
(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘ػًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخع

أرتغ ٔطر6464ٌٕـــــثانثحارٚح ػٛظٗ يسًع13681

فمػ ثًإٌَ ظرخح8080ـــــثانثحاالء خًال غُثز23563٘

ذظغ ٔثًا8989ٌَٕـــــثانثحاالء ػثع انًدٛع خمٛز33793

ثالز ٔضًظ5353ٌٕـــــثانثحاالء َٕفم ذزطٛظ43517ٙ

اثُراٌ ٔضًظ5252ٌٕـــــثانثحانٍٛ ػثع انززًٍ زظ53886ٍٛ

ضًض ٔضًظ5555ٌٕـــــثانثحايُّ ػثع هللا ٚاط63816ٍٛ

إزعٖ ٔطر6161ٌٕـــــثانثحاًٚاٌ ازًع ضزي73763ّ

طثغ ٔطر6767ٌٕـــــثانثحاُٚاص يؼٍٛ يسًع83860

طثغ ٔطثؼ7777ٌٕـــــثانثحاّٚ ػثع انززًٍ لعٔر93785

طد ٔضًظ5656ٌٕـــــثانثحاّٚ يسًع فائش اطًاػٛم103803

ثالز ٔطر6363ٌٕـــــثانثحتاَا ازًع ياْز رس113659

ثالز ٔطثؼ7373ٌٕـــــثانثحترٕل يسٙ فٛاض124057

ثالز ٔثًا8383ٌَٕـــــثانثحترٕل َاظز زظ133705ٍٛ

طد ٔثًا8686ٌَٕـــــثانثحتزاءج ػفٛك طهٕو143284

أرتغ ٔذظؼ9494ٌٕـــــثانثحتزاءِ ػهٙ يسًع153699

طثغ ٔثًا8787ٌَٕـــــثانثحتٛهظاٌ ريعاٌ ازًع163708

ثًاَٙ ٔطر6868ٌٕـــــثانثحثزٔخ َاصز انؼًان173684ٙ

غٛابؽؽـــــثانثحخًٛهّ طهًٛاٌ انسهث183818ٙ

ذظغ ٔطر6969ٌٕـــــثانثحخُا ػعَاٌ طهًٛا193737ٌ

إزعٖ ٔذظؼ9191ٌٕـــــثانثحخُٗ اتزاْٛى غزٚة203749

طد ٔثًا8686ٌَٕـــــثانثحخٕنٙ يسًع ضهٛم213778

طثغ ٔطثؼ7777ٌٕـــــثانثحزال اًٍٚ انسح223753

طثغ ٔطثؼ7777ٌٕـــــثانثحزال اًٍٚ ٕٚطف233673

إزعٖ ٔطر6161ٌٕـــــثانثحزال ػهٙ ٚاط243794ٍٛ

ثالز ٔطر6363ٌٕـــــثانثحزُاٌ ػًاظ انعٍٚ انطهف انطزاتح253546

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثالثةالتربية المهنية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انعرخح انُٓائٛح
ذظهظم

انزلى 

ٔظغ انطانةاطى انطانةاندايؼٙ

:                يعلك كراتح

ػًٛع انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.ظ.أ

:        يعلك لزاءج

8ي1ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػؼثح اإليرساَاخ

            ػهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘ػًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخع

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثالثةالتربية المهنية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انعرخح انُٓائٛح
ذظهظم

