
َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚخع

ثالز ٔضًظ5353ٌٕـــــذاَٛحانٍٛ زظاٌ ظعكٕر13988

ثالز ٔأرتع4343ٌٕـــــذاَٛحايايّ ٚاطز َع23824ِ

إزعٖ ٔطر6161ٌٕـــــذاَٛحايُّٛ عثع انسهٛى طد33901ًّٛ

غٛابغغـــــذاَٛحاٚح يسًع يٕط43889ٗ

ثالز ٔطثع7373ٌٕـــــذاَٛحاٚح ٚاطٍٛ اتزاْٛى54040

ذظع ٔثالث3939ٌٕـــــذاَٛحاًٚاٌ عثع انًُعى عثاص63757

ثًاَٙ ٔعؼز2828ٌٔـــــذاَٛحاًٚاٌ عهٙ غاَى73761

فقظ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــذاَٛحاّٚ عهٙ َاصز83750

فقظ ثًإٌَ ظرخح8080ـــــذاَٛحاّٚ عًار طهًٛا93919ٌ

أرتع ٔأرتع4444ٌٕـــــذاَٛحترٕل عشٚش يصطف103893ٗ

طد ٔضًظ5656ٌٕـــــذاَٛحتؼزٖ زاذى يُٓا113822

طد ٔأرتع4646ٌٕـــــذاَٛحتؼزٖ عثع انهطٛف انططٛة122835

ثالز ٔثالث3333ٌٕـــــذاَٛحتؼزٖ غظاٌ عرٛق133902

اثُراٌ ٔأرتع4242ٌٕـــــذاَٛحتؼزٖ يُٛز طهًٛا143971ٌ

فقظ طثعٌٕ ظرخح7070ـــــذاَٛحتهظى كاطز طهًٛا153979ٌ

ضًض ٔثًا8585ٌَٕـــــذاَٛحذًٛاء صانر ازًع163692

ثًاَٙ ٔطثع7878ٌٕـــــذاَٛحخُٗ يظٓز غاَى173956

ذظع ٔثالث3939ٌٕـــــذاَٛحزال زثٛة ازًع184026

إزعٖ ٔضًظ5151ٌٕـــــذاَٛحزال زظٍ عثع انزز193776ًٍ

ذظع ٔثًا8989ٌَٕـــــذاَٛحزال ريضاٌ سغٛثح204051

إزعٖ ٔضًظ5151ٌٕـــــذاَٛحزال طًٛز يصطف213909ٗ

طد ٔطثع7676ٌٕـــــذاَٛحزال َافذ زٛعر223865

غٛابغغـــــذاَٛحظارٍٚ يسًع ظٚة233721

ضًض ٔضًظ5555ٌٕـــــذاَٛحظٚاَا يسًع عه244050ٙ

ثالز ٔطر6363ٌٕـــــذاَٛحظًٚا عًاظ يسًع253747

انعرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي
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جامعة طرطوس
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قسم تربية الطفل
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َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚخع

انعرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثانية 3اللغة األجنبية نتائج امتحان مقرر
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كلية التربية 

قسم تربية الطفل

فقظ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــذاَٛحراػٛم يسًع انثعٔر263820

ذظع ٔثالث3939ٌٕـــــذاَٛحرايا زاذى يسًع273857

ثًاَٙ ٔثالث3838ٌٕـــــذاَٛحرايا ْائم عه283680ٙ

غٛابغغـــــذاَٛحرظُّٚ ْٛثى َٕٔص293895

اثُراٌ ٔثًا8282ٌَٕـــــذاَٛحرساٌ طعع يسًع304004

ثالز ٔضًظ5353ٌٕـــــذاَٛحرساٌ ػعالٌ ظٚة313972

طد ٔثالث3636ٌٕـــــذاَٛحرػا طانة عًزا323892ٌ

ثالز ٔضًظ5353ٌٕـــــذاَٛحرػا يسًع َٕٔص334015

إزعٖ ٔثًا8181ٌَٕـــــذاَٛحرػا يعزد ظٚة344013

ذظع ٔطر6969ٌٕـــــذاَٛحرغع عهٙ كسه353674ّ

طد ٔضًظ5656ٌٕـــــذاَٛحرَا َظٛز عه363821ٙ

غٛابغغـــــذاَٛحرَٛى ظٓٛز غاَى373234

ثالز ٔأرتع4343ٌٕـــــذاَٛحرْف عهٙ انعد384019ٙ

طد ٔطر6666ٌٕـــــذاَٛحرٔاٌ يسًع يسًع393720

غٛابغغـــــذاَٛحرٔال عهٙ يسًع403868

أرتع ٔثًا8484ٌَٕـــــذاَٛحرؤٖ طهًٛاٌ اطًاعٛم413999

فقظ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــذاَٛحرؤٖ عًاظ كُاج423840

