
–عٕاتح –جاِعح تاجٍ ِختار   

 وٍُح اِداب و اٌعٍىَ اإلٔطأُح و االجتّاعُح 

ػلوم التربية : السنة الثانية تخصص لطُ عٍُ إٌفص                                         

: ...............................اٌـــــــّمُاش   

:.................................إضُ األضتار   

-1-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلهــــضــــاء

 01 تىثٍجح   دُٔازاد     

 02 تهٍىٌٍ  إٌهاَ     

 03 تٓ فُاٌح  هذاَح     

 04 جذٌ  ٔطرَٓ     

 05 تٍ   أُِرج     

 06 غضثاْ     وردج     

 07 تٓ عثّاْ   ًِٕ     

 08 خٍفٍ    ٔذا     

 09 رزلٍ    تطّح     

 10 ِروأٍ   روُِطح      

 11 تٓ دىج      فىزٌ     

 12 فرَذح ٔىر اٌهذي     

 13 عىادٌ    غادج     

 14 ضطاْ    ٔفُطح     

 15 دّسج  روُِطاء     

 16 زاَر     إُِٔح     

 17 لُىاش   فاطّح اٌسهرج     

 18 ٌثىر       ِروج        

 19 لاضُ      هاجر     

 20 ُِٕجً       ِٕاي     

 21 ضىاٍِ        ُِٕرج     

 22 تاغا      رُِطاء     

 23 دفاف       إضراء     

 24 جثارٌ     ٔرَّاْ     

 25 تىعػح    أدالَ     

 26 تىغّاي    ِروج     

 27 ِرزولٍ     تثُٕح     

 28 خٍُفٍ    ضارج     

 29 هالٌٍ    إوراَ     

 30 هالٌٍ    إٌهاَ     

 31 تٓ ضُف     زَٕة     

 32 تىلرج   ضعُذج     

 33 عثادٌ     خُرٌ     

 34 عّرؤٍ   خىٌح     

 35 تىضاٌُ      ٔطؤَٓ     

 36 تىِذذاف      رَاْ     

 37 فاضٍ       فرَذج     

 38 تٍمٕذوز        أٔىار     

 39 ضعذٌ       ِروج     

 40 طىارف      ضٕاء     

 41 تٓ رجُ      ٔؿراٌذَٓ     

 42 ٌٍّىَ     ؾثرَٕح     

 43 تىلرج    ٌٍُُا     

 44 تٓ ترٌٍ    رأُح     

 45 غّىر    عثذ اٌذك     



-ِٕتمٍح-تىوٍثح    خىٌح          46 

 47 جغثاي    إضّاعًُ     

 48 لىاضٍّ     رضىاْ      

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–عٕاتح –جاِعح تاجٍ ِختار   

 وٍُح اِداب و اٌعٍىَ اإلٔطأُح و االجتّاعُح 

أرطوفونيا : السنة الثانية تخصص لطُ عٍُ إٌفص                                         

: ...............................اٌـــــــّمُاش   

:.................................إضُ األضتار   

-1-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلهــــضــــاء

 01 جالي   وىثر إتتطاَ     

 02 دذَذٌ     رَاْ     

 03 واٌٍ     ورَّح     

 04 هُّطٍ     فاطّح إٔؿاف     

 05 اَّجٍىتاْ       هٕذج     

 06 هثتىْ       روفُذج     

 07 هاًِ     هاجر     

 08 غعٍثٕح     إَٕاش     

 09 والع      ٌٍُُا     

 10 تىلؿاؼ       جُهاْ     

 11 تىالِح     ِٕاي     

 12 فٍُفح        ضارج     

 13 تىعىُسج      رَاْ     

 14 عسَسٌ     ؾثرَٕح     

 15 داتر      أِاي     

 16 تىجّعح      إضراء     

 17 تىخُّص       هذي     

 18 ٌثُض       أغرف     

 19 ٔؿرٌ     إُِٔح     

 20 تىترعح    جُهاْ     

 21 زَتىٍٔ    فاطّح     

 22 تىضاٌُع      خٍىد     

 23 ٔسار      خىٌح     

 24 دّذٌ     ٔىر اٌهذي     

 25 درتٍ    جُهاْ     

 26 ِخىش    ِرَُ      

 27 هٍٕ     أُٔطح     

 28 ضعذوْ    زَٕة إوراَ     

 29 ِثاروٍ    إخالؼ     

 30 ِراح    راوَح      

 31 درَص    ٔىر اٌهذي     

 32 تٓ َىضف     تٕاضر     

 33 زَتىٍٔ      إَّاْ     

 34 غسالْ    عسَسج     

 35 ضالطُٕح    عثُر     

-ِٕتمٍح-دَخ    إَٕاش         36 

 

