
80,00:عالهت الوقرر48:عدد الوتقدهٍن (االمحذان مؤجمث)خبهعت طرطوس 

2020/0٩/2١:تبرٌخ التصحٍر24:عدد النبخحٍن التربٍت :كلٍت 

68:  اعلى عالهت %50,00:نسبت الندبذ صفهعلن

25:  ادنى عالهت 

40,083:هتوسط العالهبث

رقمًا
B57اية ياضيه ابراٌيم1122

A38ايمان عبد المىعم عباش2123

B32ايً علي واصر3124

A37بحُل دطه ديب4125

B25بػرِ مىير ضليمان5126

A41جيماء صالخ ادمد6127

B42دال دبيب ادمد7128

A38دال دطه عبد الردمه8129

B35دال ضمير مصطف9130ّ

A41دياوا مذمد علي10132

B39راما اضامً فحادي11133

A46راما ٌائل علي12134

B32رغد علي كذل13137ً

A49روا وظير علي14138

B41رؤِ عادل ضليم15140

A50ريم بالل درفُظ16141

B43ضاري وسيً العلي17143

B34ضالف مذمد ضلمان18145

A46ضُزان دطه جمع19146ً

B37غفران وبيل علي20147

A40لجيه قصي ريػ21148ً

B43ليلّ عبد القادر الػيخ22150

A29ليىدا مذمد دطيه23151

B28مايا دطه بدر24152

A36مرح وسار درَيع25153

B34مريم عدوان دطه26154

A48مي علي دطيه27155

B46ميص علي ضليمان28156

A36وعمّ وبيً ضليمان29157

A32وغم مذمُد دطه30158

نووذج 

األسئلت

ست وثالثون
أربع وثالثون
مثاين وأربعون
ست وأربعون
ست وثالثون
اثنتان وثالثون

ست وأربعون
سبع وثالثون

فقط أربعون درجة
ثالث وأربعون
تسع وعشرون
مثاين وعشرون

اثنتان وثالثون
تسع وأربعون

إحدى وأربعون
فقط مخسون درجة

ثالث وأربعون
أربع وثالثون

اثنتان وأربعون
مثاين وثالثون
مخس وثالثون
إحدى وأربعون
تسع وثالثون
ست وأربعون

سبع ومخسون
مثاين وثالثون
اثنتان وثالثون
سبع وثالثون
مخس وعشرون
إحدى وأربعون

هن هقرراث السنت الثبنٍت ـ فصل أول علن االختوبع التربوي نتبئح هقرر

2020-20١٩الدورة الثبنٍت هن العبم الدراسً 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 
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رقمًا
نووذج 

األسئلت

سبع ومخسون

هن هقرراث السنت الثبنٍت ـ فصل أول علن االختوبع التربوي نتبئح هقرر
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A45ٌديل َديد عطي31159ً

A49يارا دطيه الػاعر32160

A48اليه ٌيثم العلي33161

A26وغم علي مذمد34162

B39ريحا الياش قسيذة35166

B35عسي علي المعرَف36167

B42الوا عست زاٌر37169

B31مايا ادمد دطه38171

B28ٌبً مديه المُعي39172

B52عال واجخ عدري40173

B52فاطمً يُضف دربا41174

B29يارا عباش ريا42175

A68ريم غعبان علي43176

B30واجالي ضائر واصيف44178

A45وُر دبيب خلُف45179

B62رغد عبد اللطيف الطليمان46180

B43غفران جابر خليل47181

A25وُر فٍد عىقة48182

    

     

     

     

 
 
 
 

مثاين وستون
فقط ثالثون درجة

مخس وأربعون
اثنتان وستون
ثالث وأربعون
مخس وعشرون

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

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

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة
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