
(االسئلة مؤتمتة)   

َظز٘عًهٙ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

ثًاَٙ ٔخًظٌٕ 154358أنٗادًد  ٕٚطف االدًد1220

طد ٔطرٌٕ 165066أنٗانًٗ  طايز دٚة2252

طثع ٔطرٌٕ 145367أنٗاياَٙ  يذًد درٔٚش3249

إددٖ ٔطرٌٕ 154661أنٗايم  طٓٛم دظ4223ٍٛ

طثع ٔأرتعٌٕ 143347أنٗاّٚ  ٚاطٍٛ يذًٕد5255

أرتع ٔطرٌٕ 164864أنٗترٕل  رضٕاٌ َد6209ِ

ذظع ٔخًظٌٕ 174259أنٗجُٗ  عًار دزتا7253

ذظع ٔطثعٌٕ 186179أنٗجُٗ  يصطفٗ قدط8239ّٛ

ذظع ٔطرٌٕ 155469أنٗدال  عًاد خطٛة9235

أرتع ٔطثعٌٕ 155974أنٗدال  فاد٘ خهٛم10213

طد ٔخًظٌٕ 144256أنٗدُاٌ  عثد هللا ٚذ11258ٙ

اثُراٌ ٔخًظٌٕ 143852أنٗخهٕد  عٛظٗ طهٕو12244

طد ٔخًظٌٕ 144256أنٗدٚاَا  دٛدر جُٕد13226

ثًاَٙ ٔخًظٌٕ 154358أنٗرايا  عهٙ سْز14232ِ

ثًاَٙ ٔخًظٌٕ 164258أنٗرايا  يذًٕد ادًد15219

خًض ٔطرٌٕ 164965أنٗرايٛا  يانك صقٕر16211

صفز فقظ0غغأنٗرتال  عهٙ يُصٕر17257

طد ٔطرٌٕ 145266أنٗرشا  يذًد كد18217٘

خًض ٔطرٌٕ 145165أنٗرَٛى  اًٍٚ طٕٚدا19229ٌ

اثُراٌ ٔطرٌٕ 154762أنٗرْاو  شاد٘ عًزا20221ٌ

فقظ طرٌٕ درجح154560أنٗرْف  عهٙ دًٕد21228

ثًاَٙ ٔخًظٌٕ 154358أنٗرٚى  يذٙ اندٍٚ دًٕد22248

طد ٔخًظٌٕ 164056أنٗرٚى  يفٛد عثٕد23251

ذظع ٔأرتعٌٕ 173249أنٗرًٚا  ٚاطز دأد24241

صفز فقظ0غغأنٗرٚٓاو  يصطفٗ صثز25207ِ

اندرجح انُٓائٛح
تسلسل

الرقم 

وضع الطبلباطى انطانةالجبمعي
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جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم اإلرشبد النفسي

:                يدقق كراتح

عًٛد انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يدقق قزاءج

4ي1ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى
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طثع ٔخًظٌٕ 154257أنٗطارا  ٚاطٍٛ يصطف26243ٗ

طثع ٔطرٌٕ 155267أنٗطالف  دافظ انظٛد27230

أرتع ٔطثعٌٕ 185674أنٗطالفا  عدَاٌ ٕٚطف28214

ثًاَٙ ٔطرٌٕ 135568أنٗطُٗ  يذظٍ عزات29242ٙ

إددٖ ٔخًظٌٕ 5151غأنٗطٓاو  سْٛز انجُد30218٘

طثع ٔخًظٌٕ 164157أنٗشذٖ  ذًاو يذًد31245

خًض ٔخًظٌٕ 154055أنٗشًٛاء  عثد انزدًٍ االعظز32231

إددٖ ٔطثعٌٕ 135871أنٗعائشّ  تشار عًٛش33238

طد ٔطرٌٕ 155166أنٗعثٛز  ريضاٌ اتزاْٛى34240

طد ٔطرٌٕ 174966أنٗعال  دًشِ عه35224ٙ

20-19اٚقاف عاو 20-19اٚقاف عاو غأنٗعهٕج  اتزاْٛى طهًٛا36237ٌ

طثع ٔطرٌٕ 175067أنٗغُٗ  يذًد ادٚة انثشاع37227ٙ

خًض ٔخًظٌٕ 163955أنٗفٛفٛاٌ  يظُّ يذًد38212

ثًاَٙ ٔطرٌٕ 145468أنٗالَا  صثذٙ داؤد39233

صفز فقظ0غغأنٗالَا  يانك يَٕض40236

اثُراٌ ٔطرٌٕ 6262غأنٗنٛال  ياْز درغاو41256

اثُراٌ ٔطرٌٕ 154762أنٗيزح  إَر صانخ42210

فقظ طرٌٕ درجح144660أنٗيزٚى  عًاد عثد انقادر43246

طثع ٔطرٌٕ 175067أنٗيُح هللا  يصطفٗ انضاٚع44254

اثُراٌ ٔطرٌٕ 144862أنٗيُرٓٗ  يذًد عاتد45247ِ

أرتع ٔخًظٌٕ 153954أنْٗدٚم  عهٙ يعُا46250

خًض ٔطرٌٕ 174865أنْٗدٚم  ْٛثى ادًد47215

طثع ٔطرٌٕ 175067أنُْٗاء  نؤ٘ شاكز اغا48234

ثالز ٔطثعٌٕ 175673أنْٗٛهٍٛ  يُعى طهًٛا49222ٌ

صفز فقظ0غغأنٗٔفاء  ٚاطز رطال50208ٌ
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طد ٔطرٌٕ 145266أنُٗٚال  عثد انكزٚى خضٕر51216

