
(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

اثٕراْ ٚطثع185472ْٛذا١ٔحاط١ً عٍٟ ػٛتاص13936ٟ

فمظ طثعْٛ ظرخح185270ذا١ٔحاالء ازّع عّزا24023ْ

طثع ٚطر184967ْٛذا١ٔحاالء تاطُ ع١ظ33927ٝ

إزعٜ ٚطثع155671ْٛذا١ٔحاٌش٘زاء تعر زظ43947ٓ

فمظ طثعْٛ ظرخح175370ذا١ٔحاٌّٝ زظ١ٓ اٌع53711ٍٟ

طد ٚطر184866ْٛذا١ٔحا١ٌظار ِسّع اتزا63808ُ١٘

إزعٜ ٚطثع175471ْٛذا١ٔحا١ٌٓ زظاْ ظعىٛر73988

ذظع ٚطثع186179ْٛذا١ٔحاِارج عصاَ صاٌر83963

إزعٜ ٚطر174461ْٛذا١ٔحاِاِٗ ٠اطز ٔع93824ٖ

طثع ٚضّظ154257ْٛذا١ٔحا١ِٕٗ عثع اٌس١ٍُ طد103901ٗ١ّ

اثٕراْ ٚضّظ5252ْٛغذا١ٔحا٠ح ِسّع ِٛط113889ٝ

ثّأٟ ٚطر145468ْٛذا١ٔحا٠ح ٠اط١ٓ اتزا124040ُ١٘

ثالز ٚضّظ153853ْٛذا١ٔحا٠ّاْ عثع إٌّعُ عثاص133757

ضّض ٚطر164965ْٛذا١ٔحا٠ّاْ عٍٟ غا143761ُٔ

اثٕراْ ٚضّظ173552ْٛذا١ٔحا٠ٗ عٍٟ ٔاصز153750

اثٕراْ ٚطثع175572ْٛذا١ٔحا٠ٗ عّار ط١ٍّا163919ْ

فمظ طرْٛ ظرخح174360ذا١ٔحترٛي زظٓ ظ٠ة173976

ثالز ٚضّظ173653ْٛذا١ٔحترٛي عش٠ش ِصطف183893ٝ

ثّأٟ ٚطر194968ْٛذا١ٔحترٛي عٍٟ س٠ٕة193696

فمظ طثعْٛ ظرخح175370ذا١ٔحترٛي ٔث١ً اطثز203894

إزعٜ ٚثّا156681ْٛٔذا١ٔحتزاءٖ ِسّع ع213967ٍٟ

ضّض ٚضّظ144155ْٛذا١ٔحتؼزٜ زاذُ ِٕٙا223822

طد ٚطر145266ْٛذا١ٔحتؼزٜ عثع اٌٍط١ف اٌطط١ة232835

طثع ٚضّظ164157ْٛذا١ٔحتؼزٜ غظاْ عر١ك243902

ذظع ٚضّظ184159ْٛذا١ٔحتؼزٜ ١ِٕز ط١ٍّا253971ْ

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

1ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

ثّأٟ ٚطثع176178ْٛذا١ٔحتٍظُ واطز ط١ٍّا263979ْ

ثالز ٚطثع195473ْٛذا١ٔحذ١ّاء صاٌر ازّع273692

فمظ طرْٛ ظرخح6060غذا١ٔحخ١ٍّٗ عثع هللا طع283779ّٗ

إزعٜ ٚطر174461ْٛذا١ٔحخٕٝ ِظٙز غا293956ُٔ

ثّأٟ ٚطر165268ْٛذا١ٔحخٌٟٛ خاتز اٌزعٛا303957ْ

ثّأٟ ٚطثع156378ْٛذا١ٔحخ٠ًٛ ر٠ّْٛ اطثز313955

ثالز ٚطر174663ْٛذا١ٔحزال اتزا١ُ٘ اتزا324046ُ١٘

أرتع ٚطثع185674ْٛذا١ٔحزال زث١ة ازّع334026

أرتع ٚطر174764ْٛذا١ٔحزال زظٓ عثع اٌزز343776ّٓ

ذظع ٚثّا197089ْٛٔذا١ٔحزال رِضاْ سغ١ثح354051

طد ٚضّظ144256ْٛذا١ٔحزال ط١ّز ِصطف363909ٝ

ضّض ٚطر164965ْٛذا١ٔحزال ط١ًٙ زظ373780ٓ

اثٕراْ ٚطثع155772ْٛذا١ٔحزال ٔافذ ز١عر383865

أرتع ٚطثع155974ْٛذا١ٔحزال ٠اط١ٓ لاض393995ٟ

غ١ابغغغذا١ٔحظار٠ٓ ِسّع ظ٠ة403721

ثّأٟ ٚثّا187088ْٛٔذا١ٔحظ٠أا عٍٟ عثاص414002

ثّأٟ ٚضّظ154358ْٛذا١ٔحظ٠أا ِسّع ع424050ٍٟ

فمظ ثّأْٛ ظرخح186280ذا١ٔحظ٠أا ِسّع ِسّع434005

اثٕراْ ٚطر174562ْٛذا١ٔحظ٠ّا عّاظ ِسّع443747

ثّأٟ ٚضّظ154358ْٛذا١ٔحراػ١ً ِسّع اٌثعٚر453820

ضّض ٚطر155065ْٛذا١ٔحراواي ِزٚاْ زٕا463842

ضّض ٚطر155065ْٛذا١ٔحراِا ازّع ِعال473846

ثّأٟ ٚضّظ144458ْٛذا١ٔحراِا اطاِٗ فراز483806ٟ

إزعٜ ٚطر174461ْٛذا١ٔحراِا زاذُ ِسّع493857

ثّأٟ ٚطر194968ْٛذا١ٔحراِا ٘ائً ع503680ٍٟ

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

2ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

غ١ابغغغذا١ٔحرظ٠ٕٗ ١٘ثُ ٚٔٛص513895

طد ٚطثع156176ْٛذا١ٔحرساْ طعع ِسّع524004

ثّأٟ ٚطر175168ْٛذا١ٔحرساْ ػعالْ ظ٠ة533972

أرتع ٚطثع165874ْٛذا١ٔحرساْ ع١ظٝ اتزا543698ُ١٘

ثالز ٚضّظ5353ْٛغذا١ٔحرساْ ١ِٕز عثاص553678

ثّأٟ ٚضّظ174158ْٛذا١ٔحرػا طاٌة عّزا563892ْ

طثع ٚثّا186987ْٛٔذا١ٔحرػا عثع اٌىز٠ُ ِسّع573728

اثٕراْ ٚطر174562ْٛذا١ٔحرػا ِسّع ٚٔٛص584015

إزعٜ ٚطر154661ْٛذا١ٔحرػا ِعزد ظ٠ة594013

إزعٜ ٚطثع185371ْٛذا١ٔحرغع عٍٟ وس603674ٍٗ

ثّأٟ ٚطر155368ْٛذا١ٔحرٔا ٔظ١ز ع613821ٍٟ

غ١ابغغغذا١ٔحر١ُٔ ظ١ٙز غا623234ُٔ

اثٕراْ ٚثّا186482ْٛٔذا١ٔحر٘اَ تظاَ ازّع633790

ذظع ٚضّظ174259ْٛذا١ٔحر٘ف عٍٟ اٌعد644019ٟ

طثع ٚضّظ183957ْٛذا١ٔحر٘ف عٍٟ ظ٠ٛب653675

ذظع ٚطر185169ْٛذا١ٔحر٘ف ِع٠ٓ ٚطٛف663994

طد ٚضّظ164056ْٛذا١ٔحر٘ف ِّعٚذ طعا673873ْ

ضّض ٚطر184765ْٛذا١ٔحرٚاْ ِسّع ِسّع683720

فمظ ذظعْٛ ظرخح187290ذا١ٔحرٚاْ ٠س١ٝ ازّع693948

غ١ابغغغذا١ٔحرٚال عٍٟ ِسّع703868

اثٕراْ ٚطثع185472ْٛذا١ٔحرؤٜ ط١ٍّاْ اطّاع713999ً١

فمظ طثعْٛ ظرخح175370ذا١ٔحرؤٜ عاظي ط723695ُ١ٍ

اثٕراْ ٚطثع175572ْٛذا١ٔحرؤٜ عّاظ وٕاج733840

ثالز ٚطثع145973ْٛذا١ٔحر٠ُ ازّع عٍٛع743772

طد ٚضّظ154156ْٛذا١ٔحر٠ُ ازّع ع753911ٍٟ

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

3ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

فمظ ثّأْٛ ظرخح176380ذا١ٔحر٠ُ تالي ززفٛع763717

إزعٜ ٚثّا166581ْٛٔذا١ٔحر٠ُ عاتع ط١ٍّا773986ْ

طد ٚطثع175976ْٛذا١ٔحر٠ُ عٍٟ ظاٚظ783906

ثالز ٚطثع185573ْٛذا١ٔحر٠ُ ِسّع اتزا793850ُ١٘

ثالز ٚثّا186583ْٛٔذا١ٔحر٠ُ ٔذار ضضٛر803932

فمظ ضّظْٛ ظرخح173350ذا١ٔحر٠ُ ٠ٛطف زظ813920ٓ

ثّأٟ ٚضّظ134558ْٛذا١ٔحر٠ّا ِسّع ع823687ٍٟ

20-19 2 ا٠ماف ف20-19 2 ا٠ماف ف15ذا١ٔحر٠ّح زظٓ رزاي833660

ضّض ٚضّظ173855ْٛذا١ٔحس٠ٕة رضٛاْ ط843975ٍَٛ

