
(االسئلة مؤتمتة)   

ًظزيعولي
كراتحرقوا70ًهي 30هي 

ثواًي وطثعىى215778ثالثحدياًا دياى رطالى14055

20-19 2 ايقاف ف20-19 2 ايقاف فغثالثحرشا طلواى ادوذ23489

غيابغغغثالثحرًا طائز دوىد33477

20-19 ايقاف عام 20-19 ايقاف عام 22ثالثحشذا ًصز االطواعيل43010

غيابغغغثالثحعال هذوذ عثذهللا53553

20-19 1ايقاف ف20-19 1ايقاف فغثالثحهاريا سهز الذيي الظيذ63343

20-19 2+1ايقاف ف20-19 2+1ايقاف فغثالثحهايا غاسي الخليل73548

إدذي وخوظىى143751ثالثحهزام دظام عثاص83090

أرتع وعشزوى2424غثالثحهيالد هذوذ شعثاى93602

اثٌراى وخوظىى5252غثالثحهذيل ذيظيز شولص103650

طثع وخوظىى223557ثالثحيارا ادوذ فرياى113594

أرتع وخوظىى223254ثالثح خديوا ادوذ طليواى124200

إدذي وثالثىى3131غثالثح خديٌا هاهز شذاد134190

ثواًي وخوظىى5858غثالثح ررغذ عثذ اللطيف الظليواى143350

غيابغغ25ثالثح ررهف هذوذ عثذ هللا153411

غيابغغغثالثح رًغن عواد يىطف163652

  لن يظجل لن يظجلغثالثح رمادوذ تادي طعيذ الثكىر173542

غيابغغغثالثح رمادوذ طلواى دظي183194

  لن يظجل لن يظجلغثالثح رمتزاءج علي هذوذ19533

  لن يظجل لن يظجل12ثالثح رمداسم هاشن سهزا203177

  لن يظجل لن يظجل2ثالثح رمخضز ثائز رتيع212816

طثع وأرتعىى123547ثالثح رمروال عثذ الذويذ جوعه222832

  لن يظجل لن يظجلغثالثح رمسيٌه غظاى دظي232657

  لن يظجل لن يظجلغثالثح رمشيزيي اطواعيل اتزاهين هذوذ242999

  لن يظجل لن يظجلغثالثح رمصفاء هذوذ العثاص253543

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

الذرجح الٌهائيح
ذظلظل

الرقم 

وضع الطالةاطن الطالةالجبمعي

:                هذقق كراتح

عويذ الكليح   

رين طليوىى.د.أ

:        هذقق قزاءج
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:            كاذة:                        قارئ

     رئيض شعثح اإلهرذاًاخ

            علي طلين



(االسئلة مؤتمتة)   

ًظزيعولي
كراتحرقوا70ًهي 30هي 

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

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

الذرجح الٌهائيح
ذظلظل

الرقم 

وضع الطالةاطن الطالةالجبمعي

ثواًي وأرتعىى153348ثالثح رمعثذ الكزين عثذ اللطيف خليل263270

  لن يظجل لن يظجلغثالثح رمعلي دظي ادوذ271927

ثالز وخوظىى203353ثالثح رمفزح اطعذ خليلي283531

طثع وأرتعىى4747غثالثح رمهذوذ فىاس خضىر293253

خوض وأرتعىى162945ثالثح رمهزام عذًاى دوىد302674

  لن يظجل لن يظجلغثالثح رمهيض هذوذ دظاهى312783

  لن يظجل لن يظجلغثالثح رمًيفيي هذوذ طليواى322812

  لن يظجل لن يظجلغثالثح رمهٌادي فايش عادلي332649

  لن يظجل لن يظجل20ثالثح رموفاء ديذر عاصي34970

  لن يظجل لن يظجل26ثالثح رميىطف صالخ عطيح352325

طد وخوظىى154156راتعح رمهزياًا هذوذ هذي الذيي362868
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عويذ الكليح   

رين طليوىى.د.أ

:        هذقق قزاءج

2هي2
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     رئيض شعثح اإلهرذاًاخ
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