
(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

ذظع ٚطثع196079ْٛراتعحار٠ج عٍٟ إٌّصٛر13580

شّأٟ ٚسّظ144458ْٛراتعحاالء عثضاٌماصر اٌرزجّا23256ْ

طد ٚطر174966ْٛراتعحاٌفد ا٠ٛب اٌصاٌخ طا33332ٌُ

أرتع ٚشّا186684ْٛٔراتعحاٌفد وّاي ِذّض43629

شالز ٚطر154863ْٛراتعحا١ٌظار غ١از اٌذّضا53252ْ

سّض ٚطر155065ْٛراتعحا١ٌٓ راِش ٚطٛف63661

ذظع ٚطثع196079ْٛراتعحا٠ح ذ١ُّ طعض73590

شّأٟ ٚسّظ154358ْٛراتعحا٠ح راِش صرتاس83402

شّأٟ ٚطر145468ْٛراتعحا٠صاِٛرا طٍّاْ ِذّض93598

ذظع ٚطثع146579ْٛراتعحا٠ّاْ داِض ط١ٍّا103487ْ

ذظع ٚشّا187189ْٛٔراتعحا٠ٕاص ِٕصٛر عجا٠ا113581

إدضٜ ٚشّا156681ْٛٔراتعحا٠ٗ ساٌض دالق123567

إدضٜ ٚطثع155671ْٛراتعحترٛي اطاِح ط١ٍّا133611ْ

سّض ٚسّظ183755ْٛراتعحترٛي عٍٟ شا143609ٓ١٘

سّض ٚشّا176885ْٛٔراتعحترٛي ِٕذر داِض153641

إدضٜ ٚطر164561ْٛراتعحتزاءٖ ِذّٛص اطىٕضر163240

اشٕراْ ٚطر194362ْٛراتعحتشزٜ دظ١ٓ اٌّذّٛص173436

إدضٜ ٚطثع165571ْٛراتعحتشزٜ فا٠ش سزِا183626

إدضٜ ٚطثع165571ْٛراتعحتشزٜ ِذّض عٍٛع193432

ذظع ٚطر195069ْٛراتعحذ١ّاء عصاَ عّزا203585ْ

طد ٚسّظ193756ْٛراتعحشزاء تظاَ ِذّض213578

شّأٟ ٚطر145468ْٛراتعحشزاء ِذّض ط222792ٍَٛ

فمظ شّأْٛ صرجح186280راتعحشزاء ِذّض ط١ٍّا233573ْ

سّض ٚطر6565ْٛغراتعحجٕاْ عٍٟ اطّاع243482ً١

شالز ٚطثع185573ْٛراتعحجٕاْ عٍٟ ِذّض253603

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الرابعةاإلرشاد النفسي والتربوي نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌضرجح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

:                ِضلك وراتح

ع١ّض اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ص.أ

:        ِضلك لزاءج

1ِٓ6

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض شعثح اإلِرذأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الرابعةاإلرشاد النفسي والتربوي نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌضرجح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

