
100,00:عالهت الوقرر104:عدد الوتقدهٍن (االٍحذاُ ٍؤجَث)خبهعت طرطوس 

2020/09/22:تبرٌخ التصحٍر93:عدد النبخحٍن كلٍت التربٍت

92:  اعلى عالهت %89,42:نسبت الندبذ دبلوم التأهٍل التربوي

32:  ادنى عالهت 

64,279:هتوسط العالهبث

رقمًا
A65اتسإٌٞ اَِٝ دَ٘د11

B82ادَد عيٜ ٍعسٗف22

A56اٍاّٜ خيٞو اتسا36ٌٕٞ

B52اٍاّٜ ٍذَد دٗٝس47ٛ

A70اٍو ٍصطفٚ عَاز58

B59اٌٖٝ عثدهللا ٍذَ٘د610

A32تاظو دعِ ظيَٞا711ُ

B65تثْٞٔ ادَد عي812ٜ

A81تساءٓ عيٜ ٍصطف913ٚ

B57تشسٙ ٍذَد ٍعسٗف1014

A81تشسٙ ٍصطفٚ دع1115ِ

B55جصٝو ج٘دت زٍضا1216ُ

A44جعفس ادَد ّصاز1317

B62داشً اتسإٌٞ دع1418ِ

B54دعاُ ٍذَد ٍذَد1520

A65دعِ عثد اىسدَِ دَ٘د1621

B63دال صاىخ دع1725ِ

A87دال عصاً عثاض1826

B46دٞدز ٍ٘فٞد عي1927ٜ

A75دازِٝ ٍيذٌ ٍيذ2028ٌ

B74دعد ٍذَد ظيَٞا2129ُ

A58دَٝا تشٞس دع2230ِ

B59دَٝا غاشٛ عثَا2331ُ

A64زاٍا زئٞف اظَاعٞو2432

B56زاٍٜ ٍذَد عسٗض2533

A57زتا ادَد عٞد2634

B61زتا ٍَدٗح اىَثٞض2735

A57زشاُ اتسإٌٞ دع2836ِ

B79زشا جَاه دَ٘د2937

A76زشا غعاُ اظَاعٞو3038

نووذج 

األسئلت

ست ومخسون
سبع ومخسون
إحدى وستون
سبع ومخسون
تسع وسبعون
ست وسبعون

ست وأربعون
مخس وسبعون
أربع وسبعون
مثاين ومخسون
تسع ومخسون
أربع وستون

أربع وأربعون
اثنتان وستون
أربع ومخسون
مخس وستون
ثالث وستون
سبع ومثانون

اثنتان وثالثون
مخس وستون
إحدى ومثانون
سبع ومخسون
إحدى ومثانون
مخس ومخسون

مخس وستون
اثنتان ومثانون
ست ومخسون
اثنتان ومخسون

فقط سبعون درجة
تسع ومخسون

هن هقرراث دبلوم التأهٍل ـ فصل ثبنً علن نفس الطفولت والوراهقت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنٍت هن العبم الدراسً 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















4من1
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



100,00:عالهت الوقرر104:عدد الوتقدهٍن (االٍحذاُ ٍؤجَث)خبهعت طرطوس 

2020/09/22:تبرٌخ التصحٍر93:عدد النبخحٍن كلٍت التربٍت

92:  اعلى عالهت %89,42:نسبت الندبذ دبلوم التأهٍل التربوي

32:  ادنى عالهت 

64,279:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

مخس وستون

هن هقرراث دبلوم التأهٍل ـ فصل ثبنً علن نفس الطفولت والوراهقت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنٍت هن العبم الدراسً 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B92زّا ماٍو ٍصطف3139ٚ

B64زٌّٞ فٞصو شاىٞش3241

A60زٕاً غعاُ عصف٘ز3342ٓ

B55زٕاً ٍذعِ ٍذَد3443

A75زٌٝ دعِ دٝة3547

B63زٌٝ زجة اتسا3648ٌٕٞ

B70زٌٝ غعاُ دثٞة3749

A70زٌٝ ٍذَد دٝة3850

B72شٕ٘ز عيٜ عثَا3952ُ

B81شْٝة ٍذَد اىحسجَا4053ُ

A64ظازٓ ٍذَد شٝصف4155ُ٘

A46ظاٍٞٔ دعِ ظَع٘ه4257

B62ظاّدٛ ىثٞة ظاز4358ٓ

B62ظيَٞاُ اّ٘ز زداه4459

A65ظيَٞٚ ٝ٘ظف ت٘ فسٗد4560

A51ظَاح ٍذَد ش4661ِٝ

A69ظَس دعِ ظعادات4762

B75ظَٞا ٍذَ٘د ٝ٘ظف4863

B51ظْاء جَاه اىدِٝ ٍْص٘ز4964

A57ظ٘شٛ اتسإٌٞ عثَا5065ُ

B61شاذاُ عٞعٚ تدزا5166ُ

B69شرا عٞعٚ ظيَٞا5267ُ

A59صاتسِٝ ّ٘اف اىقاض5368ٜ

A69صثا جاتس ٝ٘ظف5469

B54صثا ٍذَ٘د االدَد5570

A56ضٞاء عيٜ ٗظ٘ف5672

A87عال ادَد ٗش5775ٗ

B75عال ٍذعِ دٞدز5876

B89عال ٍذَد ٍعسٗف5977

B50عال ّدٌٝ عٞع6078ٚ

أربع ومخسون
ست ومخسون
سبع ومثانون

مخس وسبعون
تسع ومثانون

فقط مخسون درجة

إحدى ومخسون
سبع ومخسون
إحدى وستون
تسع وستون
تسع ومخسون
تسع وستون

اثنتان وستون
اثنتان وستون
مخس وستون

إحدى ومخسون
تسع وستون

مخس وسبعون

فقط سبعون درجة
فقط سبعون درجة

اثنتان وسبعون
إحدى ومثانون
أربع وستون
ست وأربعون

اثنتان وتسعون
أربع وستون

فقط ستون درجة
مخس ومخسون
مخس وسبعون
ثالث وستون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