 



–عٕاتح –جاِعح تاجٍ ِختار   

 وٍُح اِداب و اٌعٍىَ اإلٔطأُح و االجتّاعُح 

أرطوفونيا : السنة الثانية تخصص لطُ عٍُ إٌفص                                         

: ...............................اٌـــــــّمُاش   

:.................................إضُ األضتار   

-2-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلهــــضــــاء

 01 وردٌ    ضهٍُح     

 02 تىراش    رَاْ     

 03 غراَثُح      اًِ     

 04 ردّأٍ    ضارج     

 05 وىدج    زهرج اٌفً     

 06 ِعّرٌ     ورود     

 07 عمًُ       ٍُُِطا     

 08 ورتىظ      أُِرج     

 09 تىدفؽ     ٔرَّاْ     

 10 فذاوٌ دالٌى     ٔىر اٌهذي     

 11 ٌعجاي     إَّاْ     

 12 وىرارٌ    إتتطاَ     

 13 ؾُاد     ضُاء     

 14 جالي      ضارج     

 15 زواق     رَّح     

 16 تىزَذ      إَٕاش     

 17 اٌعُفح     دعاء     

 18 هاروْ    إَّاْ     

 19 طثُة     رؤك     

 20 داود    ِروج     

 21 تىجٕىٌ   ٔىر اٌهذي     

فىْ      أدالَ.د       22 

 23 ضالٍِ       ٌُٕذج     

 24 دراجٍ   خاٌذ     

ِردثاوٌ ِذّذ زَٓ      

 اٌعاتذَٓ

25 

 26 اٌعُاغٍ     فتُذح     

 27 طثح    رتاب     

 28 تىٌذٕاظ  ٔطرَٓ     

 29 ِرداش    رَُ     

-َ-خالف    خذَجح          30 

 31 زغُذٌ      اٌضاوَح     

-َ-زاَر    أُِرج          32 

 33 ؾاٌذٍ    فارش     

 34 ووىان   عثذ اٌجثار     

 35 َطعذ     فاطّح      

 36 ضعذاْ روُِطح      

 

 



–عٕاتح –جاِعح تاجٍ ِختار   

 وٍُح اِداب و اٌعٍىَ اإلٔطأُح و االجتّاعُح 

أرطوفونيا : السنة الثانية تخصص لطُ عٍُ إٌفص                                         

: ...............................اٌـــــــّمُاش   

:.................................إضُ األضتار   

-3-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلهــــضــــاء

 01 طىتاي    إَّاْ     

 02 تٓ جذو    دُٔا     

 03 ضماوٌح     غفراْ     

 04 طثُة    غُّاء     

 05 غران    ِذّذ هُثُ     

 06 تٓ ِػُع    ؤاضح ٔائٍح     

 07 هأٍ    ضُّر     

 08 تٍهادٌ     ِرَُ     

 09 دّىر     ِرَُ     

 10 ضىَطٍ   ؾىُٔح دٍُّح     

 11 َعمىب    ٌُّاء     

 12 اٌىترٌ    َطري     

 13 رغاَطُح    رَاْ     

 14 تٓ عاتذ    رداب     

 15 لروٌح     جٍُّح     

 16 تىعػح    ضارج     

 17 زعالْ    أُٔص     

 18 دُأٍ     ضهاَ     

 19 تىرتُع    غُّاء     

 20 لراَرَح     َاضُّٓ     

 21 وىر    ِروج     

 22 ٔىار    فطُّح     

 23 زغذود      رجاء     

 24 فرَىر     ِروج     

 25 ضاورٌ    إُِٔح     

 26 تٓ جاب هللا      دأُا     

 27 لٕىاع     فردوش     

 28 ٌػهة   عثذ اٌغأٍ     

-َ-دَخ      إَٔاش           29 

َ-زواوٌ اٌعاَع ردُّح       30 

 31 طىارف   ِذّذ ؾثرٌ     

 32 تٓ دُاهُ     وضاَ     

 33 عسَسٌ     ِذّذ ٔذَر     

 34 لىاضُّح    إُِٔح     

 35 ِؿذق     داتُ     

 36 ؾثار    عثذ اٌّعس     

 

 