شّأٟ ٚسّظ144458ْٛراتعحدال تشار ِٛط263334ٝ

اشٕراْ ٚطثع185472ْٛراتعحدال دظٓ ادّض273023

إدضٜ ٚطر154661ْٛراتعحدال عٍٟ اطّاع283647ً١

سّض ٚطر155065ْٛراتعحدال ع١ظٝ ٚطٛف293429

طثع ٚطر145367ْٛراتعحدال ِذّض ش١ذ303486ٗ

شالز ٚطثع155873ْٛراتعحدٕاْ عٍٟ د١ضر313571

اشٕراْ ٚطر164662ْٛراتعحد١ٕٓ عٍٟ غا323637ُٔ

إدضٜ ٚطر164561ْٛراتعحصأا ِذّٛص لضٚر333183ٖ

أرتع ٚطثع175774ْٛراتعحصا١ٔا عٍٟ شذٛص343176

اشٕراْ ٚطر144862ْٛراتعحص٠أا ِذّٛص ادّض353885

طثع ٚطر165167ْٛراتعحص٠أا ١ِٕف سضٛر363601

طثع ٚطر155267ْٛراتعحص٠ّا جٛس٠ف اٌضا373562ٌٟ

طثع ٚشّا186987ْٛٔراتعحص٠ّا ِذّض دّٛص383564

فمظ طرْٛ صرجح144660راتعحص٠ّا ٚج١ٗ اٌظّاط393454ٟ

اشٕراْ ٚطثع175572ْٛراتعحص٠ّٗ رفعد ص١ٛح403472

ذظع ٚطثع166379ْٛراتعحراِا ادّض ادّض413286

إدضٜ ٚطثع155671ْٛراتعحرص٠ٕٗ غاٌة عثاص423420

شالز ٚشّا176683ْٛٔراتعحرشا ِذّٛص ط١ٍّا433623ْ

طد ٚشّا176986ْٛٔراتعحرشاي فؤاص رتع443391

شالز ٚطر164763ْٛراتعحرغضٖ ع١ظٝ ِذّض453604

طد ٚسّظ144256ْٛراتعحرٔا أٛر ِذّض463272

شّأٟ ٚسّظ164258ْٛراتعحرٔا ِع١ٓ ع473631َّٛ

شّأٟ ٚسّظ154358ْٛراتعحر١ُٔ ادّض طٍّا483283ْ

شّأٟ ٚطر165268ْٛراتعحر١ُٔ دظٓ اٌصار493362َ

سّض ٚطر155065ْٛراتعحر١ُٔ ع١ظٝ عثاص503428

:                ِضلك وراتح

ع١ّض اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ص.أ

:        ِضلك لزاءج

2ِٓ6

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض شعثح اإلِرذأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الرابعةاإلرشاد النفسي والتربوي نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌضرجح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

فمظ طرْٛ صرجح144660راتعحر٘اَ ط١ّز عصّا513025ْ

فمظ طثعْٛ صرجح165470راتعحر٘ف ادّض لضط523574ٟ

طد ٚطر155166ْٛراتعحر٘ف ط١ّخ اطّاع533638ً١

اشٕراْ ٚطر184462ْٛراتعحر٘ف عٍٟ غا543415ُٔ

فمظ شّأْٛ صرجح176380راتعحر٘ف ِذّض طعٛص553560

طثع ٚشّا177087ْٛٔراتعحر٘ف ِٕٙا ٍِذ563642ُ

ذظع ٚشّا197089ْٛٔراتعحرٚس تضر ِٕٙا573595

طد ٚسّظ154156ْٛراتعحرؤٜ شعثاْ س١ّض583534

طد ٚطر145266ْٛراتعحرؤٜ ِذّٛص ش١ز س593024ً١ٍ

أرتع ٚسّظ144054ْٛراتعحر٠را و١ًّ ع١ظ603248ٝ

أرتع ٚطثع155974ْٛراتعحر٠ُ ِذّض اٌجٛفا613435ٟٔ

طد ٚطر155166ْٛراتعحر٠ّا ادّض دظ623385ٓ

فمظ طثعْٛ صرجح145670راتعحر٠ٙاَ عٍٟ ط633154ٍَٛ

طثع ٚسّظ154257ْٛراتعحس٠ٓ ِذّٛص عثض هللا643191

فمظ شّأْٛ صرجح166480راتعحس٠ٕة ِذّٛص عشٚس653339

أرتع ٚطر174764ْٛراتعحس٠ٕٗ ا١ٔض ضٛا663172

فمظ طثعْٛ صرجح185270راتعحس٠ٕٗ ِذّٛص ٚلاف673878

شّأٟ ٚطثع176178ْٛراتعحطارا واطز ع683593ٍٟ

أرتع ٚطثع175774ْٛراتعحطارٖ ط١ّز شعثا693374ْ

شّأٟ ٚطثع186078ْٛراتعحطأرا تطزص ِثارن703261

طثع ٚسّظ174057ْٛراتعحطأضٞ اوزَ اٌذظ713616ٓ١

شّأٟ ٚشّا187088ْٛٔراتعحطأضٞ ٔٛر اٌض٠ٓ طعض723382

أرتع ٚطثع175774ْٛراتعحطفأٗ داذُ اٌثاو١ز733561

سّض ٚسّظ154055ْٛراتعحطٙز ِذ١ا ع743658ٍٟ

طد ٚسّظ164056ْٛراتعحطٛساْ عٍٟ دظا753165ْ

:                ِضلك وراتح

ع١ّض اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ص.أ

:        ِضلك لزاءج

3ِٓ6

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض شعثح اإلِرذأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الرابعةاإلرشاد النفسي والتربوي نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌضرجح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