فقظ خًظٌٕ درجح104050أنٗ رادًد عهٙ غص52171ّ

20-19 1اطرُفدخ ف20-19 1اطرُفدخ فغأنٗ راطزار يذظٍ دًاد53122

خًض ٔخًظٌٕ 154055أنٗ رترٕل يددد ضٕا54137

طد ٔطرٌٕ 145266أنٗ ردٚاَا خهٛم دهٕو55157

اثُراٌ ٔطرٌٕ 154762أنٗ ررايا ادًد طهًٛا56150ٌ

صفز فقظ0غغأنٗ ررتا طعد شعثا57146ٌ

20-19اٚقاف عاو 20-19اٚقاف عاو 14أنٗ ررساٌ يُذر تدٔر58199

طد ٔخًظٌٕ 164056أنٗ ررٚاَا اتزاْٛى خطٛة59144

صفز فقظ0غغأنٗ رسْزِ سكزٚا جٕاد60129

صفز فقظ0غغأنٗ رضٛاء عثد انقادر تاكٛز61124

خًض ٔخًظٌٕ 163955أنٗ رعال يانك يذًد62192

صفز فقظ0غغأنٗ رعهٙ يذًد دظ63172ٌٕ

صفز فقظ0غغأنٗ رعهٙ ْٛثى  طهًٛا64147ٌ

صفز فقظ0غغأنٗ ركزطرٍٛ عًاد تزْٕو65132

اثُراٌ ٔأرتعٌٕ 4242غأنٗ رياٚا اتزاْٛى دٕٚب66189

فقظ أرتعٌٕ درجح4040غأنٗ رَارِ تشار شعثا67194ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغأنٗ رواّٚ طايٙ صثز68130ِ

  نى ٚظجم نى ٚظجمغأنٗ رواٚٓى يذًد يذفٕض6929

  نى ٚظجم نى ٚظجم14أنٗ روتاَح طهًٛاٌ َٕفم70112

  نى ٚظجم نى ٚظجم14أنٗ روجٕنٛا اصف طٕٚم71111

  نى ٚظجم نى ٚظجم14أنٗ رودال ْشاو عثاص724

  نى ٚظجم نى ٚظجمغأنٗ روخاند يعرصى كزد7396٘

  نى ٚظجم نى ٚظجم15أنٗ رورداب طايز يزْج7458

أرتع ٔطرٌٕ 174764أنٗ رورغد قصٙ انذظ7587ٍ

:                يدقق كراتح

عًٛد انكهٛح   
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َظز٘عًهٙ
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  نى ٚظجم نى ٚظجمغأنٗ روعهٙ فاٚش يذًٕد7668
  نى ٚظجم نى ٚظجم16أنٗ روكهٕد انٛاص َعٕو7789
  نى ٚظجم نى ٚظجمغأنٗ رونجٍٛ تظاو االتزاْٛى78109
  نى ٚظجم نى ٚظجم15أنٗ رونجٍٛ َٕٚض دظ7965ٍٛ
  نى ٚظجم نى ٚظجم15أنٗ روياٚا دظٍٛ يصطف80119ٗ
  نى ٚظجم نى ٚظجمغأنٗ رويزح َشاءِ ادًد8126
  نى ٚظجم نى ٚظجم10أنٗ رويزٚى دظٍ طالي829ٙ
  نى ٚظجم نى ٚظجم17أنٗ روْثّ طهًٛاٌ عثد هللا8353
  نى ٚظجم نى ٚظجم13أنٗ روْدٚم يذًد عه8498ٙ
  نى ٚظجم نى ٚظجمغأنٗ روْشار َدٚى يصطف85104ٗ
  نى ٚظجم نى ٚظجم12أنٗ روْٛاو َاصز خداو8631
  نى ٚظجم نى ٚظجمغأنٗ روٚارا عهٙ يعزٔف8751
  نى ٚظجم نى ٚظجمغأنٗ روٚشٌ َجى اندٍٚ انعج8864ِٕ
خًض ٔخًظٌٕ 154055ذاَٛحايم  عهٙ يصطف89138ٗ
خًض عشزج 15غ15ذاَٛحدنم يذظٍ َج90136ًّ
طثع عشزج17غ17ذاَٛحرؤٖ يذًد خاند91100
اثُراٌ ٔطرٌٕ 164662ذاَٛحرٚى يذٙ اندٍٚ اتزاْٛى92151
ثالز ٔأرتعٌٕ 133043ذاَٛحطارج عٛظٗ دأد9391
طثع ٔطرٌٕ 155267ذاَٛحعثٛز يذًٕد كُا94188ٌ
فقظ عشزج درجاخ10غ10ذاَٛحَٕر عثد انقادر كهثٕو95198
صفز فقظ0غغذاَٛح ررٚى عٛظٗ دظ9625ٍ
طد عشزج 16غ16ذاَٛح رٚارا ياْز رطال9739ٌ
  نى ٚظجم نى ٚظجمغذاَٛح روشٛى دظٍ خاند98125
صفز فقظ0غغثانثحفاطًح دظٍ دظ99128ٍٛ

صفز فقظ0غغثانثحيٛزَا يذًد رطرى10036
فقظ عشزج درجاخ10غ10ثانثح رفاذٍ عهٙ انشهث101205ٙ
خًض ٔطثعٌٕ 175875راتعحايٛزِ يذًٕد قداح1022

:                يدقق كراتح

عًٛد انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يدقق قزاءج

4ي4ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛض شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ طهٛى


