
َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

إحذٖ ٔخًط153651ٌٕراتعحاالء عثذانقادر انررجًا13256ٌ

غٛابغغ14راتعحانٛطار غٛاز انحًذا23252ٌ

ثًاَٙ ٔخًط5858ٌٕغراتعحاًٚاٌ حايذ ضهًٛا33487ٌ

ثالز ٔخًط163753ٌٕراتعحترٕل عهٙ شا43609ٍْٛ

إحذٖ ٔخًط143751ٌٕراتعحتشرٖ يحًذ عهٕظ53432

ثًاَٙ ٔضر194968ٌٕراتعحذًٛاء عصاو عًرا63585ٌ

غٛابغغ17راتعحثراء يحًذ ضهٕو72792

ثالز ٔأرتع4343ٌٕغراتعحجُاٌ عهٙ اضًاعٛم83482

أرتع ٔخًط153954ٌٕراتعححال عهٙ اضًاعٛم93647

غٛابغغ16راتعححال عٛطٗ ٔضٕف103429

ثالز ٔخًط163753ٌٕراتعححال يحًذ شٛح113486ّ

ذطع ٔثالث152439ٌٕراتعحداَا يحًٕد قذٔر123183ِ

أرتع ٔضر184664ٌٕراتعحدٚاَا يحًٕد احًذ133885

خًص ٔخًط163955ٌٕراتعحدٚاَا يُٛف خضٕر143601

إحذٖ ٔخًط153651ٌٕراتعحدًٚا ٔجّٛ انظًاط153454ٙ

أرتع ٔضر174764ٌٕراتعحدًّٚ رفعد صٕٛح163472

ضثع ٔخًط174057ٌٕراتعحرَٛى احًذ ضهًا173283ٌ

إحذٖ ٔثًا176481ٌَٕراتعحرَٛى حطٍ انصارو183362

ضثع ٔخًط164157ٌٕراتعحرْاو ضًٛر عثًا193025ٌ

أرتع ٔذطع197594ٌٕراتعحرٔز تذر يُٓا203595

ذطع ٔخًط174259ٌٕراتعحرؤٖ شعثاٌ خًٛص213534

إحذٖ ٔثالث151631ٌٕراتعحرٚرا كًٛم عٛط223248ٗ

ثالز ٔخًط153853ٌٕراتعحرًٚا احًذ حط233385ٍ

ضثع ٔثالث3737ٌٕغراتعحرٚٓاو عهٙ ضهٕو243154

ضثع ٔثالث152237ٌٕراتعحزٍٚ يحًٕد عثذ هللا253191

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي
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     رئٛص شعثح اإليرحاَاخ
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َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم
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2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
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غٛابغغ14راتعحزُٚة يحًٕد عسٔز263339

خًص ٔخًط183755ٌٕراتعحضٓر يحٛا عه273658ٙ

أرتع ٔخًط153954ٌٕراتعحضٕزاٌ عهٙ حطا283165ٌ

غٛابغغ15راتعحصفاء َٕٚص عثاش293426

غٛابغغ19راتعحضحٗ يحًذ يحًذ303559

ضد ٔخًط144256ٌٕراتعحعفراء احًذ اتراْٛى313061

خًص ٔأرتع4545ٌٕغراتعحعال ضٓٛم حط323390ٍ

اثُراٌ ٔخًط133952ٌٕراتعحعال عهٙ خٛرتك333201

ثالز ٔخًط153853ٌٕراتعحعهٙ تاضى حذاد343576

ضثع ٔخًط154257ٌٕراتعحعهٙ رجة عثاش353525

ضد ٔأرتع113546ٌٕراتعحغُٕج يحًٕد ضهًٛا363455ٌ

ذطع ٔأرتع143549ٌٕراتعحفرح عًار عًار373354

فقظ ضرٌٕ درجح174360راتعحكهٕدٚا يعٍٛ حُا383459

خًص ٔضر155065ٌٕراتعحالَا جالل ٚعقٕب393438

ضد ٔضر155166ٌٕراتعحنٛهٛاٌ عهٙ ضالي403458ٙ

خًص ٔضر184765ٌٕراتعحيٙ ضانى عثاش413451

أرتع ٔضر145064ٌٕراتعحيٛرَا عهٙ يُصٕر423225

اثُراٌ ٔضر144862ٌٕراتعحيٛص َذٚى َجٕب433075

ضد ٔخًط154156ٌٕراتعحيٛطاء يٕٛٓب يحًٕد443648

ثًاَٙ ٔضر175168ٌٕراتعحَاذانٙ يحًذ تٛرٚص453279

ضد ٔخًط124456ٌٕراتعحَٕر دحاو خضر463528

ثًاَٙ ٔضر135568ٌٕراتعحَٕر يعرٔف انثحر473513٘

خًص ٔضر174865ٌٕراتعحَٛفٍٛ حُا تشار483481ِ

غٛابغغ14راتعحْٛا ٕٚضف رحال493555

إحذٖ ٔثًا156681ٌَٕراتعحٔفاء يحًذ حط503516ٍ

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج

3ي2ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛص شعثح اإليرحاَاخ

            عهٙ ضهٛى



َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

انذرجح انُٓائٛح
ذطهطم

الرقم 

ٔضع انطانةاضى انطانةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
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كلية التربية 

قسم تربية الطفل

خًص ٔخًط5555ٌٕغراتعحٚارا ٔفٛق حًذا513586ٌ

غٛابغغ16راتعح خرَٛى ضهًٛاٌ خهٛم524193

غٛابغغ8راتعح راتاء تاضى شرتا533094

أرتع ٔضر105464ٌٕراتعح راضكُذر عذَاٌ يٕٛٓب543449

اثُراٌ ٔخًط104252ٌٕراتعح رَٕر دأد عاص553413ٙ

نى ٚطجم انًقررنى ٚطجم انًقررغراتعح روارٚج ٚحٛٗ انخطٛة563530

ثالز ٔضر154863ٌٕراتعح روتشار يحًذ ادرٚص572296

  نى ٚطجم نى ٚطجم12راتعح رورزاٌ يحًذ اغا582286

فقظ ضرٌٕ درجح114960راتعح رورٚٓاو عهٙ انشعثا593317َٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغراتعح روغاَذ٘ يخهٕف عه602322ٙ

  نى ٚطجم نى ٚطجم13راتعح رويجذ عذَاٌ ترْٕو612493

أرتع ٔضر115364ٌٕراتعح رويٛرَا يحًذ عٛط622673ٗ

أرتع ٔخًط5454ٌٕغراتعح رويٛص ضهًاٌ شٕك632073ٙ

غٛابغغغراتعح روَٕر يحًٕد زٚذا642617ٌ

اثُراٌ ٔضر125062ٌٕراتعح روَٕرٚهٛص كًال ضالي652890ّ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغراتعح رو خاٚاد ادرٚص عثٕد662609

  نى ٚطجم نى ٚطجمغراتعح رو خذًاو يحًذ عٛذ671989

  نى ٚطجم نى ٚطجمغراتعح رو خجعفر عهٙ يحًذ682605

  نى ٚطجم نى ٚطجمغراتعح رو خنًٗ يحًذ انسٚذا691033ٌ

  نى ٚطجم نى ٚطجمغراتعح رو خيٛص احًذ ضهًٛا701401ٌ

فقظ ثالثٌٕ درجح3030غراتعح رو خْال عهٙ عه712514ٙ

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج

3ي3ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛص شعثح اإليرحاَاخ

            عهٙ ضهٛى