–عٕاتح –جاِعح تاجٍ ِختار   

 وٍُح اِداب و اٌعٍىَ اإلٔطأُح و االجتّاعُح 

ػلن النفس :السنة الثانية تخصص لطُ عٍُ إٌفص                                         

: ...............................اٌـــــــّمُاش   

:.................................إضُ األضتار   

-1-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلهــــضــــاء

 01 طعُ هللا       أدالَ     

 02 تىٌثذج    ِالن     

 03 هادف     أُِرج     

 04 اٌعطىرٌ     إُِٔح      

 05 وارن    ضىُِح     

 06 رزاق       إَٕاش     

 07 وذىي     َاضُّٓ     

 08 عُّراخ    ٔىاي     

 09 تٓ ٔاؾر    ِذّذ ٔضاي     

 10 خٍفاوٌ    فُؿً     

 11 لذاور    إَٕاش     

 12 اٌىترٌ     عائػح     

 13 تُذٌ     ٌثًٕ     

 14 ِخٍىفٍ    غُّاء     

 15 تٓ ٔىار    غُّاء     

 16 خذاورَح      وداد     

 17 دلُع   زَٕة     

 18 رلإَُح    تثُٕح     

 19 طثى      ِروج     

 20 وَص     َعمىب     

 21 جىِار   دُٔا     

 22 فراَح       َمُٓ     

 23 عسَسٌ     ِذَذح     

 24 تىعالق     أُٔطح     

 25 غىاي     عثُر     

 26 تىِٕجً     ٔثًُ     

 27 غراَطُح     ضارج     

 28 ردّىْ    رأُا     

 29 جىاد     ضهاَ     

 30 عطاف   وداد َاضُّٓ     

 31 رَثىظ    ِروج     

 32 خٍُفٍ     زَٕة     

 33 تٓ ٔىار    تثُٕح     

 34 غثٍٍ    ٔطُثح     

 35 تٓ وهُثح   رداب      

 36 دٕاغٍ   أدالَ     

 37 تىافػُح  فاطّح اٌسهراء     

 38 ضُارٌ    إٌُاش     

 39 درتٍ     ضعاد     

 40 تٓ اٌعارف    ضهٍُح     

 41 خٍف هللا      هُثُ     

 42 جىاِع       رأُح     

 



–عٕاتح –جاِعح تاجٍ ِختار   

 وٍُح اِداب و اٌعٍىَ اإلٔطأُح و االجتّاعُح 

ػلن النفس :السنة الثانية تخصص لطُ عٍُ إٌفص                                         

: ...............................اٌـــــــّمُاش   

:.................................إضُ األضتار   

-2-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلهــــضــــاء

 01 تىٔعاش    إَّاْ     

 02 عالوٌ    وٕسج     

 03 ِٕجً     ٔهاد     

 04 عسوز      فرَاي     

 05 درٔأٍ    ٔذي     

 06 دٌهىَ     أُِّح     

 07 تٓ خاٌذ     غىرٌ     

 08 تىدىٌٍ      دٍُّح     

 09 ِعطا هللا    رٔذج     

 10 جّاٌٍ      ٌُّص     

 11 ِطىُٓ        غهُٕاز     

 12 ِمذَ      خذَجح     

 13 ِىاش    وفاء     

 14 ؾىادلُح    أُِرج     

 15 ِخٍىف    ٌثًٕ     

 16 خًٍُ  ترتار   وداد     

 17 غرفٍ     غُّاء     

 18 غرفٍ     ِٕاي     

 19 تٍهأٍ    غثٍُح     

 20 ِرداش    غُّاء     

 21 تمٍٍ     ؾىُٔح     

 22 لراتطُح    ِروي     

 23 غرتٍ    رأُح     

 24 لىتٍ    ضًٍّ     

 25 تىغّطح    غُّاء     

 26 تٓ ِثرون    أورَ     

 27 عسوق     رأُا     

 28 دٍّ     دُسَح     

 29 تٓ جذو    عثذ هللا     

 30 دسازٌ    روُِطح     

 31 تٓ اٌػهة   ٔىر اٌهذي     

 32 ضاَة   رأُا     

 33 ؾاٌذٍ    رٔذج     

 34 خىجح     ؾافُح     

 35 دطٍُٕ    خٍىد     

 36 ِذّىدٌ     جىهر     

 37 ِذّىدٌ    ضهاَ     

 38 ٍِىح   فرَذج     

-ِٕتمٍح-غاٌ    رٔذج          39 

-ِٕتمٍح-تٓ خٍُف   إَّاْ         40 

-َ-دردور   فتذٍ           41 

 42     عالٌمح    وفاء     

 



