عٍٟ ػٛتاص13936ٟ

اثٕراْ ٚطر174562ْٛذا١ٔحاالء ازّذ عّزا24023ْ

إزذٜ ٚطثع165571ْٛذا١ٔحاالء تاطُ ع١ظ33927ٝ

ثالز ٚأرتع172643ْٛذا١ٔحاٌش٘زاء تذر زظ43947ٓ

إزذٜ ٚخّظ153651ْٛذا١ٔحاٌّٝ زظ١ٓ اٌع53711ٍٟ

خّض ٚطر155065ْٛذا١ٔحا١ٌظار ِسّذ اتزا63808ُ١٘

ثّأٟ ٚأرتع163248ْٛذا١ٔحا١ٌٓ زظاْ دعىٛر73988

أرتع ٚطر145064ْٛذا١ٔحاِارج عصاَ صاٌر83963

طد ٚأرتع143246ْٛذا١ٔحاِاِٗ ٠اطز ٔذ93824ٖ

ذظع ٚثالث142539ْٛذا١ٔحا١ِٕٗ عثذ اٌس١ٍُ طد103901ٗ١ّ

غ١ابغغغذا١ٔحا٠ح ِسّذ ِٛط113889ٝ

فمظ أرتعْٛ درخح162440ذا١ٔحا٠ح ٠اط١ٓ اتزا124040ُ١٘

فمظ ثالثْٛ درخح141630ذا١ٔحا٠ّاْ عثذ إٌّعُ عثاص133757

اثٕراْ ٚخّظ143852ْٛذا١ٔحا٠ّاْ عٍٟ غا143761ُٔ

إزذٜ ٚخّظ143751ْٛذا١ٔحا٠ٗ عٍٟ ٔاصز153750

ثالز ٚطثع155873ْٛذا١ٔحا٠ٗ عّار ط١ٍّا163919ْ

إزذٜ ٚخّظ163551ْٛذا١ٔحترٛي زظٓ د٠ة173976

خّض ٚخّظ173855ْٛذا١ٔحترٛي عش٠ش ِصطف183893ٝ

ثّأٟ ٚخّظ164258ْٛذا١ٔحترٛي عٍٟ س٠ٕة193696

إزذٜ ٚخّظ143751ْٛذا١ٔحترٛي ٔث١ً اطثز203894

ثالز ٚطر184563ْٛذا١ٔحتزاءٖ ِسّذ ع213967ٍٟ

ثّأٟ ٚخّظ144458ْٛذا١ٔحتؼزٜ زاذُ ِٕٙا223822

اثٕراْ ٚخّظ173552ْٛذا١ٔحتؼزٜ عثذ اٌٍط١ف اٌخط١ة232835

إزذٜ ٚعؼز14721ْٚذا١ٔحتؼزٜ غظاْ عر١ك243902

فمظ خّظْٛ درخح153550ذا١ٔحتؼزٜ ١ِٕز ط١ٍّا253971ْ

اٌذرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثانية  أصول التدريسنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

:                ِذلك وراتح

ع١ّذ اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.د.أ

:        ِذلك لزاءج

1ِٓ14

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

اٌذرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثانية  أصول التدريسنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

فمظ طرْٛ درخح164460ذا١ٔحتٍظُ واطز ط١ٍّا263979ْ

غ١ابغغغذا١ٔحذ١ّاء صاٌر ازّذ273692

غ١ابغغغذا١ٔحخ١ٍّٗ عثذ هللا طع283779ّٗ

خّض ٚأرتع153045ْٛذا١ٔحخٕٝ ِظٙز غا293956ُٔ

فمظ خّظْٛ درخح153550ذا١ٔحخٌٟٛ خاتز اٌزعٛا303957ْ

طد ٚطر165066ْٛذا١ٔحخ٠ًٛ ر٠ّْٛ اطثز313955

فمظ خّظْٛ درخح163450ذا١ٔحزال اتزا١ُ٘ اتزا324046ُ١٘

طد ٚخّظ164056ْٛذا١ٔحزال زث١ة ازّذ334026

أرتع عؼزج14014ذا١ٔحزال زظٓ عثذ اٌزز343776ّٓ

أرتع ٚثّا176784ْٛٔذا١ٔحزال رِضاْ سغ١ثح354051

اثٕراْ ٚأرتع172542ْٛذا١ٔحزال ط١ّز ِصطف363909ٝ

طد ٚطثع166076ْٛذا١ٔحزال ط١ًٙ زظ373780ٓ

ذظع ٚثالث152439ْٛذا١ٔحزال ٔافذ ز١ذر383865

اثٕراْ ٚطر184462ْٛذا١ٔحزال ٠اط١ٓ لاض393995ٟ

اثٕراْ ٚثالث151732ْٛذا١ٔحدار٠ٓ ِسّذ د٠ة403721

إزذٜ ٚذظع187391ْٛذا١ٔحد٠أا عٍٟ عثاص414002

فمظ ثالثْٛ درخح151530ذا١ٔحد٠أا ِسّذ ع424050ٍٟ

خّض ٚطثع165975ْٛذا١ٔحد٠أا ِسّذ ِسّذ434005

غ١ابغغغذا١ٔحد٠ّا عّاد ِسّذ443747

ثّأٟ ٚعؼز161228ْٚذا١ٔحراػ١ً ِسّذ اٌثذٚر453820

ثالز ٚخّظ153853ْٛذا١ٔحراواي ِزٚاْ زٕا463842

خّض ٚثالث142135ْٛذا١ٔحراِا ازّذ ِعال473846

إزذٜ ٚأرتع152641ْٛذا١ٔحراِا اطاِٗ فراز483806ٟ

خّض ٚخّظ173855ْٛذا١ٔحراِا زاذُ ِسّذ493857

طثع ٚخّظ164157ْٛذا١ٔحراِا ٘ائً ع503680ٍٟ

:                ِذلك وراتح

ع١ّذ اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.د.أ

:        ِذلك لزاءج

2ِٓ14

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

اٌذرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثانية  أصول التدريسنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

غ١ابغغغذا١ٔحرد٠ٕٗ ١٘ثُ ٚٔٛص513895

غ١ابغغ15ذا١ٔحرساْ طعذ ِسّذ524004

إزذٜ ٚخّظ143751ْٛذا١ٔحرساْ ػعالْ د٠ة533972

فمظ خّظْٛ درخح163450ذا١ٔحرساْ ع١ظٝ اتزا543698ُ١٘

طد ٚأرتع133346ْٛذا١ٔحرساْ ١ِٕز عثاص553678

إزذٜ ٚخّظ143751ْٛذا١ٔحرػا طاٌة عّزا563892ْ

أرتع ٚثّا166884ْٛٔذا١ٔحرػا عثذ اٌىز٠ُ ِسّذ573728

طثع ٚثالث162137ْٛذا١ٔحرػا ِسّذ ٚٔٛص584015

غ١ابغغ14ذا١ٔحرػا ِذزد د٠ة594013

اثٕراْ ٚخّظ153752ْٛذا١ٔحرغذ عٍٟ وس603674ٍٗ

ثالز ٚثالث141933ْٛذا١ٔحرٔا ٔظ١ز ع613821ٍٟ

غ١ابغغغذا١ٔحر١ُٔ ظ١ٙز غا623234ُٔ

طثع ٚخّظ154257ْٛذا١ٔحر٘اَ تظاَ ازّذ633790

ثالز ٚثالث141933ْٛذا١ٔحر٘ف عٍٟ اٌعد644019ٟ

إزذٜ ٚخّظ153651ْٛذا١ٔحر٘ف عٍٟ د٠ٛب653675

فمظ طرْٛ درخح174360ذا١ٔحر٘ف ِذ٠ٓ ٚطٛف663994

ضثظ غغضثظ غغ15ذا١ٔحر٘ف ِّذٚذ طعا673873ْ

اثٕراْ ٚخّظ173552ْٛذا١ٔحرٚاْ ِسّذ ِسّذ683720

ذظع ٚثّا177289ْٛٔذا١ٔحرٚاْ ٠س١ٝ ازّذ693948

غ١ابغغغذا١ٔحرٚال عٍٟ ِسّذ703868

اثٕراْ ٚطر164662ْٛذا١ٔحرؤٜ ط١ٍّاْ اطّاع713999ً١

طد ٚطثع136376ْٛذا١ٔحرؤٜ عادي ط723695ُ١ٍ

ثّأٟ ٚطر165268ْٛذا١ٔحرؤٜ عّاد وٕاج733840

خّض ٚعؼز141125ْٚذا١ٔحر٠ُ ازّذ عٍٛع743772

إزذٜ ٚعؼز14721ْٚذا١ٔحر٠ُ ازّذ ع753911ٍٟ

:                ِذلك وراتح

ع١ّذ اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.د.أ

:        ِذلك لزاءج

3ِٓ14

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

اٌذرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثانية  أصول التدريسنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

