
َظز٘ػًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

اثُراٌ ٔثًا196382ٌَٕثانثحارٚح ػٛظٗ يسًذ13681

طد ٔطثؼ136376ٌٕثانثحاالء خًال غُثز23563٘

ثًاَٙ ٔثًا206888ٌَٕثانثحاالء ػثذ انًدٛذ خمٛز33793

غٛابؽؽ11ثانثحاالء َٕفم ذزطٛظ43517ٙ

فمػ خًظٌٕ درخح143650ثانثحانٍٛ ػثذ انززًٍ زظ53886ٍٛ

ثًاَٙ ٔطر145468ٌٕثانثحايُّ ػثذ هللا ٚاط63816ٍٛ

ذظغ ٔأرتؼ103949ٌٕثانثحاًٚاٌ ازًذ خزي73763ّ

ثًاَٙ ٔطثؼ166278ٌٕثانثحاُٚاص يؼٍٛ يسًذ83860

أرتغ ٔطثؼ146074ٌٕثانثحاّٚ ػثذ انززًٍ لذٔر93785

خًض ٔخًظ104555ٌٕثانثحاّٚ يسًذ فائش اطًاػٛم103803

ثالز ٔطثؼ116273ٌٕثانثحتاَا ازًذ ياْز رس113659

ثًاَٙ ٔثًا157388ٌَٕثانثحترٕل يسٙ فٛاض124057

أرتغ ٔثًا176784ٌَٕثانثحترٕل َاظز زظ133705ٍٛ

فمػ ذظؼٌٕ درخح137790ثانثحتزاءج ػفٛك طهٕو143284

ذظغ ٔطثؼ146579ٌٕثانثحتزاءِ ػهٙ يسًذ153699

طد ٔذظؼ197796ٌٕثانثحتٛهظاٌ ريعاٌ ازًذ163708

ثًاَٙ ٔثًا177188ٌَٕثانثحثزٔخ َاصز انؼًان173684ٙ

غٛابؽؽؽثانثحخًٛهّ طهًٛاٌ انسهث183818ٙ

فمػ ثًإٌَ درخح146680ثانثحخُا ػذَاٌ طهًٛا193737ٌ

فمػ طثؼٌٕ درخح145670ثانثحخُٗ اتزاْٛى غزٚة203749

خًض ٔثًا176885ٌَٕثانثحخٕنٙ يسًذ خهٛم213778

أرتغ ٔذظؼ207494ٌٕثانثحزال اًٍٚ انسح223753

طد ٔطثؼ146276ٌٕثانثحزال اًٍٚ ٕٚطف233673

اثُراٌ ٔطر115162ٌٕثانثحزال ػهٙ ٚاط243794ٍٛ

أرتغ ٔأرتؼ83644ٌٕثانثحزُاٌ ػًاد انذٍٚ انخهف انخزاتح253546

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثالثة (مفاهيم هندسية)3الرياضيات نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔظغ انطانةاطى انطانةالجامعي

:                يذلك كراتح
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َظز٘ػًهٙ
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ٔظغ انطانةاطى انطانةالجامعي