انزلى 

ٔظغ انطانةاطى انطانةاندايؼٙ

فمػ طرٌٕ ظرخح6060ـــــثانثحزُاٌ يسًع انصًٕػ263467ّ

اثُراٌ ٔثًا8282ٌَٕـــــثانثحزٍُٛ ٕٚطف ذهد273777ّ

ثالز ٔطثؼ7373ٌٕـــــثانثحضٕنّ سٚاظ انٕرك283829ٙ

طد ٔطثؼ7676ٌٕـــــثانثحضٛال اصف ػثاص293742

طد ٔطر6666ٌٕـــــثانثحظَٛا ضانع اتزاْٛى303827

أرتغ ٔطثؼ7474ٌٕـــــثانثحظٚاَا اتزاْٛى خؼفز313718

إزعٖ ٔثًا8181ٌَٕـــــثانثحظٚاَا زٛاٌ رطال324055ٌ

طثغ ٔطثؼ7777ٌٕـــــثانثحظًٚا اصف ػٕٛظ333819

ضًض ٔطثؼ7575ٌٕـــــثانثحرايا َٕٚض يسًع343494

طد ٔذظؼ9696ٌٕـــــثانثحراَٛا يسًع يثٛط353802

فمػ ثًإٌَ ظرخح8080ـــــثانثحرتاب ازًع ازًع363833

فمػ طرٌٕ ظرخح6060ـــــثانثحرتٕع يانك طهًٛا373682ٌ

فمػ طثؼٌٕ ظرخح7070ـــــثانثحرتٗ زظٍ ػه383730ٙ

طد ٔطثؼ7676ٌٕـــــثانثحرساٌ يسًع يسًع393872

إزعٖ ٔضًظ5151ٌٕـــــثانثحرساٌ ٚسٙ ْاخار403649

أرتغ ٔطر6464ٌٕـــــثانثحرػا رٚاض زثاخ413716ٙ

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فـــــثانثحرػا طهًاٌ ازًع423489

ثًاَٙ ٔطثؼ7878ٌٕـــــثانثحرغع اتزاْٛى اتزاْٛى433797

غٛابؽؽـــــثانثحرَا طائز زًٕظ443477

ذظغ ٔطر6969ٌٕـــــثانثحرَا يسظٍ سٚعا453723ٌ

ضًض ٔضًظ5555ٌٕـــــثانثحرَٛى تظاو ذفرُاس463557٘

ثالز ٔطر6363ٌٕـــــثانثحرْاو رٚاض َاصز473727

فمػ ثًإٌَ ظرخح8080ـــــثانثحرْاو ػًاظ انعٍٚ زظ483786ٍٛ

ضًض ٔثًا8585ٌَٕـــــثانثحرْف يسًع ْالل493474

طثغ ٔأرتؼ4747ٌٕـــــثانثحرْف ٚاطز ازًع503615

:                يعلك كراتح

ػًٛع انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.ظ.أ

:        يعلك لزاءج

8ي2ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػؼثح اإليرساَاخ

            ػهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘ػًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخع

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثالثةالتربية المهنية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انعرخح انُٓائٛح
ذظهظم