طد ٚطر184866ْٛذا١ٔحس٠ٕة ط١ٍّاْ اٌؼ١ص853912

ثالز ٚطثع145973ْٛذا١ٔحس٠ٕة ِسّٛظ ززتٛل863951ٟ

اثٕراْ ٚطثع185472ْٛذا١ٔحس٠ٕٗ ٠اطز طّعٛي873908

ثّأٟ ٚطر155368ْٛذا١ٔحطارٖ طاِز طزاف883874

أرتع ٚطثع185674ْٛذا١ٔحطارٖ ٔش٠ٗ اٌع893800ٍٟ

ضّض ٚطر184765ْٛذا١ٔحطارٖ ٔٛرص ع903907ٍٟ

إزعٜ ٚطر174461ْٛذا١ٔحطارٖ ٠سٟ اطعع913734

اثٕراْ ٚطثع175572ْٛذا١ٔحطاٌٟ زاذُ طٍّا923722ْ

أرتع ٚطثع195574ْٛذا١ٔحطأعٞ ط١ّز اٌّسّع933751

طد ٚضّظ183856ْٛذا١ٔحطأعٞ ِعٓ فطٛر943859

طد ٚضّظ154156ْٛذا١ٔحطالف ِسّع طٍّا953918ْ

إزعٜ ٚطر174461ْٛذا١ٔحطٍّاْ عٍٟ طىاف963862

اثٕراْ ٚضّظ183452ْٛذا١ٔحطٕاء ِصطفٝ ػا١ٌغ974024

ثّأٟ ٚضّظ174158ْٛذا١ٔحطٛساْ زظٓ خّع984012ٗ

ذظع ٚثّا187189ْٛٔذا١ٔحطٛساْ طاِٟ زظ993958ٓ١

اثٕراْ ٚطر174562ْٛذا١ٔحطٛطٓ طاٌة غا1003950ُٔ

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

4ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

طثع ٚثّا186987ْٛٔذا١ٔحطٛطٓ ِسّع ا١ِز اٌفاز1013903ٍٟ

إزعٜ ٚطر174461ْٛذا١ٔحط١ٍفا خثز خثٛر1023973

ذظع ٚطثع166379ْٛذا١ٔحط١ّٛٔٗ ا١ٌاص ِٕٙا1033847

أرتع ٚطر174764ْٛذا١ٔحػذا عثع اٌىز٠ُ عّزا1044025ْ

إزعٜ ٚطثع185371ْٛذا١ٔحػٙع ِسّع راض1053934ٟ

اثٕراْ ٚطر174562ْٛذا١ٔحػ١ُ عشخ طعع1063964ٖ

ذظع ٚطر185169ْٛذا١ٔحصثا فؤاظ صاتز1073867

ثالز ٚطثع175673ْٛذا١ٔحضسٝ ِسّع ِسّع1083784

ثّأٟ ٚطثع156378ْٛذا١ٔحعفزاء فؤاظ ط١ٍّا1093809ْ

ذظع ٚطر175269ْٛذا١ٔحعفزاء ٚارز ِسّع1104047

ذظع ٚطر165369ْٛذا١ٔحعٍٟ ٠ٛطف ِسّٛظ1114031

ثالز ٚطر184563ْٛذا١ٔحغزاَ ١٘ثُ ػعٚظ1123789

ضّض ٚطثع185775ْٛذا١ٔحغشي ٠ٛٔض ط١ٍّا1133940ْ

إزعٜ ٚطر174461ْٛذا١ٔحغفزاْ ٔث١ً ع1144044ٍٟ

أرتع ٚثّا166884ْٛٔذا١ٔحغٕٖٛ زظٓ اتزا1153905ُ١٘

اثٕراْ ٚطثع195372ْٛذا١ٔحغٕٖٛ غز٠ة زظ1163762ٓ١

فمظ طثعْٛ ظرخح155570ذا١ٔحغٕٝ ِٕذر ِزع1174039ٟ

ثّأٟ ٚطر145468ْٛذا١ٔحفاذٓ ض١اَ لاط1183871ُ

اثٕراْ ٚطر174562ْٛذا١ٔحفاذٓ ١٘ثُ عثاص1194003

ثالز ٚطر174663ْٛذا١ٔحفاطّٗ زظ١ٓ ِسّع1203709

طثع ٚطر155267ْٛذا١ٔحفاطّٗ ط١ٍُ رخة1213773

أرتع ٚضّظ153954ْٛذا١ٔحفاطّٗ ٠ٛطف خ١ٕع1223683ٞ

اثٕراْ ٚطر154762ْٛذا١ٔحفزذ ط١ّز ِثارن1233733

فمظ طرْٛ ظرخح164460ذا١ٔحف١ف١اْ عٍٟ ط٠ٛعا1243864ْ

ثالز ٚضّظ153853ْٛذا١ٔحواذ١ا اوزَ عطاف1253981

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

5ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

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

إزعٜ ٚطثع185371ْٛذا١ٔحوٕعٖ ٔٛفً االزّع1273805

فمظ ثّأْٛ ظرخح156580ذا١ٔحالرا ١٘ثُ ط١ٍّا1283944ْ

فمظ طثعْٛ ظرخح175370ذا١ٔحالٔا زاِع ِسّع1293851

طد ٚضّظ193756ْٛذا١ٔحٌثأح عّاظ اٌع٠ٓ ِٕصٛر1304030

طثع ٚضّظ183957ْٛذا١ٔحٌد١ٓ عٍٟ ِصطف1314038ٝ

ذظع ٚضّظ154459ْٛذا١ٔحٌد١ٓ لصٟ ر٠ؼ1324035ٗ

طثع ٚطثع195877ْٛذا١ٔح١ٌّض طاٌة اتزا1333815ُ١٘

طد ٚضّظ144256ْٛذا١ٔح١ٌّض ِسّع ِسّع1343739

ضّض ٚضّظ154055ْٛذا١ٔحٌٛر٠ٓ ععٔاْ ضٍٛف1353924

أرتع ٚثّا176784ْٛٔذا١ٔح١ٌاي ٠اطز زّعا1363965ْ

ضّض ٚطر194665ْٛذا١ٔح١ٌشا غظاْ زظ1374029ٓ

اثٕراْ ٚطثع185472ْٛذا١ٔح١ٌٍٝ خ١ًّ اٌطٛر1383854ٞ

إزعٜ ٚطر154661ْٛذا١ٔح١ٌٍٝ عثع اٌماظر اٌؼ١ص1393689

اثٕراْ ٚذظع187492ْٛذا١ٔح١ٌٓ ِسظٓ ع1403929ٍٟ

اثٕراْ ٚطر154762ْٛذا١ٔح١ٌٕا عٍٟ ِصطف1413977ٝ

ضّض ٚضّظ154055ْٛذا١ٔح١ٌٕعا ِسّع زظ1423707ٓ١

ذظع ٚطر155469ْٛذا١ٔحِارٞ ععٔاْ ِسّع1433985

فمظ طرْٛ ظرخح144660ذا١ٔحِار٠ا ازّع ظغ1444048ّٗ

ذظع ٚضّظ174259ْٛذا١ٔحِا٠ا ازّع اتزا1453828ُ١٘

طد ٚضّظ173956ْٛذا١ٔحِا٠ا زظٓ تعر1464049

اثٕراْ ٚطثع165672ْٛذا١ٔحِا٠ا زظٓ تالي1473801

إزعٜ ٚضّظ153651ْٛذا١ٔحِا٠ا ط١ٍّاْ زظ1483849ٓ

أرتع ٚطثع165874ْٛذا١ٔحِا٠ا عثع اٌىز٠ُ اتزا1493898ُ١٘

ضّض ٚطثع175875ْٛذا١ٔحِا٠ا عٍٟ س٠ٕة1503914

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

6ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

فمظ طثعْٛ ظرخح155570ذا١ٔحِا٠ا عّاظ ٠ٛطف1513738

فمظ طرْٛ ظرخح184260ذا١ٔحِا٠ا ِٕذر ػعثا1524021ْ

اثٕراْ ٚثّا186482ْٛٔذا١ٔحِا٠ظٗ ِضار ِٛط1533969ٝ

ثالز ٚثّا186583ْٛٔذا١ٔحِساطٓ طاٌُ ع١ظ1543984ٝ

طثع ٚطثع185977ْٛذا١ٔحِزاَ عٍٟ ط١ٍّا1553814ْ

طثع ٚضّظ154257ْٛذا١ٔحِزاَ ِع١ٓ ضضٛر1563926

إزعٜ ٚطثع155671ْٛذا١ٔحِزاَ ِٛطٝ ٚطٛف1573826

إزعٜ ٚطر174461ْٛذا١ٔحِزذ ازّع ع1584041ٍٟ

فمظ طرْٛ ظرخح184260ذا١ٔحِزذ تاطُ ازّع1593978

طثع ٚطر184967ْٛذا١ٔحِزذ ٔشار ظر٠ٚغ1603752

ثالز ٚثّا166783ْٛٔذا١ٔحِزٚج ِسّٛظ ػا1613966ٓ١٘

ذظع ٚطر155469ْٛذا١ٔحِزٖٚ ِعزٚف ع1623962ٍٟ

ثّأٟ ٚضّظ144458ْٛذا١ٔحِز٠ُ سوز٠ا ِسٟ اٌع1633690ٓ٠

فمظ طرْٛ ظرخح184260ذا١ٔحِز٠ُ ععٔاْ زظ1644008ٓ

ذظع ٚطر195069ْٛذا١ٔحِز٠ُ غ١از ع1653997ٍٟ

طد ٚضّظ173956ْٛذا١ٔحِز٠ُ ِسّٛظ ر٠ض1663841