فمظ شّأْٛ صرجح186280راتعحطٛطأا داذُ ِزع763630ٟ

طثع ٚسّظ144357ْٛراتعحصفاء ٠ٛٔض عثاص773426

سّض ٚطر6565ْٛغراتعحضذٝ ِذّض ِذّض783559

اشٕراْ ٚطثع145872ْٛراتعحعث١ز جٙاص لضٚر793323

شالز ٚطثع175673ْٛراتعحعث١ز عضٔاْ سٍٛف803427

طثع ٚطر194867ْٛراتعحعفزاء ادّض اتزا813061ُ١٘

شالز ٚطثع175673ْٛراتعحعال داِض اٌعض823016ٞ

فمظ سّظْٛ صرجح173350راتعحعال ط١ًٙ دظ833390ٓ

شالز ٚطر154863ْٛراتعحعال شذاصٖ عّار843198

طد ٚطر174966ْٛراتعحعال عثض اٌذ١ّض عّار853377

إدضٜ ٚسّظ143751ْٛراتعحعال عٍٟ س١زته863201

طثع ٚسّظ144357ْٛراتعحعٍٟ تاطُ دضاص873576

ذظع ٚطر155469ْٛراتعحعٍٟ رجة عثاص883525

إدضٜ ٚطثع145771ْٛراتعحغٕٛج ِذّٛص ط١ٍّا893455ْ

طثع ٚشّا167187ْٛٔراتعحغ١ض طٍّاْ س903558ً١ٍ

شّأٟ ٚشّا196988ْٛٔراتعحفاطّٗ تظاَ ِذّض اٌعثض اٌٙاص913645ٞ

طد ٚطر145266ْٛراتعحفاطّٗ طالي ِذّض923646

اشٕراْ ٚسّظ143852ْٛراتعحفاطّٗ ِذّٛص عثض933392ٚ

شالز ٚذظع197493ْٛراتعحفزح س٠اص االطعض943621

شالز ٚطر164763ْٛراتعحفزح عّار عّار953354

أرتع ٚشّا196584ْٛٔراتعحفزصٚص عٍٟ س963556ً١ٍ

طد ٚسّظ164056ْٛراتعحوٍٛص٠ا ِع١ٓ دٕا973459

طد ٚطر184866ْٛراتعحالٔا جالي ٠عمٛب983438

شّأٟ ٚطر165268ْٛراتعحٌثٕٝ سوز٠ا رجة993575

إدضٜ ٚطر144761ْٛراتعحٌج١ٓ سضز دزتٛل1003537ٟ

:                ِضلك وراتح

ع١ّض اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ص.أ

:        ِضلك لزاءج

4ِٓ6

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض شعثح اإلِرذأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الرابعةاإلرشاد النفسي والتربوي نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌضرجح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

