
َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

إدذٖ ٔخًظ104151ٌٕثانثحتاَا ادًذ ياْز رس13659

ثالز ٔثالث122133ٌٕثانثحدُاٌ عًاد انذٍٚ انخهف انخزاتح23546

إدذٖ ٔأرتع142741ٌٕثانثحدُاٌ يذًذ انصًٕع33467ّ

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف فغثانثحرػا طهًاٌ ادًذ43489

غٛابغغغثانثحرَا طائز دًٕد53477

ثًاَٙ ٔثالث102838ٌٕثانثحرَٛى تظاو ذفرُاس63557٘

أرتع ٔطر194564ٌٕثانثحرًٚا ٚاطز طهًٛا73804ٌ

اثُراٌ ٔثالث141832ٌٕثانثحطارِ ْٛثى دنٕل83504

20-19 اٚقاف عاو 20-19 اٚقاف عاو 10ثانثحػذا َصز االطًاعٛم93010

غٛابغغغثانثحعال يذًذ عثذهللا103553

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف ف17ثانثحفاسِ ادًذ عثًا113769ٌ

ثالز ٔطر194463ٌٕثانثحكُاَّ اًٍٚ عًار123667

طد ٔثالث162036ٌٕثانثحنثُٗ عهٙ اطًاعٛم133439

غٛابغغغثانثحيارٚا سْز انذٍٚ انظٛذ143343

20-19 2+1اٚقاف ف20-19 2+1اٚقاف فغثانثحياٚا غاس٘ انخهٛم153548

طد ٔطر184866ٌٕثانثحيٛض دظٍٛ دظ163712ٍ

غٛابغغغثانثحيٛالد يذًذ ػعثا173602ٌ

طثع ٔأرتع153247ٌٕثانثحَاذانٙ طائز َاصٛف183498

ثالز ٔطر184563ٌٕثانثحَٕر عادل اتزاْٛى193686

اثُراٌ ٔخًظ183452ٌٕثانثحَٕرْاٌ عهٙ قذار203787

طثع ٔطر145367ٌٕثانثحْذٚم ذٛظٛز ػًهص213650

فقظ خًظٌٕ درجح193150ثانثحْٛا يذدد يذًذ223363

طثع ٔخًظ134457ٌٕثانثحٔفاء َٓاد تٓهٕا233229ٌ

طد ٔثالث112536ٌٕثانثحٔئاو طهًاٌ تكز243612ِ

خًض ٔخًظ163955ٌٕثانثحٚارا طٓٛم عثاص253813

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معمم صف/من مقررات السنة الثالثةالمفاهيم الفيزيائية والكيميائية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

انزقى 

ٔضع انطانةاطى انطانةانجايعٙ

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

5ي1ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض ػعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معمم صف/من مقررات السنة الثالثةالمفاهيم الفيزيائية والكيميائية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

انزقى 

ٔضع انطانةاطى انطانةانجايعٙ

اثُراٌ ٔخًظ163652ٌٕثانثحٚاطز ٕٚطف انًٕد263880٘

غٛابغغ15ثانثح خدًٚا ادًذ طهًٛا274200ٌ

غٛابغغغثانثح خدُٚا ياْز ػذاد284190

ثًاَٙ ٔأرتع133548ٌٕثانثح راياَٙ ٕٚطف دهٕو293396

إدذٖ ٔطثع175471ٌٕثانثح ررغذ عثذ انهطٛف انظهًٛا303350ٌ

غٛابغغ10ثانثح ررْف يذًذ عثذ هللا313411

20-19 1 اطرُفاد ف20-19 1 اطرُفاد ف9ثانثح رطٓاو رفعد رجة323107

طثع ٔخًظ104757ٌٕثانثح رغفزاٌ جاتز خهٛم333635

طد ٔأرتع103646ٌٕثانثح رفاذٍ دظاٌ طهًٛا343653ٌ

خًض ٔخًظ104555ٌٕثانثح رنُٛا طهًٛاٌ عثٛذ353361

غٛابغغ12ثانثح ريٛض ٚاطز دظ363403ٍ

غٛابغغغثانثح رَغى عًاد ٕٚطف373652

ثًاَٙ ٔأرتع4848ٌٕغثانثح رَٕر فٓذ عُقح383527

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روادًذ تاد٘ طعٛذ انثكٕر393542

إدذٖ ٔثالث151631ٌٕثانثح روادًذ طهًاٌ دظ403194ٍ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روتزاءج عهٙ يذًذ41533

  نى ٚظجم نى ٚظجم11ثانثح روداسو ْاػى سْزا423177

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روخانذ يذًذ انُادر432976

  نى ٚظجم نى ٚظجم11ثانثح روخضز ثائز رتٛع442816

  نى ٚظجم نى ٚظجم12ثانثح رورتا دًشِ تهٕل453190

  نى ٚظجم نى ٚظجم9ثانثح رورتٛع دايذ ساْز46481

  نى ٚظجم نى ٚظجم3ثانثح رورؤٖ ػفٛق ادًذ472451

  نى ٚظجم نى ٚظجم8ثانثح روسُٚة دظٍٛ طهًٛا482700ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روسُّٚ غظاٌ دظ492657ٍ

غٛابغغ11ثانثح روطًارج صالح صثزج502529

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

5ي2ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض ػعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معمم صف/من مقررات السنة الثالثةالمفاهيم الفيزيائية والكيميائية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

انزقى 

ٔضع انطانةاطى انطانةانجايعٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روػٛزٍٚ اطًاعٛم اتزاْٛى يذًذ512999

