
70,00:عالهت الوقرر252:عدد الوتقدهين (االيرذاٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/23:تبريخ التصحير130:عدد النبخحين التربيت :كليت 

70:  اعلى عالهت %51,59:نسبت الندبذ صفهعلن

18:  ادنى عالهت 

35,96:هتوسط العالهبث

رقمًا
B33اطٛم عهٙ ػٕتاص11ٙ

A34االء ادًذ عًزا22ٌ

B45االء تاطى عٛظ33ٗ

A24انشْزاء تذر دظ44ٍ

B27انًٗ دظٍٛ انعه55ٙ

A33انٛظار يذًذ اتزاْٛى66

B42انٍٛ دظاٌ دعكٕر77

A46ايارج عصاو صانخ88

B23ايايّ ٚاطز َذ99ِ

A35ايُّٛ عثذ انذهٛى طج1010ًّٛ

B39اٚح يذًذ يٕط1111ٗ

A48اٚح ٚاطٍٛ اتزاْٛى1212

A26اًٚاٌ عثذ انًُعى عثاص1313

B36اًٚاٌ عهٙ غاَى1414

A28اّٚ عهٙ َاصز1515

B46اّٚ عًار طهًٛا1616ٌ

A31ترٕل دظٍ دٚة1717

B34ترٕل عشٚش يصطف1818ٗ

A41ترٕل عهٙ سُٚة1919

B31ترٕل َثٛم اطثز2020

A48تزاءِ يذًذ عه2121ٙ

B33تؼزٖ داذى يُٓا2222

A29تؼزٖ عثذ انهطٛف انخطٛة2323

B24تؼزٖ غظاٌ عرٛك2424

B35تؼزٖ يُٛز طهًٛا2525ٌ

A43تهظى كاطز طهًٛا2626ٌ

B37ذًٛاء صانخ ادًذ2727

A36جًٛهّ عثذ هللا طع2828ًّ

B27جُٗ يظٓز غاَى2929

A33جٕنٙ جاتز انزعٕا3030ٌ

نووذج 

األسئلت

مخس وثالثون
ثالث وأربعون
سبع وثالثون
ست وثالثون
سبع وعشرون
ثالث وثالثون

إحدى وأربعون
إحدى وثالثون
مثاين وأربعون
ثالث وثالثون
تسع وعشرون
أربع وعشرون

ست وعشرون
ست وثالثون
مثاين وعشرون
ست وأربعون

إحدى وثالثون
أربع وثالثون

اثنتان وأربعون
ست وأربعون
ثالث وعشرون
مخس وثالثون
تسع وثالثون
مثاين وأربعون

ثالث وثالثون
أربع وثالثون
مخس وأربعون
أربع وعشرون
سبع وعشرون
ثالث وثالثون

هن هقرراث السنت الثبنيت ـ فصل ثبني األنشطت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















9من1
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر252:عدد الوتقدهين (االيرذاٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/23:تبريخ التصحير130:عدد النبخحين التربيت :كليت 

70:  اعلى عالهت %51,59:نسبت الندبذ صفهعلن

18:  ادنى عالهت 

35,96:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

ثالث وثالثون

هن هقرراث السنت الثبنيت ـ فصل ثبني األنشطت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B39جٕٚم رًٌٕٚ اطثز3131

A33دال اتزاْٛى اتزاْٛى3232

B30دال دثٛة ادًذ3333

A43دال دظٍ عثذ انزد3434ًٍ

B58دال ريضاٌ سغٛثح3535

A29دال طًٛز يصطف3636ٗ

B24دال طٓٛم دظ3737ٍ

A30دال َافذ دٛذر3838

A35دال ٚاطٍٛ لاض3939ٙ

B51دٚاَا عهٙ عثاص4041

A36دٚاَا يذًذ عه4142ٙ

A42دٚاَا يذًذ يذًذ4243

B27دًٚا عًاد يذًذ4344

B28راػٛم يذًذ انثذٔر4445

A37راكال يزٔاٌ دُا4546

A37رايا ادًذ يعال4647

B33رايا اطايّ فراد4748ٙ

B23رايا داذى يذًذ4849

A33رايا ْائم عه4950ٙ

B51رساٌ طعذ يذًذ5052

A34رساٌ ػعالٌ دٚة5153

A35رساٌ عٛظٗ اتزاْٛى5254

A32رساٌ يُٛز عثاص5355

B32رػا طانة عًزا5456ٌ

B63رػا عثذ انكزٚى يذًذ5557

A28رػا يذًذ َٕٔص5658

A29رػا يذدد دٚة5759

B36رغذ عهٙ كذه5860ّ

A32رَا َظٛز عه5961ٙ

B34رْاو تظاو ادًذ6063

ثالث وستون
مثاين وعشرون
تسع وعشرون
ست وثالثون
اثنتان وثالثون
أربع وثالثون

ثالث وثالثون
إحدى ومخسون
أربع وثالثون
مخس وثالثون
اثنتان وثالثون
اثنتان وثالثون

سبع وعشرون
مثاين وعشرون
سبع وثالثون
سبع وثالثون
ثالث وثالثون
ثالث وعشرون

أربع وعشرون
فقط ثالثون درجة

مخس وثالثون
إحدى ومخسون
ست وثالثون
اثنتان وأربعون

تسع وثالثون
ثالث وثالثون

فقط ثالثون درجة
ثالث وأربعون
مثاين ومخسون
تسع وعشرون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















9من2
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر252:عدد الوتقدهين (االيرذاٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/23:تبريخ التصحير130:عدد النبخحين التربيت :كليت 

70:  اعلى عالهت %51,59:نسبت الندبذ صفهعلن

18:  ادنى عالهت 

35,96:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

ثالث وثالثون

هن هقرراث السنت الثبنيت ـ فصل ثبني األنشطت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A32رْف عهٙ انعج6164ٙ

A27رْف عهٙ دٕٚب6265

B39رْف يذٍٚ ٔطٕف6366

B33رْف يًذٔح طعا6467ٌ

A28رٔاٌ يذًذ يذًذ6568

B55رٔاٌ ٚذٛٗ ادًذ6669

A31رؤٖ طهًٛاٌ اطًاعٛم6771

B31رؤٖ عادل طهٛى6872

B31رؤٖ عًاد كُاج6973

A41رٚى ادًذ عهٕع7074

A34رٚى ادًذ عه7175ٙ

B36رٚى تالل دزفٕع7276

B41رٚى عاتذ طهًٛا7377ٌ

A33رٚى عهٙ دأد7478

A35رٚى يذًذ اتزاْٛى7579

B51رٚى َذار خضٕر7680

B33رٚى ٕٚطف دظ7781ٍ

A38رًٚا يذًذ عه7882ٙ

B29سُٚة رضٕاٌ طهٕو7983

A34سُٚة طهًٛاٌ انؼٛخ8084

B40سُٚة يذًٕد دزتٕل8185ٙ

A36سُّٚ ٚاطز طًعٕل8286

B42طارِ طايز طزاف8387

B35طارِ َشّٚ انعه8488ٙ

A34طارِ َٕرص عه8589ٙ

B34طارِ ٚذٙ اطعذ8690

A42طانٙ داذى طهًا8791ٌ

B37طاَذ٘ طًٛز انًذًذ8892

A26طاَذ٘ يعٍ فخٕر8993

B27طالف يذًذ طهًا9094ٌ

أربع وثالثون
أربع وثالثون
اثنتان وأربعون
سبع وثالثون
ست وعشرون
سبع وعشرون

تسع وعشرون
أربع وثالثون

فقط أربعون درجة
ست وثالثون
اثنتان وأربعون
مخس وثالثون

إحدى وأربعون
ثالث وثالثون
مخس وثالثون
إحدى ومخسون
ثالث وثالثون
مثاين وثالثون

إحدى وثالثون
إحدى وثالثون
إحدى وثالثون
إحدى وأربعون
أربع وثالثون
ست وثالثون

اثنتان وثالثون
سبع وعشرون
تسع وثالثون
ثالث وثالثون
مثاين وعشرون
مخس ومخسون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















