
  0808/0805 انجايعُح انطُح                                                                       -قانًح - 5991 ياٌ 88 جايعح

  تراهًٍ إتراهُى: األضتار                 وانهغاخ                                                                      اِداب كهُح

 انتخصص عرتُح:انعرتٍ                                                                                 انًقُاش واألدب انهغح قطى

 86 :تطثُقُح                                                                   انفىج نطاَُاخ ياضتراألونً  انطُح

 يحضر َقاط 

 

 

 

 عهٍ حفظ هللا: المىجهة أعمال( ة)أستاذ                                          تراهًٍ إتراهُى:  أستاذ إمضاء

 

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

  فارغة الخاوة ترك يجة الطالة غياب حالة في أما

 

 

 80االضتذراك األعًال انًىجهح 80ش االضى انهقة انرقى

  12.00 00.00 ضارج تُىرٌ 1

  12.00 00.80 ضًر حجاَهُح 2

  13.00 05.80 انهاو حًهح 3

  12.00 05.80 ضارج حىانح 4

  12.00 00.80 تشري خضراوٌ 5

  12.00 05.80 جهُُح خالَفُح 6

  12.00 00.80 تثُُح خهفىٌ 7

  13.00 00.00 تُح خهُفٍ 8

  16.00 00.00 يُال خهُم 9

  12.00 00.00 أضًاء خًُطٍ 10

  16.00 05.80 فاطًح انسهراء دراجٍ 11

  12.00 00.80 خهىد رحاَهُح 12

  12.00 00.00 نُهً ريضاٍَ 13

  13.00 05.80 رَاٌ ضًاعهٍ 14

  11.00 05.80 وجذاٌ عسَسٌ 15

  11.00 05.80 رحًُح عًارَح 16

  14.00 00.00 جُهاٌ عُطىرٌ 17

  14.00 00.00 أشىاق عُاد 18

  13.00 05.00 جُهاٌ نثى 19

  12.00 05.00 يروج يعافح 20



  0808/0805 انجايعُح انطُح                                                                       -قانًح - 5991 ياٌ 88 جايعح

  تراهًٍ إتراهُى: األضتار                 وانهغاخ                                                                      اِداب كهُح

 انتخصص عرتُح:انعرتٍ                                                                                 انًقُاش واألدب انهغح قطى

 87 :تطثُقُح                                                                   انفىج نطاَُاخ ياضتراألونً  انطُح

 يحضر َقاط 

 

 هللاعهٍ حفظ : المىجهة أعمال( ة)أستاذ                                          تراهًٍ إتراهُى:  أستاذ إمضاء

 

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

  فارغة الخاوة ترك يجة الطالة غياب حالة في أما

 

 80االضتذراك األعًال انًىجهح 80ش االضى انهقة انرقى

  13.00 00.00 يرَى انصىو 1

  13.00 05.00 َىر هاٌ انطاهر دواخح 2

  13.00 00.80 رتاب تخىظ 3

  12.00 05.80 قًرج تالط 4

  13.00 00.80 آيال تٍ َحٍ 5

  14.00  هذي تُىر 6

  12.00 00.00 ضًُح تىيعسج 7

  12.00 05.80 أضًاء جايع 8

  12.00 00.00 َىر انهذي جثارَُح 9

  12.00 00.00 جُهاٌ حًذاتٍُ 10

  13.00  ضارج حًذاوٌ 11

  13.00 05.00 وردج حىاوضح 12

  12.00 00.00 رحًُح خراخرَح 13

  13.00 05.80 فاطًح انسهراء درغىو 14

  13.00 05.80 ضًاح رواشذَح 15

  12.00 05.00 نًُاء زدادرج 16

  14.00 00.00 ضًُرج زداو 17

  13.00 00.80 ضهًً زروال 18

  12.00 00.00 تهقُص زعًىظ 19

  12.00 05.00 َهاد ضىداٍَ 20

  12.00 05.00 اًَاٌ شطُثٍ 21

  13.00 00.80 أيال شُثاٍَ 22

  12.00 05.80 وفاء غىتاظ 23

  12.00 00.00 تشري قحاو 24

  14.00 05.00 ضالف قىاضًُح 25

  11.00 00.00 يروج نقصُر 06



  0808/0805 انجايعُح انطُح                                                                       -قانًح - 5991 ياٌ 88 جايعح

