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  علم االجرام  

 

 

 

 

 

 الرقم اسم الطالب الرقم اسم الطالب

 01 دتاتطُح عثذ انرزاق 26 يمراوٌ يطعىدج

 02 عهُاٌ شُخ 27 تهثم خُر انذٍَ

 03 يهذٌ عهٍ 28 ردهٍ شًص انذٍَ

 04 أوشكذَذ َذَر 29 تركاخ زهُر

 05 ضعُىدٌ ضُف انذٍَ 30 كرَى دطاو انذٍَ

 06 ضًاَطُح ادًذ 31 خهذوٌ فطًُح اكراو

 07 تىلطاَح رؤوف 32 ددذوح عثذ انردًاٌ

 08 شرط َسَذ 33 جىادٌ دطاو انذٍَ

 09 تىزَاٌ ريسٌ 34 تىدىظ اضايح

 10 ضعذ تخىظ ضًُر 35 ضرغٍُُ يذًذ نًٍُ

 11 تىيذذَى شعُة 36 نُتُى صثرَُح

 12 طشىظ يفذٌ 37 يثاركٍ رويُطاء

 13 عالق تالل 38 تىخًهح عفاف

 14 تٍ لُطىٌ فذاوٌ ردُى 39 يُصىرٌ ضعاد

 15 تىنذًح يذًذ نًٍُ 40 ضُف هللا راضُح

 16 تىَار فتذٍ 41 يصذق دُاٌ

 17 فالح عثذ انذًُذ 42 لرود دثُثح

 18 تٍ رجى ايال 43 يكطى نُهً

 19 يىضاوٌ فارش 44 تٍ خرَص اياٍَ

 20 تٍ ضهًُاٌ رَى 45 والي يوسف

 21 لهُم اضًاء 46 بخوش زكية

 22 ضاليٍ فىزٌ 47 تٍ خرَص اضًاء

 23 الرليل اسيا 48 تىشعار يىضً

 24 تىشارب عس انذٍَ 49 تىدرانٍ خىنح

 25 زوادٌ دطاو انذٍَ 50 قاسم خولة



 قائمة الطلبة الذٌن لم ٌسجلوا علم االجرام 

 الرقم  اسم الطالب

 01 راشدي سمٌة
 02 بلحفٌان شهٌناز

 03 اٌدٌر رانٌة
 04 تبتً نسرٌن
 05 مسلتً سمٌة
 06 عٌاد محمد

 07 بن ترٌة اٌمان
 08 الرلٌل اٌمان

 09 مبراك رشدي زكرٌا
 10 بصالح حسٌن
 11 مقرسً مهدي
 12 قلمامً سمٌر

 13 عٌداوي عبد السالم
 14 علوي مروة
 15 حمادي بثٌنة
 16 طٌار ابراهٌم

 17 بوحصٌرة ٌاسٌن
 18 بودٌنار سارة

 19 ناٌت حمو علً
 20 بوقرٌوة عبد الحمٌد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

د دفعات سابقة.م.القائمة االحتٌاطٌة لطلبة علم االجرام ل  

 الرقم اسم الطالب الدفعة المعدل

 01 نوري ابتسام كالسٌك 10,84

 02 درَس دطاٌ 2014 9,58

 03 َىَطٍ خهُم 2015 9,49

 04 نعىاتذَح ضاليٍ َجىي 2014 9,4

 05 راتذٍ كهثىو 2014 9,34

 06 تشار نثُثح 2015 9,34

 07 ضاَذُح عثذ انذك 2015 9,23

 08 عهُى فهح 2011 9,02
   

 

 

 

 

 

 

 رئٌسة القسم
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 تنمٌة الموارد البشرٌة

