
100:عالمت المقرر112:عدد المتقدمٍن (االٍحذاُ ٍؤجَث)جامعت طرطوس 

2020/09/21:تارٌخ التصحٍخ100:عدد الناجحٍن كلٍت التربٍت

97:  اعلى عالمت %89,29:نسبت النجاح دبلوم التأهٍل التربوي

23:  ادنى عالمت 

69,83:متوسط العالماث

رقمًا
80اتسإٌٞ اَِٝ دَ٘د11

77ادَد عيٜ ٍعسٗف22

57ادَد ٕٞثٌ داٍد34

70اٍاّٜ خيٞو اتسا46ٌٕٞ

58اٍاّٜ ٍذَد دٗٝس57ٛ

89اٍو ٍصطفٚ عَاز68

60اٌٖٝ عثدهللا ٍذَ٘د710

23تاظو دعِ ظيَٞا811ُ

64تثْٞٔ ادَد عي912ٜ

72تساءٓ عيٜ ٍصطف1013ٚ

57تشسٙ ٍذَد ٍعسٗف1114

94تشسٙ ٍصطفٚ دع1215ِ

70جصٝو ج٘دت زٍضا1316ُ

44جعفس ادَد ّصاز1417

58داشً اتسإٌٞ دع1518ِ

70دعاُ ٍذَد ٍذَد1620

80دعِ عثد اىسدَِ دَ٘د1721

84دال صاىخ دع1825ِ

87دال عصاً عثاض1926

63دٞدز ٍ٘فٞد عي2027ٜ

62دازِٝ ٍيذٌ ٍيذ2128ٌ

74دعد ٍذَد ظيَٞا2229ُ

58دَٝا تشٞس دع2330ِ

73دَٝا غاشٛ عثَا2431ُ

77زاٍا زئٞف اظَاعٞو2532

75زاٍٜ ٍذَد عسٗض2633

68زتا ادَد عٞد2734

52زتا ٍَدٗح اىَثٞض2835

59زشاُ اتسإٌٞ دع2936ِ

90زشا جَاه دَ٘د3037

اسم الطالبالتسمسل الرقم االمتحاني

من مقرراث دبلوم التأهٍل ـ فصل ثانً التربٍت المقارنت نتائج مقرر

2020-2019الدورة الثانٍت من العام الدراسً 

سبع ومخسون
فقط سبعون درجة

مثاين ومخسون
تسع ومثانون

فقط ستون درجة

سبع وسبعون

كتابة
الدرجة

فقط مثانون درجة

فقط سبعون درجة
أربع وأربعون
مثاين ومخسون

فقط سبعون درجة
فقط مثانون درجة

ثالث وعشرون
أربع وستون

اثنتان وسبعون
سبع ومخسون
أربع وتسعون

مثاين ومخسون
ثالث وسبعون
سبع وسبعون
مخس وسبعون
مثاين وستون

أربع ومثانون
سبع ومثانون
ثالث وستون
اثنتان وستون
أربع وسبعون

اثنتان ومخسون
تسع ومخسون

فقط تسعون درجة
ريم سليمون  .د.أ:  عميد الكلية 
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100:عالمت المقرر112:عدد المتقدمٍن (االٍحذاُ ٍؤجَث)جامعت طرطوس 

