
–عُاتح –جايعح تاجٍ يخرار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجرًاعُح 

علوم التربية : السنة الثانية تخصص لطى عهى انُفص                                         

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

:.................................إضى األضرار   

-1-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

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

 01 كػُة      يُال     

 02 لرٍَ    نُُذج     

 03 يُصىرٌ     كىثر     

 04 ضرَعح     هُاء     

 05 دجى    غهُُاز     

 06 تطكرٌ     أيُُح     

 07 غرَف    إخالؼ     

 08 تىضادح    َطرٍَ     

 09 تركاٍَ   رَاٌ     

 10 كذىل    َاَهح     

 11 عثذ انُىر   رداب     

 12 ضىانى    َىرج     

 13 تٍ طراد     انثهجح     

 14 جُذنٍ   وداد     

 15 عاَع    َاضًٍُ     

 16 غىادرَح    َطري     

 17 ترجاٌ     ضارج     

 18 تراَص    دطُثح     

 19 عمىٌ    أيُرج     

 20 هالل      جًُهح     

 21 عثًاٍَ    أيُرج     

 22 يغُاوٌ    وفاء       

 23 عًارج     رَاٌ     

 24 كردوضٍ    عائػح     

 25 تٍ عثذ انكرَى    َجاج     

 26 فرداذٍ    َطري     

 27 عُاظ    َطرٍَ     

 28 تٍ جًُا     غهُُاز     

 29 تٍ عهٍ     ضهطثُم     

 30 ضُاف    رويُطاء     

 31 رياظ    غًُاء     

 32 عسوز    ضهًُاٌ     

 33 عرتاوٌ    صثرَُح     

 34 نُرُى    إًَاٌ     

 35 لىَذرَح    رويُطاء     

 36 صمعٍ     ضًُح     

 37 تٍ صاَع     َىر     

 38 ضُطاوٌ     عثُر     

 39 يرواٍَ     رويُطح     

 40 لرارج     صثرج     

 41 تخىظ    راَُح     

 42 غىاطٍ    رويُطح     

 43 تهماضًٍ      تػري     

 44 تالًا      عثذ هللا     



–عُاتح –جايعح تاجٍ يخرار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجرًاعُح 

علن النفس: السنة الثانية تخصص لطى عهى انُفص                                         

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

:.................................إضى األضرار   

-1-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

 الرقن االسن     و    اللقب األسبوع األول األسبوع الثاني األسبوع الثالث األسبوع الرابع اإلهــــضــــاء
 01 خثطاٍَ    إًَاٌ     

 02 عالوٌ    زونُخح     

 03 دروَع     جهُذج     

 04 يرداضٍ    آَح     

 05 خهفح     صفاء     

 06 زواَذَح       آَح     

 07 تىلطاَح     َرجص     

 08 عسوز    فاطًح انسهراء     

 09 دذَذٌ     خىنح     

 10 عراَطُح     نُُح     

 11 غاتىر      َىر انهُاء     

 12 ضُف هللا     إكراو     

 13 ريىل     أيُُح     

 14 هُراش    غًُاء     

 15 يهُاوٌ    إًَاٌ     

 16 تىذىدح      خُر انذٍَ     

 17 عسوز     َىر انهذي     

 18 دالنى    ضًُرج     

 19 لذوظ    أدالو     

 20 لُاش   رَاٌ     

 21 عطاب    إًَاٌ     

 22 َاصرٌ    َىر انهذي     

 23 انالدك   عائػح     

 24 عًارج    ودُذج     

 25 عطىٌ     رَاٌ     

 26 تٍ درَهى    َثُهح     

 27 عىٌ هللا    نخضر     

 28 خثُسٌ     َطرٍَ     

 29 زَرىٍَ    غًُاء     

 30 غىاتٍ    غًُاء     

 31 نسغذ    أغىاق     

 32 طىارف     خىنح     

 33 غمطًٍ    ذًُاء     

 34 عًرٌ    ضايُح      

 35 لًىد     كرًَح     

 36 تىنعطم   يذًذ زكرَاء     

 37 انعاتذ    ضارج  يُال     

 38 تىعُطح     ضهًً     

 39 تهذطٍ    أضًاء     

 40 تٍ انػُخ انذطٍُ    إًَاٌ     

 41 تُػح           ضذً     

 42 زرلىط        َطري     

 43 دهًٍُ     رَاض     

 44 خهذوٌ      رغا     

 45 تىدُثثح       َىر االضالو     

 46 غىَعم      انطاهر َعمىب     

       