  تراهًٍ إتراهُى: األضتار                 وانهغاخ                                                                      اِداب كهُح

 انتخصص تُحعر:انعرتٍ                                                                                 انًقُاش واألدب انهغح قطى

 88 :تطثُقُح                                                                   انفىج نطاَُاخ ياضتراألونً  انطُح

 يحضر َقاط 

 

 

 

 

 عهٍ حفظ هللا: المىجهة أعمال( ة)أستاذ                                          تراهًٍ إتراهُى:  أستاذ إمضاء

 

 

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

  فارغة الخاوة ترك يجة الطالة غياب حالة في أما

 

 80االضتذراك األعًال انًىجهح 80ش االضى انهقة انرقى

  12.00 05.80 َجىي أقرود 1

  12.00 00.80 راَُا انعُفح 2

  14.00 05.80 صفاء تٍ قُراط 3

  12.00 00.00 راوَح تىجُاَح 4

  14.00 00.80 يروج تىدانُح 5

  14.00 05.00 أضًاء ريضاٍَ 6

  13.00 05.80 ريُطاء ضانى 7

  13.00 05.80 إًَاٌ ضهًُاٍَ 8

  14.00 00.00 إًَاٌ شىافح 9

  12.00 00.80 دَُا عثُذٌ 10

  14.00 00.80 ضارج عثُذٌ 11

  12.00  أحالو عثُسٌ 12

  14.00 00.80 اًَاٌ عشاظ 13

  14.00 00.80 خذَجح عهُىٌ 14

  12.00 00.00 رَذج قراشح 15

  12.00 05.00 ريُطح قُراطٍ 16

  12.00 00.00 فاطًح كُهح 17

  12.00 00.00 راضُح نقرٍَُ 18

  12.00 05.00 وفاء يعالنح 19



  0808/0805 انجايعُح انطُح                                                                       -قانًح - 5991 ياٌ 88 جايعح

  تراهًٍ إتراهُى: األضتار                 وانهغاخ                                                                      اِداب كهُح

 انتخصص عرتُح:انًقُاش                                                                           انعرتٍ       واألدب انهغح قطى

 89 :تطثُقُح                                                                   انفىج نطاَُاخ ياضتراألونً  انطُح

 يحضر َقاط 

 

 

 

 عهٍ حفظ هللا: المىجهة أعمال( ة)أستاذ                                          تراهًٍ إتراهُى:  أستاذ إمضاء

 

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

  فارغة الخاوة ترك يجة الطالة غياب حالة في أما

 

 80االضتذراك األعًال انًىجهح 80ش االضى انهقة انرقى

  12.00 00.00 وفاء تازٍَ 1

  13.00 05.80 حُاٌ تذاَذَح 2

  15.00 00.00 تشري تركاٍَ 3

  14.00 00.80 َطرٍَ تههىاٌ 4

  14.00 00.80 فراح تٍ حًذٌ 5

  12.00 05.80 شهرزاد تىحذَذ 6

  15.00 08.80 َاضًٍُ تىحذَذ 7

  13.00 05.00 آضُح تىشثرٍَ 8

  13.00 00.80 يروج حًايذَح 9

  11.00 05.80 حطُثح دغًاٌ 10

  14.00 05.80 أحالو دوخٍ 11

  14.00 05.00 َىال زاَذٌ 12

  14.00 00.00 تثُُح زعًٍُ 13

  13.00 00.80 فائسج زَاَح 14

  11.00 00.00 أيُُح شُعاوٌ 15

  14.00 05.00 نثًُ عًرعثذِ 16

  13.00 00.80 يطُكح فرحٍ 17

  14.00 05.80 َىرج فقراوٌ 18

  13.00 05.80 إتتطاو يحًذ انطعُذ 19

  14.00 05.80 َطري يىيٍُ 20


