
َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

خًص ٔذطع9595ٌٕـــــذاَٛحادطاٌ عثذ انقادر دط1161ٕ

اثُراٌ ٔضثع7272ٌٕـــــذاَٛحاالء عًراٌ صارو2169

ضثع ٔضر6767ٌٕـــــذاَٛحانٓاو خانذ عاشٕر3191

ضد ٔضر6666ٌٕـــــذاَٛحايرطال ادًذ اتراْٛى4185

ضثع ٔضثع7777ٌٕـــــذاَٛحايم  عهٙ يصطف5138ٗ

اثُراٌ ٔذطع9292ٌٕـــــذاَٛحايُح َثٛم عثذ انجهٛم6153

ثًاَٙ ٔضثع7878ٌٕـــــذاَٛحايٛرِ عهٙ دط7184ٍ

إدذٖ ٔضثع7171ٌٕـــــذاَٛحاٚح  خانذ ك8152ًٌٕ

خًص ٔضثع7575ٌٕـــــذاَٛحاّٚ ٔفٛق صٕٛح9154

ثًاَٙ ٔضر6868ٌٕـــــذاَٛحترٕل تاضى رضرى10177

ثالز ٔأرتع4343ٌٕـــــذاَٛحترٕل ضهًاٌ دغ1182ًّ

 يائح درجح فقظ100100ـــــذاَٛحجُٗ ادًذ ادًذ12173

أرتع ٔضثع7474ٌٕـــــذاَٛحجٕد طالل يٕض13186ٗ

أرتع ٔثًا8484ٌَٕـــــذاَٛحدطٍ عادل جثٛه14135ٙ

فقظ أرتعٌٕ درجح4040ـــــذاَٛحدال ادًذ فخٕر15114

ضد ٔخًط5656ٌٕـــــذاَٛحدعاء ادًذ عٛط1694ٗ

ضد ٔضثع7676ٌٕـــــذاَٛحدنم يذطٍ َج17136ًّ

أرتع ٔذطع9494ٌٕـــــذاَٛحدٚاَا عًراٌ َٕح18162

درجراٌ فقظ22ـــــذاَٛحراتعّ َثٛم عذ19176ّٚٔ

ضثع ٔضر6767ٌٕـــــذاَٛحراَّٛ ضهًٛاٌ انعثذ2086ٔ

ثالز ٔثًا8383ٌَٕـــــذاَٛحرتا عهٙ دًذٔظ21149

ضثع ٔضثع7777ٌٕـــــذاَٛحرزاٌ ياْر دٔيٛظ22164

ذطع ٔثًا8989ٌَٕـــــذاَٛحرْف عهٙ دط23134ٍٛ

ذطع ٔثًا8989ٌَٕـــــذاَٛحرٔجُٛا اتراْٛى فرٕح24106

ذطع ٔضر6969ٌٕـــــذاَٛحرؤٖ يذًذ خانذ25100
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فقظ ضرٌٕ درجح6060ـــــذاَٛحرٚى يذٙ انذٍٚ اتراْٛى26151

