
80,00:عالهت الوقرر135:عدد الوتقدهين (االٍتذاُ ٍؤتَت)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير124:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %91,85:نسبت الندبذ صفهعلن

29:  ادنى عالهت 

55,689:هتوسط العالهبث

رقمًا
B55ارٝج عيٜ اىَْص٘ر11

A56االء عثذاىقادر اىتزجَا22ُ

B57اىفت اٝ٘ب اىصاىخ طاى33ٌ

A65اىفت مَاه ٍذَذ44

B47اىٞظار غٞاث اىذَذا55ُ

A68اىِٞ راٍش ٗط٘ف66

B60اٝح تٌَٞ طعذ77

A43اٝح راٍش درتاس88

B59اٝخاٍ٘را طيَاُ ٍذَذ99

A72اَٝاُ داٍذ طيَٞا1010ُ

B73اْٝاص ٍْص٘ر عجاٝا1111

A68اٝٔ خاىذ دالق1212

A65تت٘ه اطاٍح طيَٞا1313ُ

B38تت٘ه عيٜ شا1414ِٕٞ

A71تت٘ه ٍْذر داٍذ1515

B39تزاءٓ ٍذَ٘د اطنْذر1616

A54تشزٙ دظِٞ اىَذَ٘د1717

B55تشزٙ فاٝش خزٍا1818

A45تشزٙ ٍذَذ عي٘ع1919

B58تَٞاء عصاً عَزا2020ُ

A46حزاء ٍذَذ طي2122ً٘

B61حزاء ٍذَذ طيَٞا2223ُ

A70جْاُ عيٜ اطَاعٞو2324

A50جْاُ عيٜ ٍذَذ2425

B52دال تشار ٍ٘ط2526ٚ

A67دال دظِ ادَذ2627

B45دال عيٜ اطَاعٞو2728

A44دال عٞظٚ ٗط٘ف2829

B54دال ٍذَذ شٞذ2930ٔ

A52دْاُ عيٜ دٞذر3031

هن هقرراث السنت الرابعت ـ فصل ثبني التربيت االختوبعيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

فقط ستون درجة
ثالث وأربعون
تسع ومخسون
اثنتان وسبعون
ثالث وسبعون
مثاين وستون

مخس ومخسون
ست ومخسون
سبع ومخسون
مخس وستون
سبع وأربعون
مثاين وستون

مخس وأربعون
مثاين ومخسون
ست وأربعون
إحدى وستون

فقط سبعون درجة
فقط مخسون درجة

مخس وستون
مثاين وثالثون

إحدى وسبعون
تسع وثالثون
أربع ومخسون
مخس ومخسون

اثنتان ومخسون
سبع وستون
مخس وأربعون
أربع وأربعون
أربع ومخسون
اثنتان ومخسون

نووذج 

األسئلت

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















5من1
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر135:عدد الوتقدهين (االٍتذاُ ٍؤتَت)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير124:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %91,85:نسبت الندبذ صفهعلن

29:  ادنى عالهت 

55,689:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت الرابعت ـ فصل ثبني التربيت االختوبعيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

مخس ومخسون
نووذج 

األسئلت

B54دِْٞ عيٜ غا3132ٌّ

A43داّا ٍذَ٘د قذٗر3233ٓ

B58داّٞا عيٜ شذ٘د3334

A56دٝاّا ٍذَ٘د ادَذ3435

B41دٝاّا ٍْٞف خض٘ر3536

B49دَٝا ج٘سٝف اىذاى3637ٜ

A74دَٝا ٍذَذ دَ٘د3738

A56دَٝا ٗجٞٔ اىظَاط3839ٜ

B43دَٝٔ رفعت صٞ٘ح3940

B58راٍا ادَذ ادَذ4041

A57ردْٝٔ غاىة عثاص4142

A64رشا ٍذَ٘د طيَٞا4243ُ

B60رشاه فؤاد رتع4344

B50رغذٓ عٞظٚ ٍذَذ4445

A38رّا اّ٘ر ٍذَذ4546

A47رّا ٍعِٞ ع4647ًَ٘

B43رٌّٞ ادَذ طيَا4748ُ

B61رٌّٞ دظِ اىصار4849ً

A64رٌّٞ عٞظٚ عثاص4950

A64رٕاً طَٞز عخَا5051ُ

B53رٕف ادَذ قذط5152ٜ

B50رٕف طَٞخ اطَاعٞو5253

A45رٕف عيٜ غا5354ٌّ

A67رٕف ٍذَذ طع٘د5455

B75رٕف ٍْٖا ٍيذ5556ٌ

B70رٗس تذر ٍْٖا5657

A53رؤٙ شعثاُ خَٞض5758

A59رؤٙ ٍذَ٘د شٞخ خيٞو5859

B46رٝتا مَٞو عٞظ5960ٚ

A62رٌٝ ٍذَذ اىج٘فا6061ّٜ

أربع ومخسون
ثالث وأربعون
مثاين ومخسون
ست ومخسون
إحدى وأربعون
تسع وأربعون

فقط ستون درجة
فقط مخسون درجة

مثاين وثالثون
سبع وأربعون
ثالث وأربعون
إحدى وستون

أربع وسبعون
ست ومخسون
ثالث وأربعون
مثاين ومخسون
سبع ومخسون
أربع وستون

مخس وسبعون
فقط سبعون درجة
ثالث ومخسون
تسع ومخسون
ست وأربعون
اثنتان وستون

أربع وستون
أربع وستون

ثالث ومخسون
فقط مخسون درجة

مخس وأربعون
سبع وستون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















5من2
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر135:عدد الوتقدهين (االٍتذاُ ٍؤتَت)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير124:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %91,85:نسبت الندبذ صفهعلن

29:  ادنى عالهت 

55,689:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت الرابعت ـ فصل ثبني التربيت االختوبعيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

مخس ومخسون
نووذج 

األسئلت

B58رَٝا ادَذ دظ6162ِ

B57رٖٝاً عيٜ طي6263ً٘

A33سِٝ ٍذَ٘د عثذ هللا6364

A62سْٝة ٍذَ٘د عشٗس6465

B42سْٝٔ اّٞض ض٘ا6566

B49سْٝٔ ٍذَ٘د ٗقاف6667

A53طارا ماطز عي6768ٜ

A51طارٓ طَٞز شعثا6869ُ

B46طاّتا تطزص ٍثارك6970

B58طاّذٛ امزً اىذظ7071ِٞ

A63طاّذٛ ّ٘ر اىذِٝ طعذ7172

A69طفأّ داتٌ اىثامٞز7273

B29طٖز ٍذٞا عي7374ٜ

B41ط٘ساُ عيٜ دظا7475ُ

A61ط٘طاّا داتٌ ٍزع7576ٜ

A45صفاء ّٝ٘ض عثاص7677

B75ضذٚ ٍذَذ ٍذَذ7778

B55عثٞز جٖاد قذٗر7879

A60عثٞز عذّاُ خي٘ف7980

A48عفزاء ادَذ اتزا8081ٌٕٞ

B47عال داٍذ اىعذ8182ٛ

A52عال شذادٓ عَار8284

B58عال عثذ اىذَٞذ عَار8385

A43عيٜ تاطٌ دذاد8487

B56عيٜ رجة عثاص8588

A58غْ٘ج ٍذَ٘د طيَٞا8689ُ

B70غٞذ طيَاُ خيٞو8790

A71فاطَٔ تظاً ٍذَذ اىعثذ اىٖاد8891ٛ

B46فاطَٔ طاله ٍذَذ8992

A29فاطَٔ ٍذَ٘د عثذ9093ٗ

ثالث ومخسون
إحدى ومخسون
ست وأربعون
مثاين ومخسون
ثالث وستون
تسع وستون

مثاين ومخسون
سبع ومخسون
ثالث وثالثون
اثنتان وستون
اثنتان وأربعون
تسع وأربعون

فقط ستون درجة
مثاين وأربعون
سبع وأربعون

اثنتان ومخسون
مثاين ومخسون
ثالث وأربعون

تسع وعشرون
إحدى وأربعون
إحدى وستون
مخس وأربعون
مخس وسبعون
مخس ومخسون

ست ومخسون
مثاين ومخسون

فقط سبعون درجة
إحدى وسبعون
ست وأربعون
تسع وعشرون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















5من3
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر135:عدد الوتقدهين (االٍتذاُ ٍؤتَت)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير124:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %91,85:نسبت الندبذ صفهعلن

29:  ادنى عالهت 

55,689:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت الرابعت ـ فصل ثبني التربيت االختوبعيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

مخس ومخسون
نووذج 

األسئلت

B78فزح سٝاد االطعذ9194

A58فزح عَار عَار9295

B68فزدٗص عيٜ خيٞو9396

A30مي٘دٝا ٍعِٞ دْا9497

B36الّا جاله ٝعق٘ب9598

A58ىثْٚ سمزٝا رجة9699

B57ىجِٞ خضز دزت٘ق97100ٜ

A59ىجِٞ ٍذَذ طع٘د98101

B62ىجِٞ ٍذَذ شزٗف99102

A71ىَٚ دٞذر عث٘د100103

B54ى٘دٛ غظاُ خٞز تل101104

A67ىٞيٞاُ عيٜ طال102105ٍٜ

B70ىِٞ اطَاعٞو تذٗر103106

A78ىِٞ ٍذَ٘د عي104107ٜ

B72ٍاٝا اصف عاص105108ٜ

B61ٍزاً غٞج اىخٞز106109

A54ٍزح ادَذ عشات107110ٜ

B59ٍزح ّاظٌ دَ٘د108111

A51ٍزٌٝ ٕاّٜ داٗد109112

B46ٍٜ طاىٌ عثاص110113

A53ٍٞزّا عيٜ ٍْص٘ر111114

B58ٍٞزّٔ ّشار ٍصطف112115ٚ

A75ٍٞض ٍذَذ ٍذَذ113116

B74ٍٞض ٍعِ ٍعزٗف114117

A70ٍٞض ّذٌٝ ّج٘ب115118

B41ٍٞظاء ٍٖٞ٘ب ٍذَ٘د116120

A40ّاتاىٜ ٍذَذ تٞزٝص117121

B42ّث٘غ ٍذَ٘د دَذا118122ُ

A52ّج٘ٙ فؤاد ت٘د119123ٛ

B59ّغٌ فادٛ عي120124ٜ

مثاين وسبعون
مثاين ومخسون
مثاين وستون

فقط ثالثون درجة
ست وثالثون
مثاين ومخسون

فقط سبعون درجة
مثاين وسبعون
اثنتان وسبعون
إحدى وستون
أربع ومخسون
تسع ومخسون

سبع ومخسون
تسع ومخسون
اثنتان وستون

إحدى وسبعون
أربع ومخسون
سبع وستون

فقط سبعون درجة
إحدى وأربعون

فقط أربعون درجة
اثنتان وأربعون
اثنتان ومخسون
تسع ومخسون

إحدى ومخسون
ست وأربعون
ثالث ومخسون
مثاين ومخسون
مخس وسبعون
أربع وسبعون

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















5من4
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 



80,00:عالهت الوقرر135:عدد الوتقدهين (االٍتذاُ ٍؤتَت)خبهعت طرطوس 

2020/09/30:تبريخ التصحير124:عدد النبخحين التربيت :كليت 

78:  اعلى عالهت %91,85:نسبت الندبذ صفهعلن

29:  ادنى عالهت 

55,689:هتوسط العالهبث

رقمًا

هن هقرراث السنت الرابعت ـ فصل ثبني التربيت االختوبعيت نتبئح هقرر

2020-2019الدورة الثبنيت هن العبم الدراسي 

الدرجة
كتابة اسم الطالبالرقم االمتحانيالتسمسل

مخس ومخسون
نووذج 

األسئلت

A48ّغٌ فٖذ عْق121125ٔ

B75ّغٌ فٞزٗس دظ122126ُ٘

A47ّ٘ر دداً خضز123127

A35ّ٘ر ٍعزٗف اىثذز124128ٛ

B71ّٞفِٞ دْا تشار125129ٓ

A64ٕثٔ رتاح دظ126130ِ

B60ٕثٔ ٕشاً اىعَش127131ٔ

A57ٕذٝو ّثٞو ٍذَ٘د128132

B69ٕذٝو ٕٞخٌ عي129133ٜ

A60ٕٞا ٝ٘طف رداه130134

B55ٗفاء ٍذَذ دظ131135ِ

B35رٌّٞ طيَٞاُ خيٞو132137

A38ط٘ساُ ٍعِٞ ٍيذ133138ٌ

B59ٍٞض طيَاُ ش٘م134139ٜ

A58ّجالء ادَذ االدَذ135140

    

     

     

فقط ستون درجة
سبع ومخسون
تسع وستون

فقط ستون درجة
مخس ومخسون
مخس وثالثون

مثاين وأربعون
مخس وسبعون
سبع وأربعون
مخس وثالثون
إحدى وسبعون
أربع وستون

مثاين وثالثون
تسع ومخسون
مثاين ومخسون

 
 
 

ريم سليمون       .د.أ:عميد الكلية 

  



الصفحة






















5من5
:               مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات

 