9من3
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر252:عدد الوتقدهين (االيرذاٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/23:تبريخ التصحير130:عدد النبخحين التربيت :كليت 

70:  اعلى عالهت %51,59:نسبت الندبذ صفهعلن

18:  ادنى عالهت 

35,96:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

ثالث وثالثون

هن هقرراث السنت الثبنيت ـ فصل ثبني األنشطت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A26طهًاٌ عهٙ طكاف9195

B18طُاء يصطفٗ ػانٛغ9296

A33طٕساٌ دظٍ جًع9397ّ

B51طٕساٌ طايٙ دظ9498ٍٛ

A33طٕطٍ طانة غاَى9599

B52طٕطٍ يذًذ ايٛز انفاده96100ٙ

A35طٛهفا جثز جثٕر97101

B44طًَّٕٛ انٛاص يُٓا98102

A30ػذا عثذ انكزٚى عًزا99103ٌ

B41ػٓذ يذًذ راض100104ٙ

A29ػٛى عشخ طعذ101105ِ

B38صثا فؤاد صاتز102106

A42ضذٗ يذًذ يذًذ103107

B45عفزاء فؤاد طهًٛا104108ٌ

B35عفزاء ٔارز يذًذ105109

A34عهٙ ٕٚطف يذًٕد106110

B29غزاو ْٛثى ػذٔد107111

A36غشل َٕٚض طهًٛا108112ٌ

B32غفزاٌ َثٛم عه109113ٙ

A70غُِٕ دظٍ اتزاْٛى110114

B37غُِٕ غزٚة دظ111115ٍٛ

A36غُٗ يُذر يزع112116ٙ

B47فاذٍ خٛاو لاطى113117

A29فاذٍ ْٛثى عثاص114118

B36فاطًّ دظٍٛ يذًذ115119

A33فاطًّ طهٛى رجة116120

A26فاطًّ ٕٚطف جُٛذ117121٘

B38فزح طًٛز يثارن118122

A41فٛفٛاٌ عهٙ طٕٚذا119123ٌ

B25كاذٛا اكزو عطاف120124

ست وثالثون
ثالث وثالثون
ست وعشرون
مثاين وثالثون

إحدى وأربعون
مخس وعشرون

اثنتان وثالثون
فقط سبعون درجة

سبع وثالثون
ست وثالثون
سبع وأربعون
تسع وعشرون

اثنتان وأربعون
مخس وأربعون
مخس وثالثون
أربع وثالثون
تسع وعشرون
ست وثالثون

مخس وثالثون
أربع وأربعون

فقط ثالثون درجة
إحدى وأربعون
تسع وعشرون
مثاين وثالثون

ست وعشرون
مثاين عشرة

ثالث وثالثون
إحدى ومخسون
ثالث وثالثون
اثنتان ومخسون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















9من4
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر252:عدد الوتقدهين (االيرذاٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/23:تبريخ التصحير130:عدد النبخحين التربيت :كليت 

70:  اعلى عالهت %51,59:نسبت الندبذ صفهعلن

18:  ادنى عالهت 

35,96:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

ثالث وثالثون

هن هقرراث السنت الثبنيت ـ فصل ثبني األنشطت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A28كُذِ َٕفم االدًذ121125

