
70,00:عالهت الوقرر159:عدد الوتقدهين (االيرساٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير129:عدد النبخحين التربيت :كليت 

62:  اعلى عالهت %81,13:نسبت الندبذ صفهعلن

5:  ادنى عالهت 

41,365:هتوسط العالهبث

رقمًا
A40ارٚح ػٛظٗ يسًذ11

B45االء خًال غُثز22٘

A58االء ػثذ انًدٛذ خمٛز33

B39االء َٕفم ذزطٛظ44ٙ

A39انٍٛ ػثذ انززًٍ زظ55ٍٛ

B37ايُّ ػثذ هللا ٚاط66ٍٛ

A39اًٚاٌ ازًذ خزي77ّ

B40اُٚاص يؼٍٛ يسًذ88

A46اّٚ ػثذ انززًٍ لذٔر99

B37اّٚ يسًذ فائش اطًاػٛم1010

A36تاَا ازًذ ياْز رس1111

B32ترٕل يسٙ فٛاض1212

A42ترٕل َاظز زظ1313ٍٛ

B44تزاءج ػفٛك طهٕو1414

A38تزاءِ ػهٙ يسًذ1515

B52تٛهظاٌ ريعاٌ ازًذ1616

A51ثزٔخ َاصز انؼًان1717ٙ

B49خُا ػذَاٌ طهًٛا1819ٌ

A48خُٗ اتزاْٛى غزٚة1920

B42خٕنٙ يسًذ خهٛم2021

A54زال اًٍٚ انسح2122

B36زال اًٍٚ ٕٚطف2223

A38زال ػهٙ ٚاط2324ٍٛ

B38زُاٌ ػًاد انذٍٚ انخهف انخزاتح2425

A33زُاٌ يسًذ انصًٕػ2526ّ

B42زٍُٛ ٕٚطف ذهد2627ّ

A56خٕنّ سٚاد انٕرك2728ٙ

B55خٛال اصف ػثاص2829

A47دَٛا خانذ اتزاْٛى2930

B47دٚاَا اتزاْٛى خؼفز3031

نووذج 

األسئلت

ثالث وثالثون
اثنتان وأربعون
ست ومخسون
مخس ومخسون
سبع وأربعون
سبع وأربعون

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

اثنتان وأربعون
أربع وأربعون
مثاين وثالثون
اثنتان ومخسون
إحدى ومخسون
تسع وأربعون

تسع وثالثون
فقط أربعون درجة

ست وأربعون
سبع وثالثون
ست وثالثون
اثنتان وثالثون

فقط أربعون درجة
مخس وأربعون
مثاين ومخسون
تسع وثالثون
تسع وثالثون
سبع وثالثون

هن هقرراث السنت الثبلت ـ فصل ثبني 2 تقنيبث التعلين نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















6من1
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر159:عدد الوتقدهين (االيرساٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير129:عدد النبخحين التربيت :كليت 

62:  اعلى عالهت %81,13:نسبت الندبذ صفهعلن

5:  ادنى عالهت 

41,365:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط أربعون درجة

هن هقرراث السنت الثبلت ـ فصل ثبني 2 تقنيبث التعلين نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A48دٚاَا زٛاٌ رطال3132ٌ

B35دًٚا اصف ػٕٛد3233

A49رايا َٕٚض يسًذ3334

B56راَٛا يسًذ يثٛط3435

A51رتاب ازًذ ازًذ3536

A35رتٕع يانك طهًٛا3637ٌ

B48رتٗ زظٍ ػه3738ٙ

B39رساٌ يسًذ يسًذ3839

A42رساٌ ٚسٙ ْاخار3940

A35رػا رٚاض زثاخ4041ٙ

B47رغذ اتزاْٛى اتزاْٛى4142

A47رَا يسظٍ سٚذا4244ٌ

A27رَٛى تظاو ذفرُاس4345٘

B33رْاو رٚاض َاصز4446

B42رْاو ػًاد انذٍٚ زظ4547ٍٛ

A41رْف يسًذ ْالل4648

A35رْف ٚاطز ازًذ4749

B47رٔاٌ يسًذ صانر4850

B48رٔال َاصز س4951ٍٚ

A40رَٔٛا غاس٘ دٚة5052

A48رٚرا ازًذ ازًذ5153

B36رٚرا َعال طهٕو5254

B44رٚى اطؼذ االطؼذ5355

A52رٚى ػؼثاٌ ػه5456ٙ

A53رٚى ػهٙ صانر5557

B45رٚى فؤاد رتغ5658

B33رًٚا ٚاطز طهًٛا5759ٌ

A46رًٚاس زظاٌ خُٕد5860

A49رُٚا ػهٙ زظ5961ٍ

B45سُٚة ػهٙ اطؼذ6062

ثالث ومخسون
مخس وأربعون
ثالث وثالثون
ست وأربعون
تسع وأربعون
مخس وأربعون

مثاين وأربعون
فقط أربعون درجة

مثاين وأربعون
ست وثالثون
أربع وأربعون

اثنتان ومخسون

سبع وعشرون
ثالث وثالثون
اثنتان وأربعون
إحدى وأربعون
مخس وثالثون
سبع وأربعون

مثاين وأربعون
تسع وثالثون
اثنتان وأربعون
مخس وثالثون
سبع وأربعون
سبع وأربعون

مثاين وأربعون
مخس وثالثون
تسع وأربعون
ست ومخسون
إحدى ومخسون
مخس وثالثون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















