
َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجض

فقظ طرٌٕ صرجح6060ـــــثانثحاالء َٕفم ذزطٛظ13517ٙ

ثالز ٔعشز2323ٌٔـــــثانثحانٍٛ عثض انزدًٍ دظ23886ٍٛ

اثُراٌ ٔطر6262ٌٕـــــثانثحتاَا ادًض ياْز رس33659

غٛابغغـــــثانثحتزاءج شفٛق طهٕو43284

غٛابغغـــــثانثحجًٛهّ طهًٛاٌ انذهث53818ٙ

فقظ عشزج صرجاخ1010ـــــثانثحدُاٌ عًاص انضٍٚ انشهف انشزاتح63546

اثُرا عشزج1212ـــــثانثحدُاٌ يذًض انصًٕع73467ّ

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحرتٗ دظٍ عه83730ٙ

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحرساٌ ٚذٙ ْاجار93649

اثُراٌ ٔعشز2222ٌٔـــــثانثحرشا رٚاض دثاج103716ٙ

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف فـــــثانثحرشا طهًاٌ ادًض113489

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحرغض اتزاْٛى اتزاْٛى123797

غٛابغغـــــثانثحرَا طائز دًٕص133477

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحرَٛى تظاو ذفرُاس143557٘

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحرْاو رٚاض َاصز153727

غٛابغغـــــثانثحرْف يذًض ْالل163474

غٛابغغـــــثانثحرْف ٚاطز ادًض173615

اثُراٌ ٔأرتع4242ٌٕـــــثانثحرٚى اطعض االطعض183791

 ثًاَٙ صرجاخ فقظ88ـــــثانثحطارِ ْٛثى صنٕل193504

ثالز ٔطر6363ٌٕـــــثانثحطهًٗ طٛف انضٍٚ َٕٔص203715

سًض ٔعشز2525ٌٔـــــثانثحطٓاو طانة ريضا213518ٌ

20-19 اٚقاف عاو 20-19 اٚقاف عاو ـــــثانثحشذا َصز االطًاعٛم223010

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحشذٖ يذًٕص شضٔص233732

ثالز ٔطر6363ٌٕـــــثانثحطَٕٙ جًال اتزاْٛى243693

غٛابغغـــــثانثحعال يذًض عثضهللا253553

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انضرجح انُٓائٛح
ذظهظم
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ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي
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َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجض

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انضرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي

سًض ٔطر6565ٌٕـــــثانثحغُٗ ايٍٛ طعٕص263774

غٛابغغـــــثانثحغُٗ يذًض انشٛز273817

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف فـــــثانثحفاسِ ادًض عثًا283769ٌ

إدضٖ عشزج1111ـــــثانثحكُاَّ ادًض ادًض293625

غٛابغغـــــثانثحنثُٗ عهٙ اطًاعٛم303439

إدضٖ ٔطر6161ٌٕـــــثانثحنجٍٛ دظٍٛ انعه313710ٙ

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحنٍٛ عثض هللا يذًٕص323669

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحنٍٛ ياجض يذًض333735

20-19 1اٚقاف ف20-19 1اٚقاف فـــــثانثحيارٚا سْز انضٍٚ انظٛض343343

أرتع ٔعشز2424ٌٔـــــثانثحيارّٚ يعال يذًض353599

أرتع ٔعشز2424ٌٔـــــثانثحياٚا اٚاص دًاص363582٘

20-19 2+1اٚقاف ف20-19 2+1اٚقاف فـــــثانثحياٚا غاس٘ انشهٛم373548

ثًاَٙ ٔسًظ5858ٌٕـــــثانثحيزٖٔ يانك غُٛفز383677

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحيزٖٔ يذًض طج393848ًّٛ

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحيٛاطح َٕر انضٍٚ يذًٕص403670

ثالز ٔثالث3333ٌٕـــــثانثحيٛالص يذًض شعثا413602ٌ

ثالز ٔسًظ5353ٌٕـــــثانثحَاذانٙ طائز َاصٛف423498

ثالز ٔطثع7373ٌٕـــــثانثحَارًٚاٌ عهٙ دظ433843ٍ

ثالز ٔثالث3333ٌٕـــــثانثحَظزٍٚ اتزاْٛى انظًاط443405ٙ

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحَٕر دثٛة سهٕف453508

سًض عشزج1515ـــــثانثحَٕر ٚاطز يصطف463639ٗ

غٛابغغـــــثانثحَٕرْاٌ عهٙ قضار473787

غٛابغغـــــثانثحْثّ تشار انًزقث483493ٙ

ذظع ٔطر6969ٌٕـــــثانثحْضٚم اًٍٚ انذاج493832

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحْٛا يضدد يذًض503363

:                يضقق كراتح

عًٛض انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.ص.أ

:        يضقق قزاءج
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َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجض

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انضرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحٔفاء َٓاص تٓهٕا513229ٌ

فقظ ثالثٌٕ صرجح3030ـــــثانثحٔئاو طهًاٌ تكز523612ِ

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحٚارا ادًض فرٛا533594ٌ

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثحٚاطز ٕٚطف انًٕص543880٘

سًض عشزج1515ـــــثانثح خصًٚا ادًض طهًٛا554200ٌ

غٛابغغـــــثانثح خصُٚا ياْز شضاص564190

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثح خنٛال يذًض يزس574198ِ

غٛابغغـــــثانثح راياَٙ ٕٚطف دهٕو583396

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثح ررايا يذًض طهًٛا593656ٌ

غٛابغغـــــثانثح ررْف يذًض عثض هللا603411

20-19 1 اطرُفاص ف20-19 1 اطرُفاص فـــــثانثح رطٓاو رفعد رجة613107

طثع ٔسًظ5757ٌٕـــــثانثح رغفزاٌ جاتز سهٛم623635

أرتع ٔعشز2424ٌٔـــــثانثح رفاذٍ دظاٌ طهًٛا633653ٌ

غٛابغغـــــثانثح رنُٛا طهًٛاٌ عثٛض643361

غٛابغغـــــثانثح ريٛض ٚاطز دظ653403ٍ

فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــثانثح رَٕر فٓض عُقح663527