–عٕاتح –جاِعح تاجٍ ِختار   

 وٍُح اِداب و اٌعٍىَ اإلٔطأُح و االجتّاعُح 

ػلن النفس :السنة الثانية تخصص لطُ عٍُ إٌفص                                         

: ...............................اٌـــــــّمُاش   

:.................................إضُ األضتار   

-3-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلهــــضــــاء

 01 عطىٌ    آِاي     

 02 عطٍٍ     خٍىد     

 03 لطىٌ    ٌثًٕ     

 04 راتطٍ   عثُر     

 05 عطىٌ    عثذ اٌرزاق     

 06 ٍِىح     عثذ اٌذك     

 07 فرفار    رَاْ     

 08 دُّذج     غُّاء     

 09 دػٍفٍ    إِٓح     

 10 تىدوغح    ضٕاء     

 11 ضادٍٍ     أُِرج     

 12 تىِعسج        تُّاء     

 13 طىًَ     عاَذج     

 14 غٕاَرَح     أِاي     

 15 ضُفٍ     غُّاء     

 16 جًٍُ     غُّاء     

 17 وـــــافٍ   غُّاء     

 18 فذاوٌ     رَهاَ     

 19 ضالٍِ    أِاي     

 20 تىخرَسج    آَح     

 21 تىاٌؿٍؿاي    ضُّح     

 22 دّثٍٍ    ِٕاي     

 23 ضروٌ    أضّاء     

 24 غضاتُٕح    غهُٕاز     

 25 لثٍح    رجاء     

 26 ٌذّر      ِرَُ     

 27 تىوثُر    أَىب     

 28 عالٌى    رَاْ     

 29 تروٍ    وردج     

 30 ٌعالَثُح   فاطّح اٌسهراء     

 31 راغذٌ    هاٌح     

 32 دّذٌ    ٔهاد     

 33 جىدٌ    أُِرج     

 34 تىُِذؤح      غُّاء     

 35 تىِذرز      ِعاد     

 36 اٌىَسج    ِرَُ     

 37 تىغعىر     ِروي     

-ِٕتمٍح-تُح    خذَجح          38 

-ِٕتمٍح-اٌىافٍ     رزَمح         39 

 40 لجىح      خىٌح     

-ِٕتمٍح-تىٍِ    ؾثرَٕح         41 

 42 ِٕاؾرَح    غُّاء     

 43 اٌعاتذ   ضارج ِٕاي     

 



–عٕاتح –جاِعح تاجٍ ِختار   

 وٍُح اِداب و اٌعٍىَ اإلٔطأُح و االجتّاعُح 

ػلن النفس :السنة الثانية تخصص لطُ عٍُ إٌفص                                         

: ...............................اٌـــــــّمُاش   

:.................................إضُ األضتار   

-4-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلهــــضــــاء

 01 تذادٌ     زَٕة     

 02 ِذب    ِروي     

 03 جالٍَُح    إتراهُُ     

 04 رُِػٍ     إَّاْ     

 05 زَتٍ    أغىاق     

 06 طثح     أِاي     

 07 غٍُح     رأُح     

 08 تٓ جذو    دُٔا     

 09 عّاَذَح   فطُّح     

 10 تراَرٌ    هاجر     

 11 ضّاٍٍَ     رَاْ     

 12 عراتٍ   أغىاق     

 13 تىطرفح    ضُّح     

 14 فارح    غُّاء     

 15 فرداتٍ    ٔطرَٓ     

 16 ضُططح     ِذّىد     

 17 دّذٌ    َىضف     

 18 تىٌعٍىع   ِذّذ أٔىر     

 19 اٌعُاغٍ     ضٕذش     

 20 لالتٍ   ؤاضح     

 21 دعاش    فاطّح     

 22 غالٌٍ   أُِرج     

 23 رِضأٍ     ضٕذش     

 24 تىجّعح    ٌُّاء     

 25 تٓ خٍُف    إَّاْ     

 26 داودٌ    عثُر     

 27 ِخٍىفٍ    ِالن     

 28 ضعذوْ    رٔذج     

 29 ِىالٌ    غُّاء     

 30 دوٌّاجٍ    ؾثرَٕح     

 31 ضُفٍٍ     ًِٕ     

 32 ضالِح   خٍىد     

 33 طراد    عثذ اٌؿّذ     

 34 خٍىفٍ     اٌسهرج     

 35 غٍثٍ     إَّاْ     

 36 رادُ     رأُا     

-َ–غٍىج    ِذّذ أُِٓ        37 

 38 طىاهرَح     غهُٕاز     

-ِٕتمٍح-غاوظ     ضٍىي          39 

 40 عّارُٔح       ٌٍُُا     

 42 جراَح   دٕاْ     

 

