
َظز٘عًهٙ
كتاتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجد

ثًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــأنٗجُٗ  عًار حزتا1253

تظع ٔعشز2929ٌٔـــــأنٗخهٕد  عٛظٗ طهٕو2244

غٛابغغـــــأنٗرتال  عهٙ يُصٕر3257

إحدٖ ٔثًا8181ٌَٕـــــأنٗرَٛى  اًٍٚ طٕٚدا4229ٌ

غٛابغغـــــأنٗرًٚا  ٚاطز دأد5241

غٛابغغـــــأنٗرٚٓاو  يصطفٗ صثز6207ِ

اثُتاٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــأنٗطارا  ٚاطٍٛ يصطف7243ٗ

خًض ٔطت6565ٌٕـــــأنٗشًٛاء  عثد انزحًٍ االعظز8231

20-19اٚقاف عاو 20-19اٚقاف عاو ـــــأنٗعهٕج  اتزاْٛى طهًٛا9237ٌ

غٛابغغـــــأنٗالَا  يانك يَٕض10236

ثًاَٙ ٔثًا8888ٌَٕـــــأنٗنٛال  ياْز درغاو11256

إحدٖ ٔخًظ5151ٌٕـــــأنٗيزٚى  عًاد عثد انقادر12246

ثالث ٔأرتع4343ٌٕـــــأنُْٗاء  نؤ٘ شاكز اغا13234

غٛابغغـــــأنٗٔفاء  ٚاطز رطال14208ٌ

فقط خًظٌٕ درجح5050ـــــأنٗ راسدشٛز عثد هللا عه15166ٙ

20-19 1اطتُفدخ ف20-19 1اطتُفدخ فـــــأنٗ راطزار يحظٍ حًاد16122

غٛابغغـــــأنٗ ررتا طعد شعثا17146ٌ

20-19اٚقاف عاو 20-19اٚقاف عاو ـــــأنٗ ررساٌ يُذر تدٔر18199

غٛابغغـــــأنٗ ررْاو عهٙ حظ19167ٍ

غٛابغغـــــأنٗ رسْزِ سكزٚا جٕاد20129

غٛابغغـــــأنٗ رضٛاء عثد انقادر تاكٛز21124

غٛابغغـــــأنٗ رعهٙ يحًد حظ22172ٌٕ

غٛابغغـــــأنٗ رعهٙ ْٛثى  طهًٛا23147ٌ

غٛابغغـــــأنٗ ركزطتٍٛ عًاد تزْٕو24132

غٛابغغـــــأنٗ رَارِ تشار شعثا25194ٌ

اندرجح انُٓائٛح
تسلسل
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وضع الطالباطى انطانةالجامعي
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َظز٘عًهٙ
كتاتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجد

اندرجح انُٓائٛح
تسلسل

الرقم 

وضع الطالباطى انطانةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/إرشاد نفسي/من مقررات السنة األولى(طفولة ومراهقة)علم نفس النمونتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم اإلرشاد النفسي

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رواّٚ طايٙ صثز26130ِ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روحال ْشاو عثاص274

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روخاند يعتصى كزد2896٘

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رورحاب طايز يزْج2958

فقط أرتعٌٕ درجح4040ـــــأنٗ رورغد قصٙ انحظ3087ٍ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روعهٙ فاٚش يحًٕد3168

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رونجٍٛ تظاو االتزاْٛى32109

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رونجٍٛ َٕٚض حظ3365ٍٛ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روياٚا حظٍٛ يصطف34119ٗ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رويزح َشاءِ احًد3526

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روْثّ طهًٛاٌ عثد هللا3653

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روْدٚم يحًد عه3798ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روْشار َدٚى يصطف38104ٗ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روٚشٌ َجى اندٍٚ انعج3964ِٕ

غٛابغغـــــتاَٛح رٚارا ياْز رطال4039ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــتاَٛح روشٛى حظٍ خاند41125

  

  

  

:                يدقق كتاتح

عًٛد انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ

:        يدقق قزاءج

2ي2ٍ

:            كاتة:                        قارئ

     رئٛض شعثح اإليتحاَاخ

            عهٙ طهٛى


