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مراتحرقَا80ًٍِ 20ٍِ 

اثْراُ ٗثالث102232ُ٘اٗىٚادَذ  ٝ٘طف االدَذ1220

طثغ ٗخَظ164157ُ٘اٗىٚاىَٚ  طاٍز دٝة2252

فقظ طرُ٘ درجح164460اٗىٚاٍاّٜ  ٍذَذ درٗٝش3249

إدذٙ ٗثالث121931ُ٘اٗىٚاٍو  طٖٞو دظ4223ِٞ

خَض ٗػشز101525ُٗاٗىٚاٝٔ  ٝاطِٞ ٍذَ٘د5255

طد ٗأرتؼ163046ُ٘اٗىٚتر٘ه  رض٘اُ ّذ6209ٓ

أرتغ ٗثالث122234ُ٘اٗىٚجْٚ  ػَار دزتا7253

ذظغ ٗخَظ203959ُ٘اٗىٚجْٚ  ٍصطفٚ قذط8239ٔٞ

أرتغ ٗخَظ104454ُ٘اٗىٚدال  ػَاد خطٞة9235

فقظ خَظُ٘ درجح183250اٗىٚدال  فادٛ خيٞو10213

غٞابؽؽؽاٗىٚدْاُ  ػثذ هللا ٝذ11258ٜ

خَض ٗػشز141125ُٗاٗىٚخي٘د  ػٞظٚ طي12244ً٘

غٞابؽؽ12اٗىٚدٝاّا  دٞذر جْ٘د13226

طد ٗػشز18826ُٗاٗىٚراٍا  ػيٜ سٕز14232ٓ

خَض ٗطر184765ُ٘اٗىٚراٍا  ٍذَ٘د ادَذ15219

خَض ٗثالث82735ُ٘اٗىٚراٍٞا  ٍاىل صق٘ر16211

غٞابؽؽؽاٗىٚرتاه  ػيٜ ٍْص٘ر17257

ذظغ ٗثَا147589ُّ٘اٗىٚرشا  ٍذَذ مذ18217ٛ

طثغ ٗثالث82937ُ٘اٗىٚرٌّٞ  اَِٝ ط٘ٝذا19229ُ

طثغ ٗخَظ183957ُ٘اٗىٚرٕاً  شادٛ ػَزا20221ُ

طثغ ٗأرتؼ143347ُ٘اٗىٚرٕف  ػيٜ دَ٘د21228

إدذٙ ٗثالث82331ُ٘اٗىٚرٌٝ  ٍذٜ اىذِٝ دَ٘د22248

أرتغ ٗػشز121224ُٗاٗىٚرٌٝ  ٍفٞذ ػث٘د23251

اثْراُ ٗأرتؼ103242ُ٘اٗىٚرَٝا  ٝاطز داٗد24241

غٞابؽؽؽاٗىٚرٖٝاً  ٍصطفٚ صثز25207ٓ
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ذظيظو

