
80,00:عالهت الوقرر79:عدد الوتقدهين (االيتذاٌ يؤتًت)خبهعت طرطوس 

2020/١0/0١:تبريخ التصحير72:عدد النبخحين التربيت :كليت 

77:  اعلى عالهت %9١,١4:نسبت الندبذ نفسيإرشبد

28:  ادنى عالهت 

54,278:هتوسط العالهبث

رقمًا
A61ادطاٌ عثذ انقادر دط1157ٕ

B56االء عًراٌ صارو2158

B49انٓاو خانذ عاشٕر3159

A42ايتطال ادًذ اتراْٛى4160

A57ايم  عهٙ يصطف5161ٗ

B49ايُح َثٛم عثذ انجهٛم6162

B57ايٛرِ عهٙ دط7163ٍ

A41اٚح  خانذ ك8164ًٌٕ

B29اّٚ ٔفٛق صٕٛح9165

B52تتٕل تاضى رضتى10166

A49تتٕل ضهًاٌ دغ11167ًّ

B76جُٗ ادًذ ادًذ12168

B40جٕد طالل يٕض13169ٗ

A36دطٍ عادل جثٛه14170ٙ

A45دال ادًذ فخٕر15171

B44دعاء ادًذ عٛط16172ٗ

B58دنم يذطٍ َج17173ًّ

A55دٚاَا عًراٌ َٕح18174

A71راتعّ َثٛم عذ19175ّٚٔ

B40راَّٛ ضهًٛاٌ انعثذ20176ٔ

B64رتا عهٙ دًذٔظ21177

A62رزاٌ ياْر دٔيٛظ22178

A48رْف عهٙ دط23179ٍٛ

B73رٔجُٛا اتراْٛى فتٕح24180

A65رؤٖ يذًذ خانذ25181

B54رٚى يذٙ انذٍٚ اتراْٛى26182

B44رٚى َذٚى زُٚة27183

A60رٚى ٕٚضف ادًذ28184

B36ضارج عٛطٗ دأد29185

A48ضاَذ٘ ضٛف انذٍٚ ضتٛت30186ّ

هن هقرراث السنت الثبنيت ـ فصل ثبني علن النفس االختوبعي نتبئح هقرر

2020-20١9الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

سبع ومخسون
إحدى وأربعون
تسع وعشرون
اثنتان ومخسون
تسع وأربعون
ست وسبعون

إحدى وستون
ست ومخسون
تسع وأربعون
اثنتان وأربعون
سبع ومخسون
تسع وأربعون

إحدى وسبعون
فقط أربعون درجة

أربع وستون
اثنتان وستون
مثاين وأربعون
ثالث وسبعون

فقط أربعون درجة
ست وثالثون
مخس وأربعون
أربع وأربعون
مثاين ومخسون
مخس ومخسون

مخس وستون
أربع ومخسون
أربع وأربعون

فقط ستون درجة
ست وثالثون
مثاين وأربعون

نووذج 

األسئلت

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















3من1
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر79:عدد الوتقدهين (االيتذاٌ يؤتًت)خبهعت طرطوس 

2020/١0/0١:تبريخ التصحير72:عدد النبخحين التربيت :كليت 

77:  اعلى عالهت %9١,١4:نسبت الندبذ نفسيإرشبد

28:  ادنى عالهت 

54,278:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت الثبنيت ـ فصل ثبني علن النفس االختوبعي نتبئح هقرر

