
–ػُاتح –جايؼح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انؼهىو اإلَطاَُح و االجتًاػُح 

ػلم النفس التربوي : السنة الثالثة تخصص لطى ػهى انُفص                                         

: ...............................انـــــــًمُاش   

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

-1-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

 الرقم االسم     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابغ اإلمــــضــــاء
 01  تىثهجح   دَُازاد     

 02 تههىنٍ  إنهاو     

 03 تٍ فُانح  هذاَح     

 04 جذٌ  َطرٍَ     

 05 تٍ   أيُرج     

 06 غضثاٌ     وردج     

 07 تٍ ػثًاٌ   يًُ     

 08 خهفٍ    َذا     

 09 رزلٍ    تطًح     

 10 غسانٍ   زكرَا     

 11 تٍ دىج      فىزٌ     

 12 فرَذح َىر انهذي     

 13 ػىادٌ    غادج     

 14 ضطاٌ    َفُطح     

 15 دًسج  رويُطاء     

 16 زاَر     أيُُح     

 17 لُىاش   فاطًح انسهرج     

 18 نثىر       يروج        

 19 لاضى      هاجر     

 20 يُُجم       يُال     

 21 ضىايٍ        يُُرج     

 22 تاغا      ريُطاء     

 23 دفاف       إضراء     

 24 جثارٌ     َرًَاٌ     

 25 تىػُػح    أدالو     

 26 تىغًال    يروج     

 27 يرزولٍ     تثُُح     

 28 خهُفٍ    ضارج     

 29 هالنٍ    إكراو     

 30 هالنٍ    إنهاو     

 31 تٍ ضُف     زَُة     

 32 تىلرج   ضؼُذج     

 33 ػثادٌ     خُرٌ     

 34 ػًروٍَ   خىنح     

 35 تىضانى      َطؤٍَ     

 36 تىيذذاف      رَاٌ     

 37 فاضٍ       فرَذج     

 38 تهمُذوز        أَىار     

 39 ضؼذٌ       يروج     

 40 طىارف      ضُاء     

 41 تٍ رجى      َؿرانذٍَ     

 42 نًهىو     ؾثرَُح     

 43 تىلرج    نُهُا     

 44 تٍ ترنٍ    راَُح     

 45 غًىر    ػثذ انذك     

 46 جغثال    إضًاػُم     

 47 جًؼٍ    َىر هاٌ     

       

       

       



 

–ػُاتح –جايؼح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انؼهىو اإلَطاَُح و االجتًاػُح 

أرطوفونيا : السنة الثالثة تخصص لطى ػهى انُفص                                         

: ...............................انـــــــًمُاش   

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

-1-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

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

 01 جالل   كىثر إتتطاو     

 02 دذَذٌ     رَاٌ     

 03 وانٍ     كرًَح     

 04 هًُطٍ     فاطًح إَؿاف     

 05 اًَجهىتاٌ       هُذج     

 06 هثتىٌ       روفُذج     

 07 هايم     هاجر     

 08 غؼاتُح     إَُاش     

 09 كالع      نُهُا     

 10 تىلؿاؼ       جُهاٌ     

 11 تىاليح     يُال     

 12 فهُغح        ضارج     

 13 تىػكُسج      رَاٌ     

 14 ػسَسٌ     ؾثرَُح     

 15 داتر      أيال     

 16 تىجًؼح      إضراء     

 17 تىخًُص       هذي     

 18 نثُض       أغرف     

 19 َؿرٌ     أيُُح     

 20 تىترػح    جُهاٌ     

 21 زَتىٍَ    فاطًح     

 22 تىضانُغ      خهىد     

 23 َسار      خىنح     

 24 دًذٌ     َىر انهذي     

 25 درتٍ    جُهاٌ     

 26 يخىش    يرَى      

 27 ضؼذوٌ    زَُة إكراو     

 28 يثاركٍ    إخالؼ     

 29 يراح    راوَح      

 30 درَطٍ    َىر انهذي     

 31 تٍ َىضف     تُاضر     

 32 زَتىٍَ      إًَاٌ     

 33 غسالٌ    ػسَسج     

-يُتمهح-دَخ    إَُاش         34 

 35 تىَطٍ    يُُرج     

 36 ػمُم       يُهُطا     

 37 تىراش    رَاٌ     

 



 

