
َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

غٛابغغـــــثانثحاالء جًال طُثز13563٘

طثع ٔطر6767ٌٕـــــثانثحايُّ عثذ هللا ٚاط23816ٍٛ

إدذٖ ٔطر6161ٌٕـــــثانثحتاَا ادًذ ياْز رس33659

ثالز ٔطثع7373ٌٕـــــثانثحترٕل يذٙ فٛاض44057

غٛابغغـــــثانثحجًٛهّ طهًٛاٌ انذهث53818ٙ

أرتع ٔعشز2424ٌٔـــــثانثحدُاٌ عًاد انذٍٚ انخهف انخزاتح63546

فمظ طثعٌٕ درجح7070ـــــثانثحدُاٌ يذًذ انصًٕع73467ّ

أرتع ٔطر6464ٌٕـــــثانثحدٍُٛ ٕٚطف ذهج83777ّ

طد ٔطر6666ٌٕـــــثانثحرتٗ دظٍ عه93730ٙ

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فـــــثانثحرشا طهًاٌ ادًذ103489

غٛابغغـــــثانثحرَا طائز دًٕد113477

أرتع ٔطر6464ٌٕـــــثانثحرَا يذظٍ سٚذا123723ٌ

اثُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــثانثحرَٛى تظاو ذفرُاس133557٘

فمظ خًظٌٕ درجح5050ـــــثانثحرْف ٚاطز ادًذ143615

غٛابغغـــــثانثحرٔاٌ يذًذ صانخ153879

خًض ٔثًا8585ٌَٕـــــثانثحرٚى شعثاٌ عه163219ٙ

اثُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــثانثحطٓاو طانة ريضا173518ٌ

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو ـــــثانثحشذا َصز االطًاعٛم183010

غٛابغغـــــثانثحعال يذًذ عثذهللا193553

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فـــــثانثحفاسِ ادًذ عثًا203769ٌ

طثع ٔطر6767ٌٕـــــثانثحنثاَا جٓاد عٛظ213584ٗ

طد ٔثالث3636ٌٕـــــثانثحنثُٗ عهٙ اطًاعٛم223439

20-19 1اٚماف ف20-19 1اٚماف فـــــثانثحيارٚا سْز انذٍٚ انظٛذ233343

20-19 2+1اٚماف ف20-19 2+1اٚماف فـــــثانثحياٚا غاس٘ انخهٛم243548

إدذٖ ٔخًظ5151ٌٕـــــثانثحيزاو دظٍ دعكٕر253628

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم
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َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
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كلية التربية 
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ثًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــثانثحيزح غظاٌ دالق263877

غٛابغغـــــثانثحيٛالد يذًذ شعثا273602ٌ

اثُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــثانثحَارًٚاٌ عهٙ دظ283843ٍ

ثًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــثانثحَظزٍٚ اتزاْٛى انظًاط293405ٙ

طثع ٔطر6767ٌٕـــــثانثحَٕر دثٛة خهٕف303508

اثُراٌ ٔطثع7272ٌٕـــــثانثحَٕرياٌ عهٙ عٛظ313726ٗ

ثًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــثانثحٔفاء َٓاد تٓهٕا323229ٌ

إدذٖ ٔخًظ5151ٌٕـــــثانثحٚارا ادًذ فرٛا333594ٌ

ذظع ٔطثع7979ٌٕـــــثانثحٚاطًٍٛ تظاو يزْج343632

ثًاَٙ عشزج1818ـــــثانثح خدًٚا ادًذ طهًٛا354200ٌ

غٛابغغـــــثانثح خدُٚا ياْز شذاد364190

ثًاَٙ ٔطر6868ٌٕـــــثانثح خنٛال يذًذ يزس374198ِ

فمظ طثعٌٕ درجح7070ـــــثانثح ررايا يذًذ طهًٛا383656ٌ

غٛابغغـــــثانثح ررْف يذًذ عثذ هللا393411

ثًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــثانثح رفاذٍ دظاٌ طهًٛا403653ٌ

ثًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــثانثح رَٕر فٓذ عُمح413527

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روادًذ تاد٘ طعٛذ انثكٕر423542

طد ٔثالث3636ٌٕـــــثانثح روادًذ طهًاٌ دظ433194ٍ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روتزاءج عهٙ يذًذ44533

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روجشٚم ٔنٛذ انًجثز452732

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روداسو ْاشى سْزا463177

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح رورتا دًشِ تهٕل473190

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح رورتٛع دايذ ساْز48481

فمظ ثالثٌٕ درجح3030ـــــثانثح رورٔال عثذ انذًٛذ جًع492832ّ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح رورؤٖ شفٛك ادًذ502451

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

3ي2ٍ
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     رئٛض شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى



َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

انذرجح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/معلم صف/من مقررات السنة الثالثة 1 دراسات باللغة األجنبيةنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روسُّٚ غظاٌ دظ512657ٍ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روشٛزٍٚ اطًاعٛم اتزاْٛى يذًذ522999

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روصفاء يذًذ انعثاص533543

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روعهٙ دظٍ ادًذ541927

طد ٔثالث3636ٌٕـــــثانثح رويزاو عذَاٌ دًٕد552674

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح رويٛض يذًذ دظاي562783ٕ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح رؤفاء دٛذر عاص57970ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــثانثح روٕٚطف صانخ عطٛح582325

فمظ ثالثٌٕ درجح3030ـــــراتعحاالء عثذانمادر انرزجًا593256ٌ

ثالز ٔثالث3333ٌٕـــــراتعحانٛظار غٛاز انذًذا603252ٌ

فمظ خًظٌٕ درجح5050ـــــراتعحتزاءِ يذًٕد اطكُذر613240

فمظ طثعٌٕ درجح7070ـــــراتعحتشزٖ دظٍٛ انًذًٕد623436

إدذٖ ٔخًظ5151ٌٕـــــراتعحسٍٚ يذًٕد عثذ هللا633191

إدذٖ ٔعشز2121ٌٔـــــراتعحطٓز يذٛا عه643658ٙ

إدذٖ ٔطر6161ٌٕـــــراتعحعفزاء ادًذ اتزاْٛى653061

ثالز ٔخًظ5353ٌٕـــــراتعحعهٙ رجة عثاص663525

طثع ٔعشز2727ٌٔـــــراتعحفزح عًار عًار673354

ثالز ٔخًظ5353ٌٕـــــراتعحَثٕغ يذًٕد دًذا683476ٌ

غٛابغغـــــراتعحَٕر دداو خضز693528

أرتع ٔطر6464ٌٕـــــراتعح ريذًذ خهٛم االدًذ702793

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــراتعح رو راٚاد ادرٚض عثٕد712609

  

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يذلك لزاءج

3ي3ٍ

:            كاذة:                        لارئ

     رئٛض شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى


