
َظزيعًهً
كتاتحرقًا100ًيٍ ال ٌٕجد

فقط خًسٌٕ درجح5050ـــــأنىاٌّ  ٌاسٍٍ يحًٕد1255

فقط ثًإٌَ درجح8080ـــــأنىجُى  عًار حزتا2253

خًس ٔعشز2525ٌٔـــــأنىحال  فادي خهٍم3213

فقط عشزٌٔ درجح2020ـــــأنىخهٕد  عٍسى سهٕو4244

فقط عشزٌٔ درجح2020ـــــأنىرايا  عهً سْز5232ِ

فقط عشزٌٔ درجح2020ـــــأنىرايٍا  يانك صقٕر6211

غٍابغغـــــأنىرتال  عهً يُصٕر7257

غٍابغغـــــأنىرٌٓاو  يصطفى صثز8207ِ

20-19اٌقاف عاو 20-19اٌقاف عاو ـــــأنىعهٕج  اتزاٍْى سهًٍا9237ٌ

غٍابغغـــــأنىالَا  يانك يَٕس10236

غٍابغغـــــأنىٔفاء  ٌاسز رسال11208ٌ

فقط عشزٌٔ درجح2020ـــــأنى راحًد عهً غص12171ّ

فقط خًسٌٕ درجح5050ـــــأنى راسدشٍز عثد هللا عه13166ً

نى ٌسجم20-19 1اسُفدخ فـــــأنى راسزار يحسٍ حًاد14122

غٍابغغـــــأنى ررتا سعد شعثا15146ٌ

20-19اٌقاف عاو 20-19اٌقاف عاو ـــــأنى ررساٌ يُذر تدٔر16199

غٍابغغـــــأنى ررْاو عهً حس17167ٍ

غٍابغغـــــأنى رسْزِ سكزٌا جٕاد18129

غٍابغغـــــأنى رضٍاء عثد انقادر تاكٍز19124

غٍابغغـــــأنى رعهً يحًد حس20172ٌٕ

غٍابغغـــــأنى رعهً ٍْثى  سهًٍا21147ٌ

غٍابغغـــــأنى ركزستٍٍ عًاد تزْٕو22132

فقط خًسٌٕ درجح5050ـــــأنى رياٌا اتزاٍْى دٌٕب23189

  نى ٌسجم نى ٌسجمـــــأنى رواٌّ سايً صثز24130ِ

  نى ٌسجم نى ٌسجمـــــأنى روآٌى يحًد يحفٕض2529

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/إرشاد نفسي/من مقررات السنة األولىاللغة العربية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم اإلرشاد النفسي

اندرجح انُٓائٍح
تسهسم

الرقم 

ٔضع انطانةاسى انطانةالجامعي

:                يدقق كتاتح

عًٍد انكهٍح   

رٌى سهًٌٍٕ.د.أ

:        يدقق قزاءج

2ي1ٍ

:            كاتة:                        قارئ

     رئٍس شعثح اإليتحاَاخ

            عهً سهٍى



َظزيعًهً
كتاتحرقًا100ًيٍ ال ٌٕجد

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل أول/إرشاد نفسي/من مقررات السنة األولىاللغة العربية  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم اإلرشاد النفسي

اندرجح انُٓائٍح
تسهسم

الرقم 

ٔضع انطانةاسى انطانةالجامعي

  نى ٌسجم نى ٌسجمـــــأنى روتاَح سهًٍاٌ َٕفم26112

  نى ٌسجم نى ٌسجمـــــأنى روجٕنٍا اصف طٌٕم27111

  نى ٌسجم نى ٌسجمـــــأنى روخاند يعتصى كزدي2896

  نى ٌسجم نى ٌسجمـــــأنى روياٌا حسٍٍ يصطفى29119

  نى ٌسجم نى ٌسجمـــــأنى رويزح َشاءِ احًد3026

  نى ٌسجم نى ٌسجمـــــأنى رويزٌى حسٍ سالي319ً

  نى ٌسجم نى ٌسجمـــــأنى روْثّ سهًٍاٌ عثد هللا3253

  نى ٌسجم نى ٌسجمـــــأنى روْدٌم يحًد عه3398ً

  نى ٌسجم نى ٌسجمـــــأنى روْشار َدٌى يصطفى34104

  نى ٌسجم نى ٌسجمـــــأنى روٌشٌ َجى اندٌٍ انعج3564ِٕ

خًس عشزج1515ـــــتاٍَحراٍَّ سهًٍاٌ انعثد3686ٔ

فقط خًسٌٕ درجح5050ـــــتاٍَحيً ٌٕسف عٍسى37182

  

  

:                يدقق كتاتح

عًٍد انكهٍح   

رٌى سهًٌٍٕ.د.أ

:        يدقق قزاءج

2ي2ٍ

:            كاتة:                        قارئ

     رئٍس شعثح اإليتحاَاخ

            عهً سهٍى