B52الرا ْٛثى طهًٛا122126ٌ

A29الَا دايذ يذًذ123127

B39نثاَح عًاد انذٍٚ يُصٕر124128

A33نجٍٛ عهٙ يصطف125129ٗ

B32نجٍٛ لصٙ رٚؼ126130ّ

A40نًٛض طانة اتزاْٛى127131

B26نًٛض يذًذ يذًذ128132

B31نٕرٍٚ عذَاٌ خهٕف129133

A43نٛال ٚاطز دًذا130134ٌ

B29نٛشا غظاٌ دظ131135ٍ

A36نٛهٗ جًٛم انخٕر132136٘

B31نٛهٗ عثذ انمادر انؼٛخ133137

A30نٍٛ يذظٍ عه134138ٙ

B32نُٛا عهٙ يصطف135139ٗ

A29نُٛذا يذًذ دظ136140ٍٛ

B33يار٘ عذَاٌ يذًذ137141

A35يارٚا ادًذ دغ138142ًّ

B26ياٚا ادًذ اتزاْٛى139143

A33ياٚا دظٍ تذر140144

B42ياٚا دظٍ تالل141145

A42ياٚا طهًٛاٌ دظ142146ٍ

B44ياٚا عثذ انكزٚى اتزاْٛى143147

A44ياٚا عهٙ سُٚة144148

B39ياٚا عًاد ٕٚطف145149

A36ياٚا يُذر ػعثا146150ٌ

B36ياٚظّ يضار يٕط147151ٗ

A31يذاطٍ طانى عٛظ148152ٗ

B35يزاو عهٙ طهًٛا149153ٌ

A43يزاو يعٍٛ خضٕر150154

تسع وثالثون
ست وثالثون
ست وثالثون
إحدى وثالثون
مخس وثالثون
ثالث وأربعون

ست وعشرون
ثالث وثالثون
اثنتان وأربعون
اثنتان وأربعون
أربع وأربعون
أربع وأربعون

إحدى وثالثون
فقط ثالثون درجة

اثنتان وثالثون
تسع وعشرون
ثالث وثالثون
مخس وثالثون

فقط أربعون درجة
ست وعشرون
إحدى وثالثون
ثالث وأربعون
تسع وعشرون
ست وثالثون

مثاين وعشرون
اثنتان ومخسون
تسع وعشرون
تسع وثالثون
ثالث وثالثون
اثنتان وثالثون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















9من5
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر252:عدد الوتقدهين (االيرذاٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/23:تبريخ التصحير130:عدد النبخحين التربيت :كليت 

70:  اعلى عالهت %51,59:نسبت الندبذ صفهعلن

18:  ادنى عالهت 

35,96:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

ثالث وثالثون

هن هقرراث السنت الثبنيت ـ فصل ثبني األنشطت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B36يزاو يٕطٗ ٔطٕف151155