انزلى 

ٔظغ انطانةاطى انطانةاندايؼٙ

ذظغ ٔثًا8989ٌَٕـــــثانثحرٔاٌ يسًع صانر513879

اثُراٌ ٔثًا8282ٌَٕـــــثانثحرٔال َاصز س523781ٍٚ

فمػ طثؼٌٕ ظرخح7070ـــــثانثحرَٔٛا غاس٘ ظٚة533768

ذظغ ٔطثؼ7979ٌٕـــــثانثحرٚرا ازًع ازًع544056

طثغ ٔطثؼ7777ٌٕـــــثانثحرٚرا َعال طهٕو553861

طثغ ٔطثؼ7777ٌٕـــــثانثحرٚى اطؼع االطؼع563791

ضًض ٔثًا8585ٌَٕـــــثانثحرٚى ػؼثاٌ ػه573219ٙ

ثًاَٙ ٔثًا8888ٌَٕـــــثانثحرٚى ػهٙ صانر583748

ثالز ٔطثؼ7373ٌٕـــــثانثحرٚى فؤاظ رتغ593831

إزعٖ ٔثًا8181ٌَٕـــــثانثحرًٚا ٚاطز طهًٛا603804ٌ

ثًاَٙ ٔثًا8888ٌَٕـــــثانثحرًٚاس زظاٌ خُٕظ613713

إزعٖ ٔثًا8181ٌَٕـــــثانثحرُٚا ػهٙ زظ623823ٍ

اثُراٌ ٔثًا8282ٌَٕـــــثانثحسُٚة ػهٙ اطؼع633838

اثُراٌ ٔذظؼ9292ٌٕـــــثانثحسُٚة ٕٚطف لعاز643782ّ

إزعٖ ٔطر6161ٌٕـــــثانثحطارِ ْٛثى ظنٕل653504

ثًاَٙ ٔطر6868ٌٕـــــثانثحطانٙ فٕس٘ ظٚة663759

ثًاَٙ ٔثًا8888ٌَٕـــــثانثحطاَع٘ طهًٛاٌ يسزس673756

ذظغ ٔضًظ5959ٌٕـــــثانثحطهًٗ طٛف انعٍٚ َٕٔص683715

ثًاَٙ ٔطثؼ7878ٌٕـــــثانثحطهًٗ ػثع انًدٛع صارو693798

ذظغ ٔطثؼ7979ٌٕـــــثانثحطًاذ َٕر انعٍٚ ضعز703741

طثغ ٔطثؼ7777ٌٕـــــثانثحطًز زٛعر اتزاْٛى713746

ذظغ ٔطثؼ7979ٌٕـــــثانثحطُا ػهٙ طؼٕظ723665

ثًاَٙ ٔأرتؼ4848ٌٕـــــثانثحطٓاو غانة ريعا733518ٌ

إزعٖ ٔثًا8181ٌَٕـــــثانثحطٕساٌ رفؼد تعر743701

20-19 اٚماف ػاو 20-19 اٚماف ػاو ـــــثانثحػذا َصز االطًاػٛم753010

:                يعلك كراتح

ػًٛع انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.ظ.أ

:        يعلك لزاءج

8ي3ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػؼثح اإليرساَاخ

            ػهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘ػًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخع

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثالثةالتربية المهنية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انعرخح انُٓائٛح
ذظهظم

انزلى 

ٔظغ انطانةاطى انطانةاندايؼٙ

طد ٔثًا8686ٌَٕـــــثانثحػذٖ يسًٕظ ػعٔظ763732

ذظغ ٔضًظ5959ٌٕـــــثانثحػًض ازًع زظ773676ٍ

فمػ طرٌٕ ظرخح6060ـــــثانثحصثا يفٛع ػاص783837ٙ

طثغ ٔطر6767ٌٕـــــثانثحظسٗ ٚاطز ازًع793755

ثالز ٔطر6363ٌٕـــــثانثحغَٕٙ خًال اتزاْٛى803693

اثُراٌ ٔطثؼ7272ٌٕـــــثانثحػال ػًاظ زظ813719ٍٛ

غٛابؽؽـــــثانثحػال يسًع ػثعهللا823553

ذظغ ٔطر6969ٌٕـــــثانثحغصٌٕ ػشٚش ازًع833714

فمػ طرٌٕ ظرخح6060ـــــثانثحغُا تاطى زظ843725ٍ

اثُراٌ ٔثًا8282ٌَٕـــــثانثحغُٗ ايٍٛ طؼٕظ853774

اثُراٌ ٔذظؼ9292ٌٕـــــثانثحغُٗ يسًع انؼٛص863817

إزعٖ ٔثًا8181ٌَٕـــــثانثحغٛعاء ػساظِ زٛعر873671

طثغ ٔضًظ5757ٌٕـــــثانثحغٛعاء ػهٙ يسًع883700

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فـــــثانثحفاسِ ازًع ػثًا893769ٌ

ذظغ ٔطر6969ٌٕـــــثانثحفزذ طهًٛاٌ صافره903796ٙ

أرتغ ٔطثؼ7474ٌٕـــــثانثحفزذ يسًع يسًع913836

ذظغ ٔذظؼ9999ٌٕـــــثانثحكارٚض ػهٙ اتزاْٛى923740

طثغ ٔطر6767ٌٕـــــثانثحكارٍٚ يسًع زظ933783ٍٛ

ثًاَٙ ٔطر6868ٌٕـــــثانثحكزطرٍٛ خاٌ يمعط943570ٙ

أرتغ ٔأرتؼ4444ٌٕـــــثانثحكُاَّ ازًع ازًع953625

أرتغ ٔثًا8484ٌَٕـــــثانثحكُاَّ اًٍٚ ػًار963667

أرتغ ٔطر6464ٌٕـــــثانثحنثاَا خٓاظ ػٛظ973584ٗ

ضًض ٔضًظ5555ٌٕـــــثانثحنثُٗ ػهٙ اطًاػٛم983439

فمػ طثؼٌٕ ظرخح7070ـــــثانثحندٍٛ زظٍٛ انؼه993710ٙ

اثُراٌ ٔطر6262ٌٕـــــثانثحندٍٛ ْٛثى ظرغاو1003672

:                يعلك كراتح

ػًٛع انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.ظ.أ

:        يعلك لزاءج

8ي4ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػؼثح اإليرساَاخ

            ػهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘ػًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخع

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثالثةالتربية المهنية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انعرخح انُٓائٛح
ذظهظم