 



–عُاتح –جايعح تاجٍ يخرار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجرًاعُح 

علن النفس: السنة الثانية تخصص لطى عهى انُفص                                         

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

:.................................إضى األضرار   

-2-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

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

 01 تىطانثٍ    آدالو     

 02 فهفهٍ    ياجذج     

 03 زدىال    ريُطح     

 04 غُعح     تثُُح     

 05 تكاكرَح    ضُاء     

 06 تٍ عهُح   ضىيُح     

 07 يعطاهلل      أيٍُ ترهاٌ     

 08 يُاصرَح   أيجذ     

 09 زاو     غسالٌ     

 10 دًسج    ضارج     

 11 هٍُ    يُصف     

 12 ذىاذٍ    ضارج     

 13 عىَطٍ    راَُح     

 14 لاضى    إًَاٌ     

 15 تركاخ   َطرٍَ     

 16 رَسٌ     غهُُاز     

 17 وزَاجٍ    ضايٍ     

 18 خانذ    أيُُح خهىد     

 19 لثطىٌ   دطاو انذٍَ     

 20 جثار   زَُة     

 21 خهفاوٌ    رويُطح     

 22 كًػح     ضىضٍ     

 23 نكىاغظ     أضايح     

 24 نكىاغظ     رَاٌ     

 25 تىغارب   أيُُح     

 26 تٍ غرَظ    أيُرج     

 27 نطىد       رَاٌ     

 28  تٍ رزَك    غًُاء      

 29 تىجالل   رذُثح     

 30 لىادرٌ    غًُاء     

 31 جاترٌ    أيُرج     

 32 يذايذَح     يرَى     

 33 عُطاوٌ    ضارج     

 34 نعثُذٌ     هاجر     

 35 دَذاٌ      دُاٌ     

 36 يجاترٌ    صثُذح     

 37 عىَطٍ   كرًَح     

 38 تىطىطٍ    إًَاٌ     

 39 تىغارب     َجًح     

 40 يرازلُح    ددًاٌ     

 41 تٍ َاصر    يذًذ َضال     

 42 لىش    َجاج     

 43 تىذفُىغاخ   إضراء هثح هللا     

 44 هذاج      راَُا     

 45 تىطاتُح      أكرو     

 

 



–عُاتح –جايعح تاجٍ يخرار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجرًاعُح 