أرتع ٚطر184664ْٛذا١ٔحِٕار عٍٟ ع1673688ٍٟ

أرتع ٚثّا176784ْٛٔذا١ٔحِٕٝ زظٓ ضٍع1683764

ذظع ٚطثع176279ْٛذا١ٔحِٟ عٍٟ زظ1693807ٓ١

ثالز ٚطثع185573ْٛذا١ٔح١ِار ط١ّز ع1703983ٍٟ

ضّض ٚثّا186785ْٛٔذا١ٔح١ِزٔا ٔاصز ِسّٛظ1713937

أرتع ٚضّظ153954ْٛذا١ٔح١ِض اٌز٠ُ ٔشار ِصطف1723938ٝ

أرتع ٚضّظ183654ْٛذا١ٔح١ِض عٍٟ ط١ٍّا1733855ْ

ثّأٟ ٚضّظ144458ْٛذا١ٔح١ِظا سوز٠ا اٌع1743792ٍٟ

فمظ ثّأْٛ ظرخح176380ذا١ٔح١ِظاء راِر ع1753996ٍٟ

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

7ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

طثع ٚثّا167187ْٛٔذا١ٔح١ِظُ زظاْ زظ1763767ٓ

اثٕراْ ٚثّا186482ْٛٔذا١ٔح١ِّٛٔٗ عٍٟ طعع1773941

أرتع ٚضّظ183654ْٛذا١ٔحٔاظ٠ا اٌث١ز اٌسز٠ز1784006

ذظع ٚطر175269ْٛذا١ٔحٔاظ٠ٓ عٍٟ ط١ار1793945ٖ

ذظع ٚطر175269ْٛذا١ٔحٔأا ٠ٛطف ع١ظ1803935ٝ

ثّأٟ ٚطر185068ْٛذا١ٔحٔعٜ زّع زّع1813990

طد ٚضّظ144256ْٛذا١ٔحٔعٜ ِسظٓ زظ1823910ٓ

ثّأٟ ٚضّظ174158ْٛذا١ٔحٔعّٝ ٔث١ٗ ط١ٍّا1833810ْ

ثّأٟ ٚثّا167288ْٛٔذا١ٔحٔغُ خٙاظ ضشا1843949َ

فمظ طثعْٛ ظرخح165470ذا١ٔحٔغُ ِسّع صاٌر1853904

ضّض ٚضّظ134255ْٛذا١ٔحٔغُ ِسّٛظ زظ1863900ٓ

اثٕراْ ٚطثع155772ْٛذا١ٔحٔغُ ِٕذر ظاٚظ1873917

اثٕراْ ٚطر174562ْٛذا١ٔحٔٙٝ فٙع عٕم1883758ٗ

فمظ طرْٛ ظرخح194160ذا١ٔحٔٛر زظٓ طاتك1893928

ذظع ٚطر165369ْٛذا١ٔحٔٛر عٍٟ زّعا1903913ْ

أرتع ٚطر174764ْٛذا١ٔحٔٛر ع١ظٝ ع1913933ٍٟ

ضّض ٚطثع185775ْٛذا١ٔحٔٛر ٌؤٞ وٍث1923991َٛ

طثع ٚطر175067ْٛذا١ٔحٔٛرا ِسّع زظ1934032ٓ

إزعٜ ٚطثع155671ْٛذا١ٔح٘ثح اتزا١ُ٘ ظغ1943697ّٗ

ذظع ٚضّظ174259ْٛذا١ٔح٘ثٗ عٍٟ زث١ة1954017

أرتع ٚطثع165874ْٛذا١ٔح٘ثٗ ِسّع ٚٔٛص1963952

اثٕراْ ٚثّا156782ْٛٔذا١ٔح٘ثٗ ٔع٠ُ ِسّع1973931

ذظع ٚطر165369ْٛذا١ٔح٘ع٠ً غاٌة ذ١ؼٛر1983960ٞ

أرتع ٚطر174764ْٛذا١ٔح٘ع٠ً ٘أٟ عثٛظ1993856

إزعٜ ٚطر174461ْٛذا١ٔح٘ع٠ً ٚز١ع عط2003853ٗ١

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

8ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

20-19 ا٠ماف عاَ 20-19 ا٠ماف عاَ غذا١ٔح٘ع٠ً ٠ٛطف طعٛظ2013834

أرتع ٚطر154964ْٛذا١ٔح٘شار اتزا١ُ٘ ِسّع2023939

ذظع ٚطثع156479ْٛذا١ٔح٘شار عٍٟ ِسّع2033970

فمظ طثعْٛ ظرخح165470ذا١ٔح٘ال عثع اٌىز٠ُ اتزا2043921ُ١٘

طثع ٚضّظ164157ْٛذا١ٔح١٘ا ازّع زظ2053953ٓ

فمظ ذظعْٛ ظرخح187290ذا١ٔح١٘ا عثع اٌزساق ط١ٍّا2064001ْ