ثّأٟ ٚطر155368ْٛذا١ٔحر٠ُ تالي ززفٛع763717

إزذٜ ٚذظع157691ْٛذا١ٔحر٠ُ عاتذ ط١ٍّا773986ْ

فمظ طثعْٛ درخح155570ذا١ٔحر٠ُ عٍٟ داٚد783906

اثٕراْ ٚأرتع152742ْٛذا١ٔحر٠ُ ِسّذ اتزا793850ُ١٘

ثالز ٚثّا137083ْٛٔذا١ٔحر٠ُ ٔذار خضٛر803932

ثّأٟ ٚخّظ164258ْٛذا١ٔحر٠ُ ٠ٛطف زظ813920ٓ

ثالز ٚخّظ183553ْٛذا١ٔحر٠ّا ِسّذ ع823687ٍٟ

20-19 2 ا٠ماف ف20-19 2 ا٠ماف ف13ذا١ٔحر٠ّح زظٓ رزاي833660

اثٕراْ ٚخّظ153752ْٛذا١ٔحس٠ٕة رضٛاْ ط843975ٍَٛ

إزذٜ ٚخّظ143751ْٛذا١ٔحس٠ٕة ط١ٍّاْ اٌؼ١خ853912

فمظ خّظْٛ درخح163450ذا١ٔحس٠ٕة ِسّٛد ززتٛل863951ٟ

خّض ٚطر155065ْٛذا١ٔحس٠ٕٗ ٠اطز طّعٛي873908

طثع ٚطر155267ْٛذا١ٔحطارٖ طاِز طزاف883874

إزذٜ ٚثّا146781ْٛٔذا١ٔحطارٖ ٔش٠ٗ اٌع893800ٍٟ

إزذٜ ٚخّظ153651ْٛذا١ٔحطارٖ ٔٛرص ع903907ٍٟ

أرتع ٚأرتع133144ْٛذا١ٔحطارٖ ٠سٟ اطعذ913734

اثٕراْ ٚطثع165672ْٛذا١ٔحطاٌٟ زاذُ طٍّا923722ْ

ذظع ٚطر165369ْٛذا١ٔحطأذٞ ط١ّز اٌّسّذ933751

أرتع ٚثالث3434ْٛغذا١ٔحطأذٞ ِعٓ فخٛر943859

ذظع ٚأرتع143549ْٛذا١ٔحطالف ِسّذ طٍّا953918ْ

ذظع ٚثالث152439ْٛذا١ٔحطٍّاْ عٍٟ طىاف963862

ثّأٟ ٚعؼز141428ْٚذا١ٔحطٕاء ِصطفٝ ػا١ٌغ974024

طثع ٚخّظ164157ْٛذا١ٔحطٛساْ زظٓ خّع984012ٗ

طد ٚطر155166ْٛذا١ٔحطٛساْ طاِٟ زظ993958ٓ١

خّض ٚطر164965ْٛذا١ٔحطٛطٓ طاٌة غا1003950ُٔ

:                ِذلك وراتح

ع١ّذ اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.د.أ

:        ِذلك لزاءج

4ِٓ14

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

اٌذرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثانية  أصول التدريسنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

إزذٜ ٚثّا176481ْٛٔذا١ٔحطٛطٓ ِسّذ ا١ِز اٌفاز1013903ٍٟ

طثع ٚثالث142337ْٛذا١ٔحط١ٍفا خثز خثٛر1023973

أرتع ٚطثع155974ْٛذا١ٔحط١ّٛٔٗ ا١ٌاص ِٕٙا1033847

طد ٚخّظ154156ْٛذا١ٔحػذا عثذ اٌىز٠ُ عّزا1044025ْ

ذظع ٚعؼز161329ْٚذا١ٔحػٙذ ِسّذ راض1053934ٟ

فمظ ثالثْٛ درخح161430ذا١ٔحػ١ُ عشخ طعذ1063964ٖ

طد ٚخّظ144256ْٛذا١ٔحصثا فؤاد صاتز1073867

ذظع ٚخّظ154459ْٛذا١ٔحضسٝ ِسّذ ِسّذ1083784

إزذٜ ٚطثع165571ْٛذا١ٔحعفزاء فؤاد ط١ٍّا1093809ْ

ثّأٟ ٚطر145468ْٛذا١ٔحعفزاء ٚارز ِسّذ1104047

اثٕراْ ٚخّظ163652ْٛذا١ٔحعٍٟ ٠ٛطف ِسّٛد1114031

فمظ ثالثْٛ درخح141630ذا١ٔحغزاَ ١٘ثُ ػذٚد1123789

فمظ خّظْٛ درخح153550ذا١ٔحغشي ٠ٛٔض ط١ٍّا1133940ْ

ذظع ٚأرتع153449ْٛذا١ٔحغفزاْ ٔث١ً ع1144044ٍٟ

ذظع ٚثّا167389ْٛٔذا١ٔحغٕٖٛ زظٓ اتزا1153905ُ١٘

اثٕراْ ٚخّظ173552ْٛذا١ٔحغٕٖٛ غز٠ة زظ1163762ٓ١

فمظ خّظْٛ درخح143650ذا١ٔحغٕٝ ِٕذر ِزع1174039ٟ

اثٕراْ ٚعؼز14822ْٚذا١ٔحفاذٓ خ١اَ لاط1183871ُ

ثّأٟ ٚثالث142438ْٛذا١ٔحفاذٓ ١٘ثُ عثاص1194003

ذظع ٚخّظ174259ْٛذا١ٔحفاطّٗ زظ١ٓ ِسّذ1203709

اثٕراْ ٚخّظ153752ْٛذا١ٔحفاطّٗ ط١ٍُ رخة1213773

أرتع ٚعؼز15924ْٚذا١ٔحفاطّٗ ٠ٛطف خ١ٕذ1223683ٞ

أرتع عؼزج14014ذا١ٔحفزذ ط١ّز ِثارن1233733

أرتع ٚخّظ144054ْٛذا١ٔحف١ف١اْ عٍٟ ط٠ٛذا1243864ْ

غ١ابغغ15ذا١ٔحواذ١ا اوزَ عطاف1253981

:                ِذلك وراتح

ع١ّذ اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.د.أ

:        ِذلك لزاءج

5ِٓ14

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

اٌذرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثانية  أصول التدريسنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