 



–عٕاتح –جاِعح تاجٍ ِختار   

 وٍُح اِداب و اٌعٍىَ اإلٔطأُح و االجتّاعُح 

ػلن النفس :السنة الثانية تخصص لطُ عٍُ إٌفص                                         

: ...............................اٌـــــــّمُاش   

:.................................إضُ األضتار   

-5-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلهــــضــــاء

 01 ِىهىب    َطري     

 02 تٓ ِرَُ    هاجر     

 03 ِذاح    دىُّح ٔطرَٓ     

 04 ٌّؿارج   ضٍطثًُ     

 05 تٓ فُاٌح    هٕاء     

 06 تططٍ     تػري     

 07 ِمُٕٓ   ِروج     

 08 وثاضٍ    رؤك     

 09 واًِ     هاجر     

 10 تىدراٌٍ   فرَاي وردج     

 11 ضُف هللا     ٔىر هاْ     

 12 ٔىِح    إَّاْ     

 13 ِطان    عثذ اٌّعس     

 14 تىضادح   َذٍ     

 15 ٔسار     ِروج     

 16 تٓ زدَرج    غُّاء     

 17 عمىْ    إَّاْ     

 18 غساٌٍ    غُّاء     

 19 تراهُّح   إَٕاش     

 20 وٕىٍٔ     رغا     

 21 ٔىادرَح     تثُٕح     

 22 ؾُاد     رٔذج     

 23 غاوٌ     هاجر     

 24 زرواي     ضذً     

 25 داج عّار   خىٌح     

 26 تىطُّٕح    دُٔا     

 27 جاب هللا   وردج     

 28 جاب هللا  ِعاد     

 29 تىٌىضح    ِذّذ     

 30 ِىاش    ٌٍُُا     

 31 دّادٌ    اضىٕذر     

 32 عٍىٌ تذر اٌذَٓ     

 33 تاغا     أَّٓ     

 34 تىلارَٓ    خٍىد     

 دراجٍ    جُهاْ      

 

35 

 36 فىاتذُح   ضُّح     

 37 دَاب    ٔرجص     

 38 دفاَضُح   ِروج     

 39 دخًُ    جُهاْ     

 40 تٓ وارث   ردّح     

 41 لطار     فىزَح     

 42 عىادٌ      ٔادَح     

       



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–عٕاتح –جاِعح تاجٍ ِختار   

 وٍُح اِداب و اٌعٍىَ اإلٔطأُح و االجتّاعُح 

ػلن النفس الؼيادي :السنة الثالثة تخصص لطُ عٍُ إٌفص                                         

: ...............................اٌـــــــّمُاش   

:.................................إضُ األضتار   

-1-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلهــــضــــاء

 01 لذرٌ    روُِطاء     

 02 غاي    رندة     

 03 تىفرِاش    ِروج     

 04 ؾذُح    فاتخ     

 05 دػأٍ    ِرَُ     

 06 تىوٍٍُح    ِػُرج     

 07 تىعىُرج    ضارج     

 08 ِراتظ    ٔرَّاْ     

 09 ِىٕاضٍ    أدّذ     

 10 ِذب     عثُر     

 11 ِعىظ     أُِرج     

 12 جعفرٌ    إِاَ     

 13 ٌطىد     ِروج     

 14 غىوٍ   أِاي ؾثرَٕح     

 15 دَة    أُِرج     

 16 تٓ ورٍِ    ٔىرج     

 17 دخًُ     ٔطرَٓ     

 18 لىاٍِ    ضاٍِ     

 19 ٔىارٌ    جُهاْ     

 20 ورواز    ٔاٍَح     

 21 تىٌذروع    روُِطاء     

 22 ضٍُّأٍ    راوَح     

 23 بوطالب    أميرة     

 24 تٍىؾُف     رزَمح     

 25 خرواطٍ     ِرَُ     

 26 دجازٌ     رداب     

 27 تراهٍّ    ورَّح     

 28 ضُفٍ    ضىُِح     

 29 عمىٍٔ    إَّاْ     

 30 عاِر    ٌثٕح     

 31 عىاتذٌ    عاٌُح     

 32 ِعٍُ    ٔادَح     

َ-دذَذٌ    إَّاْ          33 

-َ-عّارج    ِرَُ            34 

 35 أوالد ِرَُ   هاجر     

-َ–لاَذ   إَّاْ        36 

 37 عثُذٌ    إُِٔح     

       

       

       



       

–عٕاتح –جاِعح تاجٍ ِختار   

 وٍُح اِداب و اٌعٍىَ اإلٔطأُح و االجتّاعُح 

ػلن النفس الؼيادي :السنة الثالثة تخصص لطُ عٍُ إٌفص                                         

: ...............................اٌـــــــّمُاش   

:.................................إضُ األضتار   

-2-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلهــــضــــاء

 01 تٓ طثىٌح   ٔطرَٓ     

 02 رفاعٍ    غُّاء     

 03 هٕتاش    رأُح     

 04 تىدار    َّثٕح     

 05 ضىاوٌ    وفاء     

 06 أؤُطٍ    رأُح     

 07 ؾاٌذٍ    ٔطرَٓ     

 08 غاوظ    رَاْ     

 09 ِطاعذَح    َاضُّٓ     

 10 تٍثخىظ    هٕاء     

 11 خضراْ    خٍىد     

 12 غرفٍ    أُِرج     

 13 غاوظ     ضٍىي     

 14 تىٍِ    ؾثرَٕح     

 15 هأٍ    زهىر     

 16 تىوراعُٓ    أضّاء     

 17 زرواي    ًٌٍُ     

 18 غطاب    غُّاء     

 19 دّادو    ِرَُ     

 20 تراهٍّ    ضارج     

 21 تىعثُسٌ   راوَح     

 22 ضاور   عثذ اٌمادر     

 23 جراَح    دٕاْ     

 24 لاضٍّ   إَٕاش     

 25 لفؿٍ    خُّطح     

 26 زَتىْ   هادَح     

 27 زلاد     غادج     

 28 لىاضُّح    أِاي     

 29 تىعىاز    ضارج     

 30 غٕاٌ    ِرَُ     

-َ-ِراخح   ِرَُ           31 

-َ-دذادٌ   ٔذَر             32 

 33 لىاضُّح     ِٕاي     

 34 فطٕاضٍ   خىٌح      

 35 ردإُِح    هاجر     

 36 عثُذٌ   إُِٔح     

       

       

       



       

 

–عٕاتح –جاِعح تاجٍ ِختار   

 وٍُح اِداب و اٌعٍىَ اإلٔطأُح و االجتّاعُح 

ػلن النفس الؼول و التنظين:السنة الثالثة تخصص لطُ عٍُ إٌفص                                         

: ...............................اٌـــــــّمُاش   

:.................................إضُ األضتار   

-1-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلهــــضــــاء

 01 تىاٌػعىر    وٌُذ     

 02 طويل     إبتسام     

 03 ِراش    ضٕذش     

 04 تهٍىٌٍ    ضُّرج     

 05 غرَة     َُّٕح     

 06 لاَذٌ    الُِح     

 07 خىجح    دُٔا     

 08 ضٕأٍ    ٌثًٕ     

 09 عتُك    ٔطُّح     

 10 ٌُراتٍٕ   أُِرج     

 11 ِثاروٍ     زورَاء     

 12 عارف    أُِرج     

 13 تىرفُص   ِذّذ ِهذٌ     

 14 خطاب    رضا     

 15 دذاد    زَٕح     

 16 دّىدٌ     إَٕاش     

 17 ٌُراتٍٕ     عثذ اٌّاٌه     

 18 عٍىأٍ    ِرَُ     

 19 اٌىافٍ    رزَمح     

 20 تُح   خذَجح     

 21 ترواخ    إُِٔح     

 22 تسٍَٕ    أُِرج     

 23 تىطرفح     ورَّح     

 24 تىخٕفرج     خىٌح     

 25 عثّاْ راغذٌ    أُِرج     

 26 جاب هللا     ضٍُّح     

 27 تىجّعح    تطّح     

 28 داودٌ    عالء اٌذَٓ     

 29 تىطثح   فُؿً     

 30 عّرأٍ    هػاَ     

 31 زغذود     أضاِح     

 32 درتاي     ضهً     

 33 ضذىٌ    إَّاْ     

 34 لثٍح   عثذ اٌردّٓ     

-َ-تهٍىي تذر اٌذَٓ           35 

       

       



       

       

 


