
70,00:عالهت الوقرر136:عدد الوتقدهين (االيرساٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/10:تبريخ التصسير108:عدد النبخسين التربيت :كليت 

56:  اعلى عالهت %79,41:نسبت الندبذ صفهعلن

21:  ادنى عالهت 

40,544:هتوسط العالهبث

رقمًا
A42اتاء ازًذ عًار11

B36اطًاء زظٍٛ رخة22

A48االء طٓٛم زهٕو33

B49انٛظار ٚاطز خهٕف44

A43انٍٛ اطكُذر اطًاعٛم55

B44انٍٛ ياْز عه66ٙ

A27اياَٙ اًٍٚ سْز77ِ

B32ايٛزج َدذاخ صانر88

A36اَا طهًاٌ كُاج99

B37اَدٙ طٓٛم سٔد1010ِ

A44اٚح اطذ عه1111ٙ

B49اًٚاٌ طهٛى َاصز1212

B41اّٚ رخة يسًذ1313

A32اّٚ صانر عثاص1414

B32اّٚ غظاٌ خٛز تك1515

A45ترٕل ػعثاٌ طهًٛا1616ٌ

B38ترٕل عثذ انكزٚى ازًذ1717

A37ترٕل عصاو عًزا1818ٌ

B44ترٕل عهٙ يسًذ1919

A37ترٕل َثٛم عٛظ2020ٗ

B53ذاال َاصز يسًذ2121

A51ذغزٚذ زظٍ طهًٛا2222ٌ

B55زال عالء يسًذ2323

A43زهًّٛ يصطفٗ طهًٛا2424ٌ

A54زُاٌ عٛظٗ طهٕو2525

B44زٍُٛ فارٔق دٚة2626

A39دعاء يسًذ انًاغٕط2727

B28دعاء يذٚر اتزاْٛى2828

A42دٚاَا طائم ززفٕع2929

B43دًٚا يسًذ عٛظ3030ٗ

نووذج 

األسئلت

أربع ومخسون
أربع وأربعون
تسع وثالثون
مثاين وعشرون
اثنتان وأربعون
ثالث وأربعون

أربع وأربعون
سبع وثالثون

ثالث ومخسون
إحدى ومخسون
مخس ومخسون
ثالث وأربعون

إحدى وأربعون
اثنتان وثالثون
اثنتان وثالثون
مخس وأربعون
مثاين وثالثون
سبع وثالثون

سبع وعشرون
اثنتان وثالثون
ست وثالثون
سبع وثالثون
أربع وأربعون
تسع وأربعون

اثنتان وأربعون
ست وثالثون
مثاين وأربعون
تسع وأربعون
ثالث وأربعون
أربع وأربعون

هن هقرراث السنت األولى ـ فصل ثبني علن األزيبء والبيئت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















5من1
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر136:عدد الوتقدهين (االيرساٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/10:تبريخ التصسير108:عدد النبخسين التربيت :كليت 

56:  اعلى عالهت %79,41:نسبت الندبذ صفهعلن

21:  ادنى عالهت 

40,544:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

اثنتان وأربعون

هن هقرراث السنت األولى ـ فصل ثبني علن األزيبء والبيئت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A41رساٌ عاطف سْز3131ِ

