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ثَاّٜ ٗطثعُ٘ 7878ـــــاٗىٚادَذ  ٝ٘طف االدَذ1220

فقظ ثَاُّ٘ درجح8080ـــــاٗىٚاىَٚ  طاٍز دٝة2252

فقظ ثَاُّ٘ درجح8080ـــــاٗىٚاٍاّٜ  ٍذَذ درٗٝش3249

إدذٙ ٗطثعُ٘ 7171ـــــاٗىٚاٍو  طٖٞو دظ4223ِٞ

إدذٙ ٗعشزُٗ 2121ـــــاٗىٚاٝٔ  ٝاطِٞ ٍذَ٘د5255

فقظ ثَاُّ٘ درجح8080ـــــاٗىٚتر٘ه  رض٘اُ ّذ6209ٓ

ثَاّٜ ٗخَظُ٘ 5858ـــــاٗىٚجْٚ  عَار دزتا7253

خَض ٗذظعُ٘ 9595ـــــاٗىٚجْٚ  ٍصطفٚ قذط8239ٔٞ

أرتع ٗأرتعُ٘ 4444ـــــاٗىٚدال  عَاد خطٞة9235

أرتع ٗأرتعُ٘ 4444ـــــاٗىٚدال  فادٛ خيٞو10213

غٞابغغـــــاٗىٚدْاُ  عثذ هللا ٝذ11258ٜ

طد ٗثالثُ٘ 3636ـــــاٗىٚخي٘د  عٞظٚ طي12244ً٘

ثَاّٜ عشزج1818ـــــاٗىٚدٝاّا  دٞذر جْ٘د13226

إدذٙ ٗأرتعُ٘ 4141ـــــاٗىٚراٍا  عيٜ سٕز14232ٓ

خَض ٗطرُ٘ 6565ـــــاٗىٚراٍا  ٍذَ٘د ادَذ15219

ذظع عشزج1919ـــــاٗىٚراٍٞا  ٍاىل صق٘ر16211

غٞابغغـــــاٗىٚرتاه  عيٜ ٍْص٘ر17257

خَض ٗثَاُّ٘ 8585ـــــاٗىٚرشا  ٍذَذ مذ18217ٛ

ثالز ٗثالثُ٘ 3333ـــــاٗىٚرٌّٞ  اَِٝ ط٘ٝذا19229ُ

طثع ٗطثعُ٘ 7777ـــــاٗىٚرٕاً  شادٛ عَزا20221ُ

إدذٙ ٗطرُ٘ 6161ـــــاٗىٚرٕف  عيٜ دَ٘د21228

اثْراُ ٗأرتعُ٘ 4242ـــــاٗىٚرٌٝ  ٍذٜ اىذِٝ دَ٘د22248

خَض ٗخَظُ٘ 5555ـــــاٗىٚرٌٝ  ٍفٞذ عث٘د23251

ثَاّٜ ٗثالثُ٘ 3838ـــــاٗىٚرَٝا  ٝاطز داٗد24241

غٞابغغـــــاٗىٚرٖٝاً  ٍصطفٚ صثز25207ٓ
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خَض ٗخَظُ٘ 5555ـــــاٗىٚطارا  ٝاطِٞ ٍصطف26243ٚ

طد ٗثالثُ٘ 3636ـــــاٗىٚطالف  دافظ اىظٞذ27230

اثْراُ ٗطثعُ٘ 7272ـــــاٗىٚطالفا  عذّاُ ٝ٘طف28214

طد ٗطثعُ٘ 7676ـــــاٗىٚطْٚ  ٍذظِ عزات29242ٜ

إدذٙ ٗثَاُّ٘ 8181ـــــاٗىٚطٖاً  سٕٞز اىجْذ30218ٛ

طثع ٗطرُ٘ 6767ـــــاٗىٚشذٙ  ذَاً ٍذَذ31245

طثع ٗعشزُٗ 2727ـــــاٗىٚشَٞاء  عثذ اىزدَِ االعظز32231

طثع ٗخَظُ٘ 5757ـــــاٗىٚعائشٔ  تشار عَٞش33238

فقظ خَظُ٘ درجح5050ـــــاٗىٚعثٞز  رٍضاُ اتزا34240ٌٕٞ

ثالز ٗثَاُّ٘ 8383ـــــاٗىٚعال  دَشٓ عي35224ٜ

20-19اٝقاف عاً 20-19اٝقاف عاً ـــــاٗىٚعي٘ج  اتزإٌٞ طيَٞا36237ُ

ثالز ٗطثعُ٘ 7373ـــــاٗىٚغْٚ  ٍذَذ ادٝة اىثشاع37227ٜ

إدذٙ ٗطثعُ٘ 7171ـــــاٗىٚفٞفٞاُ  ٍظْٔ ٍذَذ38212

خَض ٗخَظُ٘ 5555ـــــاٗىٚالّا  صثذٜ داؤد39233

غٞابغغـــــاٗىٚالّا  ٍاىل ٍّ٘ض40236

غٞابغغـــــاٗىٚىٞاه  ٍإز درغا41256ً

خَض ٗطرُ٘ 6565ـــــاٗىٍٚزح  اّ٘ر صاىخ42210

ثالز ٗخَظُ٘ 5353ـــــاٗىٍٚزٌٝ  عَاد عثذ اىقادر43246

طد ٗثَاُّ٘ 8686ـــــاٗىٍْٚح هللا  ٍصطفٚ اىضاٝع44254

ثَاّٜ ٗطرُ٘ 6868ـــــاٗىٍْٚرٖٚ  ٍذَذ عاتذ45247ٓ

أرتع ٗثالثُ٘ 3434ـــــاٗىٕٚذٝو  عيٜ ٍعْا46250

إدذٙ ٗطثعُ٘ 7171ـــــاٗىٕٚذٝو  ٕٞثٌ ادَذ47215

إدذٙ ٗطرُ٘ 6161ـــــاٗىْٕٚاء  ىؤٛ شامز اغا48234

إدذٙ ٗذظعُ٘ 9191ـــــاٗىٕٚٞيِٞ  ٍْعٌ طيَٞا49222ُ

غٞابغغـــــاٗىٚٗفاء  ٝاطز رطال50208ُ

:                ٍذقق مراتح

عَٞذ اىنيٞح   

رٌٝ طيَُٞ٘.د.أ

:        ٍذقق قزاءج

2ٍِ4

:            ماذة:                        قارئ

     رئٞض شعثح اإلٍرذاّاخ

            عيٜ طيٌٞ



ّظزٛعَيٜ
مراتحرقَا100ًٍِ ال ٝ٘جذ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/إرشاد نفسي/من مقررات السنة األولى 2اللغة األجنبية نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 
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ٗضع اىطاىةاطٌ اىطاىةالجامعي

خَض ٗطثعُ٘ 7575ـــــاٗىْٚٝاه  عثذ اىنزٌٝ خض٘ر51216

خَض ٗعشزُٗ 2525ـــــاٗىٚ راسدشٞز عثذ هللا عي52166ٜ

20-19 1اطرْفذخ ف20-19 1اطرْفذخ فـــــاٗىٚ راطزار ٍذظِ دَاد53122

إدذٙ ٗأرتعُ٘ 4141ـــــاٗىٚ رتر٘ه ٍذدد ض٘ا54137

أرتع عشزج 1414ـــــاٗىٚ رراٍا ادَذ طيَٞا55150ُ

غٞابغغـــــاٗىٚ ررتا طعذ شعثا56146ُ

20-19اٝقاف عاً 20-19اٝقاف عاً ـــــاٗىٚ ررساُ ٍْذر تذٗر57199

ثَاّٜ عشزج1818ـــــاٗىٚ ررٝاّا اتزإٌٞ خطٞة58144

غٞابغغـــــاٗىٚ رسٕزٓ سمزٝا ج٘اد59129

غٞابغغـــــاٗىٚ رضٞاء عثذ اىقادر تامٞز60124

غٞابغغـــــاٗىٚ رعيٜ ٍذَذ دظ61172ُ٘

غٞابغغـــــاٗىٚ رعيٜ ٕٞثٌ  طيَٞا62147ُ

غٞابغغـــــاٗىٚ رمزطرِٞ عَاد تز63132ًٕ٘

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًاٝٔ طاٍٜ صثز64130ٓ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًاٌٖٝ ٍذَذ ٍذف٘ض6529

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًتاّح طيَٞاُ ّ٘فو66112

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًج٘ىٞا اصف ط٘ٝو67111

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًدال ٕشاً عثاص684

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًخاىذ ٍعرصٌ مزد6996ٛ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًرداب طاٍز ٍزٕج7058

ذظع ٗخَظُ٘ 5959ـــــاٗىٚ رًرغذ قصٜ اىذظ7187ِ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًىجِٞ تظاً االتزا72109ٌٕٞ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًىجِٞ ّٝ٘ض دظ7365ِٞ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٍاٝا دظِٞ ٍصطف74119ٚ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٍزح ّشاءٓ ادَذ7526
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ٗضع اىطاىةاطٌ اىطاىةالجامعي

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٕذٝو ٍذَذ عي7698ٜ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٕشار ّذٌٝ ٍصطف77104ٚ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٝشُ ّجٌ اىذِٝ اىعج7864ٓ٘

غٞابغغـــــذاّٞحدال ادَذ فخ٘ر79114

ثالز ٗخَظُ٘ 5353ـــــذاّٞحط٘طاُ تطزص ٍثارك80160

إدذٙ ٗثالثُ٘ 3131ـــــذاّٞحصثا ٍذَ٘د اىشَاى8167ٜ
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