سّض ٚطر145165ْٛراتعحٌج١ٓ ِذّض طعٛص1012659

اشٕراْ ٚطثع175572ْٛراتعحٌج١ٓ ِذّض شزٚف1023634

طثع ٚشّا177087ْٛٔراتعحٌّٝ د١ضر عثٛص1033572

أرتع ٚطر154964ْٛراتعحٌٛصٞ غظاْ س١ز ته1043502

سّض ٚطر184765ْٛراتعح١ٍ١ٌاْ عٍٟ طال1053458ِٟ

اشٕراْ ٚشّا166682ْٛٔراتعح١ٌٓ اطّاع١ً تضٚر1063633

فمظ ذظعْٛ صرجح197190راتعح١ٌٓ ِذّٛص ع1073588ٍٟ

طثع ٚطثع166177ْٛراتعحِا٠ا اصف عاص1083549ٟ

ذظع ٚطثع196079ْٛراتعحِزاَ غ١س اٌش١ز1093591

فمظ طثعْٛ صرجح175370راتعحِزح ادّض عشاذ1103387ٟ

اشٕراْ ٚشّا166682ْٛٔراتعحِزح ٔاظُ دّٛص1113613

شالز ٚطثع185573ْٛراتعحِز٠ُ ٘أٟ صاٚص1123882

فمظ طثعْٛ صرجح185270راتعحِٟ طاٌُ عثاص1133451

سّض ٚطر174865ْٛراتعح١ِزٔا عٍٟ ِٕصٛر1143225

إدضٜ ٚطثع185371ْٛراتعح١ِزٔٗ ٔشار ِصطف1153349ٝ

فمظ ذظعْٛ صرجح197190راتعح١ِض ِذّض ِذّض1163568

شّأٟ ٚطثع146478ْٛراتعح١ِض ِعٓ ِعزٚف1173341

شّأٟ ٚطر155368ْٛراتعح١ِض ٔض٠ُ ٔجٛب1183075

غ١ابغغ15راتعح١ِظاء ط١ّز صاؤص1193236

شّأٟ ٚطر165268ْٛراتعح١ِظاء ١ِٙٛب ِذّٛص1203648

شّأٟ ٚسّظ184058ْٛراتعحٔاذاٌٟ ِذّض ت١ز٠ص1213279

فمظ طثعْٛ صرجح175370راتعحٔثٛغ ِذّٛص دّضا1223476ْ

طثع ٚطر194867ْٛراتعحٔجٜٛ فؤاص تٛص1233408ٞ

إدضٜ ٚطثع145771ْٛراتعحٔغُ فاصٞ ع1243129ٍٟ

سّض ٚطر194665ْٛراتعحٔغُ فٙض عٕم1253328ٗ

:                ِضلك وراتح

ع١ّض اٌى١ٍح   

ر٠ُ ط١ٍّْٛ.ص.أ

:        ِضلك لزاءج

5ِٓ6

:            واذة:                        لارئ

     رئ١ض شعثح اإلِرذأاخ

            عٍٟ ط١ٍُ



(االسئلة مؤتمتة)   

ٔظزٞعٍّٟ
وراتحرلّا80ًِٓ 20ِٓ 

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/معلم صف/من مقررات السنة الرابعةاإلرشاد النفسي والتربوي نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

اٌضرجح إٌٙائ١ح
ذظٍظً

الرقم 

ٚضع اٌطاٌةاطُ اٌطاٌةالجبمعي

ذظع ٚشّا197089ْٛٔراتعحٔغُ ف١زٚس دظ1263326ْٛ
فمظ طرْٛ صرجح174360راتعحٔٛر صداَ سضز1273528
ذظع ٚسّظ164359ْٛراتعحٔٛر ِعزٚف اٌثذز1283513ٞ
ذظع ٚسّظ154459ْٛراتعح١ٔف١ٓ دٕا تشار1293481ٖ
طد ٚشّا186886ْٛٔراتعح٘ثٗ رتاح دظ1303627ٓ
أرتع ٚشّا176784ْٛٔراتعح٘ثٗ ٘شاَ اٌعّش1312898ٗ
فمظ طرْٛ صرجح144660راتعح٘ض٠ً ٔث١ً ِذّٛص1323447
أرتع ٚشّا186684ْٛٔراتعح٘ض٠ً ١٘صُ ع1333640ٍٟ
فمظ طثعْٛ صرجح165470راتعح١٘ا ٠ٛطف رداي1343555
شالز ٚطثع185573ْٛراتعحٚفاء ِذّض دظ1353516ٓ
أرتع ٚطثع165874ْٛراتعح٠ارا ٚف١ك دّضا1363586ْ
طثع ٚسّظ154257ْٛراتعح خر١ُٔ ط١ٍّاْ س1374193ً١ٍ
فمظ طرْٛ صرجح95160راتعح راطىٕضر عضٔاْ ١ِٙٛب1383449
ٌُ ٠ظجً اٌّمزرٌُ ٠ظجً اٌّمزرغراتعح رَار٠ج ٠ذ١ٝ اٌشط١ة1393530
  ٌُ ٠ظجً ٌُ ٠ظجًغراتعح رَدث١ة عٍٟ ط١ٍّا1403315ْ
  ٌُ ٠ظجً ٌُ ٠ظج14ًراتعح رَرساْ ِذّض اغا1412286
سّض ٚسّظ163955ْٛراتعح رَطٛساْ ِع١ٓ ٍِذ1422135ُ
  ٌُ ٠ظجً ٌُ ٠ظجًغراتعح رَغأضٞ ِشٍٛف ع1432322ٍٟ
غ١ابغغغراتعح ر١َِض طٍّاْ شٛو1442073ٟ
  ٌُ ٠ظجً ٌُ ٠ظجًغراتعح رَ را٠اص اصر٠ض عثٛص1452609
  ٌُ ٠ظجً ٌُ ٠ظجًغراتعح رَ رذّاَ ِذّض ع١ض1461989
  ٌُ ٠ظجً ٌُ ٠ظجًغراتعح رَ رجعفز عٍٟ ِذّض1472605
  ٌُ ٠ظجً ٌُ ٠ظجًغراتعح رَ رطٙٝ عٍٟ سضٛر1482951
  ٌُ ٠ظجً ٌُ ٠ظجًغراتعح رَ رٌّٝ غظاْ ِٕصٛر1491835
  ٌُ ٠ظجً ٌُ ٠ظجًغراتعح رَ رٌّٝ ِذّض اٌش٠ضا1501033ْ
  ٌُ ٠ظجً ٌُ ٠ظجًغراتعح رَ ر١ِض ادّض ط١ٍّا1511401ْ
أرتع ٚطر164864َْٛ راتعحٔجالء ادّض االدّض2494اصٌة 152
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