
80,00:عالهت الوقرر189:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/10/04:تبريخ التصحير132:عدد النبخحين التربيت :كليت 

75:  اعلى عالهت %69,84:نسبت الندبذ صفهعلن

22:  ادنى عالهت 

46,614:هتوسط العالهبث

رقمًا
A60اباء ازًذ عًار11

B45اطًاء زظٍٛ رخب22

A53االء طٓٛم زهٕو33

A55انٛظار ٚاطز خهٕف44

B42انٍٛ اطكُذر اطًاعٛم55

A55انٍٛ ياْز عه66ٙ

B58اياَٙ اًٍٚ سْز77ِ

A43ايٛزة َدذاث صانر88

B33اَا طهًاٌ كُاج99

A44اَدٙ طٓٛم سٔد1010ِ

B48اٚت اطذ عه1111ٙ

A62اًٚاٌ طهٛى َاصز1212

A32اّٚ رخب يسًذ1313

B35اّٚ صانر عباص1414

A43اّٚ غظاٌ خٛز بك1515

B39بخٕل ػعباٌ طهًٛا1616ٌ

A59بخٕل عبذ انكزٚى ازًذ1717

B58بخٕل عصاو عًزا1818ٌ

A44بخٕل عهٙ يسًذ1919

B49بخٕل َبٛم عٛظ2020ٗ

A62حاال َاصز يسًذ2121

B59حغزٚذ زظٍ طهًٛا2222ٌ

A53زال عالء يسًذ2323

B52زهًّٛ يصطفٗ طهًٛا2424ٌ

B63زُاٌ عٛظٗ طهٕو2525

A72زٍُٛ فارٔق دٚب2626

B46دعاء يسًذ انًاغٕط2727

A36دعاء يذٚر ابزاْٛى2828

B50دٚاَا طائم ززفٕع2929

A33دًٚا يسًذ عٛظ3030ٗ

نووذج 

األسئلت

ثالث وستون
اثنتان وسبعون
ست وأربعون
ست وثالثون

فقط مخسون درجة
ثالث وثالثون

أربع وأربعون
تسع وأربعون
اثنتان وستون
تسع ومخسون
ثالث ومخسون
اثنتان ومخسون

اثنتان وثالثون
مخس وثالثون
ثالث وأربعون
تسع وثالثون
تسع ومخسون
مثاين ومخسون

مثاين ومخسون
ثالث وأربعون
ثالث وثالثون
أربع وأربعون
مثاين وأربعون
اثنتان وستون

فقط ستون درجة
مخس وأربعون
ثالث ومخسون
مخس ومخسون
اثنتان وأربعون
مخس ومخسون

هن هقرراث السنت أولى ـ فصل ثبني فلسفت التربيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















7من1
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر189:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/10/04:تبريخ التصحير132:عدد النبخحين التربيت :كليت 

75:  اعلى عالهت %69,84:نسبت الندبذ صفهعلن

22:  ادنى عالهت 

46,614:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط ستون درجة

هن هقرراث السنت أولى ـ فصل ثبني فلسفت التربيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B45رساٌ عاطف سْز3131ِ

