
(االسئلة مؤتمتة)   

َظرٌعًهٍ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

خًص وأرتعى4545ٌغذاَُحاَح يذًذ يىض13889ً

ضثع وخًطى124557ٌذاَُحاًَاٌ عثذ انًُعى عثاش23757

غُابغغغذاَُحدارٍَ يذًذ دَة33721

غُابغغغذاَُحردَُه هُثى وَىش43895

غُابغغغذاَُحرشا يذدد دَة54013

غُابغغغذاَُحرَُى ظهُر غاَى63234

إدذي وضثعى185371ٌذاَُحياَا دطٍ تذر74049

20-19 اَقاف عاو 20-19 اَقاف عاو 16ذاَُحهذَم َىضف ضعىد83834

غُابغغغذاَُح راالء خانذ ضىَذ93331

غُابغغ14ذاَُح رجىَص اَُص شاه103419ٍُ

ذطع وثالثى3939ٌغذاَُح ررَرا انُاش قسَذح114060

غُابغغغذاَُح رنثًُ يانك دَىب123614

غُابغغ12ذاَُح ريذًذ وفُق شعثا133232ٌ

  نى َطجم نى َطجمغذاَُح روادًذ عًاد شُذا142727

  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رواضًاعُم خانذ انذاج يذًذ عه152974ٍ

إدذي وضرى6161ٌغذاَُح رواَجٍ ادًذ اتراهُى162670

  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رواَه وجذٌ عثًا172834ٌ

  نى َطجم نى َطجمغذاَُح روتاضم يذًىد انذاضىب182806

  نى َطجم نى َطجم17ذاَُح روتشري َىضف ضركُص193206

  نى َطجم نى َطجمغذاَُح روجىنُا كًال عثذهللا203162

  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رودطٍ داوود جاضى212669

  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رودُاٌ عذَاٌ انراع223145ٍ

  نى َطجم نى َطجمغذاَُح روخضر عهٍ ضههة233173

  نى َطجم نى َطجم6ذاَُح رورشا عهٍ َصار242916

  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رورفا َثار انجعظ252740

انذرجح انُهائُح
ذطهطم

الرقم 

وضع انطانةاضى انطانةالجبمعي

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

:                يذقق كراتح

عًُذ انكهُح   

رَى ضهًُىٌ.د.أ

:        يذقق قراءج

2ي1ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئُص شعثح اإليرذاَاخ

            عهٍ ضهُى
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  نى َطجم نى َطجم5ذاَُح رورَُى صانخ اتى ضهكه262758
  نى َطجم نى َطجم5ذاَُح رورهف وهُة دوتا273318
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رورَى زهر انذٍَ اتراهُى283505
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح روضانٍ عسخ زاهر293138
  نى َطجم نى َطجم8ذاَُح روضاَذرا دُذر انُجهه302811
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح روعالء يذًذ انذرج312374
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح روعهُاء عهٍ عهىظ323346
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح روفاطًه ادًذ خهُم333202
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رونؤٌ عثذ انًُعى انُاش343296
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رويارٌ دُذر انشًان352606ٍ
  نى َطجم نى َطجم15ذاَُح رويجذ يذًذ ضالي363047ٍ
  نى َطجم نى َطجم16ذاَُح رويذًذ جىدخ انصانخ373547
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رويذًذ عهٍ يذًذ382481
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رويذًذ َذَى انراع391545ٍ
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رويخهصه عهٍ انجاضى402864
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رويصهخ جاضى عكهه413290
  نى َطجم نى َطجم16ذاَُح رويُار عثاش انطًاعُم423654
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح روهادٌ يذًذ انعجىج432893
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح روهُا يرواٌ دوش443300ٍ
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح رووجُهه ادًذ اتى تكر452250
  نى َطجم نى َطجمغذاَُح روَىضف يذًذ انغثىا463291ٌ
خًص وخًطى5555ٌغثانثحيُالد يذًذ شعثا473602ٌ
  نى َطجم نى َطجم10ثانثح روتراءج عهٍ يذًذ48533
  نى َطجم نى َطجمغثانثح روخضر ثائر رتُع492816
غُابغغغثانثح رويرح ونُذ صىا503000ٌ

:                يذقق كراتح

عًُذ انكهُح   

رَى ضهًُىٌ.د.أ

:        يذقق قراءج

2ي2ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئُص شعثح اإليرذاَاخ

            عهٍ ضهُى


