
80,00:عالهت الوقرر230:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير161:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %70,00:نسبت الندبذ صفهعلن

20:  ادنى عالهت 

45,726:هتوسط العالهبث

رقمًا
B64اباء ازًذ عًار11

A43اطًاء زظٍٛ رخب22

B45االء طٓٛم زهٕو33

A52انٛظار ٚاطز خهٕف44

A60انٍٛ ياْز عه56ٙ

B46اياَٙ اًٍٚ سْز67ِ

A29ايٛزة َدذاث صانر78

B39اَا طهًاٌ كُاج89

A42اَدٙ طٓٛم سٔد910ِ

B54اٚت اطذ عه1011ٙ

A58اًٚاٌ طهٛى َاصز1112

A42اّٚ رخب يسًذ1213

B38اّٚ صانر عباص1314

A49اّٚ غظاٌ خٛز بك1415

B52بخٕل ػعباٌ طهًٛا1516ٌ

A45بخٕل عبذ انكزٚى ازًذ1617

B55بخٕل عصاو عًزا1718ٌ

A61بخٕل عهٙ يسًذ1819

B63بخٕل َبٛم عٛظ1920ٗ

A58حاال َاصز يسًذ2021

B52حغزٚذ زظٍ طهًٛا2122ٌ

A45زال عالء يسًذ2223

B50زهًّٛ يصطفٗ طهًٛا2324ٌ

B61زُاٌ عٛظٗ طهٕو2425

A59زٍُٛ فارٔق دٚب2526

B50دعاء يسًذ انًاغٕط2627

A35دعاء يذٚر ابزاْٛى2728

B55دٚاَا طائم ززفٕع2829

A51دًٚا يسًذ عٛظ2930ٗ

B39رساٌ عاطف سْز3031ِ

هن هقرراث السنت االولى ـ فصل ثبني الوكتبت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

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

أربع وستون
ثالث وأربعون
مخس وأربعون
اثنتان ومخسون

فقط ستون درجة
ست وأربعون

ثالث وستون
مثاين ومخسون
اثنتان ومخسون
مخس وأربعون

فقط مخسون درجة
إحدى وستون

مثاين وثالثون
تسع وأربعون
اثنتان ومخسون
مخس وأربعون
مخس ومخسون
إحدى وستون

تسع ومخسون
فقط مخسون درجة

مخس وثالثون
مخس ومخسون
إحدى ومخسون
تسع وثالثون

نووذج 

األسئلت

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















8من1
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر230:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير161:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %70,00:نسبت الندبذ صفهعلن

20:  ادنى عالهت 

45,726:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت االولى ـ فصل ثبني الوكتبت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

