
(االسئلة مؤتمتة)   

َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

ضد ٔضر6666ٌٕـــــذاَٛحانًٗ حطٍٛ انعه13711ٙ

فقظ ضثعٌٕ درجح7070ـــــذاَٛحاٚح يحًذ يٕض23889ٗ

ضد ٔضثع7676ٌٕـــــذاَٛحاٚح ٚاضٍٛ اتراْٛى34040

غٛابغغـــــذاَٛحاًٚاٌ عثذ انًُعى عثاش43757

ثًاَٙ ٔضر6868ٌٕـــــذاَٛحاّٚ عهٙ َاصر53750

غٛابغغـــــذاَٛححال حثٛة احًذ64026

غٛابغغـــــذاَٛحدارٍٚ يحًذ دٚة73721

غٛابغغـــــذاَٛحردُّٚ ْٛثى َٕٔش83895

إحذٖ ٔضر6161ٌٕـــــذاَٛحرشا يذحد دٚة94013

إحذٖ ٔضر6161ٌٕـــــذاَٛحرَا َظٛر عه103821ٙ

غٛابغغـــــذاَٛحرَٛى ظٓٛر غاَى113234

غٛابغغـــــذاَٛحرٔاٌ يحًذ يحًذ123720

غٛابغغـــــذاَٛحرٔال عهٙ يحًذ133868

اثُراٌ ٔخًط5252ٌٕـــــذاَٛحرٚى احًذ عه143911ٙ

أرتع ٔضثع7474ٌٕـــــذاَٛحرٚى تالل حرفٕظ153717

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف فـــــذاَٛحرًٚح حطٍ رحال163660

غٛابغغـــــذاَٛحزُٚة رضٕاٌ ضهٕو173975

فقظ ضثعٌٕ درجح7070ـــــذاَٛحفٛفٛاٌ عهٙ ضٕٚذا183864ٌ

خًص ٔضر6565ٌٕـــــذاَٛحكُذِ َٕفم االحًذ193805

ثالز ٔضر6363ٌٕـــــذاَٛحنُٛا عهٙ يصطف203977ٗ

ضد ٔضثع7676ٌٕـــــذاَٛحيراو يٕضٗ ٔضٕف213826

ضثع ٔخًط5757ٌٕـــــذاَٛحيرٚى يحًٕد رٚص223841

أرتع ٔضر6464ٌٕـــــذاَٛحَاَا ٕٚضف عٛط233935ٗ

ضثع ٔضثع7777ٌٕـــــذاَٛحَغى يحًٕد حط243900ٍ

غٛابغغـــــذاَٛحْذٚم ٔحٛذ عط253853ّٛ

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجبمعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثانيةالتربية الدينية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج

3ي1ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛص شعثح اإليرحاَاخ

            عهٙ ضهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجبمعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثانيةالتربية الدينية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

20-19 اٚقاف عاو 20-19 اٚقاف عاو ـــــذاَٛحْذٚم ٕٚضف ضعٕد263834

ذطع ٔضر6969ٌٕـــــذاَٛحٚارا حطٍٛ انشاعر274042

ضد ٔخًط5656ٌٕـــــذاَٛحٚاضًٍٛ حطٍ درغاو283858

ضد ٔخًط5656ٌٕـــــذاَٛح خَغى عهٙ يحًذ294199

غٛابغغـــــذاَٛح راالء خانذ ضٕٚذ303331

غٛابغغـــــذاَٛح رجٕٚص اَٛص شا313419ٍْٛ

غٛابغغـــــذاَٛح رغسل جٓاد اتراْٛى323424

غٛابغغـــــذاَٛح رنثُٗ يانك دٕٚب333614

غٛابغغـــــذاَٛح ريحًذ ٔفٛق شعثا343232ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رواحًذ عًاد شٛحا352727

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رواضًاعٛم خانذ انحاج يحًذ عه362974ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رواّٚ ٔجذ٘ عثًا372834ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روتاضم يحًٕد انحاضٕب382806

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روتشرٖ ٕٚضف ضركٛص393206

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روجٕنٛا كًال عثذهللا403162

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روحطٍ دأٔد جاضى412669

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روحُاٌ عذَاٌ انراع423145ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روخضر عهٙ ضهٓة433173

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رورشا عهٙ َصار442916

اثُراٌ ٔضثع7272ٌٕـــــذاَٛح رورْف عادل اضعذ452775

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رورْف ْٔٛة دٔتا463318

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رورٔز َعٛى عثاش473325

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رورٚى زْر انذٍٚ اتراْٛى483505

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روضاَذرا حٛذر انُجه492811ّ

ذطع ٔضر6969ٌٕـــــذاَٛح روعال َاجح عذر503453ِ

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج

3ي2ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛص شعثح اإليرحاَاخ

            عهٙ ضهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجبمعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثانيةالتربية الدينية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روفاطًح فاٚس احًذ511701

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روفاطًّ احًذ خهٛم523202

فقظ ضرٌٕ درجح6060ـــــذاَٛح روفاطًّ ٕٚضف حرتا533336

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رونؤ٘ عثذ انًُعى انٛاش543296

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رويار٘ حٛذر انشًان552606ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رويجذ يحًذ ضالي563047ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رويحًذ جٕدخ انصانح573547

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رويحًذ َذٚى انراع581545ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رويرٚاَا ضهًٛاٌ ضهًٛا592851ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رويصهح جاضى عكه603290ّ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رويُار عثاش انطًاعٛم613654

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روْاد٘ يحًذ انعجٕج622893

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روْٛا يرٔاٌ دٔش633300ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح رؤجّٛٓ احًذ اتٕ تكر642250

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــذاَٛح روٕٚضف يحًذ انغثٕا653291ٌ

20-19 2+1اٚقاف ف20-19 2+1اٚقاف فـــــثانثحياٚا غاز٘ انخهٛم663548

غٛابغغـــــثانثح ررايا يحًذ ضهًٛا673656ٌ

غٛابغغـــــثانثح ررْف يحًذ عثذ هللا683411

إحذٖ ٔضر6161ٌٕـــــثانثح رغفراٌ جاتر خهٛم693635

أرتع ٔضثع7474ٌٕـــــثانثح رواحًذ ضهًاٌ حط703194ٍ

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــثانثح روعال يحًذ عه712602ٙ

غٛابغغـــــراتعحرْف يُٓا يهحى723642

  نى ٚطجم نى ٚطجمـــــراتعح روغاَذ٘ يخهٕف عه732322ٙ

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج

3ي3ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛص شعثح اإليرحاَاخ

            عهٙ ضهٛى