علن النفس: السنة الثانية تخصص لطى عهى انُفص                                         

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

:.................................إضى األضرار   

-3-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

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

 01 َاتد دًى   فرَال     

 02 ضىادَُح    فُروز     

 03 نىَُطٍ     آيُح     

 04 تىغايح    راَُا     

 05 ترج    غهُُاز     

 06 رزَك    رغا     

 07 دلُس    رَاٌ     

 08 عًارٌ    كىثر     

 09 انعُذٌ     راَُح     

 10 غرتٍ     صافُح     

 11 تٍ ضهطاٌ    يذَذح     

 12 صذلاوٌ     غًُاء     

 13 أضرىاذٍ      نُُح     

 14 غىاتُح    هاجر     

 15 عثُس    إًَاٌ     

 16 نعضاًَُح    غثُهح     

 17 غراَفُح   أضًاء     

 18 صىَهخ    صفاء     

 19 تىيعسج    ضارج     

 20 زَُذٌ    غههح     

 21 ضُاف    تثُُح     

 22 زرزوٍَ    رجاء     

 23 غُعح      هُاء     

 24 صهىاذػٍ     يروج     

 25 تراَص     أًٍَ     

 26 تُح    إتراهُى     

 27 غاَى    عًار     

 28 عطهٍ    نىَسج     

 29 جًانٍ     أضًاء     

 30 يعافح    يرَى     

 31 تىرَى    إًَاٌ     

 32 صىانذُح      إترطاو     

و-ضُفٍ     غًُاء          33 

 34 ضُف     إًَاٌ     

 35 ضاكرٌ       ضارج     

 36 تىعصُذج     اضكُذر     

 37   دساًَُح       ضهًً     

 38 عًارج     أيُرج     

 39 عثذ انذفُع    تذر انذٍَ     

 40 ريُػٍ      َجىج     

 41 عثًاٌ راغذٌ    إًَاٌ     

 42 تٍ ذىَطٍ     رَاٌ     

-و-تٍ جذو   عثذ هللا          43 

 44 تىضرضح     فازَهٍ     

 45 تىجًعح      َصُرج     

 46 َاَذح     أدالو     

-و-ضُارٌ    إنُاش          47 

 48 يذاح    زهرج انُرجص     



–عُاتح –جايعح تاجٍ يخرار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجرًاعُح 

علن النفس: السنة الثانية تخصص لطى عهى انُفص                                         

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

:.................................إضى األضرار   

-4-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

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

 01 وعاز      ردًح     

 02 تىضعذَح     أيُرج     

 03 نثىَس    َادَح     

 04 رَذاٍَ    ضارج     

 05 ضثاعٍ   فطًُح نثًُ     

 06 لراتطُح    يذًذ أَُص     

 07 يراتظ     فاروق     

 08 تىنثذج    يُُح     

 09 جذٌ    إًَاٌ     

 10 انعُاغٍ     صانخ     

 11 تهىنٍ     رَاٌ     

 12 تىزغاَح     يذًذ     

 13 غاتى    ضهطثُم     

 14 رغراظ     تػري     

 15 زرداوٌ    فاطًح انسهراء     

 16 تٍ َاصر    دَُا     

 17 عسوز    أضًاء     

 18 لىرٌ      يروج     

 19 تهعاتذ      تثُُح     

 20 تىذرعح    ياَح     

 21 تركاخ      إدطاٌ     

 22 انعاَة       يروي     

 23 صىانح      أيًُح     

 24 لًىد       إًَاٌ     

 25 تراَُح    يرَى دارٍَ     

 26 درزهللا      راَُح     

 27 رتعٍ     عثُر     

 28 تهماضًٍ    تػري     

 29 كثىظ   أَفال     

 30 ضهح    انصافُح     

 31 زكرٌ    آضُا     

 32 تطُاضٍ    نثًُ     

 33 ريضاٍَ    يهذٌ     

 34 عىادٌ     غهُُاز     

 35 عرَثٍ    يذًذ غًص انذٍَ     

-يعُذج-رادى     راَُا           36 

 37 يراتظ     فاروق     

 38 هايم         يروج     

 39 وَػاوٌ    َرجص     

 40 ضُفٍ     ريُطح     

 41 تضُاف       يروج     

 42 دجاجٍ     زكرَاء     

 43 تهذٍُ     عسانذٍَ     

 44 ضثىعٍ     يًُ     

 45 فالح        زوتُر     

 46 انعثُذٌ     إضكُذر     
 

 



–عُاتح –جايعح تاجٍ يخرار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجرًاعُح 

