
ّظزٛػَيٜ
مراتحرقَا100ًٍِ ال ٝ٘جد

طد ٗطر6666ُ٘ـــــاٗىٚاحَد  ٝ٘طف االحَد1220

أرتغ ٗطر6464ُ٘ـــــاٗىٚاٝٔ  ٝاطِٞ ٍحَ٘د2255

خَض ٗثالث3535ُ٘ـــــاٗىٚخي٘د  ػٞظٚ طي3244ً٘

ثالز ٗخَظ5353ُ٘ـــــاٗىٚراٍا  ػيٜ سٕز4232ٓ

غٞابؽؽـــــاٗىٚرتاه  ػيٜ ٍْص٘ر5257

أرتغ ٗطر6464ُ٘ـــــاٗىٚرٌّٞ  اَِٝ ط٘ٝدا6229ُ

أرتغ ٗخَظ5454ُ٘ـــــاٗىٚرٌٝ  ٍفٞد ػث٘د7251

غٞابؽؽـــــاٗىٚرٖٝاً  ٍصطفٚ صثز8207ٓ

غٞابؽؽـــــاٗىٚشذٙ  ذَاً ٍحَد9245

غٞابؽؽـــــاٗىٚػال  حَشٓ ػي10224ٜ

20-19اٝقاف ػاً 20-19اٝقاف ػاً ـــــاٗىٚػي٘ج  اتزإٌٞ طيَٞا11237ُ

فقظ أرتؼُ٘ درجح4040ـــــاٗىٚفٞفٞاُ  ٍظْٔ ٍحَد12212

غٞابؽؽـــــاٗىٚالّا  ٍاىل ٍّ٘ض13236

غٞابؽؽـــــاٗىٍْٚرٖٚ  ٍحَد ػاتد14247ٓ

غٞابؽؽـــــاٗىٚٗفاء  ٝاطز رطال15208ُ

فقظ طثؼُ٘ درجح7070ـــــاٗىٚ راسدشٞز ػثد هللا ػي16166ٜ

20-19 1اطرْفدخ ف20-19 1اطرْفدخ فـــــاٗىٚ راطزار ٍحظِ حَاد17122

ثَاّٜ ٗخَظ5858ُ٘ـــــاٗىٚ رتر٘ه ٍدحد ض٘ا18137

ثَاّٜ ٗطثؼ7878ُ٘ـــــاٗىٚ ردٝاّا خيٞو حي19157ً٘

غٞابؽؽـــــاٗىٚ ررتا طؼد شؼثا20146ُ

20-19اٝقاف ػاً 20-19اٝقاف ػاً ـــــاٗىٚ ررساُ ٍْذر تدٗر21199

غٞابؽؽـــــاٗىٚ ررٕاً ػيٜ حظ22167ِ

فقظ ػشزُٗ درجح2020ـــــاٗىٚ ررٝاّا اتزإٌٞ خطٞة23144

غٞابؽؽـــــاٗىٚ رسٕزٓ سمزٝا ج٘اد24129

غٞابؽؽـــــاٗىٚ رضٞاء ػثد اىقادر تامٞز25124

اىدرجح اىْٖائٞح
ذظيظو

الرقم 

ٗضغ اىطاىةاطٌ اىطاىةالجامعي
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اىدرجح اىْٖائٞح
ذظيظو

الرقم 

ٗضغ اىطاىةاطٌ اىطاىةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
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غٞابؽؽـــــاٗىٚ رػيٜ ٍحَد حظ26172ُ٘

غٞابؽؽـــــاٗىٚ رػيٜ ٕٞثٌ  طيَٞا27147ُ

غٞابؽؽـــــاٗىٚ رمزطرِٞ ػَاد تز28132ًٕ٘

ذظغ ٗطر6969ُ٘ـــــاٗىٚ رّارٓ تشار شؼثا29194ُ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًاٝٔ طاٍٜ صثز30130ٓ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًاٌٖٝ ٍحَد ٍحف٘ض3129