 الرقم اسم الطالب  الرقم اسم الطالب
 01 دراج يرَى 39 عثًاٍَ يذًذ خُر انذٍَ

 02 زرارٌ ضارج 40 زرارٌ دطاٌ

 03 تىضُح ضعاد 41 عثذ غرش ايُُح

 04 دىياٍَ يهذَح 42 ضهطاٌ عاَذج

 05 عصاو ضارج 43 تٍ ضُف دُاٌ

 06 طُثٍ عثذ انكرَى 44 تخىظ يروج

 07 يهذار عًاد انذٍَ 45 ضعذوٌ ضارج

 08 َغىظ َعًُح 46 جاب هللا غادج

 09 يطاعذج ضهًُح 47 ضذراتٍ اضُا

 10 تُىر ونُذ 48 لعثاظ ضهًُاٌ

 11 خهفح رتُثح 49 فالح يرواٌ

 12 تىدذج تىتكر اضكُذر 50 عمالٍُ تذر انذٍَ

 13 خُىشٍ عذراء 51 ترجى خىنح

 14 عهىٌ يذًذ ايٍُ 52 ضهًُاٍَ ضًُح

 15 دوادٌ فاطًح انسهراء 53 غاصة فؤاد

 16 غرَص فهح 54 غفار ضُاء

 17 عكاشح وهُثح 55 دُاشٍ فاطًح

 18 داودٌ فاطًح انسهراء 56 شُثىٍَ تالل

 19 ضُاٍَ زَُح 57 تٍُ زٍَ انذٍَ

 20 تىعاج دنُهح 58 َاصر ضًُرج

 21 تٍ جايع ايال 59 دنهىو دطاٌ

 22 َضاف انهاو 60 تذرٌ ضعُذج

 23 نىيٍ َىر انذٍَ 61 يعطار ضارج

 24 درزهللا ضًُرج 62 ضالطُُح َعًُح

 25 تىنىدو ضاضُح 63 درَطٍ تالل

 26 كذي امال 64 عُىٌ وهاب

 27 االضىد فاطًُح 65 كىدالٌ دكًُح

 28 كذُظ خذَجح 66 نطرظ خذَجح

 29 عُاد ترهاٌ 67 يثاركٍ نُُح

 30 تىيازج ادالو 68 تىزَثح جًال

 31 جغرٌ يذًذ انصانخ 69 صناعي راضية



د.م. طالب مقبول مع العلم ال توجد قائمة احتٌاطٌة من طلبة ل82 طالب مسجل من اصل 75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32 تىنمروٌ َهاد 70 سعيود لينذة

 33 ضالط تالل 71 نعىر ضًُرج

 34 يمذيٍ دىرَح 72 ضُطاوٌ دطُُح

 35 عثًاٍَ يروج 73 هالنح َثُهح

 36 تهذٌ ايُر 74 تىشارب ايال

 37 راشذٌ صهُذح 75 يطُخ شىلٍ

 38 تىشارب عثذ انردًاٌ  
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 االنحراف والجرٌمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د.م. طالب مقبول مع العلم التوجد قائمة احتٌاطٌة من طلبة ل28 طالب مسجل من اصل 23     

 الرقم اسم الطالب

 01 زيىرٌ يذًذ ايٍُ

 02 دطاتٍ عادل

 03 زوَسٌ َطًُح

 04 شىاتُح زَُة

 05 يطعىد انعرتٍ

 06 تٍ لهار ضهُهح

 07 تىزَذ فاطًح انسهراء

 08 ترغىتٍ أضُا

 09 يذاح دًذاٌ

 10 عًارج اضًاء

 11 عتُك نُهً

 12 خهف هللا ايال

 13 ضعىد انعرتٍ

 14 تىاتٍ اضُا

 15 لروٌ دثُثح

 16 تىخضُر خًُص

 17 يصثاح ايال

 18 زعالٍَ َصُرج

 19 نشخة َىر انهذي

 20 نعًايرج هانح

 21 عكاشح وهُثح

 22 تغُح راوَح

 23 عشارٌ عثذ انردًاٌ