الرقم 

ٗضغ اىطاىةاطٌ اىطاىةالجامعي

إدذٙ ٗخَظ183351ُ٘اٗىٚطارا  ٝاطِٞ ٍصطف26243ٚ

فقظ خَظُ٘ درجح123850اٗىٚطالف  دافظ اىظٞذ27230

خَض ٗطر145165ُ٘اٗىٚطالفا  ػذّاُ ٝ٘طف28214

طد ٗخَظ124456ُ٘اٗىٚطْٚ  ٍذظِ ػزات29242ٜ

طد ٗطثؼ106676ُ٘اٗىٚطٖاً  سٕٞز اىجْذ30218ٛ

ذظغ ٗأرتؼ84149ُ٘اٗىٚشذٙ  ذَاً ٍذَذ31245

ذظغ ٗثالث182139ُ٘اٗىٚشَٞاء  ػثذ اىزدَِ االػظز32231

اثْراُ ٗطر184462ُ٘اٗىٚػائشٔ  تشار ػَٞش33238

أرتغ ٗخَظ144054ُ٘اٗىٚػثٞز  رٍضاُ اتزا34240ٌٕٞ

فقظ طثؼُ٘ درجح125870اٗىٚػال  دَشٓ ػي35224ٜ

20-19اٝقاف ػاً 20-19اٝقاف ػاً ؽاٗىٚػي٘ج  اتزإٌٞ طيَٞا36237ُ

ثالز ٗثالث102333ُ٘اٗىٚغْٚ  ٍذَذ ادٝة اىثشاػ37227ٜ

طثغ ٗثالث82937ُ٘اٗىٚفٞفٞاُ  ٍظْٔ ٍذَذ38212

اثْراُ ٗطر184462ُ٘اٗىٚالّا  صثذٜ داؤد39233

غٞابؽؽؽاٗىٚالّا  ٍاىل ٍّ٘ض40236

ذظغ ٗخَظ104959ُ٘اٗىٚىٞاه  ٍإز درغا41256ً

فقظ طثؼُ٘ درجح185270اٗىٍٚزح  اّ٘ر صاىخ42210

طثغ ٗثالث142337ُ٘اٗىٍٚزٌٝ  ػَاد ػثذ اىقادر43246

اثْراُ ٗأرتؼ182442ُ٘اٗىٍْٚح هللا  ٍصطفٚ اىضاٝغ44254

طد ٗخَظ124456ُ٘اٗىٍْٚرٖٚ  ٍذَذ ػاتذ45247ٓ

طثغ ٗثالث3737ُ٘ؽاٗىٕٚذٝو  ػيٜ ٍؼْا46250

ذظغ ٗطر105969ُ٘اٗىٕٚذٝو  ٕٞثٌ ادَذ47215

غٞابؽؽؽاٗىْٕٚاء  ىؤٛ شامز اغا48234

خَض ٗأرتؼ103545ُ٘اٗىٕٚٞيِٞ  ٍْؼٌ طيَٞا49222ُ

غٞابؽؽؽاٗىٚٗفاء  ٝاطز رطال50208ُ

:                ٍذقق مراتح

ػَٞذ اىنيٞح   

رٌٝ طيَُٞ٘.د.أ

:        ٍذقق قزاءج
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جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم اإلرشاد النفسي

اىذرجح اىْٖائٞح
ذظيظو

الرقم 

ٗضغ اىطاىةاطٌ اىطاىةالجامعي

طثغ ٗطثؼ126577ُ٘اٗىْٚٝاه  ػثذ اىنزٌٝ خض٘ر51216

ذظغ ٗأرتؼ183149ُ٘اٗىٚ رادَذ ػيٜ غص52171ٔ

20-19 1اطْفذخ ف20-19 1اطْفذخ فؽاٗىٚ راطزار ٍذظِ دَاد53122

ثالز ٗثالث151833ُ٘اٗىٚ رتر٘ه ٍذدد ض٘ا54137

غٞابؽؽ10اٗىٚ ردٝاّا خيٞو دي55157ً٘

غٞابؽؽؽاٗىٚ ررتا طؼذ شؼثا56146ُ

20-19اٝقاف ػاً 20-19اٝقاف ػاً 16اٗىٚ ررساُ ٍْذر تذٗر57199

فقظ ثالثُ٘ درجح171330اٗىٚ ررٝاّا اتزإٌٞ خطٞة58144

غٞابؽؽؽاٗىٚ رسٕزٓ سمزٝا ج٘اد59129

غٞابؽؽؽاٗىٚ رضٞاء ػثذ اىقادر تامٞز60124

خَض ٗثالث191635ُ٘اٗىٚ رػال ٍاىل ٍذَذ61192

غٞابؽؽؽاٗىٚ رػيٜ ٍذَذ دظ62172ُ٘

غٞابؽؽؽاٗىٚ رػيٜ ٕٞثٌ  طيَٞا63147ُ

غٞابؽؽؽاٗىٚ رمزطرِٞ ػَاد تز64132ًٕ٘

غٞابؽؽؽاٗىٚ رّارٓ تشار شؼثا65194ُ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوؽاٗىٚ رًاٝٔ طاٍٜ صثز66130ٓ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوؽاٗىٚ رًاٌٖٝ ٍذَذ ٍذف٘ض6729

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجو15اٗىٚ رًتاّح طيَٞاُ ّ٘فو68112