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روادًض تاص٘ طعٛض انثكٕر673542

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روتزاءج عهٙ يذًض68533

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روداسو ْاشى سْزا693177

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روسانض يذًض انُاصر702976

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روسضز ثائز رتٛع712816

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح رورتا دًشِ تهٕل723190

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح رورتٛع دايض ساْز73481

طثع ٔعشز2727ٌٔـــــثانثح رورٔال عثض انذًٛض جًع742832ّ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح رورؤٖ شفٛق ادًض752451
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عًٛض انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.ص.أ

:        يضقق قزاءج

5ي3ٍ
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     رئٛض شعثح اإليرذاَاخ
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َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجض

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انضرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي

غٛابغغـــــثانثح رورٚى ادًض رد763266ًٌٕ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روسُٚة دظٍٛ طهًٛا772700ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روسُّٚ غظاٌ دظ782657ٍ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روشٛزٍٚ اطًاعٛم اتزاْٛى يذًض792999

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روصفاء يذًض انعثاص803543

اثُراٌ ٔطر6262ٌٕـــــثانثح روعثض انكزٚى عثض انهطٛف سهٛم813270

20-19 2 اٚقاف ف20-19 2 اٚقاف فـــــثانثح روعشٚشِ يذًض قٛضثا823056ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روعفزاء عثاص تضرا832845ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روعهٙ دظٍ ادًض841927

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روعهٙ طٓٛم شعثا853320ٌ

ثالز عشزج1313ـــــثانثح روفزح اطعض سهٛه863531ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روكارٔل تظاو دثش872801

أرتع ٔطر6464ٌٕـــــثانثح رويذًض فٕاس سضٕر883253

فقظ عشزٌٔ صرجح2020ـــــثانثح رويزاو عضَاٌ دًٕص892674

ذظع ٔعشز2929ٌٔـــــثانثح رويزح َضال يصطف902833ٗ

غٛابغغـــــثانثح رويزٔج اطًاعٛم اطًاعٛم912476

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح رويٛض يذًض دظاي922783ٕ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روَٛفٍٛ يذًض طهًٛا932812ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روُْاص٘ فاٚش عاصن942649ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح رؤصاص يذًٕص انضرٔٚش952395

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح رؤفاء دٛضر عاص96970ٙ

غٛابغغـــــثانثح روٚارا عضَاٌ فزج972892

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روٕٚطف صانخ عطٛح982325

طثع ٔسًظ5757ٌٕـــــراتعحاٚح ذًٛى طعض993590

طثع عشزج1717ـــــراتعحترٕل عهٙ شا1003609ٍْٛ

:                يضقق كراتح

عًٛض انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.ص.أ

:        يضقق قزاءج
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     رئٛض شعثح اإليرذاَاخ
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َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجض

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انضرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي

ذظع عشزج1919ـــــراتعحدال يذًض شٛذ1013486ّ
فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــراتعحصٚاَا يذًٕص ادًض1023885
فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــراتعحرؤٖ شعثاٌ سًٛض1033534
فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــراتعحرٚرا كًٛم عٛظ1043248ٗ
سًض ٔطر6565ٌٕـــــراتعحطٕطاَا داذى يزع1053630ٙ
طد ٔثالث3636ٌٕـــــراتعحعفزاء ادًض اتزاْٛى1063061
غٛابغغـــــراتعحعال طٓٛم دظ1073390ٍ
ثالز ٔثالث3333ٌٕـــــراتعحعال شذاصِ عًار1083198
غٛابغغـــــراتعحعال عهٙ سٛزتك1093201
غٛابغغـــــراتعحعهٙ رجة عثاص1103525
إدضٖ ٔعشز2121ٌٔـــــراتعحكهٕصٚا يعٍٛ دُا1113459
إدضٖ ٔعشز2121ٌٔـــــراتعحالَا جالل ٚعقٕب1123438
أرتع ٔثالث3434ٌٕـــــراتعحنجٍٛ يذًض طعٕص1132659
طثع ٔعشز2727ٌٔـــــراتعحيٙ طانى عثاص1143451
فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــراتعحَغى فٓض عُق1153328ّ
فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــراتعحٔفاء يذًض دظ1163516ٍ
غٛابغغـــــراتعح راتاء تاطى شزتا1173094
فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــراتعح رترٕل عهٙ دظ1183164ٍ
غٛابغغـــــراتعح رَغى تاطم دظ1193109ٍ
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــراتعح رورساٌ يذًض اغا1202286
فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــراتعح رورٚٓاو عهٙ انشعثا1213317َٙ
فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــراتعح روشذا يذًٕص عه1222252ٙ
فقظ سًظٌٕ صرجح5050ـــــراتعح روعهٙ ادًض رد1232741ًٌٕ
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــراتعح روفاطًّ طهًاٌ صٕٚب1242240
سًض ٔعشز2525ٌٔـــــراتعح رويٛزَا يذًض عٛظ1252673ٗ
نى ٚظجم انًقزرنى ٚظجم انًقزرـــــراتعح رويٛض طهًاٌ شٕك1262073ٙ
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــراتعح رو راٚاص اصرٚض عثٕص1272609

:                يضقق كراتح

عًٛض انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.ص.أ

:        يضقق قزاءج

5ي5ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض شعثح اإليرذاَاخ
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