A37رػا عهٙ درٔٚغ3232

B27رػا يسًذ درٔب3333ٙ

A63رغذ خًال عثًا3434ٌ

B45رَذ عصاو زظ3535ٍ

A30رَٛى ازًذ زًٕد3636

B53رَٛى عهٙ زًذا3737ٌ

A27رْاو يعخش عٕٛد3838

A22رْف ابزاْٛى زظ3939ٍٛ

A29رْف طهًٛاٌ خضٕر4040

A25رٔاٌ يؤٚذ ٕٚطف4141

B49رؤٖ عهٙ بٕرطخى4243

A63رؤٖ عهٙ زًذا4344ٌ

A32رٚخا عالء انذٍٚ عٛظ4445ٗ

B41رٚى عمم طهٕو4546

B60رٚى عًاد يسًذ4647

A51سْزاء ٚاطز ازًذ4748

A65سْزِ يصطفٗ انذن4849ٕ

B32سُٚب يسًذ يسًذ4950

B32سُٚب َصز زظ5051ٍ

A68سُّٚ ريضاٌ خضز5152

A56سُّٚ عهٙ زًاد5253

B50سُّٚ عهٙ ػعبا5354ٌ

B28سُّٚ يسًذ اطًاعٛم5455

A68طارِ عهٙ عه5556ٙ

A47طانٙ خعفز َاصز5657

B51طاَذ٘ طايز صبر5758

B48طٕساَا عبذ انمادر انبٕد5859٘

A70طٕطٍ زبٛب ابزاْٛى5960

B25طٕنٍٛ َاخٙ خاسو6061

مثاين وستون
سبع وأربعون

إحدى ومخسون
مثاين وأربعون

فقط سبعون درجة
مخس وعشرون

اثنتان وثالثون
اثنتان وثالثون
مثاين وستون

ست ومخسون
فقط مخسون درجة

مثاين وعشرون

ثالث وستون
اثنتان وثالثون
إحدى وأربعون

فقط ستون درجة
إحدى ومخسون
مخس وستون

ثالث ومخسون
سبع وعشرون
اثنتان وعشرون
تسع وعشرون
مخس وعشرون
تسع وأربعون

مخس وأربعون
سبع وثالثون
سبع وعشرون
ثالث وستون
مخس وأربعون

فقط ثالثون درجة

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















7من2
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر189:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/10/04:تبريخ التصحير132:عدد النبخحين التربيت :كليت 

75:  اعلى عالهت %69,84:نسبت الندبذ صفهعلن

22:  ادنى عالهت 

46,614:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط ستون درجة

هن هقرراث السنت أولى ـ فصل ثبني فلسفت التربيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A50ػذٖ ٚاطز َٕٚض6162

B66ػٛزٚٓاٌ عذ٘ عثًا6263ٌ

B47عال طهًٛاٌ يُصٕر6364ِ

B47عال ٚاطز يسًذ6465

B51غُِٕ ْٛثى َٕٚض6566

B42غُٗ عهٙ طهًٛا6667ٌ

A59فاحٍ خًال ابزاْٛى6768

A48فاطًّ يسًذ انسهٕو6869

B54فزذ عٛظٗ ٕٚطف6970

B32فزذ يُصٕر خضز7071

A57فزذ َٕٚض ػعبا7172ٌ

A60لًز عبذ انظالو بزبز7273

B75كزٚظخٍٛ رائف لاطى7374

B59كُذِ عبذ انكزٚى اطًاعٛم7475

A67نٛهٛاَا يسًذ زظاي7577ٕ

B49يار٘ رٔس رضٕاٌ انخٕر7678٘

B51ياٚا ابزاْٛى ابزاْٛى7779

A52ياٚا حًاو صًٕع7880ّ

A53ياٚا فٕاس انًسظ7981ٍ

B47ياٚا يسًذ طهًٛا8082ٌ

B54ياٚا ٕٚطف يسًذ8183

A54يزٖٔ يزٔاٌ زُا8285

B66يزٚاَا زظاٌ طانى8386

A35يزٚى يعٍٛ زذاد8487

B55يزٚى ٕٚطف زبغ8588

A38يزٚى َٕٚض عٛظ8689ٗ

B49يُار ازًذ لشٚس8790ّ

A66يٓا اطعذ يسًذ8891

B44يٛزا عهٙ زظ8992ٍٛ

A55يٛض عٛظٗ درٔٚغ9093

مخس ومخسون
مثاين وثالثون
تسع وأربعون
ست وستون
أربع وأربعون

مخس ومخسون

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

مخس وسبعون
تسع ومخسون
سبع وستون
تسع وأربعون

إحدى ومخسون
اثنتان ومخسون

تسع ومخسون
مثاين وأربعون
أربع ومخسون
اثنتان وثالثون
سبع ومخسون

فقط ستون درجة

فقط مخسون درجة
ست وستون
سبع وأربعون
سبع وأربعون

إحدى ومخسون
اثنتان وأربعون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















7من3
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر189:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/10/04:تبريخ التصحير132:عدد النبخحين التربيت :كليت 

75:  اعلى عالهت %69,84:نسبت الندبذ صفهعلن

22:  ادنى عالهت 

46,614:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط ستون درجة

هن هقرراث السنت أولى ـ فصل ثبني فلسفت التربيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B34َادٍٚ ٔزٛذ انًسًٕد9194

