
80,00:عالهت الوقرر139:عدد الوتقدهٍن (االِتذاْ ِؤتّت)خبهعت طرطوس 

2020/09/09:تبرٌخ التصحٍر133:عدد النبخحٍن التربٍت :كلٍت 

74:  اعلى عالهت %95,68:نسبت الندبذ صفهعلن

33:  ادنى عالهت 

53,496:هتوسط العالهبث

رقمًا
B60ار٠ج عٍٟ إٌّصٛر11

A44االء عثذاٌمادر اٌتزجّا22ْ

B49اٌفت ا٠ٛب اٌصاٌخ طا33ٌُ

A66اٌفت وّاي ِذّذ44

B48ا١ٌظار غ١اث اٌذّذا55ْ

A50ا١ٌٓ راِش ٚطٛف66

B60ا٠ح ت١ُّ طعذ77

A43ا٠ح راِش درتاس88

B54ا٠خاِٛرا طٍّاْ ِذّذ99

A65ا٠ّاْ داِذ ط١ٍّا1010ْ

B71ا٠ٕاص ِٕصٛر عجا٠ا1111

A66ا٠ٗ خاٌذ دالق1212

A56تتٛي اطاِح ط١ٍّا1313ْ

B37تتٛي عٍٟ شا1414ٓ١٘

A68تتٛي ِٕذر داِذ1515

B45تزاءٖ ِذّٛد اطىٕذر1616

A43تشزٜ دظ١ٓ اٌّذّٛد1717

B55تشزٜ فا٠ش خزِا1818

A55تشزٜ ِذّذ عٍٛع1919

B50ت١ّاء عصاَ عّزا2020ْ

A37حزاء تظاَ ِذّذ2121

B54حزاء ِذّذ ط2222ٍَٛ

A62حزاء ِذّذ ط١ٍّا2323ْ

B65جٕاْ عٍٟ اطّاع2424ً١

B55جٕاْ عٍٟ ِذّذ2525

A44دال تشار ِٛط2626ٝ

B54دال دظٓ ادّذ2727

A46دال عٍٟ اطّاع2828ً١

B50دال ع١ظٝ ٚطٛف2929

A53دال ِذّذ ش١ذ3030ٗ

نووذج 

األسئلت

مخس ومخسون
أربع وأربعون
أربع ومخسون
ست وأربعون

فقط مخسون درجة
ثالث ومخسون

مخس ومخسون
فقط مخسون درجة

سبع وثالثون
أربع ومخسون
اثنتان وستون
مخس وستون

ست ومخسون
سبع وثالثون
مثاين وستون
مخس وأربعون
ثالث وأربعون
مخس ومخسون

فقط ستون درجة
ثالث وأربعون
أربع ومخسون
مخس وستون

إحدى وسبعون
ست وستون

فقط ستون درجة
أربع وأربعون
تسع وأربعون
ست وستون
مثاين وأربعون

فقط مخسون درجة

هن هقرراث السنت الرابعت ـ فصل ثبنً اإلرشبد النفسً والتربوي نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنٍت هن العبم الدراسً 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















5من1
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر139:عدد الوتقدهٍن (االِتذاْ ِؤتّت)خبهعت طرطوس 

2020/09/09:تبرٌخ التصحٍر133:عدد النبخحٍن التربٍت :كلٍت 

74:  اعلى عالهت %95,68:نسبت الندبذ صفهعلن

33:  ادنى عالهت 

53,496:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط ستون درجة

هن هقرراث السنت الرابعت ـ فصل ثبنً اإلرشبد النفسً والتربوي نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنٍت هن العبم الدراسً 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