6من2
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر159:عدد الوتقدهين (االيرساٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير129:عدد النبخحين التربيت :كليت 

62:  اعلى عالهت %81,13:نسبت الندبذ صفهعلن

5:  ادنى عالهت 

41,365:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط أربعون درجة

هن هقرراث السنت الثبلت ـ فصل ثبني 2 تقنيبث التعلين نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B62سُٚة ٕٚطف لذاز6163ّ

A34طارِ ْٛثى دنٕل6264

A54طانٙ فٕس٘ دٚة6365

B51طاَذ٘ طهًٛاٌ يسزس6466

B43طهًٗ طٛف انذٍٚ َٕٔص6567

A43طهًٗ ػثذ انًدٛذ صارو6668

A48طًاذ َٕر انذٍٚ خعز6769

B39طًز زٛذر اتزاْٛى6870

B44طُا ػهٙ طؼٕد6971

A39طٓاو غانة ريعا7072ٌ

A42طٕساٌ رفؼد تذر7173

B45ػذٖ يسًٕد ػذٔد7274

B41ػًض ازًذ زظ7375ٍ

A51صثا يفٛذ ػاص7476ٙ

A48ظسٗ ٚاطز ازًذ7577

B44غَٕٙ خًال اتزاْٛى7678

B38ػال ػًاد زظ7779ٍٛ

A35غصٌٕ ػشٚش ازًذ7881

B38غُا تاطى زظ7982ٍ

B49غُٗ ايٍٛ طؼٕد8083

A51غُٗ يسًذ انؼٛخ8184

A46غٛذاء ػسادِ زٛذر8285

B45غٛذاء ػهٙ يسًذ8386

A38فزذ طهًٛاٌ صافره8487ٙ

B39فزذ يسًذ يسًذ8588

A62كارٚض ػهٙ اتزاْٛى8689

B41كارٍٚ يسًذ زظ8790ٍٛ

A40كزطرٍٛ خاٌ يمذط8891ٙ

B29كُاَّ ازًذ ازًذ8992

A40كُاَّ اًٍٚ ػًار9093

تسع وثالثون
اثنتان وستون
إحدى وأربعون

فقط أربعون درجة
تسع وعشرون

فقط أربعون درجة

مثاين وثالثون
تسع وأربعون

إحدى ومخسون
ست وأربعون
مخس وأربعون
مثاين وثالثون

إحدى وأربعون
إحدى ومخسون
مثاين وأربعون
أربع وأربعون
مثاين وثالثون
مخس وثالثون

مثاين وأربعون
تسع وثالثون
أربع وأربعون
تسع وثالثون
اثنتان وأربعون
مخس وأربعون

اثنتان وستون
أربع وثالثون
أربع ومخسون

إحدى ومخسون
ثالث وأربعون
ثالث وأربعون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















6من3
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر159:عدد الوتقدهين (االيرساٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير129:عدد النبخحين التربيت :كليت 

62:  اعلى عالهت %81,13:نسبت الندبذ صفهعلن

5:  ادنى عالهت 

41,365:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط أربعون درجة

هن هقرراث السنت الثبلت ـ فصل ثبني 2 تقنيبث التعلين نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B42نثاَا خٓاد ػٛظ9194ٗ

