
  0808/0805 الجاهعُح الطٌح                                                                       -قالوح - 5491 هاٌ 80 جاهعح

  تراهوٍ إتراهُن: األضتار                 واللغاخ                                                                      اِداب كلُح

 التخصص عرتُح:العرتٍ                                                                                 الوقُاش واألدب اللغح قطن

 85 :تطثُقُح                                                                   الفىج لطاًُاخ هاضتراألولً  الطٌح

 هحضر ًقاط 

 

 

 : صالح طىاهرٌالمىجهة أعمال( ة)أستاذ                         تراهوٍ                       إتراهُن : أستاذ إمضاء

 

 تفخيم أو شطة أي مه خاليا المحضر يكىن أن و أرقام أرتعة مه متكىوة العالمة تكىن أن يجة: هالحظح

  فارغة الخاوة ترك يجة الطالة غياب حالة في أما

 

 

 80االضتذراك األعوال الوىجهح 80ش االضن اللقة الرقن

  00،11 05.21 أهاًٍ العلوٍ 1

  00،11 15.21 خلىد العىهٍ 2

  00،11 00.52 حوسج أودٌٍَ 3

  05،11 01.52 هٌال تراهوُح 4

  00،11 15.21 شُواء تلهاَي 5

  05،11 15.21 َاضوُي تي لعوارٌ 6

  00،11 15.11 حىرَح تىحجار 7

  05،11 15.52 خىلح تىراش 8

  02،11 00.21 رهُطاء جثاتلح 9

  00،11 01.21 ضعاد دغواى 10

  00،11 00.12 دلُلح رحال 11

  05،11 15.11 إًاش ضعُىدٌ 12

     فاطوح السهراء شعاتٌح 13

  05،11 15.21 دًُا عاشىرٌ 14

  01،11 01.11 زٌَة فركىش 15

  00،11 01.11 ًىر الهذي فُصلٍ 16

  00،11 01.52 ضاهُح لىصُف 17

  00،11 05.21 فاَسج هخاًُح 18

  01،11 01.21 تثٌُح هرقاق 19

  00،11 01.52 عسَسج ًعواى 20

  05،11 11.21 هاجذج ًىرٌ 21

  00،11 15.21 ضوُح َىضف 22
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 هحضر ًقاط 

 

 

 

 طىاهرٌ صالح: المىجهة أعمال أستاذ                                      تراهوٍ إتراهُن : أستاذ إمضاء

 

 تفخيم أو شطة أي مه خاليا المحضر يكىن أن و أرقام أرتعة مه متكىوة العالمة تكىن أن يجة: هالحظح

  فارغة الخاوة ترك يجة الطالة غياب حالة في أما

 80االضتذراك األعوال الوىجهح 80ش االضن اللقة الرقن

  05،21 15.11 هٌال تجاوٌ 1

  05،11 01.21 عفاف تراهوُح 2

  05،11 05.21 لخضر ترَسخ 3

  05،21 11.21 دًُا تلعُذ 4

  05،21 15.11 ههذَح تي الغح 5

  05،21 11.21 شُواء تىحرام 6

  05،21 00.21 أصالح تىشالغن 7

  05،11 05.11 اَواى تىشالغن 8

  05،21 01.21 أهُرج تىهسراق 9

  05،21 15.11 حطام الذَي زَتىًٍ 10

  05،11 01.11 ترَسج ضاَحٍ 11

     زٌَة ضعُذٌ 12

  05،21 15.11 ضىضي شرشارٌ 13

  05،11 02.21 هحوذ صاتر 14

  05،11 05.21 أضواء غجاتٍ 15

  05،21 01.21 شوص العلً قطاف 16

  02،11 01.21 ًىر الهذي كحل الراش 17

     لُلً هحاهذَح 18

  05،21 15.21 تطوح هرعٍ 19

  01،11 15.21 هروج هعاهرَح 20

  00،21 11.11 أحالم هٌاصرَح 21

  02،11 15.11 زتُذج هُلٍ 22

  02،21 15.21 أهاًٍ َحوذٌ 23
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 طىاهرٌ صالح: المىجهة أعمال أستاذ                                      تراهوٍ إتراهُن : أستاذ إمضاء

 

 تفخيم أو شطة أي مه خاليا المحضر يكىن أن و أرقام أرتعة مه متكىوة العالمة تكىن أن يجة: هالحظح

  فارغة الخاوة ترك يجة الطالة غياب حالة في أما

 80االضتذراك األعوال الوىجهح 80ش االضن اللقة الرقن

  05،11 00.21 تثٌُح تىخارٌ 1

  00،21 01.11 شهٌُاز حجىجٍ 2

  05،11 05.11 خلىد خلح 3

  05،11 05.21 صفاء رزَقٍ 4

  05،11 15.21 غادج رفاد 5

  05،21 15.21 تشري زهالٍ 6

  05،21 15.11 إًاش شاَة 7

  05،11 15.11 آَح صالح 8

  05،11 15.21 هالك طىَل 9

  05،11 15.21 إلهام غرضٍ 10

  00،21 00.21 شُواء فٌاز 11

  01،21 15.11 إًتصار قروف 12

  01،11 11.11 إًصاف قروف 13

  00،11 15.11 عالء الذَي قروٌ 14

  05،11 11.21 هروج لعفُفٍ 15

  05،11 01.11 أهُرج لعوىرٌ 16

     اَواى هرازقح 17

  05،21 00.21 شهرج هطعىدٌ 18

  05،21 01.21 اضواء هعُسٌ 19

  05،11 05.21 حٌاى هلىكٍ 20

  05،21 12.21 صفاء هٌصىرٌ 21