–ػُاتح –جايؼح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انؼهىو اإلَطاَُح و االجتًاػُح 

أرطوفونيا : السنة الثالثة تخصص لطى ػهى انُفص                                         

: ...............................انـــــــًمُاش   

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

-2-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

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

 01 كردٌ    ضهُهح     

 02 غراَثُح      ايم     

 03 ردًاٍَ    ضارج     

 04 كىدج    زهرج انفم     

 05 يؼًرٌ     ورود     

 06 كرتىظ      أيُرج     

 07 تىدفؽ     َرًَاٌ     

 08 فذاوٌ دالنى     َىر انهذي     

 09 نؼجال     إًَاٌ     

 10 كىرارٌ    إتتطاو     

 11 ؾُاد     ضُاء     

 12 جالل      ضارج     

 13 زواق     رًَح     

 14 تىزَذ      إَُاش     

 15 انؼُفح     دػاء     

 16 هاروٌ    إًَاٌ     

 17 طثُة     روَك     

 18 داود    يروج     

 19 تىجُىٌ   َىر انهذي     

فىٌ      أدالو.د       20 

 21 ضاليٍ       نُُذج     

 22 دراجٍ   خانذ     

يردثاوٌ يذًذ زٍَ      

 انؼاتذٍَ

23 

 24 انؼُاغٍ     فتُذح     

 25 طثح    رتاب     

 26 تىنذُاظ  َطرٍَ     

 27 يرداش    رَى     

 28 زغُذٌ      انضاوَح     

 29 زاَر    أيُرج        

 30 وكىان   ػثذ انجثار     

 31 َطؼذ     فاطًح      

 32 ضؼذاٌ رويُطح      

 

 

 



 

–ػُاتح –جايؼح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انؼهىو اإلَطاَُح و االجتًاػُح 

أرطوفونيا : السنة الثالثة تخصص لطى ػهى انُفص                                         

: ...............................انـــــــًمُاش   

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

-3-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

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

 01 طىتال    إًَاٌ     

 02 تٍ جذو    دَُا     

 03 ضماونح     غفراٌ     

 04 طثُة    غًُاء     

 05 غران    يذًذ هُثى     

 06 تٍ يػُع    وَاضح َائهح     

 07 هاٍَ    ضًُر     

 08 تههادٌ     يرَى     

 09 دًىر     يرَى     

 10 ضىَطٍ   ؾىَُح دهًُح     

 11 َؼمىب    نًُاء     

 12 انىترٌ    َطري     

 13 رغاَطُح    رَاٌ     

 14 لرونح     جًُهح     

 15 تىػػح    ضارج     

 16 زػالٌ    أَُص     

 17 دُاٍَ     ضهاو     

 18 تىرتُغ    غًُاء     

 19 لراَرَح     َاضًٍُ     

 20 كىر    يروج     

 21 َىار    فطًُح     

 22 زغذود      رجاء     

 23 فرَىر     يروج     

 24 ضاكرٌ    أيُُح     

 25 تٍ جاب هللا      داَُا     

 26 لُىاع     فردوش     

 27 نػهة   ػثذ انغاٍَ     

 28 زواوٌ انؼاَع ردًُح     

 29 طىارف   يذًذ ؾثرٌ     

 30 تٍ دُاهى     وضاو     

 31 ػسَسٌ     يذًذ َذَر     

 32 لىاضًُح    أيُُح     

 33 يؿذق     داتى     

 34 ؾثار    ػثذ انًؼس     

 

 



–ػُاتح –جايؼح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انؼهىو اإلَطاَُح و االجتًاػُح 