انزلى 

ٔظغ انطانةاطى انطانةاندايؼٙ

أرتغ ٔذظؼ9494ٌٕـــــثانثحنًٗ ػهٙ ػًزا1013754ٌ

ثالز ٔطثؼ7373ٌٕـــــثانثحنٕظ٘ يسًع طهًٛا1023736ٌ

ثًاَٙ ٔطر6868ٌٕـــــثانثحنٛهٛاٌ ػشاو كزيٛا1033636

أرتغ ٔطثؼ7474ٌٕـــــثانثحنٍٛ ػثع هللا يسًٕظ1043669

ذظغ ٔطر6969ٌٕـــــثانثحنٍٛ ياخع يسًع1053735

طد ٔذظؼ9696ٌٕـــــثانثحيارٚا اطايّ غاَى1063766

طثغ ٔضًظ5757ٌٕـــــثانثحيارٚا سْز انعٍٚ انظٛع1073343

إزعٖ ٔضًظ5151ٌٕـــــثانثحيارّٚ يؼال يسًع1083599

ثالز ٔضًظ5353ٌٕـــــثانثحياٚا اٚاظ زًاظ1093582٘

20-19 2+1اٚماف ف20-19 2+1اٚماف فـــــثانثحياٚا غاس٘ انطهٛم1103548

طثغ ٔطثؼ7777ٌٕـــــثانثحيرٛهعا ٕٚطف َاظر1113706

فمػ ذظؼٌٕ ظرخح9090ـــــثانثحيسًع يسًع رظٕاٌ تطسٛغ1123845

طثغ ٔأرتؼ4747ٌٕـــــثانثحيزاو زظاو ػثاص1133090

طثغ ٔأرتؼ4747ٌٕـــــثانثحيزاو زظٍ ظػكٕر1143628

ثالز ٔذظؼ9393ٌٕـــــثانثحيزاو ػثع انظرار اتزاْٛى1153775

ذظغ ٔطثؼ7979ٌٕـــــثانثحيزاو ػهٙ ػاع1163799

ثًاَٙ ٔطثؼ7878ٌٕـــــثانثحيزذ طايٙ طؼٛع1173788

اثُراٌ ٔثًا8282ٌَٕـــــثانثحيزذ غظاٌ زالق1183877

ثالز ٔطثؼ7373ٌٕـــــثانثحيزٖٔ يانك غُٛفز1193677

طثغ ٔػؼز2727ٌٔـــــثانثحيزٖٔ يسًع غد1203848ًّٛ

ضًض ٔطثؼ7575ٌٕـــــثانثحيُٗ اتزاْٛى يسًٕظ1213866

ثًاَٙ ٔثًا8888ٌَٕـــــثانثحيُٗ زظٍ طالي1223685ّ

طثغ ٔطر6767ٌٕـــــثانثحيُٗ طًٛر يسًع1233852

ضًض ٔطثؼ7575ٌٕـــــثانثحيٛاطح َٕر انعٍٚ يسًٕظ1243670

طد ٔثًا8686ٌَٕـــــثانثحيٛض زظٍٛ زظ1253712ٍ

:                يعلك كراتح

ػًٛع انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.ظ.أ

:        يعلك لزاءج

8ي5ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػؼثح اإليرساَاخ

            ػهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘ػًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخع

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثالثةالتربية المهنية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انعرخح انُٓائٛح
ذظهظم