علن النفس: السنة الثانية تخصص لطى عهى انُفص                                         

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

:.................................إضى األضرار   

-5-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

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

 01 غىتٍ     يرَى     

 02 ضاخر    يُُح     

 03 نكذم    عًاد انذٍَ     

 04 تهفاضم       رويُطاء     

 05 ضُف    إًَاٌ     

 06 َىاورَح      أضُا     

 07 يُطاوٌ    َذي     

 08 تىضُاف    يرَى     

 09 تىدَُار     َطرٍَ     

 10 تٍ يُصىر    نثًُ     

 11 تٍ طراد     أضُا     

 12 فارو    ردًح     

 13 جُاٌ    يروج     

 14 دطاب     دىرَح     

 15 يُار    وهُثح     

 16 نعىتٍ     ترهاٌ انذٍَ     

 17 يسارلُح    إتراهُى     

 18 تىعسَس    جًُهح     

 19 تىعُػح    دطاو انذٍَ     

 20 ضهًُاٍَ    غًُاء     

 21 نُرُى    أيُرج     

 22 ضهًُاٍَ   هثذ هللا     

 23 ضىايٍ    َطري     

 24 تىضعذَح      يذًذ     

 25 تاَىظ      يُال      

 26 تىلطاَح    َهاد     

 27 يجرانٍ     دالل     

 28 نعرَثٍ    رغا     

 29 َُاخ     تالل     

 30 ضُطاوٌ      َادَح     

 31 يصذق     رَاٌ     

 32 هاٍَ     عثُر     

 33 يىَطٍ     ضهًً      

 34 تىذرعح     صفىج     

 35 تىزَسٌ    خذَجح     

 36 انعُاغٍ       ضُذش     

-و-تٍ خهُف    إًَاٌ          37 

 38 صُفٍ      صثرَُح     

-يعُذج-درَاٍَ      َذي           39 

يعُذج-يطكٍُ    غهُُاز         40 

 41 انعذوٌ    هاجر     

 42 جُاٌ     جًُهح     

 43 يطعٍ    عذراء اًَاٌ     

 44 لرفُح        ادرَص     

 45 تٍ ذىيٍ     َىر انهذي     

      46 

 



–عُاتح –جايعح تاجٍ يخرار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجرًاعُح 

علن النفس: السنة الثانية تخصص لطى عهى انُفص                                         

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

:.................................إضى األضرار   

-6-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

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

 01 دذاد    هُثى     

 02 تٍ َىج   غكُة   يهذٌ     

 03 لاَذٌ    غافُح     

 04 تىيهرىخح    تػرج     

 05 خهىفٍ    زهرج     

 06 وَُاز     أدًذ     

 07 أعثُذ      هاجر     

 08 تٍ ضطىح    أدًذ     

 09 ضمٍُ     َطرٍَ     

 10 تىجالل    يذًذ عثذ انًؤيٍ     

 11 ظافرٌ       فادٌ     

 12 خهُم     يروج     

 13 عالنٍ     آضُا     

 14 يروج    أيُُح     

 15 دًىدٌ    أدالو     

 16 عرَثٍ      ضايٍ     

 17 دثُطىظ    رضرى     

 18 عىاو     ضارج     

 19 فرذىل    طارق     

 20 انفطاش     عثذ انجهُم     

 21 طاجٍُ    روفُذج     

 22 لىاضًُح       نُهً     

 23 غطاٍَُ    أًٍَ     

 24 نعىاتذَح   ضاليٍ  تالل     

 25 زكُسكٍ     رغُذج     

 26 صُفٍ     خذَجح     

 27 تىعػح      تطًح     

 28 تٍ انػرَف    زَُة رَاٌ     

 29 غرارٌ        أيُر     

 30 ضُهح    إضالو     

 31 دػهفٍ    يذًذ     

 32 يراتظ       فاروق     

-و-غاوظ     ضهىي          33 

 34 لذرورٌ    أدالو     

 35 جذو    ضُاء     

 36 درَذر     إنهاو     

 37 ترَُص  غادج َىر انعٍُ     

 38 نكذم    رزَمح     

 39 درود       كىثر     

 40 عرعار    ضُهُا     

 41 تٍ ضهطاٌ    يذَذح     

 42 نكذم    رزَمح     

 43 ذُاَثُح       غًُاء     

 44 يساهذج      غًُاء     

 45 يطعىد     صثرَُح     

 46 ضعذاٌ     ضهُر     

 47 يصًىدٌ     إًَاٌ     

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–عُاتح –جايعح تاجٍ يخرار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجرًاعُح 