ضًض ٔطثع7575ٌٕـــــذاَٛحرٚى ازًع عهٕع433772

إزعٖ ٔضًظ5151ٌٕـــــذاَٛحرٚى ازًع عه443911ٙ

ذظع ٔعؼز2929ٌٔـــــذاَٛحرٚى يسًع اتزاْٛى453850

أرتع ٔطر6464ٌٕـــــذاَٛحرٚى ٕٚطف زظ463920ٍ

فقظ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــذاَٛحرًٚا يسًع عه473687ٙ

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف فـــــذاَٛحرًٚح زظٍ رزال483660

طد ٔثالث3636ٌٕـــــذاَٛحسُٚة رضٕاٌ طهٕو493975

طد ٔطثع7676ٌٕـــــذاَٛحسُٚة يسًٕظ ززتٕق503951ٙ
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كلية التربية 

قسم تربية الطفل

ضًض ٔضًظ5555ٌٕـــــذاَٛحطاَع٘ طًٛز انًسًع513751

أرتع ٔطر6464ٌٕـــــذاَٛحطاَع٘ يعٍ فطٕر523859

ثًاَٙ ٔثالث3838ٌٕـــــذاَٛحطالف يسًع طهًا533918ٌ

فقظ طرٌٕ ظرخح6060ـــــذاَٛحطهًاٌ عهٙ طكاف543862

أرتع ٔثالث3434ٌٕـــــذاَٛحطُاء يصطفٗ ػانٛغ554024

فقظ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــذاَٛحطٕطٍ طانة غاَى563950

فقظ أرتعٌٕ ظرخح4040ـــــذاَٛحػٛى عشخ طعع573964ِ

طد ٔأرتع4646ٌٕـــــذاَٛحصثا فؤاظ صاتز583867

ثالز ٔطر6363ٌٕـــــذاَٛحعهٙ ٕٚطف يسًٕظ594031

فقظ أرتعٌٕ ظرخح4040ـــــذاَٛحغزاو ْٛثى ػعٔظ603789

غٛابغغـــــذاَٛحغشل َٕٚض طهًٛا613940ٌ

طد ٔثًا8686ٌَٕـــــذاَٛحفاذٍ ضٛاو قاطى623871

طد ٔطر6666ٌٕـــــذاَٛحفاطًّ طهٛى رخة633773

اثُراٌ ٔضًظ5252ٌٕـــــذاَٛحفاطًّ ٕٚطف خُٛع643683٘

ثًاَٙ ٔثالث3838ٌٕـــــذاَٛحكاذٛا اكزو عطاف653981

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف فـــــذاَٛحكُاَّ يسًع زظ663863ٍ

إزعٖ ٔطر6161ٌٕـــــذاَٛحكُعِ َٕفم االزًع673805

أرتع ٔطثع7474ٌٕـــــذاَٛحندٍٛ قصٙ رٚؼ684035ّ

ذظع ٔطثع7979ٌٕـــــذاَٛحنًٛض طانة اتزاْٛى693815

فقظ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــذاَٛحنًٛض يسًع يسًع703739

ثالز ٔطر6363ٌٕـــــذاَٛحنٕرٍٚ ععَاٌ ضهٕف713924

ذظع ٔضًظ5959ٌٕـــــذاَٛحنٛهٗ عثع انقاظر انؼٛص723689

فقظ ثًإٌَ ظرخح8080ـــــذاَٛحنٍٛ يسظٍ عه733929ٙ

أرتع ٔطر6464ٌٕـــــذاَٛحنُٛا عهٙ يصطف743977ٗ

إزعٖ ٔطثع7171ٌٕـــــذاَٛحيارٚا ازًع ظغ754048ًّ
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كلية التربية 

قسم تربية الطفل

فقظ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــذاَٛحياٚا زظٍ تعر764049