أربع وستون
نووذج 

األسئلت

A43رػا عهٙ درٔٚغ3132

B31رػا يسًذ درٔب3233ٙ

A50رغذ خًال عثًا3334ٌ

B38رَذ عصاو زظ3435ٍ

B50رَٛى ازًذ زًٕد3536

A63رَٛى عهٙ زًذا3637ٌ

B38رْاو يعخش عٕٛد3738

B28رْف ابزاْٛى زظ3839ٍٛ

A41رْف طهًٛاٌ خضٕر3940

A34رٔاٌ يؤٚذ ٕٚطف4041

B48رؤٖ عهٙ بٕرطخى4143

A62رؤٖ عهٙ زًذا4244ٌ

A51رٚخا عالء انذٍٚ عٛظ4345ٗ

B42رٚى عمم طهٕو4446

B55رٚى عًاد يسًذ4547

A43سْزاء ٚاطز ازًذ4648

A78سْزِ يصطفٗ انذن4749ٕ

B44سُٚب يسًذ يسًذ4850

B34سُٚب َصز زظ4951ٍ

A65سُّٚ ريضاٌ خضز5052

A54سُّٚ عهٙ زًاد5153

B50سُّٚ عهٙ ػعبا5254ٌ

B20سُّٚ يسًذ اطًاعٛم5355

A67طارِ عهٙ عه5456ٙ

A38طانٙ خعفز َاصز5557

B64طاَذ٘ طايز صبر5658

B43طٕساَا عبذ انمادر انبٕد5759٘

A59طٕطٍ زبٛب ابزاْٛى5860

A32طٕنٍٛ َاخٙ خاسو5961

B46ػذٖ ٚاطز َٕٚض6062

ثالث وأربعون
إحدى وثالثون

فقط مخسون درجة
مثاين وثالثون

فقط مخسون درجة
ثالث وستون

إحدى ومخسون
اثنتان وأربعون
مخس ومخسون
ثالث وأربعون
مثاين وسبعون
أربع وأربعون

مثاين وثالثون
مثاين وعشرون
إحدى وأربعون
أربع وثالثون
مثاين وأربعون
اثنتان وستون

مثاين وثالثون
أربع وستون

ثالث وأربعون
تسع ومخسون
اثنتان وثالثون
ست وأربعون

أربع وثالثون
مخس وستون
أربع ومخسون

فقط مخسون درجة
فقط عشرون درجة

سبع وستون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















8من2
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر230:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير161:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %70,00:نسبت الندبذ صفهعلن

20:  ادنى عالهت 

45,726:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت االولى ـ فصل ثبني الوكتبت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

أربع وستون
نووذج 

األسئلت

B65ػٛزٚٓاٌ عذ٘ عثًا6163ٌ

A61عال طهًٛاٌ يُصٕر6264ِ

A56عال ٚاطز يسًذ6365

B41غُِٕ ْٛثى َٕٚض6466

B42غُٗ عهٙ طهًٛا6567ٌ

A69فاحٍ خًال ابزاْٛى6668

A56فاطًّ يسًذ انسهٕو6769

B53فزذ عٛظٗ ٕٚطف6870

B45فزذ يُصٕر خضز6971

A50فزذ َٕٚض ػعبا7072ٌ

A52لًز عبذ انظالو بزبز7173

B63كزٚظخٍٛ رائف لاطى7274

B51كُذِ عبذ انكزٚى اطًاعٛم7375

A59نٛهٛاَا يسًذ زظاي7477ٕ

B55يار٘ رٔس رضٕاٌ انخٕر7578٘

B47ياٚا ابزاْٛى ابزاْٛى7679

A48ياٚا حًاو صًٕع7780ّ

A38ياٚا فٕاس انًسظ7881ٍ

B46ياٚا يسًذ طهًٛا7982ٌ

B53ياٚا ٕٚطف يسًذ8083

A62يزٖٔ يزٔاٌ زُا8185

B59يزٚاَا زظاٌ طانى8286

A54يزٚى يعٍٛ زذاد8387

B52يزٚى ٕٚطف زبغ8488

A47يزٚى َٕٚض عٛظ8589ٗ

B51يُار ازًذ لشٚس8690ّ

A63يٓا اطعذ يسًذ8791

B40يٛزا عهٙ زظ8892ٍٛ

A60يٛض عٛظٗ درٔٚغ8993

B36َادٍٚ ٔزٛذ انًسًٕد9094

ست ومخسون
ثالث ومخسون
مخس وأربعون

فقط مخسون درجة
اثنتان ومخسون
ثالث وستون

مخس وستون
إحدى وستون
ست ومخسون
إحدى وأربعون
اثنتان وأربعون
تسع وستون

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

إحدى ومخسون
تسع ومخسون
مخس ومخسون
سبع وأربعون
مثاين وأربعون
مثاين وثالثون

سبع وأربعون
إحدى ومخسون
ثالث وستون

فقط أربعون درجة
فقط ستون درجة
ست وثالثون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















8من3
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر230:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير161:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %70,00:نسبت الندبذ صفهعلن

20:  ادنى عالهت 

45,726:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت االولى ـ فصل ثبني الوكتبت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

أربع وستون
نووذج 

األسئلت

A39َاّٚ عبذ انًدٛذ زظ9195ٌٕ

B71َبال َاصز يصطف9296ٗ

B44َدًّ عذَاٌ ٔطٕف9397

A72َغى ٚاطز طهًٛا9498ٌ

B58َٓٛهّ َاصز انكُح9599

A57َٕر انٓذٖ خهٛم يسًذ96100

B35َٕر خعفز يُٓا97101

A42َٕر زظٍ يٕط98102ٗ

B49َٕر طهًاٌ ابزاْٛى99103

A31َٕر يانك خهف100104

B35َٕرا خهٛم خضٕر101105

A37َٕرا طهًٛاٌ طهًٛا102106ٌ

B53َٕرا يسًذ طعذ103107

A52َٕرْاٌ ْٛثى ْٔٛب104108ّ

A34ْذٚم عهٙ عٛظ105109ٗ

B55ْذٚم َشار عًار106110

A60ْذٚم ٕٚطف انعباص107111

B53ْشار عهٙ خهٕف108112

A62ْال يسًذ طهًٛا109113ٌ

B61ُْاء يسًذ زظ110114ٍ

A30ْٛا ازًذ خُٕد111115

B44ٔفاء طهًاٌ خًع112116ّ

A55ٔالء فاد٘ انفخ113117ٗ

B60ٔالء ٔفٛك باطظ114118

A46ٔئاو يعزٔف طهًا115119ٌ

B48ٚارا زظٍ ػعبا116120ٌ

B64اياَٙ اًٍٚ رطخى117122

B40بخٕل عذَاٌ حايز118124

A48حاَٛا ػاد٘ خضٕر119125

B36زظٍ ابزاْٛى عٛظ120126ٗ

تسع وثالثون
إحدى وسبعون
أربع وأربعون

اثنتان وسبعون
مثاين ومخسون
سبع ومخسون

ثالث ومخسون
اثنتان ومخسون
أربع وثالثون

مخس ومخسون
فقط ستون درجة
ثالث ومخسون

مخس وثالثون
اثنتان وأربعون
تسع وأربعون

إحدى وثالثون
مخس وثالثون
سبع وثالثون

ست وأربعون
مثاين وأربعون
أربع وستون

فقط أربعون درجة
مثاين وأربعون
ست وثالثون

اثنتان وستون
إحدى وستون

فقط ثالثون درجة
أربع وأربعون

مخس ومخسون
فقط ستون درجة

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















8من4
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر230:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير161:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %70,00:نسبت الندبذ صفهعلن

20:  ادنى عالهت 

45,726:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت االولى ـ فصل ثبني الوكتبت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

أربع وستون
نووذج 

األسئلت

A28زظٍ عهٙ عٛظ121127ٗ

B33دًٚت يسًٕد زظ122128ٍٛ

B48راَٛا ابزاْٛى عٛاع123129

A40رَا ػاد٘ خُٛذ124130

A41رْف يسًٕد زظ125132ٍ

B38طٕطٍ ٚاطز ػًهص126135

B44عال َذٚى عه127136ٙ

B43عهٙ زٛذر عه128137ٙ

A42غذٚز خانذ عه129138ٙ

B44فانُخُٛا غٛث طًعا130139ٌ

A30كُاَّ رفعج اطذ131140

B47ندٍٛ خابز بالل132141

A32ندٍٛ عهٙ يسًذ133142

B48نطٛفت عهٙ طهًٛا134143ٌ

A42نُٛا يٕطٗ زًاد135145

B41ياٚا طًٛز زظ136146ٍٛ

B27يزطٛم يٛؼٛم يٕط137148ٗ

A38يٙ يسًذ طهًا138149ٌ

A50َاحانٙ خبزائٛم زُا139150

A36َخانٙ باطم يسفٕض140151

B48َٕر يسًذ عه141152ٙ

A40ْبت يٛؼال َصٛز142153

B35ْال عذَاٌ يسًذ143154

A43انٛظار ْٛثى ػعبا144206ٌ

B37رَٛى يصطفٗ انخضز145207٘

A56رْاو فزج عاص146208ٙ

A34طٛزِ ازًذ خُذ147210٘

B31يسًذ عذَاٌ يسًذ148211

A34َدٕد طهًٛاٌ يسًذ149212

A33اًٚاٌ عبذ انًُعى عباص150214

أربع وأربعون
ثالث وأربعون
اثنتان وأربعون
أربع وأربعون

فقط ثالثون درجة
سبع وأربعون

مثاين وعشرون
ثالث وثالثون
مثاين وأربعون

فقط أربعون درجة
إحدى وأربعون
مثاين وثالثون

فقط مخسون درجة
ست وثالثون
مثاين وأربعون

فقط أربعون درجة
مخس وثالثون
ثالث وأربعون

اثنتان وثالثون
مثاين وأربعون
اثنتان وأربعون
إحدى وأربعون
سبع وعشرون
مثاين وثالثون

سبع وثالثون
ست ومخسون
أربع وثالثون

إحدى وثالثون
أربع وثالثون
ثالث وثالثون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















8من5
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر230:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير161:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %70,00:نسبت الندبذ صفهعلن

20:  ادنى عالهت 

45,726:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت االولى ـ فصل ثبني الوكتبت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

أربع وستون
نووذج 

األسئلت

B49اًٚاٌ عهٙ غاَى151215

A38اّٚ عهٙ َاصز152216

B34بخٕل عشٚش يصطف153217ٗ

A35بؼزٖ زاحى يُٓا154218

B33بؼزٖ عبذ انهطٛف انخطٛب155219

A39بؼزٖ يُٛز طهًٛا156220ٌ

B43زال طٓٛم زظ157222ٍ

B48رايا ازًذ يعال158224

A53رايا ْائم عه159225ٙ

B62رساٌ طعذ يسًذ160226

A35رساٌ ػعالٌ دٚب161227

B48رساٌ عٛظٗ ابزاْٛى162228

A40رػا طانب عًزا163229ٌ

B44رغذ عهٙ كسه164230ّ

A48رَا َظٛز عه165231ٙ

A39رٔاٌ يسًذ يسًذ166232

A39رؤٖ طهًٛاٌ اطًاعٛم167234

B32رٚى ازًذ عه168235ٙ

A66طارِ َشّٚ انعه169237ٙ

B46طارِ َٕرص عه170238ٙ

A36طاَذ٘ يعٍ فخٕر171239

B35طالف يسًذ طهًا172240ٌ

A41طهًاٌ عهٙ طكاف173241

B49طٕطٍ طانب غاَى174242

A41طٛهفا خبز خبٕر175243

B39ػٛى عشث طعذ176244ِ

B43غفزاٌ َبٛم عه177245ٙ

A40غُِٕ غزٚب زظ178246ٍٛ

B43فاحٍ خٛاو لاطى179247

A47فٛفٛاٌ عهٙ طٕٚذا180248ٌ

تسع وأربعون
مثاين وثالثون
أربع وثالثون
مخس وثالثون
ثالث وثالثون
تسع وثالثون

فقط أربعون درجة
أربع وأربعون
مثاين وأربعون
تسع وثالثون
تسع وثالثون
اثنتان وثالثون

ثالث وأربعون
مثاين وأربعون

ثالث ومخسون
اثنتان وستون
مخس وثالثون
مثاين وأربعون

إحدى وأربعون
تسع وثالثون
ثالث وأربعون

فقط أربعون درجة
ثالث وأربعون
سبع وأربعون

ست وستون
ست وأربعون
ست وثالثون
مخس وثالثون
إحدى وأربعون
تسع وأربعون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















8من6
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر230:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير161:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %70,00:نسبت الندبذ صفهعلن

20:  ادنى عالهت 

45,726:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت االولى ـ فصل ثبني الوكتبت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

أربع وستون
نووذج 

األسئلت

B46كُذِ َٕفم االزًذ181249

A50ندٍٛ لصٙ رٚؼ182250ّ

B49نٛشا غظاٌ زظ183251ٍ

A37نٛهٗ عبذ انمادر انؼٛخ184252

B43نُٛا عهٙ يصطف185253ٗ

A27نُٛذا يسًذ زظ186254ٍٛ

B37ياٚا ازًذ ابزاْٛى187255

A31ياٚا زظٍ بذر188256

A42ياٚا طهًٛاٌ زظ189257ٍ

B47ياٚا يُذر ػعبا190258ٌ

A50يزٚى عذَاٌ زظ191259ٍ

B48يزٚى يسًٕد رٚض192260

A37يُار عهٙ عه193261ٙ

B50يٙ عهٙ زظ194262ٍٛ

B46َذٖ زًذ زًذ195263

A41َذٖ يسظٍ زظ196264ٍ

A44َعًٗ َبّٛ طهًٛا197265ٌ

B37َٓٗ فٓذ عُم198266ّ

A51َٕرا يسًذ زظ199267ٍ

B50ْٛهٍٛ يسًذ رطال200268ٌ

A36ٚاطًٍٛ زظٍ درغاو201269

B57ٚاَا عهٙ خضز202270

B29َغى عهٙ يسًذ203271

A47ْذٚم عهٙ عٛظ204272ٗ

B39عشِ عهٙ انًعزٔف205274

B42ْبّ يذٍٚ انًٕع206276ٙ

A52اَدٙ ازًذ ابزاْٛى207277

B52فاطًّ ٕٚطف ززبا208278

A28نبُٗ ابزاْٛى َصار209279

A48اًٚاٌ ازًذ خزي210280ّ

سبع وثالثون
إحدى وثالثون
اثنتان وأربعون
سبع وأربعون

فقط مخسون درجة
مثاين وأربعون

ست وأربعون
فقط مخسون درجة

تسع وأربعون
سبع وثالثون
ثالث وأربعون
سبع وعشرون

إحدى ومخسون
فقط مخسون درجة

ست وثالثون
سبع ومخسون
تسع وعشرون
سبع وأربعون

سبع وثالثون
فقط مخسون درجة

ست وأربعون
إحدى وأربعون
أربع وأربعون
سبع وثالثون

تسع وثالثون
اثنتان وأربعون
اثنتان ومخسون
اثنتان ومخسون
مثاين وعشرون
مثاين وأربعون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















8من7
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر230:عدد الوتقدهين (االيخساٌ يؤحًج)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير161:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %70,00:نسبت الندبذ صفهعلن

20:  ادنى عالهت 

45,726:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت االولى ـ فصل ثبني الوكتبت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

أربع وستون
نووذج 

األسئلت

B34زُاٌ يسًذ انصًٕع211281ّ

B39طهًٗ طٛف انذٍٚ َٕٔص212283

A26طٓاو طانب ريضا213284ٌ

B42ػذٖ يسًٕد ػذٔد214285

A41غُٗ ايٍٛ طعٕد215286

A44فزذ يسًذ يسًذ216287

A35كُاَّ ازًذ ازًذ217288

B52يٛض زظٍٛ زظ218290ٍ

B50غُِٕ زظٍ بهٕل219292

A39رٚى ازًذ رز220293ًٌٕ

B40عبذ انكزٚى عبذ انهطٛف خهٛم221294

B31فزذ اطعذ خهٛه222295ٙ

B32ٚارا عذَاٌ فزج223297

B42رغذِ عٛظٗ يسًذ224298

A44عال زايذ انعذ225299٘

A28اباء باطى ػزبا226300

A53َٛزيٍٛ ازًذ عٛذ227301

B39رْف َذٚى ػسٕد228302

A57صبا غظاٌ يهسى229303

B40طارة ٚاطز عًار230304

    

     

     

     

     

أربع وثالثون
تسع وثالثون
ست وعشرون
اثنتان وأربعون
إحدى وأربعون
أربع وأربعون

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

مخس وثالثون
اثنتان ومخسون

فقط مخسون درجة
تسع وثالثون

فقط أربعون درجة
إحدى وثالثون

 

سبع ومخسون
فقط أربعون درجة

 
 
 
 

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















8من8
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 