2020-20١9الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

إحدى وستون
نووذج 

األسئلت

A71ضًاح عثذ انْٕاب ْار31187ٌٔ

B77ضُاء يصطفٗ عثٛذ جْٕر32188

B36ضٓر اصف عٛط33189ٗ

A62ضٕزاٌ يذًذ اضايح انكرو34190

A65ضٕضاٌ تطرش يثارك35191

B49صثا ضهًاٌ كطٛخ36192

B46صثا يذًٕد انشًان37193ٙ

A55عثٛر يذًٕد كُا38194ٌ

A67عهٙ ضعذ هللا غاَى39195

B50عًار عهٙ عه40196ٙ

B54غٕٖ ادًذ ضهًٛا41197ٌ

A52كارٔل َضال خهٛم42198

A55نًٗ غطاٌ ْٕال43199

B60ياٚا يذًذ عثذ انكرٚى44200

B52يرح ادًذ ادًذ45201

A40يرح زٚاد صٕٛح46202

A63يرٚى اتراْٛى عه47203ٙ

B64يُٗ ٔدٛذ عه48204ٙ

A72يُٗ ٚاضر ادًذ49205

B59يٙ ٕٚضف عٛط50206ٗ

A48يٛص ضٓٛم ادًذ51207

B42يٛص يٛشال ضًعا52208ٌ

A71َجٕٖ دازو عٛسٔق53209ٙ

B49َغى ضهًاٌ انثرغم54210

A69َغى عهٙ صاف55211ّٛ

B62َٕر عثذ انقادر كهثٕو56212

A65َٕر فاد٘ خهٛم57213

B48َٕر فاٚس عذر58214ِ

A42َٕر فائس يُصٕر59215

B56ْثّ زٍٚ انذٍٚ دان60216ٙ

إحدى وسبعون
سبع وسبعون
ست وثالثون
اثنتان وستون
مخس وستون
تسع وأربعون

مخس ومخسون
فقط ستون درجة
اثنتان ومخسون

فقط أربعون درجة
ثالث وستون
أربع وستون

ست وأربعون
مخس ومخسون
سبع وستون

فقط مخسون درجة
أربع ومخسون
اثنتان ومخسون

تسع وستون
اثنتان وستون
مخس وستون
مثاين وأربعون
اثنتان وأربعون
ست ومخسون

اثنتان وسبعون
تسع ومخسون
مثاين وأربعون
اثنتان وأربعون
إحدى وسبعون
تسع وأربعون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















3من2
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر79:عدد الوتقدهين (االيتذاٌ يؤتًت)خبهعت طرطوس 

2020/١0/0١:تبريخ التصحير72:عدد النبخحين التربيت :كليت 

77:  اعلى عالهت %9١,١4:نسبت الندبذ نفسيإرشبد

28:  ادنى عالهت 

54,278:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت الثبنيت ـ فصل ثبني علن النفس االختوبعي نتبئح هقرر

2020-20١9الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

إحدى وستون
نووذج 

األسئلت

A66ْذٚم كًال يذًٕد61217

B50ْذٚم يذًذ دط62218ٍ

A74ْهٍٛ عهٙ عثًا63219ٌ

B55ْٛا تٛطٛر عه64220ٙ

A60ْٛا يذًذ ادًذ65221

B53ٔفاء عثذ انقادر فتٕح66222

A69ٔئاو غطاٌ يرع67223ٙ

B72ٚارا ضهًٛاٌ ٚازج68224ٙ

B55عائشّ  تاضى انذاتم69226

A37دال ٚاضر يٛا70231

A32ضذٗ يذًذ اضعذ71235

A44ْثّ َضال يصطف72236ٗ

B47ُْا دطٍ عهٕظ73237

B44ٚارا ياْر رضال74238ٌ

B67جُٗ ادًذ يذًٕد75239

B61قًر صالح تقال76240

A63كالدٚص ادًذ ضهًٛا77241ٌ

A28الرا يذًٕد درغاو78242

B49ٚارا عهٙ قهٛخ79243

    

     

     

     

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

ست وستون
فقط مخسون درجة

أربع وسبعون
مخس ومخسون

فقط ستون درجة
ثالث ومخسون

تسع وأربعون
 
 
 
 

سبع وأربعون
أربع وأربعون
سبع وستون

إحدى وستون
ثالث وستون
مثاين وعشرون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















3من3
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 