ذظع ٔطر6969ٌٕـــــذاَٛحياٚا طهًٛاٌ زظ773849ٍ

فقظ طثعٌٕ ظرخح7070ـــــذاَٛحياٚا عثع انكزٚى اتزاْٛى783898

ذظع ٔطثع7979ٌٕـــــذاَٛحياٚظّ يضار يٕط793969ٗ

ثًاَٙ ٔطر6868ٌٕـــــذاَٛحيزاو عهٙ طهًٛا803814ٌ

ضًض ٔأرتع4545ٌٕـــــذاَٛحيزاو يعٍٛ ضضٕر813926

اثُراٌ ٔطر6262ٌٕـــــذاَٛحيزاو يٕطٗ ٔطٕف823826

إزعٖ ٔضًظ5151ٌٕـــــذاَٛحيزذ ازًع عه834041ٙ

فقظ طثعٌٕ ظرخح7070ـــــذاَٛحيزذ تاطى ازًع843978

ضًض ٔطثع7575ٌٕـــــذاَٛحيزِٔ يعزٔف عه853962ٙ

إزعٖ ٔثًا8181ٌَٕـــــذاَٛحيزٚى ععَاٌ زظ864008ٍ

فقظ طثعٌٕ ظرخح7070ـــــذاَٛحيزٚى غٛاز عه873997ٙ

ضًض ٔطر6565ٌٕـــــذاَٛحيٛظى زظاٌ زظ883767ٍ

ضًض ٔطر6565ٌٕـــــذاَٛحَاظٍٚ عهٙ طٛار893945ِ

فقظ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــذاَٛحَاَا ٕٚطف عٛظ903935ٗ

إزعٖ ٔضًظ5151ٌٕـــــذاَٛحَعٖ زًع زًع913990

ذظع ٔضًظ5959ٌٕـــــذاَٛحَعًٗ َثّٛ طهًٛا923810ٌ

إزعٖ ٔطر6161ٌٕـــــذاَٛحَغى خٓاظ ضشاو933949

طثع ٔعؼز2727ٌٔـــــذاَٛحَغى يسًٕظ زظ943900ٍ

طثع عؼزج1717ـــــذاَٛحَٓٗ فٓع عُق953758ّ

اثُراٌ ٔثًا8282ٌَٕـــــذاَٛحَٕر عهٙ زًعا963913ٌ

ضًض ٔضًظ5555ٌٕـــــذاَٛحَٕر عٛظٗ عه973933ٙ

أرتع ٔطر6464ٌٕـــــذاَٛحْثح اتزاْٛى ظغ983697ًّ

فقظ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــذاَٛحْثّ عهٙ زثٛة994017

طد ٔثًا8686ٌَٕـــــذاَٛحْعٚم غانة ذٛؼٕر1003960٘
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كلية التربية 

قسم تربية الطفل

فقظ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــذاَٛحْعٚم ْاَٙ عثٕظ1013856

أرتع ٔعؼز2424ٌٔـــــذاَٛحْعٚم ٔزٛع عط1023853ّٛ

20-19 اٚقاف عاو 20-19 اٚقاف عاو ـــــذاَٛحْعٚم ٕٚطف طعٕظ1033834

ثًاَٙ ٔضًظ5858ٌٕـــــذاَٛحْشار اتزاْٛى يسًع1043939

طثع ٔطثع7777ٌٕـــــذاَٛحْشار عهٙ يسًع1053970

طثع ٔأرتع4747ٌٕـــــذاَٛحْال عثع انكزٚى اتزاْٛى1063921

ثًاَٙ ٔضًظ5858ٌٕـــــذاَٛحْٛا فزاص عال1073724ٌ

ضًض ٔطر6565ٌٕـــــذاَٛحًْٛا غظاٌ ظٚة1083897

ذظع ٔطر6969ٌٕـــــذاَٛحٚارا خاتز طالي1093954ٙ

ثًاَٙ ٔضًظ5858ٌٕـــــذاَٛحٚارا زظٍٛ انؼاعز1104042

اثُراٌ ٔضًظ5252ٌٕـــــذاَٛحٚاطًٍٛ زظٍ ظرغاو1113858

فقظ طثعٌٕ ظرخح7070ـــــذاَٛحٚاَا عهٙ ضضز1123729

ثالز ٔضًظ5353ٌٕـــــذاَٛح خالرا اتزاْٛى عُق1134197ّ

ثالز ٔضًظ5353ٌٕـــــذاَٛح خالرا عثع انكزٚى ازًع1144196

فقظ ثالثٌٕ ظرخح3030ـــــذاَٛح خيسًع عهٙ عثع هللا1154195

فقظ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــذاَٛح خَغى عهٙ يسًع1164199