أرتغ ٔأرتؼ113344ٌٕثانثحزُاٌ يسًذ انصًٕػ263467ّ

إزذٖ ٔطثؼ145771ٌٕثانثحزٍُٛ ٕٚطف ذهد273777ّ

فمػ ذظؼٌٕ درخح197190ثانثحخٕنّ سٚاد انٕرك283829ٙ

ثالز ٔطثؼ136073ٌٕثانثحخٛال اصف ػثاص293742

ثالز ٔطثؼ145973ٌٕثانثحدَٛا خانذ اتزاْٛى303827

إزذٖ ٔذظؼ167591ٌٕثانثحدٚاَا اتزاْٛى خؼفز313718

خًض ٔطثؼ116475ٌٕثانثحدٚاَا زٛاٌ رطال324055ٌ

إزذٖ ٔذظؼ167591ٌٕثانثحدًٚا اصف ػٕٛد333819

خًض ٔثًا137285ٌَٕثانثحرايا َٕٚض يسًذ343494

طثغ ٔطثؼ146377ٌٕثانثحراَٛا يسًذ يثٛط353802

أرتغ ٔذظؼ148094ٌٕثانثحرتاب ازًذ ازًذ363833

فمػ طثؼٌٕ درخح115970ثانثحرتٕع يانك طهًٛا373682ٌ

اثُراٌ ٔطر144862ٌٕثانثحرتٗ زظٍ ػه383730ٙ

طثغ ٔطثؼ176077ٌٕثانثحرساٌ يسًذ يسًذ393872

إزذٖ ٔطثؼ116071ٌٕثانثحرساٌ ٚسٙ ْاخار403649

إزذٖ ٔثًا196281ٌَٕثانثحرػا رٚاض زثاخ413716ٙ

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فؽثانثحرػا طهًاٌ ازًذ423489

أرتغ ٔثًا166884ٌَٕثانثحرغذ اتزاْٛى اتزاْٛى433797

غٛابؽؽؽثانثحرَا طائز زًٕد443477

خًض ٔخًظ104555ٌٕثانثحرَا يسظٍ سٚذا453723ٌ

ثًاَٙ ٔأرتؼ93948ٌٕثانثحرَٛى تظاو ذفرُاس463557٘

إزذٖ ٔطثؼ135871ٌٕثانثحرْاو رٚاض َاصز473727

طد ٔثًا186886ٌَٕثانثحرْاو ػًاد انذٍٚ زظ483786ٍٛ

فمػ طرٌٕ درخح95160ثانثحرْف يسًذ ْالل493474

ذظغ ٔأرتؼ103949ٌٕثانثحرْف ٚاطز ازًذ503615

:                يذلك كراتح

ػًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ
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ٔظغ انطانةاطى انطانةالجامعي

ثالز ٔثًا156883ٌَٕثانثحرٔاٌ يسًذ صانر513879

إزذٖ ٔثًا166581ٌَٕثانثحرٔال َاصز س523781ٍٚ

ثًاَٙ ٔطثؼ166278ٌٕثانثحرَٔٛا غاس٘ دٚة533768

ذظغ ٔطر155469ٌٕثانثحرٚرا ازًذ ازًذ544056

إزذٖ ٔطر134861ٌٕثانثحرٚرا َعال طهٕو553861

ذظغ ٔطر135669ٌٕثانثحرٚى اطؼذ االطؼذ563791

اثُراٌ ٔطثؼ126072ٌٕثانثحرٚى ػؼثاٌ ػه573219ٙ

إزذٖ ٔذظؼ197291ٌٕثانثحرٚى ػهٙ صانر583748

أرتغ ٔطثؼ146074ٌٕثانثحرٚى فؤاد رتغ593831

فمػ طثؼٌٕ درخح96170ثانثحرًٚا ٚاطز طهًٛا603804ٌ

فمػ ذظؼٌٕ درخح197190ثانثحرًٚاس زظاٌ خُٕد613713

خًض ٔذظؼ207595ٌٕثانثحرُٚا ػهٙ زظ623823ٍ

اثُراٌ ٔذظؼ177592ٌٕثانثحسُٚة ػهٙ اطؼذ633838

إزذٖ ٔذظؼ197291ٌٕثانثحسُٚة ٕٚطف لذاز643782ّ

إزذٖ ٔطثؼ116071ٌٕثانثحطارِ ْٛثى دنٕل653504

خًض ٔذظؼ207595ٌٕثانثحطانٙ فٕس٘ دٚة663759

أرتغ ٔذظؼ207494ٌٕثانثحطاَذ٘ طهًٛاٌ يسزس673756

إزذٖ ٔطثؼ175471ٌٕثانثحطهًٗ طٛف انذٍٚ َٕٔص683715

طثغ ٔطثؼ176077ٌٕثانثحطهًٗ ػثذ انًدٛذ صارو693798

أرتغ ٔطثؼ175774ٌٕثانثحطًاذ َٕر انذٍٚ خعز703741

طد ٔطر135366ٌٕثانثحطًز زٛذر اتزاْٛى713746

خًض ٔذظؼ177895ٌٕثانثحطُا ػهٙ طؼٕد723665

ذظغ ٔخًظ144559ٌٕثانثحطٓاو غانة ريعا733518ٌ

طثغ ٔثًا167187ٌَٕثانثحطٕساٌ رفؼد تذر743701

20-19 اٚماف ػاو 20-19 اٚماف ػاو ؽثانثحػذا َصز االطًاػٛم753010
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ٔظغ انطانةاطى انطانةالجامعي