A38يزح ادًذ عه152156ٙ

B34يزح تاطى ادًذ153157

A30يزح َشار درٔٚغ154158

A43يزٔج يذًٕد ػا155159ٍْٛ

B32يزِٔ يعزٔف عه156160ٙ

B38يزٚى سكزٚا يذٙ انذ157161ٍٚ

A29يزٚى عذَاٌ دظ158162ٍ

A45يزٚى غٛاز عه159163ٙ

B36يزٚى يذًٕد رٚض160164

B31يُار عهٙ عه161165ٙ

A45يُٗ دظٍ ضهع162166

A32يٙ عهٙ دظ163167ٍٛ

B43يٛار طًٛز عه164168ٙ

B48يٛزَا َاصز يذًٕد165169

A20يٛض انزٚى َشار يصطف166170ٗ

A36يٛض عهٙ طهًٛا167171ٌ

B44يٛظا سكزٚا انعه168172ٙ

B47يٛظاء رايخ عه169173ٙ

A53يٛظى دظاٌ دظ170174ٍ

A40يًَّٕٛ عهٙ طعذ171175

B33َادٚا انثٛز انذزٚز172176

B33َادٍٚ عهٙ طٛار173177ِ

A27َاَا ٕٚطف عٛظ174178ٗ

A28َذٖ دًذ دًذ175179

B30َذٖ يذظٍ دظ176180ٍ

B27َعًٗ َثّٛ طهًٛا177181ٌ

A58َغى جٓاد خشاو178182

A39َغى يذًذ صانخ179183

B30َغى يذًٕد دظ180184ٍ

مثاين وعشرون
فقط ثالثون درجة

سبع وعشرون
مثاين ومخسون
تسع وثالثون

فقط ثالثون درجة

سبع وأربعون
ثالث ومخسون

فقط أربعون درجة
ثالث وثالثون
ثالث وثالثون
سبع وعشرون

اثنتان وثالثون
ثالث وأربعون
مثاين وأربعون

فقط عشرون درجة
ست وثالثون
أربع وأربعون

مثاين وثالثون
تسع وعشرون
مخس وأربعون
ست وثالثون
إحدى وثالثون
مخس وأربعون

ست وثالثون
مثاين وثالثون
أربع وثالثون

فقط ثالثون درجة
ثالث وأربعون
اثنتان وثالثون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















9من6
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر252:عدد الوتقدهين (االيرذاٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/23:تبريخ التصحير130:عدد النبخحين التربيت :كليت 

70:  اعلى عالهت %51,59:نسبت الندبذ صفهعلن

18:  ادنى عالهت 

35,96:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

ثالث وثالثون

هن هقرراث السنت الثبنيت ـ فصل ثبني األنشطت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B36َغى يُذر دأد181185

A31َٓٗ فٓذ عُم182186ّ

A29َٕر دظٍ طاتك183187

B33َٕر عهٙ دًذا184188ٌ

B30َٕر عٛظٗ عه185189ٙ

A36َٕر نؤ٘ كهثٕو186190

A47َٕرا يذًذ دظ187191ٍ

B35ْثح اتزاْٛى دغ188192ًّ

B25ْثّ عهٙ دثٛة189193

A42ْثّ يذًذ َٕٔص190194

A43ْثّ َذٚى يذًذ191195

B40ْذٚم غانة ذٛؼٕر192196٘

B40ْذٚم ْاَٙ عثٕد193197

A31ْذٚم ٔدٛذ عط194198ّٛ

A33ْشار اتزاْٛى يذًذ195199

B50ْشار عهٙ يذًذ196200

B36ْال عثذ انكزٚى اتزاْٛى197201

A32ْٛا ادًذ دظ198202ٍ

A21ْٛا عثذ انزساق طهًٛا199203ٌ

B43ْٛا عثذ هللا يٛا200204

A33ْٛا فزاص عال201205ٌ

B45ْٛا َشّٚ اتزاْٛى202206

A35ْٛهٍٛ يذًذ رطال203207ٌ

B41ًْٛا غظاٌ دٚة204208

A42ٚارا جاتز طالي205209ٙ

B41ٚارا دظٍٛ انؼاعز206210

A28ٚاطًٍٛ دظٍ درغاو207211

B30ٚاَا عهٙ خضز208212

A40ٚظزٖ سكزٚا رجة209213

B40انٍٛ ْٛثى انعه210214ٙ

اثنتان وأربعون
إحدى وأربعون
مثاين وعشرون

فقط ثالثون درجة
فقط أربعون درجة
فقط أربعون درجة

إحدى وعشرون
ثالث وأربعون
ثالث وثالثون
مخس وأربعون
مخس وثالثون
إحدى وأربعون

فقط أربعون درجة
إحدى وثالثون
ثالث وثالثون

فقط مخسون درجة
ست وثالثون
اثنتان وثالثون

سبع وأربعون
مخس وثالثون
مخس وعشرون
اثنتان وأربعون
ثالث وأربعون

فقط أربعون درجة

ست وثالثون
إحدى وثالثون
تسع وعشرون
ثالث وثالثون

فقط ثالثون درجة
ست وثالثون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















9من7
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر252:عدد الوتقدهين (االيرذاٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/23:تبريخ التصحير130:عدد النبخحين التربيت :كليت 