B21رػا عهٙ درٔٚغ3232

A36رػا يسًذ درٔت3333ٙ

B46رغذ خًال عثًا3434ٌ

A43رَذ عصاو زظ3535ٍ

B32رَٛى ازًذ زًٕد3636

B44رَٛى عهٙ زًذا3737ٌ

A28رْاو يعرش عٕٛد3838

A38رْف اتزاْٛى زظ3939ٍٛ

B49رْف طهًٛاٌ خضٕر4040

A28رٔاٌ يؤٚذ ٕٚطف4141

B37رؤٖ عهٙ تٕرطرى4243

A46رؤٖ عهٙ زًذا4344ٌ

A35رٚرا عالء انذٍٚ عٛظ4445ٗ

B42رٚى عمم طهٕو4546

B49رٚى عًاد يسًذ4647

A39سْزاء ٚاطز ازًذ4748

A54سْزِ يصطفٗ انذن4849ٕ

B43سُٚة يسًذ يسًذ4950

B31سُٚة َصز زظ5051ٍ

A43سُّٚ ريضاٌ خضز5152

A49سُّٚ عهٙ زًاد5253

B45سُّٚ عهٙ ػعثا5354ٌ

B31سُّٚ يسًذ اطًاعٛم5455

A39طارِ عهٙ عه5556ٙ

A34طانٙ خعفز َاصز5657

B43طاَذ٘ طايز صثر5758

B42طٕساَا عثذ انمادر انثٕد5859٘

A43طٕطٍ زثٛة اتزاْٛى5960

B37طٕنٍٛ َاخٙ خاسو6061

تسع وثالثون
أربع وثالثون
ثالث وأربعون
اثنتان وأربعون
ثالث وأربعون
سبع وثالثون

ثالث وأربعون
إحدى وثالثون
ثالث وأربعون
تسع وأربعون
مخس وأربعون
إحدى وثالثون

ست وأربعون
مخس وثالثون
اثنتان وأربعون
تسع وأربعون
تسع وثالثون
أربع ومخسون

أربع وأربعون
مثاين وعشرون
مثاين وثالثون
تسع وأربعون
مثاين وعشرون
سبع وثالثون

إحدى وأربعون
إحدى وعشرون
ست وثالثون
ست وأربعون
ثالث وأربعون
اثنتان وثالثون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















5من2
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر136:عدد الوتقدهين (االيرساٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/10:تبريخ التصسير108:عدد النبخسين التربيت :كليت 

56:  اعلى عالهت %79,41:نسبت الندبذ صفهعلن

21:  ادنى عالهت 

40,544:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

اثنتان وأربعون

هن هقرراث السنت األولى ـ فصل ثبني علن األزيبء والبيئت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A35ػذٖ ٚاطز َٕٚض6162

A49ػٛزٚٓاٌ عذ٘ عثًا6263ٌ

B49عال طهًٛاٌ يُصٕر6364ِ

B52عال ٚاطز يسًذ6465

A46غُِٕ ْٛثى َٕٚض6566

A46غُٗ عهٙ طهًٛا6667ٌ

B46فاذٍ خًال اتزاْٛى6768

B41فاطًّ يسًذ انسهٕو6869

A38فزذ عٛظٗ ٕٚطف6970

A43فزذ يُصٕر خضز7071

B40فزذ َٕٚض ػعثا7172ٌ

B45لًز عثذ انظالو تزتز7273

A47كزٚظرٍٛ رائف لاطى7374

A39كُذِ عثذ انكزٚى اطًاعٛم7475

B51نٛهٛاَا يسًذ زظاي7577ٕ

A50يار٘ رٔس رضٕاٌ انخٕر7678٘

A42ياٚا اتزاْٛى اتزاْٛى7779

B42ياٚا ذًاو صًٕع7880ّ

B44ياٚا فٕاس انًسظ7981ٍ

A37ياٚا يسًذ طهًٛا8082ٌ

B56ياٚا ٕٚطف يسًذ8183

A47يزٖٔ يزٔاٌ زُا8285

B42يزٚاَا زظاٌ طانى8386

A44يزٚى يعٍٛ زذاد8487

B42يزٚى ٕٚطف زثغ8588

A38يزٚى َٕٚض عٛظ8689ٗ

B41يُار ازًذ لشٚس8790ّ

A44يٓا اطعذ يسًذ8891

B44يٛزا عهٙ زظ8992ٍٛ

A43يٛض عٛظٗ درٔٚغ9093

اثنتان وأربعون
مثاين وثالثون

إحدى وأربعون
أربع وأربعون
أربع وأربعون
ثالث وأربعون

أربع وأربعون
سبع وثالثون
ست ومخسون
سبع وأربعون
اثنتان وأربعون
أربع وأربعون

سبع وأربعون
تسع وثالثون

إحدى ومخسون
فقط مخسون درجة

اثنتان وأربعون
اثنتان وأربعون

ست وأربعون
إحدى وأربعون
مثاين وثالثون
ثالث وأربعون

فقط أربعون درجة
مخس وأربعون

مخس وثالثون
تسع وأربعون
تسع وأربعون
اثنتان ومخسون
ست وأربعون
ست وأربعون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















5من3
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر136:عدد الوتقدهين (االيرساٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/10:تبريخ التصسير108:عدد النبخسين التربيت :كليت 