ػلم النفس الؼيادي:السنة الثالثة تخصص لطى ػهى انُفص                                         

: ...............................انـــــــًمُاش   

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

-1-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

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

 01 تىكثُر    أَىب     

 02 تٍ وارث    ردًح     

 03 لطار    فىزَح     

 04 فىاتذُح      ضًُح     

 05 دَاب    َرجص     

 06 غالنٍ   أيُرج     

 07 تذادٌ    زَُة     

 08 انىترٌ       ػائػح     

 09 دونًاجٍ    ؾثرَُح     

 10 تٍ فُانح     هُاء     

 11 يرداش    غًُاء     

 12 دًادٌ     ضكُذر     

 13 يطان    ػثذ انًؼس     

 14 تههاٍَ    غثُهح     

 15 تمهٍ    ؾىَُح     

 16 ؾُاد    رَذج     

 17 يىهىب     َطري     

 18 تراهًُح    إَُاش     

 19 َسار    يروج     

 20 دخُم    جُهاٌ     

 21 َىيح    إًَاٌ     

 22 دفاَظُح     يروي      

 23 كُىٍَ      رغا     

 24 زروال    ضذً     

 25 تىطًُُح    دَُا     

 26 ػمىٌ   إًَاٌ     

 27 غاوٌ    هاجر     

 28 تىدانٍ     فرَال وردج      

 29 انؼطكرٌ     أيُُح     

 30 ػسوز    فرَال     

 31 تىافػُح    فاطًح انسهرج     

 32 كارن         ضىيُح     

 33 دػهفٍ        آيُح     

 34 نىَسج         يرَى     

 35 تىخرَسج       آَح     

 36 غهثٍ          إًَاٌ     

 37 كايم     هاجر     

 38 غراَطُح    ضارج     

 39 درتٍ     ضؼاد     

-و-دذَذٌ   إًَاٌ       40 

-و–ػًارج      يرَى        41 

 42 يهُاوٌ    دًسج     

 43 يذاح  دكًُح َطرٍَ     

 



–ػُاتح –جايؼح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انؼهىو اإلَطاَُح و االجتًاػُح 

ػلم النفس الؼيادي:السنة الثالثة تخصص لطى ػهى انُفص                                         

: ...............................انـــــــًمُاش   

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

-2-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

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

 01 غثهٍ         َطُثح     

 02 فذاوٌ      رَهاو     

 03 طىاهرَح    غهُُاز     

 04 فرفار       رَاٌ     

 05 لثهح     رجاء     

 06 غضااتُُح    غهُُاز     

 07 ضروٌ     أضًاء     

 08 تىيذرز      يؼاد     

 09 تٍ جذو     دَُا     

 10 ػالنى      رَاٌ     

 11 تركٍ       وردج     

 12 خهُم  ترتار     وداد     

 13 يمذو        خذَجح     

 14 لذاور ج    إَُاش     

 15 دًثهٍ       يُال     

 16 يخهىف    نثًُ     

 17 دًٍ      دُسَح     

 18 يُاؾرَح    غًُاء     

 19 ضُف هللا      َىرهاٌ     

 20 ػهىٌ     تذر انذٍَ     

 21 ردًىٌ     راَُا     

 22 ضُفٍ      غًُاء     

 23 تٍ انؼارف     ضهُهح     

 24 غرفٍ      غًُاء     

 25 غرفٍ     يُال     

 26 نذًر      يرَى     

 27 تىضادح    َذٍ     

 28 تىانؿهؿال      ضًُح     

 29 لىتٍ     ضهًً     

 30 فراَح      َمٍُ     

 31 دػاش      فاطًح     

 32 تٍ َىار    تثُُح     

 33 يهىح     فرَذج     

 34 تىدىنٍ    دهًُح     

 35 خهُفٍ    زَُة     

 36 تٍ انػهُة   َىر انهذي     

 37 تراترٌ     هاجر     

 38 يؼطاهللا     رَذج     

 39 جًانٍ     نًُص     

 40 ػسوز     راَُا     

 41 جاب هللا     يؼاد     

 42 داودٌ      ػثُر     

 



–ػُاتح –جايؼح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انؼهىو اإلَطاَُح و االجتًاػُح 