أرطوفونيا: السنة الثانية تخصص لطى عهى انُفص                                         

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

:.................................إضى األضرار   

-1-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

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

 01 عجاَهُح   راَُح هُثح     

 02             غهر زاد        ضهًُىٌ     

 03 عطهٍ      عالء انذٍَ     

 04 دادج      َاضٍُ     

 05 جذٌ      أَُص     

 06 يرغاد     َجاج     

 07 يراتطٍُ     رَاٌ     

 08 ذىيٍ      هاجر     

 09 تىخُاف      غُراز     

 10 نطًارٌ     هُاء     

 11 تركاٌ     َرًَاٌ     

 12 عثذ انكرَى    درصاف     

 13 َذُىح      َجاج     

 14 تعذوَح    َىر     

 15 عىاتذَح    أيُرج     

 16 رياظ    أترطاو     

 17 تركاخ     رَاٌ     

 18 تىضراٍَ      يرَى     

 19 عثًاٍَ  َهً رَهاو     

 20 تىذفُىغاخ    َاضًٍُ     

 21 كػرود   أيُرج     

 22 ذٍُ    إكراو     

 23 تٍ َاصر    خهىد     

 24 تىياَهح    أدًذ     

 25 نُرُى    كرًَح     

 26 يذًىدٌ     فهح     

 27 تىفاللح       غهرزاد     

 28 جثراٌ   ضعاد     

 29 انعُاغٍ    عائػح َاضًٍُ     

 30 عثاضح    غًُاء     

 31 تػارٌ     رويُطاء     

 32 ذُثد      ضهًً     

 33 غىٍَُ     رَاٌ     

 34 كذراٌ    عُطً     

 35 لاَح    يذًذ     

 36 دًساوٌ    َرًَاٌ    آضُا     

 37 تركاخ    إدطاٌ      

 38 تىعالق     غًُاء     

 39 يعطً هلل      ضهًً     

 40 زاوٌ     يروج     

 41 َارضُص   يذًذ أًٍَ     

      42 

 



–عُاتح –جايعح تاجٍ يخرار   

 كهُح اِداب و انعهىو اإلَطاَُح و االجرًاعُح 

أرطوفونيا: السنة الثانية تخصص لطى عهى انُفص                                         

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

:.................................إضى األضرار   

-2-فوج -**-     قوائن الحضور -**-   

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

 01 لطاضًح    عثُر     

 02 تاَىض     عثُر       

 03 َىانٍ     غثُهح     

 04 تىضادح       تطًح     

 05 نمرٍَُ     نثًُ     

 06 رزلٍ     َثُهح     

 07 تهعًرٌ    دثُثح     

 08 نعروش    هادَح فهح     

 09 خرَف     َرًَاٌ     

 10 غاَثٍ    زَُة     

 11 دَذاٌ    فاطًح انسهراء     

 12 تىعسَس    صىَُا     

 13 دًادٌ   يهذٌ     

 14 تٍ عهٍ     عاير     

 15 تعهىج    عثذانذكُى     

 16 نكذم    راَُح     

 17 تطكُر       ًَُُح     

 18 زواَذَح    غًُاء     

 19 دفافصح    صالح انذٍَ     

 20 تهعاتذ     أًٍَ     

 21 يطعىدٌ     رلُح     

 22 دفُظٍ     أضًاء     

 23 تىزَاٌ     هُاء     

 24 عػُمح    َهً     

 25 خالف   صفاء     

 26 زرلاط     ياجذج     

 27 عُاَرج      ضارج     

 28 يىاش     َطرج     

 29 راَهٍ      ضارج     

 30 نػهة    زهرج األيم     

 31 غثُرج    يرَى     

 32 غُاٌ    َىر انهذي     

 33 زغذاٍَ     ودَع     

-يعُذ-ضالطُُح    عثُر        34 

-يعُذج-هٍُ   أَُطح             35 

 36 تىزَُح     َطرٍَ     

 37 لرعىٍَ    َطري     

 38 تػُُُح     ذمٍ انذٍَ     

 39   تٍ جذو    خىنح     

 