ضّض ٚثّا196685ْٛٔذا١ٔح١٘ا عثع هللا ١ِا2073998

ضّض ٚطر174865ْٛذا١ٔح١٘ا فزاص عال2083724ْ

طد ٚثّا167086ْٛٔذا١ٔح١٘ا ٔش٠ٗ اتزا2093923ُ١٘

اثٕراْ ٚطر164662ْٛذا١ٔح١ٍ١٘ٓ ِسّع رطال2103915ْ

أرتع ٚطثع165874ْٛذا١ٔح١ّ٘ا غظاْ ظ٠ة2113897

ذظع ٚطر155469ْٛذا١ٔح٠ارا خاتز طال2123954ِٟ

اثٕراْ ٚضّظ173552ْٛذا١ٔح٠ارا زظ١ٓ اٌؼاعز2134042

طد ٚضّظ183856ْٛذا١ٔح٠اط١ّٓ زظٓ ظرغا2143858َ

طثع ٚطر155267ْٛذا١ٔح٠أا عٍٟ ضضز2153729

ثالز ٚطثع155873ْٛذا١ٔح٠ظزٜ سوز٠ا رخة2163992

ضّض ٚطثع185775ْٛذا١ٔح خا١ٌٓ ١٘ثُ اٌع2174192ٍٟ

ثالز ٚطثع175673ْٛذا١ٔح خالرا اتزا١ُ٘ عٕم2184197ٗ

طثع ٚضّظ183957ْٛذا١ٔح خالرا عثع اٌىز٠ُ ازّع2194196

ثالز ٚطثع165773ْٛذا١ٔح خِسّع عٍٟ عثع هللا2204195

اثٕراْ ٚطر174562ْٛذا١ٔح خٔغُ عٍٟ ِسّع2214199

ذظع ٚطر165369ْٛذا١ٔح خ٘ثح هللا زّشج زظ2224191ٓ١

أرتع ٚطر154964ْٛذا١ٔح خ٘ثح غظاْ ٍِس2234201ُ

إزعٜ ٚطثع165571ْٛذا١ٔح خ٘ع٠ً عٍٟ ع١ظ2244194ٝ

غ١ابغغغاٌٚٝ را٠ّاْ ٠ٛطف ػا١ٌغ2254007

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

9ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

طد ٚطر145266ْٛاٌٚٝ رٔٛر ِسّع ع2263899ٍٟ

ذظع ٚطثع186179ْٛاٌٚٝ ر١٘ا ِاسْ ظرغا2273930َ

غ١ابغغ15ذا١ٔح رار٠ح عٍٟ ِٛط2283622ٝ

غ١ابغغغذا١ٔح راالء ضاٌع ط٠ٛع2293331

أرتع ٚطر174764ْٛذا١ٔح رترٛي ٠ٛطف ِصطف2303610ٝ

غ١ابغغ16ذا١ٔح رخ٠ٛض ا١ٔض ػا2313419ٓ١٘

طد ٚطثع195776ْٛذا١ٔح ررٚسا ٔع٠ُ تعٚر2323770

أرتع ٚطثع165874ْٛذا١ٔح رر٠را ا١ٌاص لش٠سح2334060

ذظع ٚضّظ154459ْٛذا١ٔح رعشٖ عٍٟ اٌّعزٚف2343565

غ١ابغغغذا١ٔح رغشي خٙاظ اتزا2353424ُ١٘

ثّأٟ ٚعؼز2828ْٚغذا١ٔح رالٔا عشخ سا٘ز2363617

غ١ابغغغذا١ٔح رٌثٕٝ ِاٌه ظ٠ٛب2373614

ثّأٟ ٚثالث3838ْٛغذا١ٔح رِا٠ا ازّع زظ2383579ٓ

غ١ابغغ12ذا١ٔح رِسّع ٚف١ك ػعثا2393232ْ

اثٕراْ ٚطثع165672ْٛذا١ٔح ر٘ثٗ ِع٠ٓ اٌّٛع2403643ٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد13ًذا١ٔح رَازّع عط١ح اٌّس١ظ2413287ٓ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَازّع عّاظ ػ١سا2422727

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد13ًذا١ٔح رَاطّا ِسّع اطّاع2432709ً١

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَاطّاع١ً ضاٌع اٌساج ِسّع ع2442974ٍٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد0ًذا١ٔح رَاالء عثع اٌزساق فٙع2453887

