
80:عالهت الوقرر٦0:عدد الوتقدهٍن (االيتذاٌ يؤتًت)جاهعت طرطوس 

٢0٢0/09/١٦:تارٌخ التصحٍخ٥٣:عدد الناجحٍن التربٍت :كلٍت 

٦٢:  اعلى عالهت %88,٣٣:نسبت النجاح نفسًإرشاد

٣0:  ادنى عالهت 

٤٦,7٣٣:هتوسط العالهاث

رقمًا
43ادًد  ٕٚسف االدًد1157

50انًٗ  سايز دٚة2158

53اياَٙ  يذًد درٔٚش3159

46ايم  سٓٛم دس4160ٍٛ

33اّٚ  ٚاسٍٛ يذًٕد5161

48تتٕل  رضٕاٌ َد6162ِ

42جُٗ  عًار دزتا7163

61جُٗ  يصطفٗ قدس8164ّٛ

54دال  عًاد خطٛة9165

59دال  فاد٘ خهٛم10166

42دُاٌ  عثد هللا ٚذ11167ٙ

38خهٕد  عٛسٗ سهٕو12168

42دٚاَا  دٛدر جُٕد13169

43رايا  عهٙ سْز14170ِ

42رايا  يذًٕد ادًد15171

49رايٛا  يانك صقٕر16172

52رشا  يذًد كد17174٘

51رَٛى  اًٍٚ سٕٚدا18175ٌ

47رْاو  شاد٘ عًزا19176ٌ

45رْف  عهٙ دًٕد20177

43رٚى  يذٙ اندٍٚ دًٕد21178

40رٚى  يفٛد عثٕد22179

32رًٚا  ٚاسز دأد23180

42سارا  ٚاسٍٛ يصطف24182ٗ

52سالف  دافظ انسٛد25183

56سالفا  عدَاٌ ٕٚسف26184

55سُٗ  يذسٍ عزات27185ٙ

51سٓاو  سْٛز انجُد28186٘

41شذٖ  تًاو يذًد29187

40شًٛاء  عثد انزدًٍ االعسز30188

اسم الطالبالتسمسل الرقم االمتحاني

هن هقرراث السنت األولى ـ فصل ثانً علن النفس التربوي نتائج هقرر

٢0٢0-٢0١9الدورة الثانٍت هن العام الدراسً 

ثالث ومخسون
ست وأربعون
ثالث وثالثون
مثاين وأربعون
اثنتان وأربعون

فقط مخسون درجة

كتابة
الدرجة

ثالث وأربعون

اثنتان وأربعون
ثالث وأربعون
اثنتان وأربعون
تسع وأربعون
اثنتان ومخسون

إحدى وستون
أربع ومخسون
تسع ومخسون
اثنتان وأربعون
مثاين وثالثون

اثنتان وثالثون
اثنتان وأربعون
اثنتان ومخسون
ست ومخسون
مخس ومخسون

إحدى ومخسون
سبع وأربعون
مخس وأربعون
ثالث وأربعون

فقط أربعون درجة

إحدى ومخسون
إحدى وأربعون

فقط أربعون درجة
ريم سليمون  .د.أ:  عميد الكلية 
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:      مدرس المقرر:                  رئيس شعبة االمتحانات 

     



80:عالهت الوقرر٦0:عدد الوتقدهٍن (االيتذاٌ يؤتًت)جاهعت طرطوس 

٢0٢0/09/١٦:تارٌخ التصحٍخ٥٣:عدد الناجحٍن التربٍت :كلٍت 

٦٢:  اعلى عالهت %88,٣٣:نسبت النجاح نفسًإرشاد

٣0:  ادنى عالهت 

٤٦,7٣٣:هتوسط العالهاث

رقمًا اسم الطالبالتسمسل الرقم االمتحاني

هن هقرراث السنت األولى ـ فصل ثانً علن النفس التربوي نتائج هقرر

٢0٢0-٢0١9الدورة الثانٍت هن العام الدراسً 

كتابة
الدرجة

ثالث وأربعون 58عائشّ  تشار عًٛش31189

51عثٛز  ريضاٌ اتزاْٛى32190

49عال  دًشِ عه33191ٙ

50غُٗ  يذًد ادٚة انثشاع34192ٙ

39فٛفٛاٌ  يسُّ يذًد35193

54الَا  صثذٙ داؤد36194

62نٛال  ياْز درغاو37196

47يزح  إَر صانخ38197

46يزٚى  عًاد عثد انقادر39198

50يُح هللا  يصطفٗ انضاٚع40199

48يُتٓٗ  يذًد عاتد41200ِ

39ْدٚم  عهٙ يعُا42201

48ْدٚم  ْٛثى ادًد43202

50ُْاء  نؤ٘ شاكز اغا44203

56ْٛهٍٛ  يُعى سهًٛا45204ٌ

52ُٚال  عثد انكزٚى خضٕر46206

40ادًد عهٙ غص47232ّ

40تتٕل يددت ضٕا48233

52دٚاَا خهٛم دهٕو49234

47رايا ادًد سهًٛا50235ٌ

40رٚاَا اتزاْٛى خطٛة51237

39عال يانك يذًد52240

42ياٚا اتزاْٛى دٕٚب53244

40َارِ تشار شعثا54245ٌ

47رغد قصٙ انذس55246ٍ

40ايم  عهٙ يصطف56247ٗ

46رٚى يذٙ اندٍٚ اتزاْٛى57250

30سارج عٛسٗ دأد58251

52عثٛز يذًٕد كُا59252ٌ

58ايٛزِ يذًٕد قداح60259

تسع وأربعون
فقط مخسون درجة

تسع وثالثون
أربع ومخسون
اثنتان وستون

مثاين ومخسون
إحدى ومخسون

مثاين وأربعون
فقط مخسون درجة

ست ومخسون
اثنتان ومخسون

فقط أربعون درجة

سبع وأربعون
ست وأربعون

فقط مخسون درجة
مثاين وأربعون
تسع وثالثون

اثنتان وأربعون
فقط أربعون درجة

سبع وأربعون
فقط أربعون درجة

ست وأربعون

فقط أربعون درجة
اثنتان ومخسون
سبع وأربعون

فقط أربعون درجة
تسع وثالثون

فقط ثالثون درجة
ناجحة سابقًا
مثاين ومخسون

ريم سليمون  .د.أ:  عميد الكلية 
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