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجو14اٗىٚ رًج٘ىٞا اصف ط٘ٝو69111

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجو8اٗىٚ رًدال ٕشاً ػثاص704

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوؽاٗىٚ رًخاىذ ٍؼرصٌ مزد7196ٛ

ذظغ ػشزج61319اٗىٚ رًرغذ قصٜ اىذظ7287ِ

أرتغ ػشزج1414ؽاٗىٚ رًشَٞاء ٍطاع طال73201ٍٔ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجو16اٗىٚ رًػيٜ فاٝش ٍذَ٘د7468

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجو20اٗىٚ رًمي٘د اىٞاص ّؼ7589ً٘

:                ٍذقق مراتح

ػَٞذ اىنيٞح   

رٌٝ طيَُٞ٘.د.أ

:        ٍذقق قزاءج
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2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/إرشاد نفسي/من مقررات السنة األولىاإلحصاء الوصفي  نتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم اإلرشاد النفسي

اىذرجح اىْٖائٞح
ذظيظو

الرقم 

ٗضغ اىطاىةاطٌ اىطاىةالجامعي

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوؽاٗىٚ رًىجِٞ تظاً االتزا76109ٌٕٞ
  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجو8اٗىٚ رًٍاٝا دظِٞ ٍصطف77119ٚ
  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوؽاٗىٚ رًٍزح ّشاءٓ ادَذ7826
  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجو8اٗىٚ رًٍزٌٝ دظِ طال799ٍٜ
  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجو14اٗىٚ رًٕثٔ طيَٞاُ ػثذ هللا8053
  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجو14اٗىٚ رًٕذٝو ٍذَذ ػي8198ٜ
  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجو8اٗىٚ رًٕشار ّذٌٝ ٍصطف82104ٚ
  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجو10اٗىٚ رًٝارا ػيٜ ٍؼزٗف8351
  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوؽاٗىٚ رًٝشُ ّجٌ اىذِٝ اىؼج8464ٓ٘
أرتغ ٗثالث171734ُ٘ذاّٞحاٍرظاه ادَذ اتزا85185ٌٕٞ
أرتغ ٗأرتؼ162844ُ٘ذاّٞحاٝٔ ٗفٞق صٞ٘ح86154
ذظغ ػشزج13619ذاّٞحدػاء ادَذ ػٞظ8794ٚ
ذظغ ٗػشز161329ُٗذاّٞحرٕف ػيٜ دظ88134ِٞ
غٞابؽؽ11ذاّٞحرٌٝ ٝ٘طف ادَذ8980
إدذٙ ٗػشز61521ُٗذاّٞحطارج ػٞظٚ داٗد9091
غٞابؽؽ16ذاّٞحمارٗه ّضاه خيٞو91180
ذظغ ٗثالث122739ُ٘ذاّٞحٍاٝا ٍذَذ ػثذ اىنز92120ٌٝ
أرتغ ٗثالث142034ُ٘ذاّٞحٍٞض ٍٞشاه طَؼا9361ُ
غٞابؽؽ16ذاّٞحٝارا ػذٗاُ فشر٘ك94121
غٞابؽؽ4ذاّٞح ردال ٝاطز ٍٞا958
غٞابؽؽ5ذاّٞح ررٌٝ ػٞظٚ دظ9625ِ
غٞابؽؽ10ذاّٞح رىَا دْا خ٘ر971ٛ
غٞابؽؽؽذاّٞح رٕثٔ ّضاه ٍصطف98204ٚ
غٞابؽؽ12ثاىثحتشزٙ ّذٌٝ دٝ٘ب9979

غٞابؽؽ8ثاىثحرٗاُ فخز ٍذَذ10033
ثَاّٜ ٗػشز111728ُٗثاىثحمالدٝض ادَذ طيَٞا101117ُ
غٞابؽؽ11ثاىثح رفاذِ ػيٜ اىشيث102205ٜ
فقظ ثالثُ٘ درجح121830راتؼحٗالء ٍذَ٘د ػاص103206ٜ

:                ٍذقق مراتح

ػَٞذ اىنيٞح   

رٌٝ طيَُٞ٘.د.أ

:        ٍذقق قزاءج
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