70:  اعلى عالهت %51,59:نسبت الندبذ صفهعلن

18:  ادنى عالهت 

35,96:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

ثالث وثالثون

هن هقرراث السنت الثبنيت ـ فصل ثبني األنشطت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A43الرا اتزاْٛى عُم211215ّ

B43الرا عثذ انكزٚى ادًذ212216

A35يذًذ عهٙ عثذ هللا213217

B37َغى عهٙ يذًذ214218

A44ْثح هللا دًشج دظ215219ٍٛ

B37ْثح غظاٌ يهذى216220

A39ْذٚم عهٙ عٛظ217221ٗ

B28ترٕل ٕٚطف يصطف218224ٗ

B43رٔسا َذٚى تذٔر219226

A20رٚرا انٛاص لشٚذح220227

A41الَا عشخ ساْز221229

B34نٛال يذداخ درٔٚغ222231

A30ياٚا ادًذ دظ223232ٍ

B44اَجٙ ادًذ اتزاْٛى224234

A44رْف عادل اطعذ225235

B34عال َاجخ عذر226236ِ

A34فاطًّ ٕٚطف دزتا227237

B34ٚارا عثاص رٚا228238

A44انٍٛ عثذ انزدًٍ دظ229239ٍٛ

B41ثزٔخ َاصز انؼًان230240ٙ

A33دُاٌ يذًذ انصًٕع231241ّ

B36دٚاَا دٛاٌ رطال232242ٌ

A33رَٛى تظاو ذفرُاس233243٘

B36رْف ٚاطز ادًذ234244

B36كزطرٍٛ جاٌ يمذط235246ٙ

A32كُاَّ ادًذ ادًذ236247

B30يزاو دظٍ دعكٕر237248

A29َاذانٙ طائز َاصٛف238250

B26َٕر دثٛة خهٕف239251

A46َٕر عادل اتزاْٛى240252

ست وثالثون
اثنتان وثالثون

فقط ثالثون درجة
تسع وعشرون
ست وعشرون
ست وأربعون

أربع وأربعون
إحدى وأربعون
ثالث وثالثون
ست وثالثون
ثالث وثالثون
ست وثالثون

فقط ثالثون درجة
أربع وأربعون
أربع وأربعون
أربع وثالثون
أربع وثالثون
أربع وثالثون

تسع وثالثون
مثاين وعشرون
ثالث وأربعون

فقط عشرون درجة
إحدى وأربعون
أربع وثالثون

ثالث وأربعون
ثالث وأربعون
مخس وثالثون
سبع وثالثون
أربع وأربعون
سبع وثالثون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















9من8
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر252:عدد الوتقدهين (االيرذاٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/23:تبريخ التصحير130:عدد النبخحين التربيت :كليت 

70:  اعلى عالهت %51,59:نسبت الندبذ صفهعلن

18:  ادنى عالهت 

35,96:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

ثالث وثالثون

هن هقرراث السنت الثبنيت ـ فصل ثبني األنشطت الودرسيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B45َٕرْاٌ عهٙ لذار241253

A32ٔئاو طهًاٌ تكز242255ِ

B36ٚارا ادًذ فرٛا243256ٌ

A53رغذ عثذ انهطٛف انظهًٛا244257ٌ

A36غفزاٌ جاتز خهٛم245258

B31نُٛا طهًٛاٌ عثٛذ246259

A40دٚاَا يُٛف خضٕر247261

B36عهٙ تاطى دذاد248262

B30فاطًّ طالل يذًذ249263

A31يزٚى ْاَٙ دأد250264

B33ْٛا ٕٚطف ردال251265

A34َجالء ادًذ االدًذ252267

    

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

فقط أربعون درجة
ست وثالثون

فقط ثالثون درجة
إحدى وثالثون
ثالث وثالثون
أربع وثالثون

مخس وأربعون
اثنتان وثالثون
ست وثالثون
ثالث ومخسون
ست وثالثون
إحدى وثالثون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة
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:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 