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًتاّح طيَٞاُ ّ٘فو32112

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًج٘ىٞا اصف ط٘ٝو33111

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًحال ٕشاً ػثاص344

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًخاىد ٍؼرصٌ مزد3596ٛ

 ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًرحاب طاٍز ٍزٕج3658

فقظ ػشزُٗ درجح2020ـــــاٗىٚ رًرغد قصٜ اىحظ3787ِ

غٞابؽؽـــــاٗىٚ رًشَٞاء ٍطاع طال38201ٍٔ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًػيٜ فاٝش ٍحَ٘د3968

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًمي٘د اىٞاص ّؼ4089ً٘

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًىجِٞ تظاً االتزا41109ٌٕٞ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٍاٝا حظِٞ ٍصطف42119ٚ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٍزح ّشاءٓ احَد4326

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٍزٌٝ حظِ طال449ٍٜ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٕثٔ طيَٞاُ ػثد هللا4553

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٕدٝو ٍحَد ػي4698ٜ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٕشار ّدٌٝ ٍصطف47104ٚ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٝارا ػيٜ ٍؼزٗف4851

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٝشُ ّجٌ اىدِٝ اىؼج4964ٓ٘

فقظ طرُ٘ درجح6060ـــــذاّٞحاٍو  ػيٜ ٍصطف50138ٚ

:                ٍدقق مراتح

ػَٞد اىنيٞح   

رٌٝ طيَُٞ٘.د.أ
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ّظزٛػَيٜ
مراتحرقَا100ًٍِ ال ٝ٘جد

اىدرجح اىْٖائٞح
ذظيظو

الرقم 

ٗضغ اىطاىةاطٌ اىطاىةالجامعي

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

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم اإلرشاد النفسي

غٞابؽؽـــــذاّٞحاٝٔ ٗفٞق صٞ٘ح51154

اثْراُ ٗطر6262ُ٘ـــــذاّٞحج٘د طاله ٍ٘ط52186ٚ

ثالز ٗثالث3333ُ٘ـــــذاّٞحرٌٝ ّدٌٝ سْٝة5390

غٞابؽؽـــــذاّٞحرٌٝ ٝ٘طف احَد5480

أرتغ ٗذظؼ9494ُ٘ـــــذاّٞحط٘طاُ تطزص ٍثارك55160

اثْراُ ٗثَا8282ُّ٘ـــــذاّٞحمارٗه ّضاه خيٞو56180

غٞابؽؽـــــذاّٞحٍزح سٝاد صٞ٘ح57174

طثغ ٗخَظ5757ُ٘ـــــذاّٞحٍٞض ٍٞشاه طَؼا5861ُ

5050ـــــذاّٞحّ٘ر فاٝش ػدر59190ٓ

اثْراُ ٗأرتؼ4242ُ٘ـــــذاّٞحٗفاء ػثد اىقادر فر٘ح60181

غٞابؽؽـــــذاّٞحٗئاً غظاُ ٍزػ61156ٜ

غٞابؽؽـــــذاّٞح رٕثٔ ّضاه ٍصطف62204ٚ

غٞابؽؽـــــذاّٞح رٝارا ٍإز رطال6339ُ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــذاّٞح رًشٌٞ حظِ خاىد64125

غٞابؽؽـــــثاىثحاالء طاٍز ػي6584ٜ

أرتغ ٗخَظ5454ُ٘ـــــثاىثحػثٞز ػيٜ قث66127٘

غٞابؽؽـــــثاىثح رفاذِ ػيٜ اىشيث67205ٜ

  

  

:                ٍدقق مراتح

ػَٞد اىنيٞح   

رٌٝ طيَُٞ٘.د.أ

:        ٍدقق قزاءج
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     رئٞض شؼثح اإلٍرحاّاخ

            ػيٜ طيٌٞ