A43َاّٚ عبذ انًدٛذ زظ9295ٌٕ

B44َبال َاصز يصطف9396ٗ

B41َدًّ عذَاٌ ٔطٕف9497

A58َغى ٚاطز طهًٛا9598ٌ

B59َٓٛهّ َاصز انكُح9699

A49َٕر انٓذٖ خهٛم يسًذ97100

B41َٕر خعفز يُٓا98101

A36َٕر زظٍ يٕط99102ٗ

B61َٕر طهًاٌ ابزاْٛى100103

A24َٕر يانك خهف101104

B51َٕرا خهٛم خضٕر102105

A28َٕرا طهًٛاٌ طهًٛا103106ٌ

B58َٕرا يسًذ طعذ104107

A67َٕرْاٌ ْٛثى ْٔٛب105108ّ

A38ْذٚم عهٙ عٛظ106109ٗ

B61ْذٚم َشار عًار107110

A63ْذٚم ٕٚطف انعباص108111

B42ْشار عهٙ خهٕف109112

A60ْال يسًذ طهًٛا110113ٌ

B59ُْاء يسًذ زظ111114ٍ

A31ْٛا ازًذ خُٕد112115

B40ٔفاء طهًاٌ خًع113116ّ

A30ٔالء فاد٘ انفخ114117ٗ

B66ٔالء ٔفٛك باطظ115118

A42ٔئاو يعزٔف طهًا116119ٌ

B45ٚارا زظٍ ػعبا117120ٌ

B46اياَٙ اًٍٚ رطخى118122

B31اًٚاٌ ٕٚطف ػانٛغ119124

A41بخٕل عًاد زافظ120125

ست وستون
اثنتان وأربعون
مخس وأربعون
ست وأربعون

إحدى وثالثون
إحدى وأربعون

اثنتان وأربعون
فقط ستون درجة
تسع ومخسون
إحدى وثالثون

فقط أربعون درجة
فقط ثالثون درجة

مثاين وعشرون
مثاين ومخسون
سبع وستون
مثاين وثالثون
إحدى وستون
ثالث وستون

تسع وأربعون
إحدى وأربعون
ست وثالثون
إحدى وستون
أربع وعشرون

إحدى ومخسون

أربع وثالثون
ثالث وأربعون
أربع وأربعون

إحدى وأربعون
مثاين ومخسون
تسع ومخسون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















7من4
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر189:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/10/04:تبريخ التصحير132:عدد النبخحين التربيت :كليت 

75:  اعلى عالهت %69,84:نسبت الندبذ صفهعلن

22:  ادنى عالهت 

46,614:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط ستون درجة

هن هقرراث السنت أولى ـ فصل ثبني فلسفت التربيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B35خخاو ْٛثى يعال121126

A48دًٚت يسًٕد زظ122127ٍٛ

A31راَٛا ابزاْٛى عٛاع123128

B45رْاو عهٙ بٕعه124129ٙ

A54رْف يسًٕد زظ125130ٍ

B33طٕطٍ ٚاطز ػًهص126133

A50عال َذٚى عه127134ٙ

B52عهٙ زٛذر عه128135ٙ

A51غذٚز خانذ عه129136ٙ

B35فانُخُٛا غٛث طًعا130137ٌ

A35كُاَّ رفعج اطذ131138

B64ندٍٛ خابز بالل132139

A42ندٍٛ عهٙ يسًذ133140

B45ياٚا طًٛز زظ134142ٍٛ

B37يزطٛم يٛؼٛم يٕط135144ٗ

A47يٙ يسًذ طهًا136145ٌ

B56َاحانٙ خبزائٛم زُا137146

A26َخانٙ باطم يسفٕض138147

B27ْبت يٛؼال َصٛز139148

A42ْال عذَاٌ يسًذ140149

B27ْٛا ياسٌ درغاو141150

A36انٛظار ْٛثى ػعبا142154ٌ

B42رَٛى يصطفٗ انخضز143155٘

A57رْاو فزج عاص144156ٙ

A37رْف َذٚى ػسٕد145157

A44يسًذ عذَاٌ يسًذ146158

A44َدٕد طهًٛاٌ يسًذ147159

A50انًٗ زظٍٛ انعه148160ٙ

A31بخٕل عشٚش يصطف149161ٗ

B39خُٗ يظٓز غاَى150162

سبع وثالثون
أربع وأربعون
أربع وأربعون

فقط مخسون درجة
إحدى وثالثون
تسع وثالثون

سبع وعشرون
اثنتان وأربعون
سبع وعشرون
ست وثالثون
اثنتان وأربعون
سبع ومخسون

اثنتان وأربعون
مخس وأربعون
سبع وثالثون
سبع وأربعون
ست ومخسون
ست وعشرون

فقط مخسون درجة
اثنتان ومخسون
إحدى ومخسون
مخس وثالثون
مخس وثالثون
أربع وستون

مخس وثالثون
مثاين وأربعون

إحدى وثالثون
مخس وأربعون
أربع ومخسون
ثالث وثالثون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