خًض ٔثًا147185ٌَٕثانثحػذٖ يسًٕد ػذٔد763732

أرتغ ٔطثؼ205474ٌٕثانثحػًض ازًذ زظ773676ٍ

طثغ ٔطثؼ205777ٌٕثانثحصثا يفٛذ ػاص783837ٙ

ذظغ ٔطثؼ196079ٌٕثانثحظسٗ ٚاطز ازًذ793755

ثًاَٙ ٔذظؼ207898ٌٕثانثحغَٕٙ خًال اتزاْٛى803693

ثًاَٙ ٔطر175168ٌٕثانثحػال ػًاد زظ813719ٍٛ

غٛابؽؽؽثانثحػال يسًذ ػثذهللا823553

ثالز ٔطثؼ126173ٌٕثانثحغصٌٕ ػشٚش ازًذ833714

ذظغ ٔطثؼ176279ٌٕثانثحغُا تاطى زظ843725ٍ

ثًاَٙ ٔطثؼ96978ٌٕثانثحغُٗ ايٍٛ طؼٕد853774

ذظغ ٔطثؼ116879ٌٕثانثحغُٗ يسًذ انؼٛخ863817

اثُراٌ ٔذظؼ187492ٌٕثانثحغٛذاء ػسادِ زٛذر873671

ذظغ ٔطثؼ176279ٌٕثانثحغٛذاء ػهٙ يسًذ883700

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فؽثانثحفاسِ ازًذ ػثًا893769ٌ

خًض ٔطثؼ136275ٌٕثانثحفزذ طهًٛاٌ صافره903796ٙ

طد ٔثًا196786ٌَٕثانثحفزذ يسًذ يسًذ913836

 يائح درخح فمػ2080100ثانثحكارٚض ػهٙ اتزاْٛى923740

غٛابؽؽ13ثانثحكارٍٚ يسًذ زظ933783ٍٛ

أرتغ ٔثًا186684ٌَٕثانثحكزطرٍٛ خاٌ يمذط943570ٙ

اثُراٌ ٔطر95362ٌٕثانثحكُاَّ ازًذ ازًذ953625

طد ٔطر145266ٌٕثانثحكُاَّ اًٍٚ ػًار963667

أرتغ ٔثًا137184ٌَٕثانثحنثاَا خٓاد ػٛظ973584ٗ

أرتغ ٔطر95564ٌٕثانثحنثُٗ ػهٙ اطًاػٛم983439

طثغ ٔذظؼ178097ٌٕثانثحندٍٛ زظٍٛ انؼه993710ٙ

طثغ ٔثًا196887ٌَٕثانثحندٍٛ ْٛثى درغاو1003672

:                يذلك كراتح

ػًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج
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ٔظغ انطانةاطى انطانةالجامعي

