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   ورقـة الحضـور للطلـبة   -  - الشهر...............

. :.................................................................. الفوج : 1 المادة/ المقياس  
عربي وأدب لغة, جديد نظام ليسانس األولى  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :العربي األدب و اللغة   

َطرٍَ, انعاَة  1 
َجالء, ضُاف أوالد  2 

صهُذح, تذاوٌ  3 
َىرانهذي, ترَُُص  4 

ياَطح, تعهٍ  5 
هذَم َرًَاٌ, عًُرج تٍ  6 
َادَح, َخهح تٍ  7 

يُىتح, تىتمُرج  8 
خهىد, تىخذَى  9 
َطًُح, تىضتح  10 

اصانح, تىعصُذج  11 
دَُا, دغايُح  12 
رَى, دنهىو  13 
آَح, زغُذج  14 
ريُطاء, غافعٍ  15 
رَاٌ, صاتر  16 

آَح, طىَجٍُ  17 
تثُُح, عثاش  18 

غافُح, عىادٌ  19 
يُار, عُاَػح  20 
هُاء, عُذاوٌ  21 

عائذج, فراق  22 
غًُاء, فرَاٌ  23 
آَح, لجاجح  24 

َجىي, نذىارظ  25 
يالن, نُراتٍُ  26 
يالن نُُح, يخانفح  27 
ضالف, يراتظ  28 
أَىب, يعُس  29 

تػري, يىيٍُ  30 
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   ورقـة الحضـور للطلـبة   -  - الشهر...............

. :.................................................................. الفوج : 2 المادة/ المقياس  
عربي وأدب لغة, جديد نظام ليسانس األولى  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :بيالعر األدب و اللغة   

ريُطاء, تراهًُح  31 
آيُح, تغىر  32 

دطًُ, تهعػٍ  33 
رَذج, رازق تٍ  34 
وفاء, ضانى تٍ  35 
جىهر, عطى تٍ  36 
ضُذش, الغح تٍ  37 

فاروق, تىخذَح  38 
صذر, تىغذذاٌ  39 

غعُة, تىيٍ  40 
يراد, دطاَُُح  41 
كىثر, دًىدٌ  42 

عائػح, رَة  43 
اًَاٌ, ريضاٍَ  44 

أياٍَ, زوَذٌ  45 
دعاء, ضعاَذَح  46 
إكراو, ضهًُىٌ  47 

يالن, غاوٌ  48 
إًَاٌ, عثاش  49 

آَح, عًايٍ  50 
ضارج, عىايرَح  51 
نثًُ, غسالٍَ  52 
دَُا, لراَرَح  53 

غرَهاٌ, لرلار  54 
اكراو, كالَعُح  55 
ايُرج, نثرظ  56 

ضُذش, يتالوٌ  57 
َىرهاٌ, يراح  58 

يالن, يعاَفُح  59 
أَفال, يمراوٌ  60 
َذي, يىيٍُ  61 
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   ورقـة الحضـور للطلـبة   -  - الشهر...............

. :.................................................................. الفوج : 3 المادة/ المقياس  
عربي وأدب لغة, جديد نظام ليسانس األولى  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :العربي األدب و اللغة   

ريُطاء, تطكرٌ  62 
َىرهاٌ, تههىغاخ  63 

يالن, تههىنٍ  64 
إكراو, تىعافُح  65 

زهُح, تىلفٍ  66 
يهذٌ, تىكرظ  67 
أَفال, تىيعسج  68 
ضاوو, جاهًٍ  69 

آيُح, دجىجٍ  70 
يذًذ, ريضاٍَ  71 

هُادٌ, زدادرج  72 
رزاٌ, ضرفاٍَ  73 
ضًُذح, ضعاَذَح  74 
فرَال, ضكفانٍ  75 

أغىاق, غىارفُح  76 
ضهًُاٌ, عجًٍ  77 

ضهطثُم, هللا عطا  78 
زَُة, عىَطٍ  79 
فاَسج, غًارضح  80 

آَح, لرتع  81 
ضهً, لرٍَُ  82 

ضهًً, لىادرَح  83 
غًُطح, نعًىرٌ  84 

ضُذش, حيرا  85 
َطرٍَ, يطخر  86 

راَُا, يُصىرٌ  87 
يرَى, َُمرٌ  88 

يرَى, هذروق  89 
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   ورقـة الحضـور للطلـبة   -  - الشهر...............