7من5
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر189:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/10/04:تبريخ التصحير132:عدد النبخحين التربيت :كليت 

75:  اعلى عالهت %69,84:نسبت الندبذ صفهعلن

22:  ادنى عالهت 

46,614:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط ستون درجة

هن هقرراث السنت أولى ـ فصل ثبني فلسفت التربيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B36زال زبٛب ازًذ151163

A58زال زظٍ عبذ انزز152164ًٍ

B39زال ريضاٌ سغٛبت153165

B47رايا ْائم عه154166ٙ

B52رساٌ طعذ يسًذ155167

A59رساٌ عٛظٗ ابزاْٛى156168

A30رْف يًذٔذ طعا157169ٌ

B52طارِ ٚسٙ اطعذ158170

B41طالف يسًذ طهًا159171ٌ

B37طهًاٌ عهٙ طكاف160172

A34ػٛى عشث طعذ161173ِ

B58فاطًّ طهٛى رخب162174

B32فاطًّ ٕٚطف خُٛذ163175٘

A40نباَت عًاد انذٍٚ يُصٕر164176

A40ندٍٛ عهٙ يصطف165177ٗ

A48نٍٛ يسظٍ عه166178ٙ

B39نُٛا عهٙ يصطف167179ٗ

A29ياٚا زظٍ بذر168180

A59ياٚا عهٙ سُٚب169181

B39َادٚا انبٛز انسزٚز170182

A65ْال عبذ انكزٚى ابزاْٛى171184

A50ْٛهٍٛ يسًذ رطال172185ٌ

B31ٚارا زظٍٛ انؼاعز173186

B56يسًذ عهٙ عبذ هللا174187

A27َغى عهٙ يسًذ175188

A56ْبت غظاٌ يهسى176189

B45بخٕل ٕٚطف يصطف177190ٗ

B35رٚخا انٛاص لشٚست178191

A44ياٚا ازًذ زظ179193ٍ

B39يٙ يسًذ َٕذ180194

سبع وعشرون
ست ومخسون
مخس وأربعون
مخس وثالثون
أربع وأربعون
تسع وثالثون

تسع ومخسون
تسع وثالثون
مخس وستون

فقط مخسون درجة
إحدى وثالثون
ست ومخسون

اثنتان وثالثون
فقط أربعون درجة
فقط أربعون درجة

مثاين وأربعون
تسع وثالثون
تسع وعشرون

فقط ثالثون درجة
اثنتان ومخسون
إحدى وأربعون
سبع وثالثون
أربع وثالثون
مثاين ومخسون

ست وثالثون
مثاين ومخسون
تسع وثالثون
سبع وأربعون

اثنتان ومخسون
تسع ومخسون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















7من6
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر189:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/10/04:تبريخ التصحير132:عدد النبخحين التربيت :كليت 

75:  اعلى عالهت %69,84:نسبت الندبذ صفهعلن

22:  ادنى عالهت 

46,614:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط ستون درجة

هن هقرراث السنت أولى ـ فصل ثبني فلسفت التربيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B51ْبّ يذٍٚ انًٕع181195ٙ

A37ٚارا عباص رٚا182196

A42َٕر خٓاد يعال183197

B45رايا يسًذ طهًٛا184198ٌ

A74زال زظٍ ازًذ185200

B62عبٛز عذَاٌ خهٕف186201

B43رَٛى طهًٛاٌ خهٛم187202

B36طارِ ٚاطز عًار188203

A48صبا غظاٌ يهسى189204

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ثالث وأربعون
ست وثالثون
مثاين وأربعون

 
 
 

إحدى ومخسون
سبع وثالثون
اثنتان وأربعون
مخس وأربعون
أربع وسبعون
اثنتان وستون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة
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