
(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

غٛابغغغذاَٛحاٚح يذًذ يٕط13889ٗ

إدذٖ ٔطثع145771ٌٕذاَٛحاٚح ٚاطٍٛ اتزاْٛى24040

إدذٖ ٔخًظ133851ٌٕذاَٛحاًٚاٌ عثذ انًُعى عثاص33757

طد ٔأرتع143246ٌٕذاَٛحاّٚ عهٙ َاصز43750

إدذٖ ٔخًظ143751ٌٕذاَٛحترٕل دظٍ دٚة53976

ذظع ٔثالث142539ٌٕذاَٛحتؼزٖ يُٛز طهًٛا63971ٌ

ثالز ٔخًظ124153ٌٕذاَٛحذًٛاء صانخ ادًذ73692

طد ٔخًظ144256ٌٕذاَٛحدال دثٛة ادًذ84026

أرتع ٔخًظ163854ٌٕذاَٛحدال دظٍ عثذ انزد93776ًٍ

ثًاَٙ ٔأرتع133548ٌٕذاَٛحدال طًٛز يصطف103909ٗ

غٛابغغغذاَٛحدارٍٚ يذًذ دٚة113721

أرتع ٔخًظ134154ٌٕذاَٛحدٚاَا يذًذ عه124050ٙ

أرتع ٔخًظ153954ٌٕذاَٛحرايا اطايّ فراد133806ٙ

إدذٖ ٔطر154661ٌٕذاَٛحرايا ْائم عه143680ٙ

غٛابغغغذاَٛحردُّٚ ْٛثى َٕٔص153895

غٛابغغغذاَٛحرػا يذدد دٚة164013

طد ٔأرتع143246ٌٕذاَٛحرغذ عهٙ كذه173674ّ

اثُراٌ ٔطر134962ٌٕذاَٛحرَا َظٛز عه183821ٙ

غٛابغغغذاَٛحرَٛى ظٓٛز غاَى193234

طثع ٔخًظ164157ٌٕذاَٛحرؤٖ عادل طهٛى203695

أرتع ٔطر145064ٌٕذاَٛحرٚى تالل دزفٕع213717

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف ف16ذاَٛحرًٚح دظٍ ردال223660

غٛابغغ16ذاَٛحسُٚة رضٕاٌ طهٕو233975

طثع ٔخًظ144357ٌٕذاَٛحطارِ َشّٚ انعه243800ٙ

غٛابغغ14ذاَٛحطاَذ٘ يعٍ فخٕر253859

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثانية  علم االجتماع التربوينتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

4ي1ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض ػعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثانية  علم االجتماع التربوينتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

ثًاَٙ ٔأرتع143448ٌٕذاَٛحطالف يذًذ طهًا263918ٌ

ذظع ٔخًظ134659ٌٕذاَٛحطٕساٌ دظٍ جًع274012ّ

فقظ خًظٌٕ درجح133750ذاَٛحغفزاٌ َثٛم عه284044ٙ

أرتع ٔخًظ144054ٌٕذاَٛحنجٍٛ قصٙ رٚؼ294035ّ

غٛابغغ13ذاَٛحنًٛض يذًذ يذًذ303739

طثع ٔخًظ144357ٌٕذاَٛحنٛهٗ عثذ انقادر انؼٛخ313689

اثُراٌ ٔأرتع132942ٌٕذاَٛحنُٛذا يذًذ دظ323707ٍٛ

خًض ٔأرتع172845ٌٕذاَٛحياٚا دظٍ تذر334049

فقظ خًظٌٕ درجح143650ذاَٛحيزح َشار درٔٚغ343752

ذظع ٔأرتع153449ٌٕذاَٛحيزٚى عذَاٌ دظ354008ٍ

اثُراٌ ٔطر144862ٌٕذاَٛحيٙ عهٙ دظ363807ٍٛ

فقظ طرٌٕ درجح144660ذاَٛحيٛض عهٙ طهًٛا373855ٌ

إدذٖ ٔخًظ153651ٌٕذاَٛحَعًٗ َثّٛ طهًٛا383810ٌ

طثع ٔأرتع153247ٌٕذاَٛحَغى يذًٕد دظ393900ٍ

فقظ طرٌٕ درجح154560ذاَٛحْذٚم ٔدٛذ عط403853ّٛ

20-19 اٚقاف عاو 20-19 اٚقاف عاو غذاَٛحْذٚم ٕٚطف طعٕد413834

أرتع ٔطر154964ٌٕذاَٛحٚارا دظٍٛ انؼاعز424042

اثُراٌ ٔطر144862ٌٕذاَٛح خانٍٛ ْٛثى انعه434192ٙ

فقظ أرتعٌٕ درجح142640ذاَٛح خَغى عهٙ يذًذ444199

غٛابغغغذاَٛح راالء خانذ طٕٚذ453331

غٛابغغغذاَٛح رترٕل ٕٚطف يصطف463610ٗ

غٛابغغ18ذاَٛح رجٕٚض اَٛض ػا473419ٍْٛ

ثالز ٔخًظ143953ٌٕذاَٛح ررٚرا انٛاص قشٚذح484060

طد ٔأرتع113546ٌٕذاَٛح رعشِ عهٙ انًعزٔف493565

غٛابغغ17ذاَٛح رغشل جٓاد اتزاْٛى503424

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

4ي2ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض ػعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثانية  علم االجتماع التربوينتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

