
َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

فقظ ضثعٌٕ درخح165470ذاَٛحاًٚاٌ عهٙ غاَى13761

صفر فقظ0غغذاَٛحدارٍٚ يسًد دٚة23721

صفر فقظ0غغذاَٛحردُّٚ ْٛثى َٕٔش33895

صفر فقظ0غغذاَٛحرشا يدزد دٚة44013

صفر فقظ0غغذاَٛحرَٛى ظٓٛر غاَى53234

ثًاَٙ ٔثالث162238ٌٕذاَٛحرْف يًدٔذ طعا63873ٌ

ثالز ٔضثع165773ٌٕذاَٛحرٚى تالل زرفٕظ73717

فقظ ضرٌٕ درخح154560ذاَٛحنًٛص يسًد يسًد83739

إزدٖ ٔضثع155671ٌٕذاَٛحنٛهٗ عثد انقادر انشٛص93689

ضًص ٔثالث152035ٌٕذاَٛحياٚا زطٍ تدر104049

ضًص عشرج2015-19 اٚقاف عاو 15ذاَٛحْدٚم ٕٚضف ضعٕد113834

ضًص عشرج15غ15ذاَٛح رارٚح عهٙ يٕض123622ٗ

صفر فقظ0غغذاَٛح راالء ضاند ضٕٚد133331

ثًاَٙ عشرج1818غذاَٛح رترٕل ٕٚضف يصطف143610ٗ

ذطع عشرج19غ19ذاَٛح رخٕٚص اَٛص شا153419ٍْٛ

أرتع ٔثالث3434ٌٕغذاَٛح ررٚرا انٛاش قسٚسح164060

أرتع ٔثالث3434ٌٕغذاَٛح رعسِ عهٙ انًعرٔف173565

اثُراٌ ٔأرتع4242ٌٕغذاَٛح رالَا عسخ زاْر183617

صفر فقظ0غغذاَٛح رنثُٗ يانك دٕٚب193614

صفر فقظ0غغذاَٛح ريسًد ٔفٛق شعثا203232ٌ

ثالز ٔعشر2323ٌٔغذاَٛح رْثّ يدٍٚ انًٕع213643ٙ

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح روازًد عًاد شٛسا222727

ضد عشرج16 نى ٚطدم16ذاَٛح رواضًا يسًد اضًاعٛم232709

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح رواّٚ ٔخد٘ عثًا242834ٌ

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح روتاضم يسًٕد انساضٕب252806

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اندرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

:                يدقق كراتح

عًٛد انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يدقق قراءج

3ي1ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛص شعثح اإليرساَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اندرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

ضثع عشرج17 نى ٚطدم17ذاَٛح روتشرٖ ٕٚضف ضركٛص263206

ضًص عشرج15 نى ٚطدم15ذاَٛح روثُاء ازًد عثاش273067

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح روخٕنٛا كًال عثدهللا283162

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح روزطٍ دأٔد خاضى292669

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح روزُاٌ عدَاٌ انراع303145ٙ

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح روضضر عهٙ ضهٓة313173

ثالز عشرج13 نى ٚطدم13ذاَٛح رورشا عهٙ َصار322916

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح رورفا َثار اندعظ332740

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح رورَٛى صانر اتٕ ضهك342758ّ

ثالز عشرج13 نى ٚطدم13ذاَٛح رورْف ْٔٛة دٔتا353318

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح رورٚى زْر اندٍٚ اتراْٛى363505

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح روضانٙ عسخ زاْر373138

ضًص عشرج15 نى ٚطدم15ذاَٛح روعالء يسًد اندرج382374

ضد عشرج16 نى ٚطدم16ذاَٛح روفاطًح فاٚس ازًد391701

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح رونؤ٘ عثد انًُعى انٛاش403296

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح رويار٘ زٛدر انشًان412606ٙ

ضد عشرج16 نى ٚطدم16ذاَٛح رويدد يسًد ضالي423047ٙ

ضًص عشرج15 نى ٚطدم15ذاَٛح رويسًد خٕدخ انصانر433547

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح رويسًد عهٙ يسًد442481

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح رويسًد َدٚى انراع451545ٙ

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح رويصهر خاضى عكه463290ّ

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح روْاد٘ يسًد انعدٕج472893

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح روْٛا يرٔاٌ دٔش483300ٙ

صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح رؤخّٛٓ ازًد اتٕ تكر492250

ضثع ٔأرتع4747ٌٕغذاَٛح روٚارا عثاش رٚا504058
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صفر فقظ0 نى ٚطدمغذاَٛح روٕٚضف يسًد انغثٕا513291ٌ

ضد عشرج16غ16ثانثحغُٗ يسًد انشٛص523817

ضثع عشرج2017-19 2 اٚقاف ف17ثانثحفازِ ازًد عثًا533769ٌ

ضثع ٔعشر2727ٌٔغثانثحَطرٍٚ اتراْٛى انظًاط543405ٙ

صفر فقظ0غغثانثحٚارا ازًد فرٛا553594ٌ

ضًص عشرج15 نى ٚطدم15ثانثح روعهٙ زطٍ ازًد561927

أرتع ٔأرتع4444ٌٕغثانثح رويراو عدَاٌ زًٕد572674

صفر فقظ0غغثانثح رويرذ ٔنٛد صٕا583000ٌ

صفر فقظ0 نى ٚطدمغراتعح روزثٛة عهٙ ضهًٛا593315ٌ

صفر فقظ0 نى ٚطدمغراتعح رو شخعفر عهٙ يسًد602605
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