
َظش٘عًهٙ
كراتحسقًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

اثُراٌ ٔثالث3232ٌٕـــــأنٗاحًذ  ٕٚعف االحًذ1220

عثع ٔأستع4747ٌٕـــــأنٗايم  عٓٛم حغ2223ٍٛ

عد عششج1616ـــــأنٗاّٚ  ٚاعٍٛ يحًٕد3255

ثالز ٔخًغ5353ٌٕـــــأنٗجُٗ  عًاس حشتا4253

 عد دسجاخ فقط66ـــــأنٗخهٕد  عٛغٗ عهٕو5244

اثُراٌ ٔأستع4242ٌٕـــــأنٗسايا  عهٙ صْش6232ِ

غٛابغغـــــأنٗستال  عهٙ يُصٕس7257

ذغع ٔعر6969ٌٕـــــأنٗسَٛى  اًٍٚ عٕٚذا8229ٌ

ثالز ٔثًا8383ٌَٕـــــأنٗسْف  عهٙ حًٕد9228

خًظ ٔعر6565ٌٕـــــأنٗسٚى  يحٙ انذٍٚ حًٕد10248

إحذٖ ٔأستع4141ٌٕـــــأنٗسًٚا  ٚاعش دأد11241

غٛابغغـــــأنٗسٚٓاو  يصطفٗ صثش12207ِ

ذغع ٔعشش2929ٌٔـــــأنٗعاسا  ٚاعٍٛ يصطف13243ٗ

خًظ ٔخًغ5555ٌٕـــــأنٗشًٛاء  عثذ انشحًٍ االعغش14231

ثًاَٙ ٔخًغ5858ٌٕـــــأنٗعال  حًضِ عه15224ٙ

20-19اٚقاف عاو 20-19اٚقاف عاو ـــــأنٗعهٕج  اتشاْٛى عهًٛا16237ٌ

اثُراٌ ٔعشش2222ٌٔـــــأنٗفٛفٛاٌ  يغُّ يحًذ17212

غٛابغغـــــأنٗالَا  يانك يَٕظ18236

فقط عششٌٔ دسجح2020ـــــأنٗيشٚى  عًاد عثذ انقادس19246

عد ٔخًغ5656ٌٕـــــأنٗيُرٓٗ  يحًذ عاتذ20247ِ

أستع ٔأستع4444ٌٕـــــأنُْٗاء  نؤ٘ شاكش اغا21234

غٛابغغـــــأنٗٔفاء  ٚاعش سعال22208ٌ

اثُراٌ ٔعثع7272ٌٕـــــأنٗ ساحًذ عهٙ غص23171ّ

اثُرا عششج1212ـــــأنٗ ساصدشٛش عثذ هللا عه24166ٙ

20-19 1اعرُفذخ ف20-19 1اعرُفذخ فـــــأنٗ ساعشاس يحغٍ حًاد25122
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َظش٘عًهٙ
كراتحسقًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/إرشاد نفسي/من مقررات السنة األولى  علم النفس العامنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم اإلرشاد النفسي

انذسجح انُٓائٛح
ذغهغم

الرقم 

ٔضع انطانةاعى انطانةالجامعي

استع دسجاخ فقط44ـــــأنٗ سترٕل يذحد ضٕا26137

ثًاَٙ عششج1818ـــــأنٗ سدٚاَا خهٛم حهٕو27157

غٛابغغـــــأنٗ سستا ععذ شعثا28146ٌ

20-19اٚقاف عاو 20-19اٚقاف عاو ـــــأنٗ سسصاٌ يُزس تذٔس29199

غٛابغغـــــأنٗ سسْاو عهٙ حغ30167ٍ

عثع ٔعشش2727ٌٔـــــأنٗ سسٚاَا اتشاْٛى خطٛة31144

غٛابغغـــــأنٗ سصْشِ صكشٚا جٕاد32129

غٛابغغـــــأنٗ سضٛاء عثذ انقادس تاكٛش33124

صفش فقط00ـــــأنٗ سعال يانك يحًذ34192

غٛابغغـــــأنٗ سعهٙ يحًذ حغ35172ٌٕ

غٛابغغـــــأنٗ سعهٙ ْٛثى  عهًٛا36147ٌ

غٛابغغـــــأنٗ سكشعرٍٛ عًاد تشْٕو37132

ثًاَٙ ٔعر6868ٌٕـــــأنٗ سَاسِ تشاس شعثا38194ٌ

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سواّٚ عايٙ صثش39130ِ

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سواٚٓى يحًذ يحفٕض4029

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سوتاَح عهًٛاٌ َٕفم41112

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سوجٕنٛا اصف طٕٚم42111

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سوخانذ يعرصى كشد4396٘

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سوسحاب عايش يشْج4458

استع دسجاخ فقط44ـــــأنٗ سوسغذ قصٙ انحغ4587ٍ

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سوعهٙ فاٚض يحًٕد4668

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سوكهٕد انٛاط َعٕو4789

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سونجٍٛ تغاو االتشاْٛى48109

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سونجٍٛ َٕٚظ حغ4965ٍٛ

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سوياٚا حغٍٛ يصطف50119ٗ
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سٚى عهًٌٕٛ.د.أ
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َظش٘عًهٙ
كراتحسقًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/إرشاد نفسي/من مقررات السنة األولى  علم النفس العامنتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم اإلرشاد النفسي

انذسجح انُٓائٛح
ذغهغم

الرقم 

ٔضع انطانةاعى انطانةالجامعي

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سويشح َشاءِ احًذ5126

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سوْثّ عهًٛاٌ عثذ هللا5253

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سوْذٚم يحًذ عه5398ٙ

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سوْضاس َذٚى يصطف54104ٗ

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سوٚاسا عهٙ يعشٔف5551

  نى ٚغجم نى ٚغجمـــــأنٗ سوٚضٌ َجى انذٍٚ انعج5664ِٕ

فقط عرٌٕ دسجح6060ـــــذاَٛحاحغاٌ عثذ انقادس حغ57161ٕ

غٛابغغـــــذاَٛححال احًذ فخٕس58114

غٛابغغـــــذاَٛحعاسج عٛغٗ دأد5991

أستع ٔخًغ5454ٌٕـــــذاَٛحعثٛش يحًٕد كُا60188ٌ

غٛابغغـــــذاَٛحيشح احًذ احًذ61197

اثُرا عششج1212ـــــذاَٛحَٕس فاٚض عذس62190ِ

عثع ٔعثع7777ٌٕـــــثانثحسؤٖ صٚاد جثٕس6332

غٛابغغـــــثانثحسٚى ذٛغٛش عه6410ٙ

غٛابغغـــــثانثحعال ٕٚعف عذتا65113

عد ٔذغع9696ٌٕـــــثانثحْاجش يحًٕد ركش6699ٖ

  

  

:                يذقق كراتح
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