20-19 2 ا٠ماف ف20-19 2 ا٠ماف فغذا١ٔحوٕأٗ ِسّذ زظ1263863ٓ

ثالز ٚخّظ173653ْٛذا١ٔحوٕذٖ ٔٛفً االزّذ1273805

ذظع ٚطثع176279ْٛذا١ٔحالرا ١٘ثُ ط١ٍّا1283944ْ

ثالز ٚطثع155873ْٛذا١ٔحالٔا زاِذ ِسّذ1293851

ثالز ٚأرتع172643ْٛذا١ٔحٌثأح عّاد اٌذ٠ٓ ِٕصٛر1304030

طد ٚأرتع172946ْٛذا١ٔحٌد١ٓ عٍٟ ِصطف1314038ٝ

ثالز ٚثالث132033ْٛذا١ٔحٌد١ٓ لصٟ ر٠ؼ1324035ٗ

ثالز ٚطثع165773ْٛذا١ٔح١ٌّض طاٌة اتزا1333815ُ١٘

ثالز ٚطر144963ْٛذا١ٔح١ٌّض ِسّذ ِسّذ1343739

ثالز ٚطر164763ْٛذا١ٔحٌٛر٠ٓ عذٔاْ خٍٛف1353924

فمظ طثعْٛ درخح165470ذا١ٔح١ٌاي ٠اطز زّذا1363965ْ

طثع ٚخّظ164157ْٛذا١ٔح١ٌشا غظاْ زظ1374029ٓ

طثع ٚأرتع143347ْٛذا١ٔح١ٌٍٝ خ١ًّ اٌخٛر1383854ٞ

فمظ خّظْٛ درخح153550ذا١ٔح١ٌٍٝ عثذ اٌمادر اٌؼ١خ1393689

ثّأٟ ٚخّظ154358ْٛذا١ٔح١ٌٓ ِسظٓ ع1403929ٍٟ

فمظ خّظْٛ درخح143650ذا١ٔح١ٌٕا عٍٟ ِصطف1413977ٝ

أرتع ٚأرتع182644ْٛذا١ٔح١ٌٕذا ِسّذ زظ1423707ٓ١

فمظ طرْٛ درخح174360ذا١ٔحِارٞ عذٔاْ ِسّذ1433985

اثٕراْ ٚخّظ143852ْٛذا١ٔحِار٠ا ازّذ دغ1444048ّٗ

فمظ طرْٛ درخح154560ذا١ٔحِا٠ا ازّذ اتزا1453828ُ١٘

فمظ أرتعْٛ درخح142640ذا١ٔحِا٠ا زظٓ تذر1464049

فمظ أرتعْٛ درخح152540ذا١ٔحِا٠ا زظٓ تالي1473801

أرتع ٚأرتع162844ْٛذا١ٔحِا٠ا ط١ٍّاْ زظ1483849ٓ

طد ٚطر155166ْٛذا١ٔحِا٠ا عثذ اٌىز٠ُ اتزا1493898ُ١٘

طد ٚطر184866ْٛذا١ٔحِا٠ا عٍٟ س٠ٕة1503914
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خّض ٚثّا147185ْٛٔذا١ٔحِا٠ا عّاد ٠ٛطف1513738