A33نثُٗ ػهٙ اطًاػٛم9295

B40ندٍٛ زظٍٛ انؼه9396ٙ

B42ندٍٛ ْٛثى درغاو9497

A52نًٗ ػهٙ ػًزا9598ٌ

B49نٕد٘ يسًذ طهًٛا9699ٌ

A36نٛهٛاٌ ػشاو كزيٛا97100

B44نٍٛ ػثذ هللا يسًٕد98101

A49نٍٛ ياخذ يسًذ99102

B57يارٚا اطايّ غاَى100103

A37يارٚا سْز انذٍٚ انظٛذ101104

B31يارّٚ يؼال يسًذ102105

A31ياٚا اٚاد زًاد103106٘

B35يرٛهذا ٕٚطف َادر104107

A58يسًذ يسًذ رظٕاٌ تطسٛغ105108

A26يزاو زظاو ػثاص106109

B27يزاو زظٍ دػكٕر107110

A51يزاو ػثذ انظرار اتزاْٛى108111

B52يزاو ػهٙ ػاع109112

A43يزذ طايٙ طؼٛذ110113

B49يزذ غظاٌ زالق111114

A42يزٖٔ يانك غُٛفز112115

B25يزٖٔ يسًذ غد113116ًّٛ

A30يُٗ اتزاْٛى يسًٕد114117

B58يُٗ زظٍ طالي115118ّ

A35يُٗ طًٛر يسًذ116119

B48يٛاطح َٕر انذٍٚ يسًٕد117120

A44يٛض زظٍٛ زظ118121ٍ

B47يٛض ػالء انذٍٚ ػمٕف119122

B35َاذانٙ طائز َاصٛف120124

مثاين ومخسون
مخس وثالثون
مثاين وأربعون
أربع وأربعون
سبع وأربعون
مخس وثالثون

اثنتان ومخسون
ثالث وأربعون
تسع وأربعون
اثنتان وأربعون
مخس وعشرون

فقط ثالثون درجة

إحدى وثالثون
مخس وثالثون
مثاين ومخسون
ست وعشرون
سبع وعشرون

إحدى ومخسون

ست وثالثون
أربع وأربعون
تسع وأربعون
سبع ومخسون
سبع وثالثون

إحدى وثالثون

اثنتان وأربعون
ثالث وثالثون

فقط أربعون درجة
اثنتان وأربعون
اثنتان ومخسون
تسع وأربعون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















6من4
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر159:عدد الوتقدهين (االيرساٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير129:عدد النبخحين التربيت :كليت 

62:  اعلى عالهت %81,13:نسبت الندبذ صفهعلن

5:  ادنى عالهت 

41,365:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط أربعون درجة

هن هقرراث السنت الثبلت ـ فصل ثبني 2 تقنيبث التعلين نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A48َارًٚاٌ ػهٙ زظ121125ٍ

B38َظزٍٚ اتزاْٛى انظًاغ122126ٙ

A47َٕر خٓاد يؼال123127

B43َٕر زثٛة خهٕف124128

A5َٕر ػادل اتزاْٛى125129

B39َٕر يسًٕد تالل126130

A36َٕر ٚاطز يصطف127131ٗ

B50َٕر ٕٚطف ػه128132ٙ

B51َٕراٌ يزٔاٌ صادق129133

A39َٕرياٌ ػهٙ ػٛظ130134ٗ

B47َٕرْاٌ ػهٙ لذار131135

B52ْذٚم اًٍٚ انساج132137

B29ْٛا يذزد يسًذ133139

A31ٔفاء َٓاد تٓهٕا134140ٌ

B26ٔئاو طهًاٌ تكز135141ِ

A31ٚارا ازًذ فرٛا136142ٌ

B55ٚارا طٓٛم ػثاص137143

A35ٚاطز ٕٚطف انًٕد138144٘

A46ٚاطًٍٛ تظاو يزْح139145

B39دًٚا ازًذ طهًٛا140146ٌ

A35دُٚا ياْز ػذاد141147

B32نٛال يسًذ يزس142148ِ

A43رغذ ػثذ انهطٛف انظهًٛا143157ٌ

B37غفزاٌ خاتز خهٛم144159

A32غُِٕ زظٍ تهٕل145160

A31ازًذ طهًاٌ زظ146161ٍ

B24رٔال ػثذ انسًٛذ خًؼ147162ّ

B25يزاو ػذَاٌ زًٕد148163

B30ٚارا ػذَاٌ فزج149166

A37انٛظار غٛاز انسًذا150167ٌ

اثنتان وثالثون
إحدى وثالثون
أربع وعشرون
مخس وعشرون

فقط ثالثون درجة
سبع وثالثون

ست وأربعون
تسع وثالثون
مخس وثالثون
اثنتان وثالثون
ثالث وأربعون
سبع وثالثون

تسع وعشرون
إحدى وثالثون
ست وعشرون
إحدى وثالثون
مخس ومخسون
مخس وثالثون

ست وثالثون
فقط مخسون درجة
إحدى ومخسون
تسع وثالثون
سبع وأربعون

اثنتان ومخسون

مثاين وأربعون
مثاين وثالثون
سبع وأربعون
ثالث وأربعون

مخس درجات فقط
تسع وثالثون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















6من5
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



70,00:عالهت الوقرر159:عدد الوتقدهين (االيرساٌ يؤذًد)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير129:عدد النبخحين التربيت :كليت 

62:  اعلى عالهت %81,13:نسبت الندبذ صفهعلن

5:  ادنى عالهت 

41,365:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط أربعون درجة

هن هقرراث السنت الثبلت ـ فصل ثبني 2 تقنيبث التعلين نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A31زال تؼار يٕط151168ٗ

B42رَا إَر يسًذ152169

A32طٕساٌ ػهٙ زظا153170ٌ

A24ػهٙ تاطى زذاد154171

B36الَا خالل ٚؼمٕب155172

B42نٕد٘ غظاٌ خٛز تك156173

A38يٙ طانى ػثاص157174

A29رَٛى طهًٛاٌ خهٛم158175

B27يزاو ػهٙ زًٕد159177

    

     

     

     

     

     

 
 
 

مثاين وثالثون
تسع وعشرون
سبع وعشرون

 
 
 

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

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















6من6
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 