ػلم النفس الؼيادي:السنة الثالثة تخصص لطى ػهى انُفص                                         

: ...............................انـــــــًمُاش   

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

-3-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

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

 01 طراد    ػثذ انؿًذ     

 02 نؼالَثُح    فاطًح انسهراء     

 03 ػًاَذَح   فطًُح     

 04 لالتٍ    وَاضح     

 05 يُجم    َهاد     

 06 طثى    يروج     

 07 جىاد      ضهاو     

 08 ػطاف   وداد     َاضًٍُ     

 09 طىَم     ػاَذج     

 10 يخهىفٍ    يالن     

 11 دًُذج    غًُاء     

 12 تٍ زدَرج    غًُاء     

 13 غسانٍ    غًُاء     

 14 دراجٍ    جُهاٌ     

 15 تٍ يرَى    هاجر     

 16 ػطهٍ     خهىد     

 17 جهُم    غًُاء     

 18 دُاغٍ        أدالو     

 19 زَثىظ     يروج     

 20 تىنؼهىع      أَىر     

 21 تىطرفح   ضًُح     

 22 لجىح    خىنح     

 23 ػالوٌ    كُسج     

 24 ضُفهٍ     يًُ     

 25 جىايغ    راَُا     

 26 يذًىدٌ    جىهر     

 27 يذًىدٌ    ضهاو     

 28 طؼًاهللا    أدالو     

 29 تىغًطح      غًُاء     

 30 لراتطح        يروي     

 31 غرتٍ     راَُح     

 32 جاب هللا    وردج     

 33 ريضاٍَ     ضُذش     

 34 ػًارَُح    نُهُا     

 35 ػراتٍ      أغىاق     

 36 جالَهُح       اتراهُى     

 37 طثح    أيال     

 38 كذىل     َاضًٍُ     

 39 تىنىضح    يذًذ     

 40 ضؼذوٌ     رَذج     

 41 ضاكر    ػثذ انمادر      

 

 



–ػُاتح –جايؼح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انؼهىو اإلَطاَُح و االجتًاػُح 

ػلم النفس الؼمل و التنظيم:السنة الثالثة تخصص لطى ػهى انُفص                                           

: ...............................انـــــــًمُاش   

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

-1-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

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

 01 ضاليٍ      أيال     

 02 بوميدونة      شيماء     

 03 غُاَرَح     ايال     

 04 ضُططح      يذًىد     

 05 يهىح       ػثذ انذك     

 06 ريُػٍ      إًَاٌ     

 07 يمٍُُ        يروج     

 08 خذاورَح      وداد     

 09 هادف      أيُرج     

 10 تىجًؼح    نًُاء     

 11 تىػالق     أَُطح     

 12 زَتٍ    أغىاق     

 13 يذب     يروي     

 14 كافٍ     غًُاء     

 15 تىغؼىر     يروي     

 16 ضاَة     راَُا     

 17 راتطٍ      ػثُر     

 18 تىيؼسج     تًُاء     

 19 ػطىٌ     ػثذ انرزاق     

 20 تىَؼاش      إًَاٌ     

 21 دنهىو      أيًُح     

 22 ػسَسٌ      يذَذح     

 23 دلُع     زَُة     

 24 ؾانذٍ       رَذج     

 25 تىيُجم      َثُم     

 26 ػًُراخ     َىال     

 27 راغذٌ      هانح     

 28 خهفاوٌ       فُؿم     

 29 يىالٌ      غًُاء     

 30 غهُح     راَُح     

 31 تىلارٍَ    خهىد     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



–ػُاتح –جايؼح تاجٍ يختار   

 كهُح اِداب و انؼهىو اإلَطاَُح و االجتًاػُح 

ػلم النفس ػمل و التنظيم:السنة الثالثة تخصص لطى ػهى انُفص                                         

: ...............................انـــــــًمُاش   

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

-2-فوج -**-     قوائم الحضور -**-   

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

 01 تٍ جذو    ػثذ هللا     

 02 تٍ خانذ     غكرٌ     

 03 فرداتٍ       َطرٍَ     

 04 ػىادٌ     َادَح     

 05 نوادرية    بثينة     

 06 نًؿارج   ضاضثُم     

 07 تىدوغح        ضُاء     

 08 دًذٌ        َهاد     

 09 ضادهٍ       أيُرج     

 10 فارح       غًُاء     

 11 ضًاَهٍ       رَاٌ     

 12 ضاليح     خهىد     

 13 يخهىفٍ        غًُاء     

 14 تُذٌ     نثًُ        

 15 تططٍ      تػري     

 16 داج  ػًار      خىنح     

 17 تٍ َىار      غًُاء     

 18 دسازٌ        رويُطح     

 19 ػطىٌ       أيال     

 20 تٍ وهُثح       رداب     

 21 تىنثذج       يالن     

 22 كثاضٍ       روَك     

 23 دطٍُُ      خهىد     

 24 خىجح       ؾافُح     

 25 لطىٌ        نثًُ     

 26 رلاَُُح      تثُُح     

 27 يىاش         وفاء     

 28 ؾىادلُح     أيُرج     

 29 خهف هللا   هُثى     

 30 تٍ يثرون     أكرو     

 31 جىيار       دَُا     

 32 ضُارٌ     إنُاش     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