اثُراٌ ٔأرتع4242ٌٕغذاَٛح رالَا عشخ ساْز513617

غٛابغغغذاَٛح رنثُٗ يانك دٕٚب523614

طد ٔأرتع153146ٌٕذاَٛح رياٚا ادًذ دظ533579ٍ

اثُراٌ ٔأرتع142842ٌٕذاَٛح رْثّ يذٍٚ انًٕع543643ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح روادًذ عًاد ػٛذا552727

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح رواطًاعٛم خانذ انذاج يذًذ عه562974ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح رواّٚ ٔجذ٘ عثًا572834ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح روتاطم يذًٕد انذاطٕب582806

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح روتؼزٖ ٕٚطف طزكٛض593206

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح روجٕنٛا كًال عثذهللا603162

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح رودظٍ دأٔد جاطى612669

  نى ٚظجم نى ٚظجم15ذاَٛح رودُاٌ عذَاٌ انزاع623145ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجم13ذاَٛح رودٍُٛ عٛظٗ دظ633255ٍ

  نى ٚظجم نى ٚظجم19ذاَٛح روخضز عهٙ طهٓة643173

  نى ٚظجم نى ٚظجم15ذاَٛح رورػا عهٙ َصار652916

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح رورفا َثار انجعظ662740

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح رورَٛى صانخ اتٕ طهك672758ّ

  نى ٚظجم نى ٚظجم17ذاَٛح رورْف ْٔٛة دٔتا683318

  نى ٚظجم نى ٚظجم16ذاَٛح رورٔس َعٛى عثاص693325

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح رورٚى سْز انذٍٚ اتزاْٛى703505

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح روطانٙ عشخ ساْز713138

اثُراٌ ٔخًظ5252ٌٕغذاَٛح روعال َاجخ عذر723453ِ

  نى ٚظجم نى ٚظجم16ذاَٛح روعالء يذًذ انذرج732374

  نى ٚظجم نى ٚظجم13ذاَٛح روفاطًح ادًذ دٚة743662

  نى ٚظجم نى ٚظجم14ذاَٛح روفاطًح فاٚش ادًذ751701

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

4ي3ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض ػعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثانية  علم االجتماع التربوينتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجبمعي

طثع ٔطر155267ٌٕذاَٛح روفاطًّ ٕٚطف دزتا763336

  نى ٚظجم نى ٚظجم12ذاَٛح رونثُٗ ٚذٙ درٔٚغ773101

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح رونؤ٘ عثذ انًُعى انٛاص783296

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح رويار٘ دٛذر انؼًان792606ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجم17ذاَٛح رويذًذ جٕدخ انصانخ803547

  نى ٚظجم نى ٚظجم17ذاَٛح رويزٚاَا طهًٛاٌ طهًٛا812851ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح رويصهخ جاطى عكه823290ّ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح رويُار عثاص انظًاعٛم833654

  نى ٚظجم نى ٚظجم14ذاَٛح رويٛار اطايح دًٕد843247

  نى ٚظجم نى ٚظجم16ذاَٛح روَٕر يذًذ اطًاعٛم853529

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح روْاد٘ يذًذ انعجٕج862893

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح روْٛا يزٔاٌ دٔػ873300ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح رؤجّٛٓ ادًذ اتٕ تكز882250

ذظع ٔعؼز2929ٌٔغذاَٛح روٚارا عثاص رٚا894058

  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح روٕٚطف يذًذ انغثٕا903291ٌ

ذظع ٔطثع116879ٌٕثانثحرٚى ػعثاٌ عه913219ٙ

20-19 اٚقاف عاو 20-19 اٚقاف عاو 16ثانثحػذا َصز االطًاعٛم923010

غٛابغغ16ثانثحيارٚا سْز انذٍٚ انظٛذ933343

20-19 2+1اٚقاف ف20-19 2+1اٚقاف فغثانثحياٚا غاس٘ انخهٛم943548

أرتع ٔأرتع143044ٌٕثانثحَاذانٙ طائز َاصٛف953498

خًض ٔأرتع4545ٌٕغثانثحَٕر دثٛة خهٕف963508

اثُراٌ ٔطر6262ٌٕغثانثح ررغذ عثذ انهطٛف انظهًٛا973350ٌ

ذظع ٔخًظ164359ٌٕثانثح رغفزاٌ جاتز خهٛم983635

فقظ أرتعٌٕ درجح152540ثانثح رَٕر فٓذ عُقح993527

غٛابغغغثانثح رويزح ٔنٛذ صٕا1003000ٌ

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

4ي4ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض ػعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى


