
100:عالهت الوقرر37:عدد الوتقدهين (االيتذاٌ يؤتًت)جاهعت طرطوس 

2020/09/30:تاريخ التصحيخ33:عدد الناجحين التربيت :كليت 

91:  اعلى عالهت %89,19:نسبت النجاح نفسيإرشاد

41:  ادنى عالهت 

68,892:هتوسط العالهاث

رقمًا
64انٓاو خاند عاشٕر1157

67ايُت َبيم عبد انجهيم2158

51ايت  خاند ك3159ًٌٕ

64ايّ ٔفيق صيٕح4160

71بتٕل ضهًاٌ دغ5161ًّ

59دطٍ عادل جبيهي6162

79دعاء ادًد عيط7163ٗ

86دياَا عًراٌ َٕح8164

82رزاٌ ياْر دٔييط9165

84رْف عهي دطي10166ٍ

67ريى يذي انديٍ ابراْيى11167

69ريى َديى زيُب12168

86ريى يٕضف ادًد13169

41ضارة عيطٗ دأد14170

77ضٕزاٌ يذًد اضايت انكرو15171

86ضٕضاٌ بطرش يبارك16172

69صبا ضهًاٌ كطيخ17173

56صبا يذًٕد انشًاني18174

84عبير يذًٕد كُا19175ٌ

64عًار عهي عهي20176

77غٕٖ ادًد ضهيًا21177ٌ

56كارٔل َضال خهيم22178

61نًٗ غطاٌ ْٕال23179

62يرح زياد صيٕح24180

82يي يٕضف عيط25181ٗ

86ييص ضٓيم ادًد26182

51َغى ضهًاٌ انبرغم27183

74َٕر فايس عدر28184ِ

47َٕر فائس يُصٕر29185

76ْيا يذًد ادًد30187

اسم الطالبالتسمسل الرقم االمتحاني

هن هقرراث السنت الثانيت ـ فصل أول القياس والتقوين نتائج هقرر

2020-2019الدورة الثانيت هن العام الدراسي 

إحدى ومخسون
أربع وستون

إحدى وسبعون
تسع ومخسون
تسع وسبعون

سبع وستون

كتابة
الدرجة

أربع وستون

ست ومثانون
إحدى وأربعون
سبع وسبعون
ست ومثانون
تسع وستون

ست ومثانون
اثنتان ومثانون
أربع ومثانون
سبع وستون
تسع وستون

إحدى وستون
اثنتان وستون
اثنتان ومثانون
ست ومثانون

إحدى ومخسون

ست ومخسون
أربع ومثانون
أربع وستون
سبع وسبعون
ست ومخسون

أربع وسبعون
سبع وأربعون
ست وسبعون
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رقمًا اسم الطالبالتسمسل الرقم االمتحاني
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كتابة
الدرجة

أربع وستون 62عائشّ  باضى اندابم31188

46ضذٗ يذًد اضعد32190

47ْبّ َضال يصطف33192ٗ

79ُْا دطٍ عهٕظ34193

59يارا ياْر رضال35194ٌ

87اييرِ يذًٕد قداح36197

91ٔالء يذًٕد عاصي37198

   

    

    

    

    

سبع وأربعون
تسع وسبعون
تسع ومخسون
سبع ومثانون

إحدى وتسعون

اثنتان وستون
ست وأربعون
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