56:  اعلى عالهت %79,41:نسبت الندبذ صفهعلن

21:  ادنى عالهت 

40,544:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

اثنتان وأربعون

هن هقرراث السنت األولى ـ فصل ثبني علن األزيبء والبيئت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B27َادٍٚ ٔزٛذ انًسًٕد9194

A40َاّٚ عثذ انًدٛذ زظ9295ٌٕ

B49َثال َاصز يصطف9396ٗ

B43َدًّ عذَاٌ ٔطٕف9497

A53َغى ٚاطز طهًٛا9598ٌ

B42َٓٛهّ َاصز انكُح9699

A48َٕر انٓذٖ خهٛم يسًذ97100

A34َٕر زظٍ يٕط98102ٗ

B23َٕر طهًاٌ اتزاْٛى99103

A38َٕر يانك خهف100104

B31َٕرا خهٛم خضٕر101105

A38َٕرا طهًٛاٌ طهًٛا102106ٌ

B47َٕرا يسًذ طعذ103107

A53َٕرْاٌ ْٛثى ْٔٛث104108ّ

A36ْذٚم عهٙ عٛظ105109ٗ

B45ْذٚم َشار عًار106110

A45ْذٚم ٕٚطف انعثاص107111

B44ْشار عهٙ خهٕف108112

A43ْال يسًذ طهًٛا109113ٌ

B50ُْاء يسًذ زظ110114ٍ

A32ْٛا ازًذ خُٕد111115

B37ٔفاء طهًاٌ خًع112116ّ

A42ٔالء فاد٘ انفر113117ٗ

B51ٔالء ٔفٛك تاطظ114118

A45ٔئاو يعزٔف طهًا115119ٌ

B42ٚارا زظٍ ػعثا116120ٌ

B27زظٍ عهٙ عٛظ117123ٗ

A40عال َذٚى عه118126ٙ

B39غذٚز خانذ عه119127ٙ

A51ندٍٛ خاتز تالل120128

مخس وأربعون
اثنتان وأربعون
سبع وعشرون

فقط أربعون درجة
تسع وثالثون

إحدى ومخسون

ثالث وأربعون
فقط مخسون درجة

اثنتان وثالثون
سبع وثالثون
اثنتان وأربعون

إحدى ومخسون

سبع وأربعون
ثالث ومخسون
ست وثالثون
مخس وأربعون
مخس وأربعون
أربع وأربعون

مثاين وأربعون
أربع وثالثون

ثالث وعشرون
مثاين وثالثون

إحدى وثالثون
مثاين وثالثون

سبع وعشرون
فقط أربعون درجة

تسع وأربعون
ثالث وأربعون
ثالث ومخسون
اثنتان وأربعون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















5من4
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر136:عدد الوتقدهين (االيرساٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/10:تبريخ التصسير108:عدد النبخسين التربيت :كليت 

56:  اعلى عالهت %79,41:نسبت الندبذ صفهعلن

21:  ادنى عالهت 

40,544:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

اثنتان وأربعون

هن هقرراث السنت األولى ـ فصل ثبني علن األزيبء والبيئت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B29ياٚا طًٛز زظ121131ٍٛ

A35َاذانٙ خثزائٛم زُا122133

B37ْال عذَاٌ يسًذ123134

A31انٛظار ْٛثى ػعثا124137ٌ

B38رْاو فزج عاص125138ٙ

A33انٛظار يسًذ اتزاْٛى126139

B29ترٕل عشٚش يصطف127140ٗ

A24رايا اطايّ فراز128142ٙ

B41رْف عهٙ دٕٚب129145

A30طارِ َشّٚ انعه130146ٙ

A34عفزاء فؤاد طهًٛا131147ٌ

B32نًٛض طانة اتزاْٛى132148

B24عال َاخر عذر133150ِ

A36نثُٗ اتزاْٛى َصار134151

A33طارِ ٚاطز عًار135154

B37صثا غظاٌ يهسى136155

    

     

     

     

     

 
 
 

أربع وعشرون
ست وثالثون
ثالث وثالثون
سبع وثالثون

 
 

تسع وعشرون
أربع وعشرون
إحدى وأربعون

فقط ثالثون درجة
أربع وثالثون
اثنتان وثالثون

تسع وعشرون
مخس وثالثون
سبع وثالثون

إحدى وثالثون
مثاين وثالثون
ثالث وثالثون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















5من5
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 