غٛابغغـــــذاَٛح رارٚح عهٙ يٕط1173622ٗ

غٛابغغـــــذاَٛح راالء ضانع طٕٚع1183331

غٛابغغـــــذاَٛح رخٕٚض اَٛض ػا1193419ٍْٛ

اثُراٌ ٔطثع7272ٌٕـــــذاَٛح ررٔسا َعٚى تعٔر1203770

إزعٖ ٔطثع7171ٌٕـــــذاَٛح ررٚرا انٛاص قشٚسح1214060

طد ٔطر6666ٌٕـــــذاَٛح رعشِ عهٙ انًعزٔف1223565

غٛابغغـــــذاَٛح رنثُٗ يانك ظٕٚب1233614

طد ٔثالث3636ٌٕـــــذاَٛح رنٛال يعزاخ ظرٔٚغ1243554

غٛابغغـــــذاَٛح رياٚا ازًع زظ1253579ٍ
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غٛابغغـــــذاَٛح ريسًع ٔفٛق ػعثا1263232ٌ

فقظ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــذاَٛح رواتزاْٛى عهٙ ػٕتاص1272995ٙ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روازًع عطٛح انًسٛظ1283287ٍ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روازًع عًاظ ػٛسا1292727

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رواطًاعٛم ضانع انساج يسًع عه1302974ٙ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رواّٚ ٔخع٘ عثًا1312834ٌ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روتاطم يسًٕظ انساطٕب1322806

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روتؼزٖ ٕٚطف طزكٛض1333206

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روخاَٛد زظٍٛ قاطى1342266

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روخٕنٛا كًال عثعهللا1353162

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روزظٍ ظأٔظ خاطى1362669

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روزُاٌ ععَاٌ انزاع1373145ٙ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روضضز عهٙ طهٓة1383173

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روظًٚا عثع انسًٛع ٕٚطف1392280

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رورػا عهٙ َصار1402916

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رورفا َثار اندعظ1412740

ثالز ٔضًظ5353ٌٕـــــذاَٛح رورْف عاظل اطعع1422775

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رورْف ْٔٛة ظٔتا1433318

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رورٚى سْز انعٍٚ اتزاْٛى1443505

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روعهٛاء عهٙ عهٕع1453346

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رونؤ٘ عثع انًُعى انٛاص1463296

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رويسًع خٕظخ انصانر1473547

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رويسًع صانر االزًع1482661

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رويزٚاَا طهًٛاٌ طهًٛا1492851ٌ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رويصهر خاطى عكه1503290ّ
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  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رويُار عثاص انظًاعٛم1513654
  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روْاظ٘ يسًع انعدٕج1522893
  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روْٛا يزٔاٌ ظٔػ1533300ٙ
  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رؤخّٛٓ ازًع اتٕ تكز1542250
  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح رؤرٔظ يسًٕظ ػعاظ1553006
ثالز ٔضًظ5353ٌٕـــــذاَٛح روٚارا عثاص رٚا1564058
  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــذاَٛح روٕٚطف يسًع انغثٕا1573291ٌ
20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف فـــــثانثحرػا طهًاٌ ازًع1583489
أرتع ٔذظع9494ٌٕـــــثانثحغُٗ يسًع انؼٛص1593817
غٛابغغـــــثانثحنٕظ٘ يسًع طهًٛا1603736ٌ
اثُراٌ ٔطر6262ٌٕـــــثانثحنٍٛ ياخع يسًع1613735
طثع ٔطر6767ٌٕـــــثانثحيرٛهعا ٕٚطف َاظر1623706
طد ٔطثع7676ٌٕـــــثانثحيزاو زظاو عثاص1633090
غٛابغغـــــثانثحيزاو زظٍ ظعكٕر1643628
طد ٔطثع7676ٌٕـــــثانثحيٛض زظٍٛ زظ1653712ٍ
ثالز ٔطثع7373ٌٕـــــثانثحَٕرياٌ عهٙ عٛظ1663726ٗ
غٛابغغـــــثانثح خظًٚا ازًع طهًٛا1674200ٌ
ضًض ٔطر6565ٌٕـــــثانثح رٔرٔظ عهٙ ازًع1683500
  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح رورتٛع زايع ساْز169481
  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روعهٙ طٓٛم ػعثا1703320ٌ
  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح رؤفاء زٛعر عاص171970ٙ
  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روٕٚطف صانر عطٛح1722325
ذظع ٔعؼز2929ٌٔـــــراتعحَثٕغ يسًٕظ زًعا1733476ٌ
غٛابغغـــــراتعح خرَٛى طهًٛاٌ ضهٛم1744193
فقظ طثعٌٕ ظرخح7070ـــــراتعح رواتزاْٛى خاتز زهٕج1752967
  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــراتعح رو شذًاو يسًع عٛع1761989
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