
70:عالهت الوقرر50:عدد الوتقدهين (االهخحاى هؤحوج)جاهعت طرطوس 

2020/09/10:تاريخ التصحيخ16:عدد الناجحين التربيت :كليت 

51:  اعلى عالهت %32,00:نسبت النجاح صفهعلن

20:  ادنى عالهت 

31,58:هتوسظ العالهاث

رقمًا
26اهَرة ًجداث صالح1232

31اًا سلواى كٌاج2233

51اٍت اسد عل3234ٌ

49اٍَ صالح عباس4235

34رزاى عاطف زُر5237ٍ

27رشا علٌ دروٍش6238

28رواى هؤٍد ٍوسف7239

22زٌٍَ هحود اسواعَل8241

44سالٌ جعفر ًاصر9242

26سولَي ًاجٌ خازم10243

44هاٍا فواز الوحسي11245

37هرٍن ٍوسف حبش12247

35هَرا علٌ حسَي13248

32ًادٍي وحَد الوحوود14249

40ًور حسي هوسي15250

38ًور هالك خلف16251

26َُا احود جٌود17252

37والء وفَق باسط18253

32اٍواى ٍوسف شالَش19255

34بخول عدًاى حاهر20256

25حسي ابراَُن عَسي21257

22حسي علٌ عَسي22258

41دٍوت هحوود حسَي23259

40رُام علٌ بوعل24260ٌ

25رُف هحوود حسي25261

31فالٌخٌَا غَث سوعاى26264

28كٌاًَ رفعج اسد27265

33هاٍا سوَر حسَي28267

21هٌ هحود سلواى29269

25ًخالٌ باسل هحفوض30270

ثالث وثالثون
إحدى وعشرون
مخس وعشرون

إحدى وأربعون
فقط أربعون درجة
مخس وعشرون
إحدى وثالثون
مثاين وعشرون

سبع وثالثون
اثنتان وثالثون
أربع وثالثون

مخس وعشرون
اثنتان وعشرون

مخس وثالثون
اثنتان وثالثون

فقط أربعون درجة
مثاين وثالثون
ست وعشرون

اثنتان وعشرون
أربع وأربعون

ست وعشرون
أربع وأربعون
سبع وثالثون

إحدى ومخسون
تسع وأربعون
أربع وثالثون
سبع وعشرون
مثاين وعشرون

إحدى وثالثون

كتابة
الدرجة

ست وعشرون
اسم الطالبالتسمسل الرقم االمتحاني

هن هقرراث السنت األولى ـ فصل أول علن وظائف األعضاء نتائج هقرر

2020-2019الدورة الثانيت هن العام الدراسي 
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كتابةرقمًا
الدرجة

ست وعشرون
اسم الطالبالتسمسل الرقم االمتحاني
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32ُبت هَشال ًصَر31271

31ُال عدًاى هحود32272

23ابراَُن هاجد ًاصر33275

40الَسار َُثن شعباى34276

29رُف ًدٍن شحود35278

22طَرٍ احود جٌد36279ً

30الَسار هحود ابراَُن37281

26اهاهَ ٍاسر ًد38282ٍ

20اٍواى عبد الوٌعن عباس39283

21حال سوَر هصطفي40284

38صبا فؤاد صابر41286

30لجَي علٌ هصطفي42288

38هاٍا عواد ٍوسف43289

38ًدى هحسي حسي44291

39رٍن هدحاث عَسي45293

31ٍارا عباس رٍا46295

24باًا احود هاُر رز47296

29هرام حسام عباس48297

22االء عبدالقادر الخرجواى49299

32رؤى شعباى خوَس50300

   

    

    

    

    

 
 
 

تسع وعشرون
اثنتان وعشرون
اثنتان وثالثون

 
 

مثاين وثالثون
مثاين وثالثون
تسع وثالثون

إحدى وثالثون
أربع وعشرون

ست وعشرون
فقط عشرون درجة
إحدى وعشرون
مثاين وثالثون

فقط ثالثون درجة

ثالث وعشرون
فقط أربعون درجة

تسع وعشرون
اثنتان وعشرون

فقط ثالثون درجة

اثنتان وثالثون
إحدى وثالثون
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