. :.................................................................. الفوج : 4 المادة/ المقياس  
عربي وأدب لغة, جديد نظام ليسانس األولى  لسنةا :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :العربي األدب و اللغة   

دالل, أورَُح  90 
هذَم, ترلاظ  91 

َجُح, تهذىاش  92 
هذَم, غاكر تٍ  93 
نُُح, طثىنح تٍ  94 

أياٍَ, تىرلثح  95 
عًار انعًرٌ, تىفهفم  96 
يرَى, تىلرج  97 
تمىي, جثاتهح  98 
ضهطثُم, دفُاٌ  99 
هذَم, خثاطٍ  100 
إَُاش, دهػار  101 
إنهاو, دواخح  102 
انذٍَ صالح, رجاتٍ  103 

غذَر, رفاد  104 
إًَاٌ, ضهًُاٍَ  105 
ردًح, غىاتُح  106 
إَُاش, صانخ صانخ  107 
َطرٍَ, عمىٌ  108 
غًُاء, ٍعىَط  109 

انسهرج, غراَثُح  110 
آَح, فُُذش  111 
رَاٌ, لرزَس  112 
أغىاق, لًايٍ  113 

رويُهح, كرَثص  114 
خىنح, نعىاضح  115 
زَُة, يرعٍ  116 
وصال, يسوٍَ  117 
هذَم, َىادرَح  118 

ضارج, َذٍ  119 
ضهًً, َىضف  120 
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   ورقـة الحضـور للطلـبة   -  - الشهر...............

. :.................................................................. الفوج : 5 المادة/ المقياس  
عربي وأدب لغة, جديد نظام ليسانس األولى  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :العربي األدب و اللغة   

فهًُح, تراهًُح  121 
يالن, ترغىثٍ  122 

يُار, تسع  123 
يُار, جخُىٌ تٍ  124 
رَاٌ, دًذٌ تٍ  125 

دَُا, تىتمار  126 
أضايح, تىخذَح  127 
ضًُح, تىرلثح  128 
إَتصار, تىلرٌ  129 

تطًهح, جرتىدح  130 
نُُح, دطاَُُح  131 

أضًاء, دًهح  132 
انذٍَ صالح يذًذ, لختا  133 

اَاش, خًارٌ  134 
هذَم, رلُك  135 

خهىد, زغذودٌ  136 
غًُاء, ضثتٍ  137 
دطُُح, ضعذو  138 

رَاٌ, ضهًُاٍَ  139 
إكراو, غىَة  140 

خىنح, عطاَهُح  141 
أدالو, عمرَع  142 
وصال, عًاَرَح  143 

اًَاٌ, غرَة  144 
ضهًً, لاَذٌ  145 
غًُاء, نعىر  146 

يالن دىرَح, ياضٍ  147 
َطرٍَ, يراح  148 

ريُطاء, يرغهح  149 
صفاء, يػطرٌ  150 

غسالٌ, َىارٌ  151 
ضالفح, َىضفٍ  152 
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   ورقـة الحضـور للطلـبة   -  - الشهر...............

. :.................................................................. الفوج : 6 مادةال/ المقياس  
عربي وأدب لغة, جديد نظام ليسانس األولى  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :العربي األدب و اللغة   

زهراء فاطًح, تركاٍَ  153 
رايٍ, تهعاتذ  154 

غسالٌ, جذو تٍ  155 
آيُح, ذجعث تٍ  156 

يالن, تىضادح  157 
يُال, تىلطف  158 
انهذي َىر غادج, جىدٌ  159 
خذَجح, درتٍ  160 

نُهً, خراخرَح  161 
تثُُح, خهُفٍ  162 

ضهاو, دادو  163 
ضًُح, رواتخ  164 
إضًهاٌ, زاَذٌ  165 

ريُطاء, زدورٌ  166 
أيًُح, ضثتٍ  167 

َطرٍَ, ضًاعهٍ  168 
خهىد, طىاهرَح  169 
جُهاٌ, طىاَهُح  170 
غًُاء, عثُسٌ  171 
آَح, عثًاٍَ  172 

غرٍَ, لردٌ  173 
اياٍَ, كاركٍ  174 
غادج, نعفُفٍ  175 
ضهطثُم َذي, نعفُفٍ  176 
اضُا, َارو يذرق  177 

تثُُح, يطاعذَح  178 
غُرٍَ, يعادٌ  179 

يرَى, يهكى  180 
يًُ, يُجم  181 

دىرَح, يىارضُح  182 
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   ورقـة الحضـور للطلـبة   -  - الشهر...............

. :.................................................................. الفوج : 7 المادة/ المقياس  
عربي وأدب لغة, جديد نظام ليسانس األولى  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :العربي األدب و اللغة   

يُال, تركاٍَ  183 
دىرَح, تهغُث  184 

فاطًح, جًُم تٍ  185 
درصاف نُُح, لُراط تٍ  186 

انهاو, تىخهىف  187 
نىَسج, تىطثُثح  188 
حَسه, تىلرٌ  189 
َذي, درَذ  190 

رَاٌ, درَذٌ  191 
يهذٌ, دغًىغٍ  192 
ايًُح, رواتذُح  193 

َذي, زاَذٌ  194 
َىضف, ضكفانٍ  195 
إكراو, ضهطاٍَ  196 
وفاء, ضرتاٍَ  197 

اَصاف, طهذح  198 
يذًذ, عثُسٌ  199 
انمهىب لىخ نًُص, عطافٍ  200 

تػري, عًىغٍ  201 
جًال, عُذ  202 

ريُطح, فرَاٌ  203 
آَح, لراَح  204 

أَىب, كراًَُح  205 
َههح, يخانفح  206 
ضايُح, يراتظ  207 
انسهرج, يراٍَ  208 

رؤَح, يرزوق  209 
ايًُح, يعالنح  210 
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