أرتع ٚخّظ144054ْٛذا١ٔحِا٠ا ِٕذر ػعثا1524021ْ

ذظع ٚخّظ184159ْٛذا١ٔحِا٠ظٗ ِضار ِٛط1533969ٝ

طد ٚثّا157186ْٛٔذا١ٔحِساطٓ طاٌُ ع١ظ1543984ٝ

طثع ٚخّظ154257ْٛذا١ٔحِزاَ عٍٟ ط١ٍّا1553814ْ

خّض ٚخّظ163955ْٛذا١ٔحِزاَ ِع١ٓ خضٛر1563926

خّض ٚأرتع153045ْٛذا١ٔحِزاَ ِٛطٝ ٚطٛف1573826

فمظ أرتعْٛ درخح152540ذا١ٔحِزذ ازّذ ع1584041ٍٟ

أرتع ٚخّظ163854ْٛذا١ٔحِزذ تاطُ ازّذ1593978

ذظع ٚعؼز161329ْٚذا١ٔحِزذ ٔشار در٠ٚغ1603752

ثالز ٚطر174663ْٛذا١ٔحِزٚج ِسّٛد ػا1613966ٓ١٘

طد ٚثالث162036ْٛذا١ٔحِزٖٚ ِعزٚف ع1623962ٍٟ

طد ٚعؼز151126ْٚذا١ٔحِز٠ُ سوز٠ا ِسٟ اٌذ1633690ٓ٠

اثٕراْ ٚطثع165672ْٛذا١ٔحِز٠ُ عذٔاْ زظ1644008ٓ

خّض ٚخّظ173855ْٛذا١ٔحِز٠ُ غ١از ع1653997ٍٟ

ثالز ٚعؼز14923ْٚذا١ٔحِز٠ُ ِسّٛد ر٠ض1663841

إزذٜ ٚأرتع172441ْٛذا١ٔحِٕار عٍٟ ع1673688ٍٟ

ذظع ٚطثع146579ْٛذا١ٔحِٕٝ زظٓ ضٍع1683764

غ١ابغغ14ذا١ٔحِٟ عٍٟ زظ1693807ٓ١

إزذٜ ٚثالث171431ْٛذا١ٔح١ِار ط١ّز ع1703983ٍٟ

ثالز ٚطثع185573ْٛذا١ٔح١ِزٔا ٔاصز ِسّٛد1713937

طد ٚخّظ144256ْٛذا١ٔح١ِض اٌز٠ُ ٔشار ِصطف1723938ٝ

إزذٜ ٚثالث141731ْٛذا١ٔح١ِض عٍٟ ط١ٍّا1733855ْ

إزذٜ ٚطر164561ْٛذا١ٔح١ِظا سوز٠ا اٌع1743792ٍٟ

طد ٚطثع175976ْٛذا١ٔح١ِظاء راِر ع1753996ٍٟ
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اثٕراْ ٚطثع165672ْٛذا١ٔح١ِظُ زظاْ زظ1763767ٓ

طثع ٚطر184967ْٛذا١ٔح١ِّٛٔٗ عٍٟ طعذ1773941

فمظ أرتعْٛ درخح162440ذا١ٔحٔاد٠ا اٌث١ز اٌسز٠ز1784006

إزذٜ ٚخّظ153651ْٛذا١ٔحٔاد٠ٓ عٍٟ ط١ار1793945ٖ

أرتع ٚطر145064ْٛذا١ٔحٔأا ٠ٛطف ع١ظ1803935ٝ

طد ٚعؼز17926ْٚذا١ٔحٔذٜ زّذ زّذ1813990

فمظ خّظْٛ درخح143650ذا١ٔحٔذٜ ِسظٓ زظ1823910ٓ

فمظ خّظْٛ درخح163450ذا١ٔحٔعّٝ ٔث١ٗ ط١ٍّا1833810ْ

أرتع ٚثّا156984ْٛٔذا١ٔحٔغُ خٙاد خشا1843949َ

إزذٜ ٚخّظ143751ْٛذا١ٔحٔغُ ِسّذ صاٌر1853904

ذظع ٚأرتع143549ْٛذا١ٔحٔغُ ِسّٛد زظ1863900ٓ

فمظ طرْٛ درخح174360ذا١ٔحٔغُ ِٕذر داٚد1873917

طد ٚطر194766ْٛذا١ٔحٔٙٝ فٙذ عٕم1883758ٗ

إزذٜ ٚخّظ153651ْٛذا١ٔحٔٛر زظٓ طاتك1893928

اثٕراْ ٚطثع155772ْٛذا١ٔحٔٛر عٍٟ زّذا1903913ْ

خّض ٚخّظ144155ْٛذا١ٔحٔٛر ع١ظٝ ع1913933ٍٟ

أرتع ٚخّظ173754ْٛذا١ٔحٔٛر ٌؤٞ وٍث1923991َٛ

ذظع ٚطر165369ْٛذا١ٔحٔٛرا ِسّذ زظ1934032ٓ

أرتع ٚثّا156984ْٛٔذا١ٔح٘ثح اتزا١ُ٘ دغ1943697ّٗ

إزذٜ ٚخّظ163551ْٛذا١ٔح٘ثٗ عٍٟ زث١ة1954017

فمظ طثعْٛ درخح145670ذا١ٔح٘ثٗ ِسّذ ٚٔٛص1963952

إزذٜ ٚطر164561ْٛذا١ٔح٘ثٗ ٔذ٠ُ ِسّذ1973931

فمظ خّظْٛ درخح153550ذا١ٔح٘ذ٠ً غاٌة ذ١ؼٛر1983960ٞ

أرتع ٚخّظ134154ْٛذا١ٔح٘ذ٠ً ٘أٟ عثٛد1993856

ذظع ٚأرتع4949ْٛغذا١ٔح٘ذ٠ً ٚز١ذ عط2003853ٗ١
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20-19 ا٠ماف عاَ 20-19 ا٠ماف عاَ غذا١ٔح٘ذ٠ً ٠ٛطف طعٛد2013834

