
َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا70ًيٍ 30يٍ 

خًص ٔضر234265ٌٕذاَٛحانًٗ زطٍٛ انعه13711ٙ

اثُراٌ ٔأرتع152742ٌٕذاَٛحاٚح يسًذ يٕض23889ٗ

ضثع ٔأرتع153247ٌٕذاَٛحتػرٖ زاذى يُٓا33822

ضد ٔخًط233356ٌٕذاَٛحذًٛاء صانر ازًذ43692

ذطع ٔأرتع252449ٌٕذاَٛحزال زطٍ عثذ انرز53776ًٍ

غٛابغغغذاَٛحدارٍٚ يسًذ دٚة63721

إزذٖ ٔخًط242751ٌٕذاَٛحدٚاَا يسًذ عه74050ٙ

ضد ٔضر244266ٌٕذاَٛحرايا ْائم عه83680ٙ

غٛابغغغذاَٛحردُّٚ ْٛثى َٕٔش93895

خًص ٔأرتع222345ٌٕذاَٛحرزاٌ ضعذ يسًذ104004

ذطع ٔأرتع153449ٌٕذاَٛحرغا يذزد دٚة114013

غٛابغغغذاَٛحرَٛى ظٓٛر غاَى123234

ضثع ٔضر264167ٌٕذاَٛحرٚى تالل زرفٕظ133717

فقظ ضرٌٕ درخح243660ذاَٛحرٚى يسًذ اتراْٛى143850

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف ف24ذاَٛحرًٚح زطٍ رزال153660

غٛابغغ23ذاَٛحزُٚة رضٕاٌ ضهٕو163975

فقظ ضرٌٕ درخح223860ذاَٛحضارِ َسّٚ انعه173800ٙ

ضثع ٔأرتع242347ٌٕذاَٛحغٛى عسخ ضعذ183964ِ

ذطع ٔأرتع242549ٌٕذاَٛحكاذٛا اكرو عطاف193981

ضثع ٔخًط253257ٌٕذاَٛحندٍٛ عهٙ يصطف204038ٗ

فقظ ضثعٌٕ درخح244670ذاَٛحنًٛص طانة اتراْٛى213815

ثًاَٙ ٔأرتع242448ٌٕذاَٛحنُٛذا يسًذ زط223707ٍٛ

خًص ٔخًط253055ٌٕذاَٛحياٚا زطٍ تذر234049

ثًاَٙ ٔخًط243458ٌٕذاَٛحيرٚى زكرٚا يسٙ انذ243690ٍٚ

ذطع ٔخًط243559ٌٕذاَٛحَعًٗ َثّٛ ضهًٛا253810ٌ

انذرخح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي
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جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج

4ي1ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛص غعثح اإليرساَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا70ًيٍ 30يٍ 
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20-19 اٚقاف عاو 20-19 اٚقاف عاو 15ذاَٛحْذٚم ٕٚضف ضعٕد263834

أرتع ٔخًط223254ٌٕذاَٛحْٛا فراش عال273724ٌ

إزذٖ ٔضر253661ٌٕذاَٛحٚارا زطٍٛ انػاعر284042

خًص ٔخًط243155ٌٕذاَٛح خالرا عثذ انكرٚى ازًذ294196

غٛابغغ24ذاَٛح رارٚح عهٙ يٕض303622ٗ

غٛابغغغذاَٛح راالء خانذ ضٕٚذ313331

غٛابغغ24ذاَٛح رخٕٚص اَٛص غا323419ٍْٛ

ذطع ٔأرتع212849ٌٕذاَٛح ررٚرا انٛاش قسٚسح334060

ثالز ٔأرتع103343ٌٕذاَٛح رعسِ عهٙ انًعرٔف343565

غٛابغغ12ذاَٛح رالَا عسخ زاْر353617

غٛابغغغذاَٛح رنثُٗ يانك دٕٚب363614

ذطع ٔخًط213859ٌٕذاَٛح رنٛال يذزاخ درٔٚع373554

ذطع ٔخًط243559ٌٕذاَٛح رياٚا ازًذ زط383579ٍ

غٛابغغ23ذاَٛح ريسًذ ٔفٛق غعثا393232ٌ

اثُراٌ ٔثالث3232ٌٕغذاَٛح رواتراْٛى عهٙ غٕتاص402995ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روازًذ عطٛح انًسٛط413287ٍ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روازًذ عًاد غٛسا422727

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رواضًاعٛم خانذ انساج يسًذ عه432974ٙ

أرتع ٔثالث3434ٌٕغذاَٛح رواَدٙ ازًذ اتراْٛى442670

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رواّٚ ٔخذ٘ عثًا452834ٌ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روتاضم يسًٕد انساضٕب462806

  نى ٚطدم نى ٚطدم17ذاَٛح روتػرٖ ٕٚضف ضركٛص473206

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روخٕنٛا كًال عثذهللا483162

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روزطٍ دأٔد خاضى492669

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روزُاٌ عذَاٌ انراع503145ٙ

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج
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  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روزٍُٛ عٛطٗ زط513255ٍ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روخضر عهٙ ضهٓة523173

  نى ٚطدم نى ٚطدم23ذاَٛح رورغا عهٙ َصار532916

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رورفا َثار اندعظ542740

ضثع ٔأرتع153247ٌٕذاَٛح رورْف عادل اضعذ552775

  نى ٚطدم نى ٚطدم20ذاَٛح رورْف ْٔٛة دٔتا563318

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رورٚى زْر انذٍٚ اتراْٛى573505

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روضانٙ عسخ زاْر583138

ضد ٔأرتع153146ٌٕذاَٛح روعال َاخر عذر593453ِ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روعالء يسًذ انذرج602374

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روعهٛاء عهٙ عهٕظ613346

  نى ٚطدم نى ٚطدم23ذاَٛح روفاطًح فاٚس ازًذ621701

  نى ٚطدم نى ٚطدم20ذاَٛح روفاطًّ ازًذ خهٛم633202

ضد ٔأرتع153146ٌٕذاَٛح روفاطًّ ٕٚضف زرتا643336

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رونؤ٘ عثذ انًُعى انٛاش653296

  نى ٚطدم نى ٚطدم26ذاَٛح رويدذ يسًذ ضالي663047ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدم24ذاَٛح رويسًذ خٕدخ انصانر673547

  نى ٚطدم نى ٚطدم21ذاَٛح رويسًذ َذٚى انراع681545ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدم23ذاَٛح رويخهصّ عهٙ انداضى692864

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رويصهر خاضى عكه703290ّ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رويُار عثاش انطًاعٛم713654

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح رويٛار اضايح زًٕد723247

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روْاد٘ يسًذ انعدٕج732893

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روْٛا يرٔاٌ دٔغ743300ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدم29ذاَٛح رؤخّٛٓ ازًذ اتٕ تكر752250

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج
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اثُراٌ ٔثالث82432ٌٕذاَٛح روٚارا عثاش رٚا764058

  نى ٚطدم نى ٚطدمغذاَٛح روٕٚضف يسًذ انغثٕا773291ٌ

ضثع ٔأرتع83947ٌٕثانثحَطرٍٚ اتراْٛى انظًاط783405ٙ

  نى ٚطدم نى ٚطدمغثانثح روخانذ يسًذ انُادر792976

  نى ٚطدم نى ٚطدمغثانثح روغٛرٍٚ اضًاعٛم اتراْٛى يسًذ802999

غٛابغغغثانثح رويرذ ٔنٛذ صٕا813000ٌ

  

  

  

  

  

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج

4ي4ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛص غعثح اإليرساَاخ

            عهٙ ضهٛى