2020/09/21:تارٌخ التصحٍخ100:عدد الناجحٍن كلٍت التربٍت

97:  اعلى عالمت %89,29:نسبت النجاح دبلوم التأهٍل التربوي

23:  ادنى عالمت 

69,83:متوسط العالماث

رقمًا اسم الطالبالتسمسل الرقم االمتحاني

من مقرراث دبلوم التأهٍل ـ فصل ثانً التربٍت المقارنت نتائج مقرر

2020-2019الدورة الثانٍت من العام الدراسً 

كتابة
الدرجة

فقط مثانون درجة 70زشا غعاُ اظَاعٞو3138

97زّا ماٍو ٍصطف3239ٚ

80زٌّٞ فٞصو شاىٞش3341

43زٕاً غعاُ عصف٘ز3442ٓ

52زٕاً ٍذعِ ٍذَد3543

68زٌٝ دعِ دٝة3647

63زٌٝ زجة اتسا3748ٌٕٞ

82زٌٝ غعاُ دثٞة3849

80زٌٝ ٍذَد دٝة3950

74شٕ٘ز عيٜ عثَا4052ُ

64شْٝة ٍذَد اىحسجَا4153ُ

83ظازٓ ٍذَد شٝصف4255ُ٘

93ظاٍس اَِٝ اىعيَٞا4356ُ

49ظاٍٞٔ دعِ ظَع٘ه4457

74ظاّدٛ ىثٞة ظاز4558ٓ

75ظيَٞاُ اّ٘ز زداه4659

94ظيَٞٚ ٝ٘ظف ت٘ فسٗد4760

52ظَاح ٍذَد ش4861ِٝ

49ظَس دعِ ظعادات4962

80ظَٞا ٍذَ٘د ٝ٘ظف5063

59ظْاء جَاه اىدِٝ ٍْص٘ز5164

44ظ٘شٛ اتسإٌٞ عثَا5265ُ

75شاذاُ عٞعٚ تدزا5366ُ

80شرا عٞعٚ ظيَٞا5467ُ

65صاتسِٝ ّ٘اف اىقاض5568ٜ

90صثا جاتس ٝ٘ظف5669

75صثا ٍذَ٘د االدَد5770

77ضٞاء عيٜ ٗظ٘ف5872

70عفساء ٝ٘ظف عث٘د5974

93عال ادَد ٗش6075ٗ

فقط مثانون درجة
ثالث وأربعون
اثنتان ومخسون
مثاين وستون
ثالث وستون

فقط سبعون درجة
سبع وتسعون

ثالث وتسعون
تسع وأربعون
أربع وسبعون
مخس وسبعون
أربع وتسعون

اثنتان ومثانون
فقط مثانون درجة

أربع وسبعون
أربع وستون
ثالث ومثانون

مخس وسبعون
فقط مثانون درجة

مخس وستون
فقط تسعون درجة

مخس وسبعون

اثنتان ومخسون
تسع وأربعون

فقط مثانون درجة
تسع ومخسون
أربع وأربعون

سبع وسبعون
فقط سبعون درجة
ثالث وتسعون
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رقمًا اسم الطالبالتسمسل الرقم االمتحاني

من مقرراث دبلوم التأهٍل ـ فصل ثانً التربٍت المقارنت نتائج مقرر

2020-2019الدورة الثانٍت من العام الدراسً 

كتابة
الدرجة

فقط مثانون درجة 84عال ٍذعِ دٞدز6176

92عال ٍذَد ٍعسٗف6277

52عال ّدٌٝ عٞع6378ٚ

89عالء عدّاُ دع6479ِ

60عيٜ زاٍص دع6580ِ

67عيٜ ٍذَد ٍعال6682

54غسٗب ٍْٞس اىقاض6783ٜ

90غفساُ خاىد عي6884ٜ

68غٞاخ ٍذَد تدز6985ٓ

82فاجِ اَِٝ عث٘د7086

60ىثْٚ عيٜ ادَد7189

58ىجِٞ عيٜ ٍعسٗف7290

94ىَٚ تاظٌ ٝ٘ظف7391

62ىَٚ ٝ٘ظف عٞد7492

47ى٘زِٝ عيٜ ٗجدٛ ٍذَد7593

58ىِٞ ٍددث ض٘ا7694

63ىْٞدا مفاح ٍصطف7795ٚ

45ٍادىِٞ غعاُ خض٘ز7897

40ٍازٛ ٍاىل االدَد7998

84ٍاٝا جَاه ات٘ عثاد8099

57ٍجد عاده االدَد81101

45ٍذَد عاده ٍذَ٘د82103

87ٍسح اتسإٌٞ اتسا83104ٌٕٞ

87ٍسح ٍذَد عثد اىنس84106ٌٝ

67ٍسٌٝ عيٜ اىداى85107ٜ

74ٍْاز ٍاىل دعِٞ 86108

88ٍٖٚ ٍذَد ٍعال87110

47ٍٜ ظٖٞو ظَع٘ه88111

77ٍٞاظٌ ج٘د ظع٘د89113

57ٍٞسّا شٕٞس اىجثو90114

اثنتان ومخسون
تسع ومثانون

فقط ستون درجة
سبع وستون
أربع ومخسون

أربع ومثانون
اثنتان وتسعون

أربع وتسعون
اثنتان وستون
سبع وأربعون
مثاين ومخسون
ثالث وستون

فقط تسعون درجة
مثاين وستون
اثنتان ومثانون

فقط ستون درجة
مثاين ومخسون

سبع ومثانون
سبع ومثانون
سبع وستون
أربع وسبعون
مثاين ومثانون

مخس وأربعون
فقط أربعون درجة

أربع ومثانون
سبع ومخسون
مخس وأربعون

سبع وأربعون
سبع وسبعون
سبع ومخسون
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رقمًا اسم الطالبالتسمسل الرقم االمتحاني
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كتابة
الدرجة

فقط مثانون درجة 67ٍٞط عَاد االشس91115ً

79ّعسِٝ دَصٓ زد92116َُ٘

79ّعسِٝ ٍذَد دٝة93117

77ّعسِٝ ّجٞة دغ94118َٔ

82ّغٌ غاشٛ تسمات95119

72ّ٘ز ظَٞس عث٘د96120

43ّ٘ز طاله ادَد97121

72ّ٘ز عاده جْث٘ك98122

88ّ٘ز عثد اىقادز اىعازف99123

67ّ٘زا عيٜ ظيَٞا100124ُ

57ٕال ٍذَد ٝ٘ظف101127

92ْٕدٝة ٍذَ٘د دع102129ِ

58ٗصاه ظيَٞاُ اظنْدز103130

59ٗضاح دٞدز ٗظ٘ف104132

79ٗفاء ٍذَ٘د ظيَٞا105133ُ

85ٗالء عيٜ دَ٘د106134

73ٝازا ادَد ظع٘د107135

65ٝازٓ صالح عي108136ٜ

65(زاظة)زْٝاض صالح جْ٘د109208

92(زاظة)ظاٍٞا ظَٞس عي110209ٜ

72(زاظة)ّ٘ز ّثٞو عث٘د111221

68(ٍعحْفد)ظ٘ظِ عاده ّجال112225

   

    

    

    

    

تسع وسبعون
سبع وسبعون
اثنتان ومثانون
اثنتان وسبعون
ثالث وأربعون

سبع وستون
تسع وسبعون

مثاين ومخسون
تسع ومخسون
تسع وسبعون
مخس ومثانون
ثالث وسبعون

اثنتان وسبعون
مثاين ومثانون
سبع وستون
سبع ومخسون
اثنتان وتسعون

 
 
 
 
 

مخس وستون
مخس وستون
اثنتان وتسعون
اثنتان وسبعون
مثاين وستون
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