فمظ خّظْٛ درخح163450ذا١ٔح٘شار اتزا١ُ٘ ِسّذ2023939

ثالز ٚخّظ143953ْٛذا١ٔح٘شار عٍٟ ِسّذ2033970

خّض ٚخّظ163955ْٛذا١ٔح٘ال عثذ اٌىز٠ُ اتزا2043921ُ١٘

اثٕراْ ٚخّظ143852ْٛذا١ٔح١٘ا ازّذ زظ2053953ٓ

طثع ٚعؼز141327ْٚذا١ٔح١٘ا عثذ اٌزساق ط١ٍّا2064001ْ

طد ٚطثع166076ْٛذا١ٔح١٘ا عثذ هللا ١ِا2073998

طثع ٚطر145367ْٛذا١ٔح١٘ا فزاص عال2083724ْ

فمظ طثعْٛ درخح175370ذا١ٔح١٘ا ٔش٠ٗ اتزا2093923ُ١٘

طد ٚعؼز141226ْٚذا١ٔح١ٍ١٘ٓ ِسّذ رطال2103915ْ

طثع ٚطثع166177ْٛذا١ٔح١ّ٘ا غظاْ د٠ة2113897

ثّأٟ ٚخّظ164258ْٛذا١ٔح٠ارا خاتز طال2123954ِٟ

خّض ٚثالث171835ْٛذا١ٔح٠ارا زظ١ٓ اٌؼاعز2134042

طد ٚعؼز151126ْٚذا١ٔح٠اط١ّٓ زظٓ درغا2143858َ

فمظ عؼزْٚ درخح14620ذا١ٔح٠أا عٍٟ خضز2153729

خّض ٚطر145165ْٛذا١ٔح٠ظزٜ سوز٠ا رخة2163992

اثٕراْ ٚخّظ153752ْٛذا١ٔح خا١ٌٓ ١٘ثُ اٌع2174192ٍٟ

أرتع ٚخّظ144054ْٛذا١ٔح خالرا اتزا١ُ٘ عٕم2184197ٗ

خّض ٚخّظ134255ْٛذا١ٔح خالرا عثذ اٌىز٠ُ ازّذ2194196

اثٕراْ ٚخّظ133952ْٛذا١ٔح خِسّذ عٍٟ عثذ هللا2204195

فمظ ثالثْٛ درخح151530ذا١ٔح خٔغُ عٍٟ ِسّذ2214199

أرتع ٚطر174764ْٛذا١ٔح خ٘ثح هللا زّشج زظ2224191ٓ١

أرتع ٚطر154964ْٛذا١ٔح خ٘ثح غظاْ ٍِس2234201ُ

فمظ خّظْٛ درخح153550ذا١ٔح خ٘ذ٠ً عٍٟ ع١ظ2244194ٝ

غ١ابغغ10ذا١ٔح رار٠ح عٍٟ ِٛط2253622ٝ
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غ١ابغغغذا١ٔح راالء خاٌذ ط٠ٛذ2263331

اثٕراْ ٚأرتع182442ْٛذا١ٔح رترٛي ٠ٛطف ِصطف2273610ٝ

غ١ابغغ14ذا١ٔح رخ٠ٛض ا١ٔض ػا2283419ٓ١٘

ثّأٟ ٚثّا196988ْٛٔذا١ٔح ررٚسا ٔذ٠ُ تذٚر2293770

ثالز ٚأرتع152843ْٛذا١ٔح رر٠ُ ِذزاخ ع١ظ2303884ٝ

إزذٜ ٚخّظ123951ْٛذا١ٔح رعشٖ عٍٟ اٌّعزٚف2313565

غ١ابغغ14ذا١ٔح رغشي خٙاد اتزا2323424ُ١٘

غ١ابغغغذا١ٔح رالٔا عشخ سا٘ز2333617

غ١ابغغغذا١ٔح رٌثٕٝ ِاٌه د٠ٛب2343614

فمظ خّظْٛ درخح163450ذا١ٔح رِا٠ا ازّذ زظ2353579ٓ

غ١ابغغ12ذا١ٔح رِسّذ ٚف١ك ػعثا2363232ْ

إزذٜ ٚخّظ143751ْٛذا١ٔح رِٟ ِسّذ ٔٛذ2373342

فمظ ثالثْٛ درخح161430ذا١ٔح رَاتزا١ُ٘ عٍٟ ػٛتاص2382995ٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَازّذ عط١ح اٌّس١ظ2393287ٓ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَازّذ عّاد ػ١سا2402727

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَاطّا ِسّذ اطّاع2412709ً١

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَاطّاع١ً خاٌذ اٌساج ِسّذ ع2422974ٍٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد12ًذا١ٔح رَاالء عثذ اٌزساق فٙذ2433887

غ١ابغغغذا١ٔح رَأدٟ ازّذ اتزا2442670ُ١٘

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَا٠ٗ ٚخذٞ عثّا2452834ْ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَتاطً ِسّٛد اٌساطٛب2462806

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَتؼزٜ ٠ٛطف طزو١ض2473206

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَثٕاء ازّذ عثاص2483067

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد16ًذا١ٔح رَخا١ٔد زظ١ٓ لاط2492266ُ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد10ًذا١ٔح رَخٛط١ٍٓ عٍٟ زظ2503503ٓ١
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            عٍٟ ط١ٍُ



ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

اٌذرخح إٌٙائ١ح
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  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَخ١ٌٛا وّاي عثذهللا2513162

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَزظٓ داٚٚد خاط2522669ُ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد15ًذا١ٔح رَزٕاْ عذٔاْ اٌزاع2533145ٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَخضز عٍٟ طٍٙة2543173

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَد٠ّا عثذ اٌس١ّذ ٠ٛطف2552280

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَرػا عٍٟ ٔصار2562916

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَرفا ٔثار اٌدعظ2572740

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَر١ُٔ صاٌر اتٛ طٍى2582758ٗ

ثالز ٚأرتع4343ْٛغذا١ٔح رَر٘ف عادي اطعذ2592775

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَر٘ف ١٘ٚة دٚتا2603318

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد5ًذا١ٔح رَرٚس ٔع١ُ عثاص2613325

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَر٠ُ س٘ز اٌذ٠ٓ اتزا2623505ُ١٘

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَطاٌٟ عشخ سا٘ز2633138

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد12ًذا١ٔح رَطأذرا ز١ذر إٌد2642811ٍٗ

اثٕراْ ٚخّظ143852ْٛذا١ٔح رَعال ٔاخر عذر2653453ٖ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد10ًذا١ٔح رَعالء ِسّذ اٌذرج2662374

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَع١ٍاء عٍٟ عٍٛع2673346

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَفاطّح ازّذ د٠ة2683662

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَفاطّح فا٠ش ازّذ2691701

أرتع ٚخّظ144054ْٛذا١ٔح رَفاطّٗ ٠ٛطف ززتا2703336

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رٌَثٕٝ ٠سٟ در٠ٚغ2713101

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رٌَؤٞ عثذ إٌّعُ ا١ٌاص2723296

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَِارٞ ز١ذر اٌؼّا2732606ٌٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد13ًذا١ٔح رَِدذ ِسّذ طال2743047ِٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَِسّذ خٛدخ اٌصاٌر2753547
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  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَِسّذ عٍٟ ِسّذ2762481

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد10ًذا١ٔح رَِسّذ ٔذ٠ُ اٌزاع2771545ٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَِخٍصٗ عٍٟ اٌداط2782864ُ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَِصٍر خاطُ عى2793290ٍٗ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَِٕار عثاص اٌظّاع2803654ً١

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد10ًذا١ٔح ر١َِار اطاِح زّٛد2813247

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد14ًذا١ٔح رَٔثاي تظاَ اٌخط١ة2823275

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد17ًذا١ٔح رَٔٛر ِسّذ اطّاع2833529ً١

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَ٘ادٞ ِسّذ اٌعدٛج2842893

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَ٘ذ٠ً اصف طال2852626ِٗ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح ر١َ٘ا ِزٚاْ دٚػ2863300ٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد15ًذا١ٔح رَٚخ١ٙٗ ازّذ اتٛ تىز2872250

طثع ٚثالث132437ْٛذا١ٔح ر٠َارا عثاص ر٠ا2884058

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح ر٠َٛطف ِسّذ اٌغثٛا2893291ْ

ذظع ٚخّظ164359ْٛثاٌثحار٠ح ع١ظٝ ِسّذ2903681

ثّأٟ ٚخّظ104858ْٛثاٌثحاالء ٔٛفً ذزط١ظ2913517ٟ

فمظ أرتعْٛ درخح83240ثاٌثحا١ٌٓ عثذ اٌززّٓ زظ2923886ٓ١

إزذٜ ٚطر134861ْٛثاٌثحترٛي ِسٟ ف١اض2934057

فمظ عؼزْٚ درخح15520ثاٌثحزٕاْ عّاد اٌذ٠ٓ اٌخٍف اٌخزاتح2943546

أرتع ٚأرتع103444ْٛثاٌثحزٕاْ ِسّذ اٌصّٛع2953467ٗ

غ١ابغغغثاٌثحراِا ٠ٛٔض ِسّذ2963494

ذظع ٚثّا167389ْٛٔثاٌثحرتاب ازّذ ازّذ2973833

اثٕراْ ٚخّظ133952ْٛثاٌثحرتٝ زظٓ ع2983730ٍٟ

20-19 2 ا٠ماف ف20-19 2 ا٠ماف ف6ثاٌثحرػا طٍّاْ ازّذ2993489

غ١ابغغغثاٌثحرٔا طائز زّٛد3003477
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            عٍٟ ط١ٍُ



ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

اٌذرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثانية  أصول التدريسنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