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَا٠ٗ ٚخعٞ عثّا2462834ْ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَتاطً ِسّٛظ اٌساطٛب2472806

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَتؼزٜ ٠ٛطف طزو١ض2483206

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَثٕاء ازّع عثاص2493067

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَخ١ٌٛا وّاي عثعهللا2503162

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

10ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد12ًذا١ٔح رَزظٓ ظاٚٚظ خاط2512669ُ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد16ًذا١ٔح رَزٕاْ ععٔاْ اٌزاع2523145ٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَضضز عٍٟ طٍٙة2533173

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد12ًذا١ٔح رَرػا عٍٟ ٔصار2542916

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَرفا ٔثار اٌدعظ2552740

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَر١ُٔ صاٌر اتٛ طٍى2562758ٗ

إزعٜ ٚطثع165571ْٛذا١ٔح رَر٘ف عاظي اطعع2572775

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَر٘ف ١٘ٚة ظٚتا2583318

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَرٚس ٔع١ُ عثاص2593325

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَر٠ُ س٘ز اٌع٠ٓ اتزا2603505ُ١٘

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد17ًذا١ٔح رَس٠ٕة طٍّاْ ٠ٛطف2612885

ثالز ٚأرتع4343ْٛغذا١ٔح رَعال ٔاخر ععر2623453ٖ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَعالء ِسّع اٌعرج2632374

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَع١ٍاء عٍٟ عٍٛع2643346

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد14ًذا١ٔح رَفاطّح ازّع ظ٠ة2653662

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَفاطّح فا٠ش ازّع2661701

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد15ًذا١ٔح رَفاطّٗ ازّع ض2673202ً١ٍ

طثع ٚطر155267ْٛذا١ٔح رَفاطّٗ ٠ٛطف ززتا2683336

طثع ٚضّظ144357ْٛذا١ٔح رٌَثٕٝ اتزا١ُ٘ ٔصار2693136

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رٌَثٕٝ ٠سٟ ظر٠ٚغ2703101

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رٌَؤٞ عثع إٌّعُ ا١ٌاص2713296