B58دٕاْ عٍٟ د١ذر3131

A46د١ٕٓ عٍٟ غا3232ُٔ

B45دأا ِذّٛد لذٚر3333ٖ

A57دا١ٔا عٍٟ شذٛد3434

B48د٠أا ِذّٛد ادّذ3535

A51د٠أا ١ِٕف خضٛر3636

A52د٠ّا جٛس٠ف اٌذا3737ٌٟ

B69د٠ّا ِذّذ دّٛد3838

B46د٠ّا ٚج١ٗ اٌظّاط3939ٟ

A55د٠ّٗ رفعت ص١ٛح4040

A63راِا ادّذ ادّذ4141

B56رد٠ٕٗ غاٌة عثاص4242

B66رشا ِذّٛد ط١ٍّا4343ْ

A69رشاي فؤاد رتع4444

A47رغذٖ ع١ظٝ ِذّذ4545

B42رٔا أٛر ِذّذ4646

B42رٔا ِع١ٓ ع4747َّٛ

A43ر١ُٔ ادّذ طٍّا4848ْ

A52ر١ُٔ دظٓ اٌصار4949َ

B50ر١ُٔ ع١ظٝ عثاص5050

B46ر٘اَ ط١ّز عخّا5151ْ

A54ر٘ف ادّذ لذط5252ٟ

A51ر٘ف ط١ّخ اطّاع5353ً١

B44ر٘ف عٍٟ غا5454ُٔ

B63ر٘ف ِذّذ طعٛد5555

A70ر٘ف ِٕٙا ٍِذ5656ُ

A70رٚس تذر ِٕٙا5757

B41رؤٜ شعثاْ خ١ّض5858

B52رؤٜ ِذّٛد ش١خ خ5959ً١ٍ

A40ر٠تا و١ًّ ع١ظ6060ٝ

ثالث وستون
فقط سبعون درجة
فقط سبعون درجة
إحدى وأربعون
اثنتان ومخسون

فقط أربعون درجة

اثنتان ومخسون
فقط مخسون درجة

ست وأربعون
أربع ومخسون

إحدى ومخسون
أربع وأربعون

ست وستون
تسع وستون
سبع وأربعون
اثنتان وأربعون
اثنتان وأربعون
ثالث وأربعون

اثنتان ومخسون
تسع وستون
ست وأربعون
مخس ومخسون
ثالث وستون
ست ومخسون

مثاين ومخسون
ست وأربعون
مخس وأربعون
سبع ومخسون
مثاين وأربعون

إحدى ومخسون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة
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:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات
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74:  اعلى عالهت %95,68:نسبت الندبذ صفهعلن

33:  ادنى عالهت 

53,496:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط ستون درجة

هن هقرراث السنت الرابعت ـ فصل ثبنً اإلرشبد النفسً والتربوي نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنٍت هن العبم الدراسً 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A59ر٠ُ ِذّذ اٌجٛفا6161ٟٔ

B51ر٠ّا ادّذ دظ6262ٓ

B56ر٠ٙاَ عٍٟ ط6363ٍَٛ

A42س٠ٓ ِذّٛد عثذ هللا6464

A64س٠ٕة ِذّٛد عشٚس6565

B47س٠ٕٗ ا١ٔض ضٛا6666

B52س٠ٕٗ ِذّٛد ٚلاف6767

A61طارا واطز ع6868ٍٟ

A57طارٖ ط١ّز شعثا6969ْ

B60طأتا تطزص ِثارن7070

B40طأذٞ اوزَ اٌذظ7171ٓ١

A70طأذٞ ٔٛر اٌذ٠ٓ طعذ7272

A57طفأٗ داتُ اٌثاو١ز7373

B40طٙز ِذ١ا ع7474ٍٟ

B40طٛساْ عٍٟ دظا7575ْ

A62طٛطأا داتُ ِزع7676ٟ

A43صفاء ٠ٛٔض عثاص7777

B65ضذٝ ِذّذ ِذّذ7878

B58عث١ز جٙاد لذٚر7979

A56عث١ز عذٔاْ خٍٛف8080

A48عفزاء ادّذ اتزا8181ُ١٘

B56عال داِذ اٌعذ8282ٞ

B33عال ط١ًٙ دظ8383ٓ

A48عال شذادٖ عّار8484

B49عال عثذ اٌذ١ّذ عّار8585

A37عال عٍٟ خ١زته8686

A43عٍٟ تاطُ دذاد8787

B54عٍٟ رجة عثاص8888

B57غٕٛج ِذّٛد ط١ٍّا8989ْ

B71غ١ذ طٍّاْ خ9090ً١ٍ

تسع وأربعون
سبع وثالثون
ثالث وأربعون
أربع ومخسون
سبع ومخسون
إحدى وسبعون

مثاين ومخسون
ست ومخسون
مثاين وأربعون
ست ومخسون
ثالث وثالثون
مثاين وأربعون

سبع ومخسون
فقط أربعون درجة
فقط أربعون درجة

اثنتان وستون
ثالث وأربعون
مخس وستون

اثنتان ومخسون
إحدى وستون
سبع ومخسون

فقط ستون درجة
فقط أربعون درجة
فقط سبعون درجة

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

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















5من3
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات
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رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط ستون درجة

هن هقرراث السنت الرابعت ـ فصل ثبنً اإلرشبد النفسً والتربوي نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنٍت هن العبم الدراسً 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A69فاطّٗ تظاَ ِذّذ اٌعثذ اٌٙاد9191ٞ

B52فاطّٗ طالي ِذّذ9292

A38فاطّٗ ِذّٛد عثذ9393ٚ

B74فزح س٠اد االطعذ9494

A47فزح عّار عّار9595

B65فزدٚص عٍٟ خ9696ً١ٍ

A40وٍٛد٠ا ِع١ٓ دٕا9797

B48الٔا جالي ٠عمٛب9898

B52ٌثٕٝ سوز٠ا رجة9999

A47ٌج١ٓ خضز دزتٛل100100ٟ

B51ٌج١ٓ ِذّذ طعٛد101101

A55ٌج١ٓ ِذّذ شزٚف102102

B70ٌّٝ د١ذر عثٛد103103

A49ٌٛدٞ غظاْ خ١ز ته104104

١ٍ١ٌB47اْ عٍٟ طال105105ِٟ

١ٌB66ٓ اطّاع١ً تذٚر106106

١ٌA71ٓ ِذّٛد ع107107ٍٟ

A61ِا٠ا اصف عاص108108ٟ

B60ِزاَ غ١ج اٌخ١ز109109

A53ِزح ادّذ عشات110110ٟ

A66ِزح ٔاظُ دّٛد111111

B55ِز٠ُ ٘أٟ داٚد112112

B52ِٟ طاٌُ عثاص113113

١ِA48زٔا عٍٟ ِٕصٛر114114

١ِB53زٔٗ ٔشار ِصطف115115ٝ

١ِA71ض ِذّذ ِذّذ116116

١ِA64ض ِعٓ ِعزٚف117117

١ِA53ض ٔذ٠ُ ٔجٛب118118

١ِB52ظاء ١ِٙٛب ِذّٛد119120

B40ٔاتاٌٟ ِذّذ ت١ز٠ص120121

ثالث ومخسون
إحدى وسبعون
أربع وستون

ثالث ومخسون
اثنتان ومخسون

فقط أربعون درجة

فقط ستون درجة
ثالث ومخسون
ست وستون

مخس ومخسون
اثنتان ومخسون
مثاين وأربعون

فقط سبعون درجة
تسع وأربعون
سبع وأربعون
ست وستون

إحدى وسبعون
إحدى وستون

فقط أربعون درجة
مثاين وأربعون

اثنتان ومخسون
سبع وأربعون

إحدى ومخسون
مخس ومخسون

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

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة
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74:  اعلى عالهت %95,68:نسبت الندبذ صفهعلن

33:  ادنى عالهت 

53,496:هتوسط العالهبث

رقمًا
نووذج 

األسئلت

فقط ستون درجة

هن هقرراث السنت الرابعت ـ فصل ثبنً اإلرشبد النفسً والتربوي نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنٍت هن العبم الدراسً 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

A53ٔثٛغ ِذّٛد دّذا121122ْ

B48ٔجٜٛ فؤاد تٛد122123ٞ

A57ٔغُ فادٞ ع123124ٍٟ

B46ٔغُ فٙذ عٕم124125ٗ

A70ٔغُ ف١زٚس دظ125126ْٛ

B43ٔٛر دداَ خضز126127

A43ٔٛر ِعزٚف اٌثذز127128ٞ

١ٔB44ف١ٓ دٕا تشار128129ٖ

A68٘ثٗ رتاح دظ129130ٓ

B67٘ثٗ ٘شاَ اٌعّش130131ٗ

A46٘ذ٠ً ٔث١ً ِذّٛد131132

B66٘ذ٠ً ١٘خُ ع132133ٍٟ

١٘A54ا ٠ٛطف رداي133134

B55ٚفاء ِذّذ دظ134135ٓ

٠A58ارا ٚف١ك دّذا135136ْ

B42ر١ُٔ ط١ٍّاْ خ136137ً١ٍ

A51اطىٕذر عذٔاْ ١ِٙٛب137138

B39طٛساْ ِع١ٓ ٍِذ138139ُ

B48ٔجالء ادّذ االدّذ139141

    

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

مثاين وأربعون
 
 
 
 
 

أربع ومخسون
مخس ومخسون
مثاين ومخسون
اثنتان وأربعون

إحدى ومخسون
تسع وثالثون

ثالث وأربعون
أربع وأربعون
مثاين وستون
سبع وستون
ست وأربعون
ست وستون

ثالث ومخسون
مثاين وأربعون
سبع ومخسون
ست وأربعون

فقط سبعون درجة
ثالث وأربعون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة
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