
–عُاتح –جايعح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجتًاعُح 

أرطوفونيا:السنة الثالثة تخصص قطى عهى انُفص                                         

: ...............................انـــــــًقُاش   

:.................................إضى األضتار   

-1-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

 الرقم االسم     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابع اإلمــــضــــاء

 01 قُس      إًَاٌ     

 02 بن جدو     مريم     

 03 عُاتٍ    صهُحح     

 04 يطعىدَح     تثُُح     

 05 تطُاضٍ     خانذ     

 06 ثاتتٍ    رقُح     

 07 خذَر    أيُُح     

 08 حًاَذَح     نًُص     

 09 يعُصرٌ     يرَى     

 10 حًىدج     ضارج     

 11 حفاف     يُُرج     

 12 فرطاش     ضارج     

 13 ضذَرج     ضهًً     

 14 ضعُذٌ      ضًُرج     

 15 دراجٍ     شًُطح     

 16 يُصىرٌ     عثُر     

 17 تىيُجم     َجالء     

 18 قطاع     إَُاش     

 19 تههىنٍ     هاجر     

 20 ضهم    هثح انرحًاٌ     

 21 تىطرفح    تثُُح     

 22 تىقارٍَ     حُاج     

 23 َصاَفُح    دنُهح     

 24 دهاٌ    راَُح     

 25 شراَطُح     يرَى     

 26 تريضاٌ    ضهًً     

 27 ترَعح    راَُح     

 28 تىَطٍ    يُُرج     

 29 يطاعُذ      إضالو     

       

       

       

       

       

 

 

 

 



–عُاتح –جايعح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجتًاعُح 

أرطوفونيا:السنة الثالثة تخصص قطى عهى انُفص                                         

: ...............................انـــــــًقُاش   

:.................................إضى األضتار   

-2-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

 الرقم االسم     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابع اإلمــــضــــاء

 01 تشاَرَح    رؤوف     

 02 كركوب    نجلة     

 03 قشُشذ     جًُهح     

 04 غًارٌ    ضهًً     

 05 تىيعسج     يروج     

 06 نعالًَُح    عثذ انرزاق     

 07 عًىشاش    تشري     

 08 رَاٍَ    شًُاء     

 09 تىدَار    يروي     

 10 يعهٍ      يرَى     

 11 شىاطر     وفاء     

 12 تخىظ    أَىر     

 13 تهكحهح    رتاب     

 14 انعايرٌ     يهُكح     

 15 تىشراح    أيال شًُاء     

 16 زواوٌ    أيُُح     

 17 تًُطرار    ضارج     

 18 ضهًٍ    يروج     

 19 عثذ انصًذ     هثح     

 20 نعروضٍ     تشري     

 21 ضعذ تخىظ     دَُازاد     

 22 طىَم    صاترج     

 23 تىدانُح     فىزَح     

 24 خطاطثح      َاضًٍُ     

 25 ضثتٍ    إتتطاو     

 26 تىيٍ    حكًُح     

 27 درغال    كرًَح     

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 



–عُاتح –جايعح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجتًاعُح 

علم النفس التربوي:السنة الثالثة تخصص قطى عهى انُفص                                         

: ...............................انـــــــًقُاش   

:.................................إضى األضتار   

-1-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

 الرقم االسم     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابع اإلمــــضــــاء

 01 طىارف    يرَى     

 02 شريبط  درويش     وفاء     

 03 يثروك     يروج     

 04 تىجًعح    ضىيُح     

 05 أحًىدج    حُاٌ     

 06 زرَثٍ    صفاء     

-و-تىكهثح    خىنح         07 

 08 جثارٌ    كىثر     

 09 صغاَرٌ    ضىضٍ     

 10 عشارٌ    شعثاٌ     

 11 عتروش    هُثى     

 12 ضُذ    تطُُى     

 13 تىجًعح    ضايُح     

 14 َصرٌ    خذَجح     

 15 يُهىب    شعُة     

 16 طىَم     رَى     

 17 طانثٍ    عثُر     

 18 دراجٍ    أضًاء     

 19 تاٌ    نُُح     

 20 عطىٌ    َرًَاٌ     

 21 عىاتذٌ    َهاد     

 22 ضاعى     شًُاء     

 23 نشهة    ضعاد     

 24 انعُادٌ     راَُح     

 25 صُهاجٍ    شًُاء     

 26 َىاصر    فُروز     

 27 عثًاٍَ    ضًاح     

 28 عثذٌ    يرَى     

 29 يختارٌ    َىر انهذي     

-و-َجاح    ضالف       30 

-و-يطُخ    هاجر       31 

       

       

       

 

 

 

 



–عُاتح –جايعح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجتًاعُح 

علم النفس التربوي:السنة الثالثة تخصص قطى عهى انُفص                                         

: ...............................انـــــــًقُاش   

:.................................إضى األضتار   

-2-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

 الرقم االسم     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابع اإلمــــضــــاء

 01 برينيس     هاجر     

 02 ضهًاجٍ    رًَح     

 03 قٍُ    زَُة     

 04 صىاَذٌ    أضًاء     

 05 هذًٍَ      أيُُح     

 06 حطاضٍُ    راَُا     

 07 تٍ يرزوقح     رويُطاء     

 08 شىاتٍ    ضىهُهح     

 09 تعاج    كىثر     

 10 غُاٌ    َطرٍَ     

 11 قرفٍ     رًَح     

 12 قُُف    ضارج     

 13 غازٌ    ضهًً     

 14 يشطرٌ    َاضًٍُ     

 15 تىتهسَس    يروج     

 16 خهُفح    تشري     

 17 طاجٍُ    حُاٌ     

 18 رواق    خىنح     

 19 صىانحُح     دَُا     

 20 عسَسٌ    راوَح     

 21 غانة    ضىضٍ     

 22 تههىنٍ     فاَسج     

 23 رياظ    َثُهح     

 24 تىزَذ    ضًُح     

 25 تىزَذ   وداد     

 26 درداشٍ     فاَسج     

 27 شُح    يالك     

 28 انعطكرٌ     يالك     

 29 تىقارٍَ    يُُح     

 30 ضثاعٍ     إًَاٌ     

 31 فُالنٍ      حطًُ       
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