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَِارٞ ز١عر اٌؼّا2722606ٌٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد15ًذا١ٔح رَِدع ِسّع طال2733047ِٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَِسّع خٛظخ اٌصاٌر2743547

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد17ًذا١ٔح رَِسّع صاٌر االزّع2752661

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

11ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَِسّع عٍٟ ِسّع2762481

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد15ًذا١ٔح رَِز٠أا ط١ٍّاْ ط١ٍّا2772851ْ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَِصٍر خاطُ عى2783290ٍٗ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَِٕار عثاص اٌظّاع2793654ً١

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد15ًذا١ٔح ر١َِار اطاِح زّٛظ2803247

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد15ًذا١ٔح رَٔثاي تظاَ اٌطط١ة2813275

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد18ًذا١ٔح رَٔٛر ِسّع اطّاع2823529ً١

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح رَ٘اظٞ ِسّع اٌعدٛج2832893

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد13ًذا١ٔح رَ٘ع٠ً اصف طال2842626ِٗ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح ر١َ٘ا ِزٚاْ ظٚػ2853300ٟ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد17ًذا١ٔح رَٚخ١ٙٗ ازّع اتٛ تىز2862250

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغذا١ٔح ر٠َٛطف ِسّع اٌغثٛا2873291ْ

ثالز ٚطر164763ْٛثاٌثحزٕاْ عّاظ اٌع٠ٓ اٌطٍف اٌطزاتح2883546

20-19 2 ا٠ماف ف20-19 2 ا٠ماف ف18ثاٌثحرػا طٍّاْ ازّع2893489

غ١ابغغ9ثاٌثحر٘ف ِسّع ٘الي2903474

ضّض ٚضّظ144155ْٛثاٌثحٌثٕٝ عٍٟ اطّاع2913439ً١

إزعٜ ٚطر154661ْٛثاٌثحِار٠ا س٘ز اٌع٠ٓ اٌظ١ع2923343

ذظع ٚأرتع4949ْٛغثاٌثح٘ع٠ً ذ١ظ١ز ػٍّص2933650

ثّأٟ ٚطر165268ْٛثاٌثح٠اط١ّٓ تظاَ ِز٘ح2943632

أرتع ٚأرتع4444ْٛغثاٌثح خظ٠ّا ازّع ط١ٍّا2954200ْ

20-19 1 اطرٕفاظ ف20-19 1 اطرٕفاظ ف14ثاٌثح رطٙاَ رفعد رخة2963107

غ١ابغغ16ثاٌثح رٔغُ عّاظ ٠ٛطف2973652

إزعٜ ٚطر164561ْٛثاٌثح رَازّع طٍّاْ زظ2983194ٓ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَتزاءج عٍٟ ِسّع299533

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد14ًثاٌثح رَزاسَ ٘اػُ س٘زا3003177

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

12ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌعرخح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد14ًثاٌثح رَضضز ثائز رت١ع3012816

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَرتا زّشٖ تٍٛي3023190

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد15ًثاٌثح رَرت١ع زاِع سا٘ز303481

ضّض ٚضّظ154055ْٛثاٌثح رَر٠ُ ازّع رز3043266ّْٛ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَػ١ز٠ٓ اطّاع١ً اتزا١ُ٘ ِسّع3052999

20-19 2 ا٠ماف ف20-19 2 ا٠ماف ف15ثاٌثح رَعش٠شٖ ِسّع ل١ضثا3063056ْ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد17ًثاٌثح رَعفزاء عثاص تعرا3072845ْ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَعٍٟ ط١ًٙ ػعثا3083320ْ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَِزذ ٔضاي ِصطف3092833ٝ

غ١ابغغغثاٌثح رَِزذ ١ٌٚع صٛا3103000ْ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظد14ًثاٌثح ر١َٔف١ٓ ِسّع ط١ٍّا3112812ْ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغثاٌثح رَٚظاظ ِسّٛظ اٌعر٠ٚغ3122395

فمظ طرْٛ ظرخح174360راتعحٔٛر ظزاَ ضضز3133528

ضّض ٚطر164965ْٛراتعح رَٔٛر١ٍ٠ض وّاي طال3142890ِٗ

  ٌُ ٠ظدً ٌُ ٠ظدًغراتعح رَ شأظاَ ظ٠ٛب ظ٠ٛب3152522

  

  

:                ِعلك وراتح

ع١ّع اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ظ.أ

:        ِعلك لزاءج

13ِٓ13

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض ػعثح اإلِرسأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ