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روصفاء يذًذ انعثاص523543

ثًاَٙ ٔأرتع84048ٌٕثانثح روعثذ انكزٚى عثذ انهطٛف خهٛم533270

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف ف10ثانثح روعشٚشِ يذًذ قٛضثا543056ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجم14ثانثح روعفزاء عثاص تذرا552845ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجم0ثانثح روعال يذًذ عه562602ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روعهٙ دظٍ ادًذ571927

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روعهٙ طٓٛم ػعثا583320ٌ

غٛابغغ9ثانثح رويذًذ فٕاس خضٕر593253

أرتع ٔعؼز2424ٌٔغثانثح رويزاو عذَاٌ دًٕد602674

غٛابغغغثانثح رويزح ٔنٛذ صٕا613000ٌ

غٛابغغغثانثح رويزٔج اطًاعٛم اطًاعٛم622476

  نى ٚظجم نى ٚظجم13ثانثح رويٛزَا طعذ عٛظ63146ٗ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح رويٛض يذًذ دظاي642783ٕ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغثانثح روَٛفٍٛ يذًذ طهًٛا652812ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجم6ثانثح روُْاد٘ فاٚش عادن662649ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجم9ثانثح رؤداد يذًٕد انذرٔٚغ672395

  نى ٚظجم نى ٚظجم8ثانثح رؤفاء دٛذر عاص68970ٙ

غٛابغغ8ثانثح روٚارا عذَاٌ فزج692892

  نى ٚظجم نى ٚظجم8ثانثح روٕٚطف صانخ عطٛح702325

غٛابغغغراتعحاالء عثذانقادر انرزجًا713256ٌ

اثُراٌ ٔخًظ84452ٌٕراتعحاًٚاٌ دايذ طهًٛا723487ٌ

طد ٔخًظ84856ٌٕراتعحتزاءِ يذًٕد اطكُذر733240

إدذٖ ٔخًظ84351ٌٕراتعحتؼزٖ يذًذ عهٕع743432

خًض ٔخًظ104555ٌٕراتعحدال تؼار يٕط753334ٗ

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

5ي3ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض ػعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معمم صف/من مقررات السنة الثالثةالمفاهيم الفيزيائية والكيميائية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

انزقى 

ٔضع انطانةاطى انطانةانجايعٙ

اثُراٌ ٔأرتع83442ٌٕراتعحدال دظٍ ادًذ763023

طد ٔخًظ154156ٌٕراتعحدال يذًذ ػٛذ773486ّ

إدذٖ ٔطثع135871ٌٕراتعحدُاٌ عهٙ دٛذر783571

ذظع ٔثالث102939ٌٕراتعحدًٚا ٔجّٛ انظًاط793454ٙ

إدذٖ ٔأرتع122941ٌٕراتعحرَا إَر يذًذ803272

ثًاَٙ ٔأرتع143448ٌٕراتعحرَٛى دظٍ انصارو813362

اثُراٌ ٔخًظ104252ٌٕراتعحرْف ادًذ قذط823574ٙ

أرتع ٔخًظ114354ٌٕراتعحرْف عهٙ غاَى833415

طثع ٔخًظ154257ٌٕراتعحطٕساٌ عهٙ دظا843165ٌ

إدذٖ ٔخًظ84351ٌٕراتعحغُٕج يذًٕد طهًٛا853455ٌ

غٛابغغ8راتعحيٛض يعٍ يعزٔف863341

اثُراٌ ٔطر85462ٌٕراتعحَاذانٙ يذًذ تٛزٚص873279

ذظع عؼزج81119راتعحَثٕغ يذًٕد دًذا883476ٌ

ذظع ٔأرتع103949ٌٕراتعحَٕر يعزٔف انثذز893513٘

غٛابغغ15راتعحْذٚم َثٛم يذًٕد903447

طثع ٔأرتع103747ٌٕراتعحْٛا ٕٚطف ردال913555

عاليح فارقح75562راتعح راطرٛفاَٙ رُّٚ دثغ923207

ثًاَٙ ٔطر125668ٌٕراتعح راطكُذر عذَاٌ يٕٛٓب933449

خًض ٔخًظ84755ٌٕراتعح ررَٛى عصاو عًار943421

ثالز ٔأرتع83543ٌٕراتعح رفزح طٓٛم طًعا953262ٌ

ثًاَٙ ٔثالث172138ٌٕراتعح روتؼار يذًذ ادرٚض962296

  نى ٚظجم نى ٚظجم3راتعح رودثٛة عهٙ طهًٛا973315ٌ

ثًاَٙ ٔخًظ144458ٌٕراتعح رورٚٓاو عهٙ انؼعثا983317َٙ

ذظع ٔخًظ104959ٌٕراتعح روعهٙ ادًذ رد992741ًٌٕ

  نى ٚظجم نى ٚظجم8راتعح روفاطًّ طهًاٌ دٕٚب1002240

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

5ي4ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض ػعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معمم صف/من مقررات السنة الثالثةالمفاهيم الفيزيائية والكيميائية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

انزقى 

ٔضع انطانةاطى انطانةانجايعٙ

طد ٔثالث122436ٌٕراتعح رويٛزَا يذًذ عٛظ1012673ٗ

غٛابغغ7راتعح روَٕر يذًٕد سٚذا1022617ٌ

أرتع ٔطر115364ٌٕراتعح روَٕرٚهٛض كًال طالي1032890ّ

أرتع ٔأرتع103444ٌٕراتعح رؤجذ عذَاٌ ْاػى1042704

  نى ٚظجم نى ٚظجم10راتعح رو راَظاو دٕٚب دٕٚب1052522

  نى ٚظجم نى ٚظجم11راتعح رو رذًاو يذًذ عٛذ1061989

  

  

  

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قزاءج

5ي5ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض ػعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى


