
(االسئلة مؤتمتة)   

ّظزيعَيً
مراتحرقَا100ًٍِ ال ٌ٘جد

خَس ٗخَسُ٘ 5555ـــــاٗىىأٌ  ٌاسٍِ ٍحَ٘د1255

خَس ٗخَسُ٘ 5555ـــــاٗىىحْاُ  عثد هللا ٌح2258ً

اثْراُ ٗأرتعُ٘ 4242ـــــاٗىىخي٘د  عٍسى سي3244ً٘

ثالز ٗخَسُ٘ 5353ـــــاٗىىدٌاّا  حٍدر جْ٘د4226

غٍابغغـــــاٗىىرتاه  عيً ٍْص٘ر5257

خَس ٗسرُ٘ 6565ـــــاٗىىرٌٍّ  اٌَِ سٌ٘دا6229ُ

سثع ٗسرُ٘ 6767ـــــاٗىىرٕف  عيً حَ٘د7228

غٍابغغـــــاٗىىرٌٖاً  ٍصطفى صثز8207ٓ

ثالز ٗسرُ٘ 6363ـــــاٗىىسارا  ٌاسٍِ ٍصطفى9243

20-19اٌقاف عاً 20-19اٌقاف عاً ـــــاٗىىعي٘ج  اتزإٌٍ سيٍَا10237ُ

اثْراُ ٗسرُ٘ 6262ـــــاٗىىالّا  صثحً داؤد11233

غٍابغغـــــاٗىىالّا  ٍاىل ٍّ٘س12236

فقط سرُ٘ درجح6060ـــــاٗىىٕدٌو  عيً ٍعْا13250

غٍابغغـــــاٗىىٗفاء  ٌاسز رسال14208ُ

غٍابغغـــــاٗىى راسدشٍز عثد هللا عي15166ً

20-19 1اسْفدخ ف20-19 1اسْفدخ فـــــاٗىى راسزار ٍحسِ حَاد16122

ثالز ٗسرُ٘ 6363ـــــاٗىى رتر٘ه ٍدحد ض٘ا17137

غٍابغغـــــاٗىى ررتا سعد شعثا18146ُ

20-19اٌقاف عاً 20-19اٌقاف عاً ـــــاٗىى ررساُ ٍْذر تدٗر19199

غٍابغغـــــاٗىى رسٕزٓ سمزٌا ج٘اد20129

غٍابغغـــــاٗىى رضٍاء عثد اىقادر تامٍز21124

سثع ٗخَسُ٘ 5757ـــــاٗىى رعال ٍاىل ٍحَد22192

غٍابغغـــــاٗىى رعيً ٍحَد حس23172ُ٘

غٍابغغـــــاٗىى رعيً ٍٕثٌ  سيٍَا24147ُ

غٍابغغـــــاٗىى رمزسرٍِ عَاد تز25132ًٕ٘
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(االسئلة مؤتمتة)   

ّظزيعَيً
مراتحرقَا100ًٍِ ال ٌ٘جد

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/إرشاد نفسي/من مقررات السنة األولىالتربية العامة وفلسفة التربية  نتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم اإلرشبد النفسي

اىدرجح اىْٖائٍح
ذسيسو

الرقم 

ٗضع اىطاىةاسٌ اىطاىةالجبمعي

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًأٌ ساًٍ صثز26130ٓ

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًاٌٌٖ ٍحَد ٍحف٘ض2729

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًخاىد ٍعرصٌ مزدي2896

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًرحاب ساٍز ٍزٕج2958

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًعيً فاٌش ٍحَ٘د3068

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًٍاٌا حسٍِ ٍصطفى31119

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًٍزح ّشاءٓ احَد3226

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًٍزٌٌ حسِ سال339ًٍ

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًٕثٔ سيٍَاُ عثد هللا3453

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًٕدٌو ٍحَد عي3598ً

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًٕشار ّدٌٌ ٍصطفى36104

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًٍٕاً ّاصز خدا3731ً

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًٌارا عيً ٍعزٗف3851

  ىٌ ٌسجو ىٌ ٌسجوـــــاٗىى رًٌشُ ّجٌ اىدٌِ اىعج3964ٓ٘

فقط سرُ٘ درجح6060ـــــذاٍّحّ٘ر عثد اىقادر ميث40198ً٘

غٍابغغـــــذاٍّحٌارا عدٗاُ فشر٘ك41121

ذسع ٗخَسُ٘ 5959ـــــذاٍّح خعائشٔ  تاسٌ اىداتو42259

غٍابغغـــــذاٍّح رحال ٌاسز ٍٍا438

غٍابغغـــــذاٍّح رىَا حْا خ٘ري441
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