غ١ابغغ13ثاٌثحر٘ف ِسّذ ٘الي3013474

غ١ابغغ17ثاٌثحر٘ف ٠اطز ازّذ3023615

غ١ابغغ10ثاٌثحر٠ُ فؤاد رتع3033831

اثٕراْ ٚثالث131932ْٛثاٌثحر٠ّا ٠اطز ط١ٍّا3043804ْ

ثالز ٚعؼز15823ْٚثاٌثحطارٖ ١٘ثُ دٌٛي3053504

20-19 ا٠ماف عاَ 20-19 ا٠ماف عاَ 12ثاٌثحػذا ٔصز االطّاع3063010ً١

إزذٜ ٚطر134861ْٛثاٌثحػذٜ ِسّٛد ػذٚد3073732

غ١ابغغ15ثاٌثحعال ِسّذ عثذهللا3083553

20-19 2 ا٠ماف ف20-19 2 ا٠ماف ف17ثاٌثحفاسٖ ازّذ عثّا3093769ْ

اثٕراْ ٚثالث181432ْٛثاٌثحوٕأٗ ازّذ ازّذ3103625

ثّأٟ ٚثالث172138ْٛثاٌثحٌثٕٝ عٍٟ اطّاع3113439ً١

ذظع ٚأرتع153449ْٛثاٌثح١ٌٓ ِاخذ ِسّذ3123735

20-19 2+1ا٠ماف ف20-19 2+1ا٠ماف ف10ثاٌثحِا٠ا غاسٞ اٌخ3133548ً١ٍ

غ١ابغغغثاٌثح١ِالد ِسّذ ػعثا3143602ْ

غ١ابغغ14ثاٌثحٔٛر ِسّٛد تالي3153811

ذظع ٚخّظ144559ْٛثاٌثحٔٛر٘اْ عٍٟ لذار3163787

ذظع ٚثالث3939ْٛغثاٌثحٚئاَ طٍّاْ تىز3173612ٖ

طثع ٚعؼز151227ْٚثاٌثح٠ارا ازّذ فر١ا3183594ْ

ثّأٟ ٚأرتع113748ْٛثاٌثح رراِا ِسّذ ط١ٍّا3193656ْ

غ١ابغغغثاٌثح ررغذ عثذ اٌٍط١ف اٌظ١ٍّا3203350ْ

غ١ابغغ12ثاٌثح رغفزاْ خاتز خ3213635ً١ٍ

ثالز ٚخّظ183553ْٛثاٌثح ر١ٌٕا ط١ٍّاْ عث١ذ3223361

طد ٚخّظ173956ْٛثاٌثح رٔٛر فٙذ عٕمح3233527

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَازّذ تادٞ طع١ذ اٌثىٛر3243542

فمظ طرْٛ درخح55560ثاٌثح رَازّذ طٍّاْ زظ3253194ٓ
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  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد14ًثاٌثح رَتزاءج عٍٟ ِسّذ326533
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَخاٌذ ِسّذ إٌادر3272976
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَخضز ثائز رت١ع3282816
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَرتا زّشٖ تٍٛي3293190
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد9ًثاٌثح رَرت١ع زاِذ سا٘ز330481
اثٕراْ ٚخّظ173552ْٛثاٌثح رَطّارج صالذ صثزج3312529
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد17ًثاٌثح رَػ١ز٠ٓ اطّاع١ً اتزا١ُ٘ ِسّذ3322999
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد15ًثاٌثح رَعال ِسّذ ع3332602ٍٟ
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَعٍٟ ط١ًٙ ػعثا3343320ْ
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَوارٚي تظاَ زثغ3352801
ثّأٟ ٚعؼز101828ْٚثاٌثح رَِزاَ عذٔاْ زّٛد3362674
غ١ابغغغثاٌثح رَِزٚج اطّاع١ً اطّاع3372476ً١
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح ر١َٔف١ٓ ِسّذ ط١ٍّا3382812ْ
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد8ًثاٌثح رَٕ٘ادٞ فا٠ش عاد3392649ٌٟ
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَٚداد ِسّٛد اٌذر٠ٚغ3402395
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد14ًثاٌثح رَٚفاء ز١ذر عاص341970ٟ
غ١ابغغ8راتعحثزاء ِسّذ ط3422792ٍَٛ
غ١ابغغ17راتعحزال ع١ظٝ ٚطٛف3433429
فمظ طرْٛ درخح114960راتعحرغذٖ ع١ظٝ ِسّذ3443604
إزذٜ ٚطر124961ْٛراتعحر٘ف ط١ّر اطّاع3453638ً١
غ١ابغغ19راتعحطأذٞ اوزَ اٌسظ3463616ٓ١
خّض ٚطر125365ْٛراتعحفاطّٗ طالي ِسّذ3473646
أرتع ٚعؼز16824ْٚراتعحوٍٛد٠ا ِع١ٓ زٕا3483459
غ١ابغغ17راتعح١ٔف١ٓ زٕا تؼار3493481ٖ
غ١ابغغ16راتعح١٘ا ٠ٛطف رزاي3503555
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد11ًراتعح رَغأذٞ ِخٍٛف ع3512322ٍٟ
فمظ خّظْٛ درخح123850راتعح رَِزذ ط١ّز ِسّذ3522815
  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد17ًَ ذا١ٔح رفاطّٗ طاِز اٌز٠ض ادٌة3535443
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