4من2
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



100,00:عالهت الوقرر104:عدد الوتقدهٍن (االٍحذاُ ٍؤجَث)خبهعت طرطوس 

2020/09/22:تبرٌخ التصحٍر93:عدد النبخحٍن كلٍت التربٍت

92:  اعلى عالهت %89,42:نسبت الندبذ دبلوم التأهٍل التربوي

32:  ادنى عالهت 

64,279:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

مخس وستون

هن هقرراث دبلوم التأهٍل ـ فصل ثبنً علن نفس الطفولت والوراهقت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنٍت هن العبم الدراسً 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A75عالء عدّاُ دع6179ِ

A46عيٜ زاٍص دع6280ِ

A69عيٜ ٍذَد ٍعال6382

A61غسٗب ٍْٞس اىقاض6483ٜ

A77غفساُ خاىد عي6584ٜ

B67غٞاخ ٍذَد تدز6685ٓ

A58فاجِ اَِٝ عث٘د6786

A59ىثْٚ عيٜ ادَد6889

B60ىجِٞ عيٜ ٍعسٗف6990

A74ىَٚ تاظٌ ٝ٘ظف7091

B71ىَٚ ٝ٘ظف عٞد7192

A59ى٘زِٝ عيٜ ٗجدٛ ٍذَد7293

A47ىْٞدا مفاح ٍصطف7395ٚ

A57ٍادىِٞ غعاُ خض٘ز7497

A78ٍاٝا جَاه ات٘ عثاد7599

A57ٍجد عاده االدَد76101

B49ٍذَد عاده ٍذَ٘د77103

A80ٍسح اتسإٌٞ اتسا78104ٌٕٞ

B59ٍسٌٝ عيٜ اىداى79107ٜ

A71ٍْاز ٍاىل دعِٞ 80108

A86ٍٖٚ ٍذَد ٍعال81110

B42ٍٜ ظٖٞو ظَع٘ه82111

A66ٍٞاظٌ ج٘د ظع٘د83113

B58ٍٞسّا شٕٞس اىجثو84114

A64ٍٞط عَاد االشس85115ً

B72ّعسِٝ دَصٓ زد86116َُ٘

A79ّعسِٝ ٍذَد دٝة87117

B63ّعسِٝ ّجٞة دغ88118َٔ

A77ّغٌ غاشٛ تسمات89119

B71ّ٘ز ظَٞس عث٘د90120

أربع وستون
اثنتان وسبعون
تسع وسبعون
ثالث وستون
سبع وسبعون

إحدى وسبعون

تسع ومخسون
إحدى وسبعون
ست ومثانون
اثنتان وأربعون
ست وستون
مثاين ومخسون

سبع وأربعون
سبع ومخسون
مثاين وسبعون
سبع ومخسون
تسع وأربعون

فقط مثانون درجة

مثاين ومخسون
تسع ومخسون

فقط ستون درجة
أربع وسبعون

إحدى وسبعون
تسع ومخسون

مخس وسبعون
ست وأربعون
تسع وستون

إحدى وستون
سبع وسبعون
سبع وستون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















4من3
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



100,00:عالهت الوقرر104:عدد الوتقدهٍن (االٍحذاُ ٍؤجَث)خبهعت طرطوس 

2020/09/22:تبرٌخ التصحٍر93:عدد النبخحٍن كلٍت التربٍت

92:  اعلى عالهت %89,42:نسبت الندبذ دبلوم التأهٍل التربوي

32:  ادنى عالهت 

64,279:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

مخس وستون

هن هقرراث دبلوم التأهٍل ـ فصل ثبنً علن نفس الطفولت والوراهقت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنٍت هن العبم الدراسً 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A46ّ٘ز طاله ادَد91121

B58ّ٘ز عاده جْث٘ك92122

A78ّ٘ز عثد اىقادز اىعازف93123

B64ّ٘زا عيٜ ظيَٞا94124ُ

B64ٕال ٍذَد ٝ٘ظف95127

A73ْٕدٝة ٍذَ٘د دع96129ِ

B64ٗصاه ظيَٞاُ اظنْدز97130

A54ٗضاح دٞدز ٗظ٘ف98132

B80ٗفاء ٍذَ٘د ظيَٞا99133ُ

A68ٗالء عيٜ دَ٘د100134

B67ٝازا ادَد ظع٘د101135

A48ٝازٓ صالح عي102136ٜ

B49(زاظة)ظاّدٛ جٖاد تسمات103141

A55(زاظة)ّ٘ز ّثٞو عث٘د104153

    

     

     

     

     

     

 
 

تسع وأربعون
مخس ومخسون

 
 
 
 

أربع وستون
أربع ومخسون

فقط مثانون درجة
مثاين وستون
سبع وستون
مثاين وأربعون

ست وأربعون
مثاين ومخسون
مثاين وسبعون
أربع وستون
أربع وستون

ثالث وسبعون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة
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:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 