ذظغ ٔطثؼ176279ٌٕثانثحنًٗ ػهٙ ػًزا1013754ٌ

ثًاَٙ ٔطر135568ٌٕثانثحنٕد٘ يسًذ طهًٛا1023736ٌ

اثُراٌ ٔطر95362ٌٕثانثحنٛهٛاٌ ػشاو كزيٛا1033636

ذظغ ٔطثؼ176279ٌٕثانثحنٍٛ ػثذ هللا يسًٕد1043669

إزذٖ ٔطثؼ96271ٌٕثانثحنٍٛ ياخذ يسًذ1053735

ثالز ٔثًا176683ٌَٕثانثحيارٚا اطايّ غاَى1063766

اثُراٌ ٔخًظ133952ٌٕثانثحيارٚا سْز انذٍٚ انظٛذ1073343

غٛابؽؽ12ثانثحيارّٚ يؼال يسًذ1083599

خًض ٔخًظ134255ٌٕثانثحياٚا اٚاد زًاد1093582٘

20-19 2+1اٚماف ف20-19 2+1اٚماف فؽثانثحياٚا غاس٘ انخهٛم1103548

خًض ٔثًا176885ٌَٕثانثحيرٛهذا ٕٚطف َادر1113706

أرتغ ٔذظؼ148094ٌٕثانثحيسًذ يسًذ رظٕاٌ تطسٛغ1123845

طثغ ٔخًظ94857ٌٕثانثحيزاو زظاو ػثاص1133090

أرتغ ٔأرتؼ113344ٌٕثانثحيزاو زظٍ دػكٕر1143628

طثغ ٔذظؼ207797ٌٕثانثحيزاو ػثذ انظرار اتزاْٛى1153775

اثُراٌ ٔثًا156782ٌَٕثانثحيزاو ػهٙ ػاع1163799

طثغ ٔثًا167187ٌَٕثانثحيزذ طايٙ طؼٛذ1173788

ثًاَٙ ٔطر145468ٌٕثانثحيزذ غظاٌ زالق1183877

خًض ٔثًا196685ٌَٕثانثحيزٖٔ يانك غُٛفز1193677

طثغ ٔطثؼ166177ٌٕثانثحيزٖٔ يسًذ غد1203848ًّٛ

طد ٔطثؼ146276ٌٕثانثحيُٗ اتزاْٛى يسًٕد1213866

طثغ ٔثًا206787ٌَٕثانثحيُٗ زظٍ طالي1223685ّ

فمػ ثًإٌَ درخح136780ثانثحيُٗ طًٛر يسًذ1233852

طد ٔثًا186886ٌَٕثانثحيٛاطح َٕر انذٍٚ يسًٕد1243670

أرتغ ٔطثؼ116374ٌٕثانثحيٛض زظٍٛ زظ1253712ٍ

:                يذلك كراتح

ػًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج
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ٔظغ انطانةاطى انطانةالجامعي

فمػ ذظؼٌٕ درخح197190ثانثحيٛض ػالء انذٍٚ ػمٕف1263691

غٛابؽؽؽثانثحيٛالد يسًذ ػؼثا1273602ٌ

طثغ ٔػؼز121527ٌٔثانثحَاذانٙ طائز َاصٛف1283498

أرتغ ٔثًا196584ٌَٕثانثحَارًٚاٌ ػهٙ زظ1293843ٍ

فمػ ثًإٌَ درخح176380ثانثحَظزٍٚ اتزاْٛى انظًاغ1303405ٙ

ذظغ ٔطثؼ166379ٌٕثانثحَٕر خٓاد يؼال1313619

فمػ طثؼٌٕ درخح145670ثانثحَٕر زثٛة خهٕف1323508

ثالز ٔذظؼ197493ٌٕثانثحَٕر ػادل اتزاْٛى1333686

فمػ طثؼٌٕ درخح135770ثانثحَٕر يسًٕد تالل1343811

أرتغ ٔطثؼ116374ٌٕثانثحَٕر ٚاطز يصطف1353639ٗ

خًض ٔذظؼ187795ٌٕثانثحَٕر ٕٚطف ػه1363765ٙ

فمػ ثًإٌَ درخح176380ثانثحَٕراٌ يزٔاٌ صادق1373704

إزذٖ ٔثًا206181ٌَٕثانثحَٕرياٌ ػهٙ ػٛظ1383726ٗ

أرتغ ٔثًا196584ٌَٕثانثحَٕرْاٌ ػهٙ لذار1393787

غٛابؽؽؽثانثحْثّ تؼار انًزلث1403493ٙ

طد ٔذظؼ197796ٌٕثانثحْذٚم اًٍٚ انساج1413832

فمػ طثؼٌٕ درخح7070ؽثانثحْذٚم ذٛظٛز ػًهص1423650

ذظغ ٔأرتؼ103949ٌٕثانثحْٛا يذزد يسًذ1433363

ثًاَٙ ٔثالث83038ٌٕثانثحٔفاء َٓاد تٓهٕا1443229ٌ

فمػ خًظٌٕ درخح113950ثانثحٔئاو طهًاٌ تكز1453612ِ

فمػ خًظٌٕ درخح113950ثانثحٚارا ازًذ فرٛا1463594ٌ

ثًاَٙ ٔخًظ104858ٌٕثانثحٚارا طٓٛم ػثاص1473813

خًض ٔخًظ163955ٌٕثانثحٚاطز ٕٚطف انًٕد1483880٘

خًض ٔثًا166985ٌَٕثانثحٚاطًٍٛ تظاو يزْح1493632

طد ٔأرتؼ133346ٌٕثانثح خدًٚا ازًذ طهًٛا1504200ٌ

:                يذلك كراتح

ػًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

8ي6ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػؼثح اإليرساَاخ

            ػهٙ طهٛى



َظز٘ػًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثالثة (مفاهيم هندسية)3الرياضيات نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔظغ انطانةاطى انطانةالجامعي