انزلى 

ٔظغ انطانةاطى انطانةاندايؼٙ

اثُراٌ ٔثًا8282ٌَٕـــــثانثحيٛض ػالء انعٍٚ ػمٕف1263691

ثًاَٙ ٔأرتؼ4848ٌٕـــــثانثحيٛالظ يسًع ػؼثا1273602ٌ

طثغ ٔأرتؼ4747ٌٕـــــثانثحَاذانٙ طائز َاصٛف1283498

ثالز ٔطثؼ7373ٌٕـــــثانثحَارًٚاٌ ػهٙ زظ1293843ٍ

ضًض ٔضًظ5555ٌٕـــــثانثحَظزٍٚ اتزاْٛى انظًاغ1303405ٙ

أرتغ ٔطر6464ٌٕـــــثانثحَٕر خٓاظ يؼال1313619

فمػ طرٌٕ ظرخح6060ـــــثانثحَٕر زثٛة ضهٕف1323508

أرتغ ٔطثؼ7474ٌٕـــــثانثحَٕر ػاظل اتزاْٛى1333686

طد ٔطثؼ7676ٌٕـــــثانثحَٕر يسًٕظ تالل1343811

طد ٔطر6666ٌٕـــــثانثحَٕر ٚاطز يصطف1353639ٗ

طد ٔطثؼ7676ٌٕـــــثانثحَٕر ٕٚطف ػه1363765ٙ

ثالز ٔثًا8383ٌَٕـــــثانثحَٕراٌ يزٔاٌ صاظق1373704

ضًض ٔطر6565ٌٕـــــثانثحَٕرياٌ ػهٙ ػٛظ1383726ٗ

ذظغ ٔطثؼ7979ٌٕـــــثانثحَٕرْاٌ ػهٙ لعار1393787

غٛابؽؽـــــثانثحْثّ تؼار انًزلث1403493ٙ

اثُراٌ ٔطر6262ٌٕـــــثانثحْعٚم اًٍٚ انساج1413832

اثُراٌ ٔضًظ5252ٌٕـــــثانثحْعٚم ذٛظٛز ػًهص1423650

طد ٔضًظ5656ٌٕـــــثانثحْٛا يعزد يسًع1433363

ثًاَٙ ٔضًظ5858ٌٕـــــثانثحٔفاء َٓاظ تٓهٕا1443229ٌ

طد ٔطر6666ٌٕـــــثانثحٔئاو طهًاٌ تكز1453612ِ

ثًاَٙ ٔضًظ5858ٌٕـــــثانثحٚارا ازًع فرٛا1463594ٌ

ضًض ٔثًا8585ٌَٕـــــثانثحٚارا طٓٛم ػثاص1473813

فمػ ضًظٌٕ ظرخح5050ـــــثانثحٚاطز ٕٚطف انًٕظ1483880٘

أرتغ ٔطثؼ7474ٌٕـــــثانثحٚاطًٍٛ تظاو يزْح1493632

إزعٖ ٔأرتؼ4141ٌٕـــــثانثح خظًٚا ازًع طهًٛا1504200ٌ

:                يعلك كراتح

ػًٛع انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.ظ.أ

:        يعلك لزاءج

8ي6ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػؼثح اإليرساَاخ

            ػهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘ػًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخع

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثالثةالتربية المهنية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انعرخح انُٓائٛح
ذظهظم

انزلى 

ٔظغ انطانةاطى انطانةاندايؼٙ

فمػ أرتؼٌٕ ظرخح4040ـــــثانثح خظُٚا ياْز ػعاظ1514190

غٛابؽؽـــــثانثح خنٛال يسًع يزس1524198ِ

غٛابؽؽـــــثانثح ريٛض ٚاطز زظ1533403ٍ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روازًع تاظ٘ طؼٛع انثكٕر1543542

إزعٖ ٔطر6161ٌٕـــــثانثح روازًع طهًاٌ زظ1553194ٍ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روتزاءج ػهٙ يسًع156533

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روخشٚم ٔنٛع انًدثز1572732

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روزاسو ْاػى سْزا1583177

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روضانع يسًع انُاظر1592976

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روضعز ثائز رتٛغ1602816

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح رورتا زًشِ تهٕل1613190

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح رورتٛغ زايع ساْز162481

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح رورؤٖ ػفٛك ازًع1632451

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روسُّٚ غظاٌ زظ1642657ٍ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روػٛزٍٚ اطًاػٛم اتزاْٛى يسًع1652999

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فـــــثانثح روػشٚشِ يسًع لٛعثا1663056ٌ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روػفزاء ػثاص تعرا1672845ٌ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روػال يسًع ػه1682602ٙ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روػهٙ زظٍ ازًع1691927

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح روػهٙ طٓٛم ػؼثا1703320ٌ

غٛابؽؽـــــثانثح رويزذ ٔنٛع صٕا1713000ٌ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح رويٛزَا طؼع ػٛظ172146ٗ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح رويٛض يسًع زظاي1732783ٕ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح رؤظاظ يسًٕظ انعرٔٚغ1742395

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــثانثح رؤفاء زٛعر ػاص175970ٙ

:                يعلك كراتح

ػًٛع انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.ظ.أ

:        يعلك لزاءج

8ي7ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػؼثح اإليرساَاخ

            ػهٙ طهٛى



(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘ػًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚخع

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الثالثةالتربية المهنية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

انعرخح انُٓائٛح
ذظهظم

انزلى 

ٔظغ انطانةاطى انطانةاندايؼٙ

إزعٖ ٔأرتؼ4141ٌٕـــــثانثح روٚارا ػعَاٌ فزج1762892

غٛابؽؽـــــراتؼحػال طٓٛم زظ1773390ٍ

غٛابؽؽـــــراتؼحَٛفٍٛ زُا تؼار1783481ِ

  نى ٚظدم نى ٚظدمـــــراتؼح رو شاٚاظ اظرٚض ػثٕظ1792609

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:                يعلك كراتح

ػًٛع انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.ظ.أ

:        يعلك لزاءج

8ي8ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض ػؼثح اإليرساَاخ

            ػهٙ طهٛى