ثًاَٙ ٔخًط5858ٌٕـــــذاَٛحرٚى َذٚى زُٚة2790

ضثع ٔضر6767ٌٕـــــذاَٛحرٚى ٕٚضف ادًذ2880

أرتع ٔثالث3434ٌٕـــــذاَٛحضارج عٛطٗ دأد2991

غٛابغغـــــذاَٛحضاَذ٘ ضٛف انذٍٚ ضرٛر30115ّ

فقظ ذطعٌٕ درجح9090ـــــذاَٛحضًاح عثذ انْٕاب ْار31170ٌٔ

 يائح درجح فقظ100100ـــــذاَٛحضُاء يصطفٗ عثٛذ جْٕر32131

إدذٖ ٔضثع7171ٌٕـــــذاَٛحضٓر اصف عٛط33163ٗ

ذطع ٔضر6969ٌٕـــــذاَٛحضٕزاٌ يذًذ اضايح انكرو34133

فقظ ثًإٌَ درجح8080ـــــذاَٛحضٕضاٌ تطرش يثارك35160

أرتع ٔخًط5454ٌٕـــــذاَٛحصثا ضهًاٌ كطٛخ3685

غٛابغغـــــذاَٛحصثا يذًٕد انشًان3767ٙ

خًص ٔضر6565ٌٕـــــذاَٛحعثٛر يذًٕد كُا38188ٌ

إدذٖ ٔذطع9191ٌٕـــــذاَٛحعهٙ ضعذ هللا غاَى39193

ثالز ٔثًا8383ٌَٕـــــذاَٛحعًار عهٙ عه40187ٙ

إدذٖ ٔخًط5151ٌٕـــــذاَٛحغٕٖ ادًذ ضهًٛا41179ٌ

ثالز ٔخًط5353ٌٕـــــذاَٛحكارٔل َضال خهٛم42180

اثُراٌ ٔضثع7272ٌٕـــــذاَٛحنًٗ غطاٌ ْٕال43118

فقظ ذطعٌٕ درجح9090ـــــذاَٛحياٚا يذًذ عثذ انكرٚى44120

ضثع ٔضر6767ٌٕـــــذاَٛحيرح ادًذ ادًذ45197

خًص ٔضثع7575ٌٕـــــذاَٛحيرح زٚاد صٕٛح46174

إدذٖ ٔثًا8181ٌَٕـــــذاَٛحيرٚى اتراْٛى عه47141ٙ

ثالز ٔذطع9393ٌٕـــــذاَٛحيُٗ ٔدٛذ عه48145ٙ

 يائح درجح فقظ100100ـــــذاَٛحيُٗ ٚاضر ادًذ49168

اثُراٌ ٔضثع7272ٌٕـــــذاَٛحيٙ ٕٚضف عٛط50182ٗ

غٛابغغـــــذاَٛحيٛص ضٓٛم ادًذ51105

:                يذقق كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى ضهًٌٕٛ.د.أ

:        يذقق قراءج

3ي2ٍ

:            كاذة:                        قارئ

     رئٛص شعثح اإليرذاَاخ

            عهٙ ضهٛى



2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/إرشاد نفسي/من مقررات السنة الثانية  علم النفس الفيزيولوجينتائج امتحان مقرر

جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم اإلرشاد النفسي

ثالز ٔضثع7373ٌٕـــــذاَٛحيٛص يٛشال ضًعا5261ٌ

ضد ٔثًا8686ٌَٕـــــذاَٛحَجٕٖ دازو عٛسٔق53196ٙ

إدذٖ ٔخًط5151ٌٕـــــذاَٛحَغى ضهًاٌ انثرغم54200

اثُراٌ ٔذطع9292ٌٕـــــذاَٛحَغى عهٙ صاف55175ّٛ

خًص ٔثًا8585ٌَٕـــــذاَٛحَٕر عثذ انقادر كهثٕو56198

خًص ٔذطع9595ٌٕـــــذاَٛحَٕر فاد٘ خهٛم57159

أرتع ٔثالث3434ٌٕـــــذاَٛحَٕر فاٚس عذر58190ِ

ثًاَٙ ٔضثع7878ٌٕـــــذاَٛحَٕر فائس يُصٕر59165

ثًاَٙ ٔثًا8888ٌَٕـــــذاَٛحْثّ زٍٚ انذٍٚ دان60148ٙ

اثُراٌ ٔثًا8282ٌَٕـــــذاَٛحْذٚم كًال يذًٕد61178

خًص ٔثًا8585ٌَٕـــــذاَٛحْذٚم يذًذ دط62195ٍ

ضد ٔذطع9696ٌٕـــــذاَٛحْهٍٛ عهٙ عثًا63158ٌ

ضثع ٔذطع9797ٌٕـــــذاَٛحْٛا ذٛطٛر عه64101ٙ

أرتع ٔثًا8484ٌَٕـــــذاَٛحْٛا يذًذ ادًذ65143

ثًاَٙ ٔضثع7878ٌٕـــــذاَٛحٔفاء عثذ انقادر فرٕح66181

ذطع ٔذطع9999ٌٕـــــذاَٛحٔئاو غطاٌ يرع67156ٙ

 يائح درجح فقظ100100ـــــذاَٛحٚارا ضهًٛاٌ ٚازج68155ٙ

غٛابغغـــــذاَٛحٚارا عذٔاٌ فشرٕك69121

فقظ ثالثٌٕ درجح3030ـــــذاَٛح خعائشّ  تاضى انذاتم70259

غٛابغغـــــذاَٛح ررٚى عٛطٗ دط7125ٍ

غٛابغغـــــذاَٛح رضارِ صالح انذٍٚ يعُا7228

ثًاَٙ ٔثالث3838ٌٕـــــذاَٛح رضذٗ يذًذ اضعذ7343

خًص عشرج1515ـــــذاَٛح رْثّ َضال يصطف74204ٗ
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