ذظغ ٔثالث3939ٌٕؽثانثح خدُٚا ياْز ػذاد1514190

فمػ طثؼٌٕ درخح135770ثانثح خنٛال يسًذ يزس1524198ِ

غٛابؽؽ11ثانثح ررْف يسًذ ػثذ هللا1533411

20-19 1 اطرُفاد ف20-19 1 اطرُفاد ف8ثانثح رطٓاو رفؼد رخة1543107

ذظغ ٔطثؼ166379ٌٕثانثح رغفزاٌ خاتز خهٛم1553635

غٛابؽؽ8ثانثح ريٛض ٚاطز زظ1563403ٍ

غٛابؽؽ8ثانثح رَغى ػًاد ٕٚطف1573652

  نى ٚظدم نى ٚظدمؽثانثح روازًذ تاد٘ طؼٛذ انثكٕر1583542

  نى ٚظدم نى ٚظدمؽثانثح روتزاءج ػهٙ يسًذ159533

  نى ٚظدم نى ٚظدمؽثانثح روخشٚم ٔنٛذ انًدثز1602732

  نى ٚظدم نى ٚظدم8ثانثح روزاسو ْاػى سْزا1613177

  نى ٚظدم نى ٚظدمؽثانثح روخانذ يسًذ انُادر1622976

  نى ٚظدم نى ٚظدم8ثانثح روخعز ثائز رتٛغ1632816

  نى ٚظدم نى ٚظدمؽثانثح رورتا زًشِ تهٕل1643190

  نى ٚظدم نى ٚظدمؽثانثح رورتٛغ زايذ ساْز165481

  نى ٚظدم نى ٚظدم9ثانثح رورؤٖ ػفٛك ازًذ1662451

  نى ٚظدم نى ٚظدمؽثانثح روسُّٚ غظاٌ زظ1672657ٍ

  نى ٚظدم نى ٚظدمؽثانثح روػٛزٍٚ اطًاػٛم اتزاْٛى يسًذ1682999

  نى ٚظدم نى ٚظدم8ثانثح روصفاء يسًذ انؼثاص1693543

طثغ ٔػؼز2727ٌٔؽثانثح روػثذ انكزٚى ػثذ انهطٛف خهٛم1703270

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف ف8ثانثح روػشٚشِ يسًذ لٛعثا1713056ٌ

  نى ٚظدم نى ٚظدمؽثانثح روػفزاء ػثاص تذرا1722845ٌ

  نى ٚظدم نى ٚظدم0ثانثح روػهٙ زظٍ ازًذ1731927

طد ٔخًظ144256ٌٕثانثح رويزاو ػذَاٌ زًٕد1742674

غٛابؽؽؽثانثح رويزذ ٔنٛذ صٕا1753000ٌ

:                يذلك كراتح

ػًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

8ي7ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػؼثح اإليرساَاخ

            ػهٙ طهٛى



َظز٘ػًهٙ
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثالثة (مفاهيم هندسية)3الرياضيات نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرخح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔظغ انطانةاطى انطانةالجامعي

  نى ٚظدم نى ٚظدمؽثانثح رويٛزَا طؼذ ػٛظ176146ٗ

  نى ٚظدم نى ٚظدمؽثانثح رويٛض يسًذ زظاي1772783ٕ

  نى ٚظدم نى ٚظدم7ثانثح رؤفاء زٛذر ػاص178970ٙ

غٛابؽؽ8ثانثح روٚارا ػذَاٌ فزج1792892

  نى ٚظدم نى ٚظدم12ثانثح روٕٚطف صانر ػطٛح1802325

ثالز ٔطثؼ116273ٌٕراتؼحتزاءِ يسًٕد اطكُذر1813240

غٛابؽؽؽراتؼحسُٚة يسًٕد ػشٔس1823339

ذظغ ٔأرتؼ133649ٌٕراتؼحطٕساٌ ػهٙ زظا1833165ٌ

إزذٖ ٔأرتؼ83341ٌٕراتؼحصفاء َٕٚض ػثاص1843426

ثًاَٙ ٔثالث83038ٌٕراتؼحػال زايذ انؼذ1853016٘

غٛابؽؽ11راتؼحَٕر يؼزٔف انثسز1863513٘

 نى ٚظدم انًمزر نى ٚظدم انًمزر9راتؼح روطٕساٌ يؼٍٛ يهسى1872135

  نى ٚظدم نى ٚظدم16راتؼح روغاَذ٘ يخهٕف ػه1882322ٙ

  نى ٚظدم نى ٚظدم9راتؼح روفاغًّ طهًاٌ دٕٚب1892240

ثالز ٔثالث3333ٌٕؽراتؼح رويٛض طهًاٌ ػٕك1902073ٙ

  

  

  

:                يذلك كراتح

ػًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

8ي8ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػؼثح اإليرساَاخ

            ػهٙ طهٛى


