
(االسئلة مؤتمتة)   

َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

خًص ٔخًط154055ٌٕذاَٛحاٚح يسًذ يٕض13889ٗ

ثالز ٔثالث141933ٌٕذاَٛحاًٚاٌ عثذ انًُعى عثاش23757

غٛابغغ13ذاَٛحدارٍٚ يسًذ دٚة33721

غٛابغغ13ذاَٛحردُّٚ ْٛثى َٕٔش43895

فقظ ثًإٌَ درخح176380ذاَٛحرزاٌ ضعذ يسًذ54004

غٛابغغ13ذاَٛحرشا يذزد دٚة64013

غٛابغغ13ذاَٛحرَٛى ظٓٛر غاَى73234

ذطع ٔأرتع183149ٌٕذاَٛحرْف يًذٔذ طعا83873ٌ

20-19 اٚقاف عاو 20-19 اٚقاف عاو 13ذاَٛحْذٚم ٕٚضف ضعٕد93834

إزذٖ ٔأرتع182341ٌٕذاَٛح خَغى عهٙ يسًذ104199

غٛابغغ16ذاَٛح رارٚح عهٙ يٕض113622ٗ

غٛابغغغذاَٛح راالء خانذ ضٕٚذ123331

ضد ٔثالث3636ٌٕغذاَٛح رترٕل ٕٚضف يصطف133610ٗ

غٛابغغ17ذاَٛح رخٕٚص اَٛص شا143419ٍْٛ

ثالز ٔخًط134053ٌٕذاَٛح ررٚرا انٛاش قسٚسح154060

غٛابغغغذاَٛح رغسل خٓاد اتراْٛى163424

غٛابغغغذاَٛح رالَا عسخ زاْر173617

غٛابغغغذاَٛح رنثُٗ يانك دٕٚب183614

ثالز ٔخًط104353ٌٕذاَٛح رْثّ يذٍٚ انًٕع193643ٙ

أرتع ٔأرتع93544ٌٕذاَٛح رواتراْٛى عهٙ شٕتاص202995ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روازًذ عطٛح انًسٛط213287ٍ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روازًذ عًاد شٛسا222727

  نى ٚطدم نى ٚطدم8ذاَٛح رواضًا يسًذ اضًاعٛم232709

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رواضًاعٛم خانذ انساج يسًذ عه242974ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رواّٚ ٔخذ٘ عثًا252834ٌ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معمم صف/من مقررات السنة الثانيةالتربية البيئية والسكانية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجبمعي

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج

3ي1ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛص شعثح اإليرساَاخ

            عهٙ ضهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معمم صف/من مقررات السنة الثانيةالتربية البيئية والسكانية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجبمعي

  نى ٚطدم نى ٚطدم15ذاَٛح روتاضم يسًٕد انساضٕب262806

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روتشرٖ ٕٚضف ضركٛص273206

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روخٕنٛا كًال عثذهللا283162

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روزطٍ دأٔد خاضى292669

  نى ٚطدم نى ٚطدم15ذاَٛح روزُاٌ عذَاٌ انراع303145ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روخضر عهٙ ضهٓة313173

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رودًٚا عثذ انسًٛذ ٕٚضف322280

  نى ٚطدم نى ٚطدم17ذاَٛح رورشا عهٙ َصار332916

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رورفا َثار اندعظ342740

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رورَٛى صانر اتٕ ضهك352758ّ

  نى ٚطدم نى ٚطدم17ذاَٛح رورْف ْٔٛة دٔتا363318

  نى ٚطدم نى ٚطدم15ذاَٛح رورٔز َعٛى عثاش373325

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رورٚى زْر انذٍٚ اتراْٛى383505

اثُراٌ ٔثالث3232ٌٕغذاَٛح روعال َاخر عذر393453ِ

  نى ٚطدم نى ٚطدم17ذاَٛح روعالء يسًذ انذرج402374

  نى ٚطدم نى ٚطدم12ذاَٛح روفاطًح ازًذ دٚة413662

  نى ٚطدم نى ٚطدم14ذاَٛح روفاطًح فاٚس ازًذ421701

  نى ٚطدم نى ٚطدم13ذاَٛح روفاطًّ ازًذ خهٛم433202

إزذٖ ٔخًط123951ٌٕذاَٛح روفاطًّ ٕٚضف زرتا443336

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رونؤ٘ عثذ انًُعى انٛاش453296

  نى ٚطدم نى ٚطدم17ذاَٛح رويدذ يسًذ ضالي463047ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رويسًذ خٕدخ انصانر473547

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رويسًذ َذٚى انراع481545ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رويخهصّ عهٙ انداضى492864

  نى ٚطدم نى ٚطدم15ذاَٛح رويرٚاَا ضهًٛاٌ ضهًٛا502851ٌ

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج

3ي2ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛص شعثح اإليرساَاخ

            عهٙ ضهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معمم صف/من مقررات السنة الثانيةالتربية البيئية والسكانية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجبمعي

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رويصهر خاضى عكه513290ّ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رويُار عثاش انطًاعٛم523654

  نى ٚطدم نى ٚطدم13ذاَٛح رويٛار اضايح زًٕد533247

  نى ٚطدم نى ٚطدم16ذاَٛح روْاد٘ يسًذ انعدٕج542893

  نى ٚطدم نى ٚطدم17ذاَٛح روْٛا يرٔاٌ دٔش553300ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدم13ذاَٛح رؤخّٛٓ ازًذ اتٕ تكر562250

ذطع ٔخًط194059ٌٕذاَٛح روٚارا عثاش رٚا574058

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روٕٚضف يسًذ انغثٕا583291ٌ

غٛابغغغثانثحرَا ضائر زًٕد593477

ثًاَٙ ٔأرتع133548ٌٕثانثحضٓاو طانة ريضا603518ٌ

غٛابغغغثانثحيارٚا زْر انذٍٚ انطٛذ613343

إزذٖ ٔخًط163551ٌٕثانثحيارّٚ يعال يسًذ623599

إزذٖ ٔأرتع4141ٌٕغثانثحَطرٍٚ اتراْٛى انظًاط633405ٙ

اثُراٌ ٔثالث3232ٌٕغثانثحْذٚم ذٛطٛر شًهص643650

ضد ٔثالث3636ٌٕغثانثح خدًٚا ازًذ ضهًٛا654200ٌ

خًص ٔأرتع123345ٌٕثانثح رفاذٍ زطاٌ ضهًٛا663653ٌ

  نى ٚطدم نى ٚطدم16ثانثح روتراءج عهٙ يسًذ67533

  نى ٚطدم نى ٚطدمغثانثح روشٛرٍٚ اضًاعٛم اتراْٛى يسًذ682999

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف ف13ثانثح روعسٚسِ يسًذ قٛضثا693056ٌ

غٛابغغغثانثح رويرٔج اضًاعٛم اضًاعٛم702476

  نى ٚطدم نى ٚطدم16ثانثح روُْاد٘ فاٚس عادن712649ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدم13ثانثح رؤداد يسًٕد انذرٔٚش722395

ذطع ٔأرتع153449ٌٕراتعحرَٛى ازًذ ضهًا733283ٌ

ثًاَٙ ٔأرتع4848ٌٕغراتعحرَٛى زطٍ انصارو743362

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج

3ي3ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛص شعثح اإليرساَاخ

            عهٙ ضهٛى


