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محلة -علم النفس السلوكي اسم المقرر

كتابًةرقمًا
غائبغائب6323جنوبابرافقمًداعود1

أربعةًودمونًدرجةًػؼط62936464ػاوزابرافقمًػرحه2

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط63475858ملهماثقـاًاؾلطرس3

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط64346868مهندامحدًاخلوام4

أربعةًودمونًدرجةًػؼط64696464بسامامحدًعنؿان5

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط62076868ولودامحدًخممارًخممار6

اثـانًودمونًدرجةًػؼط69456262عمراروىًاؾيالؿي7

أربعةًودمونًدرجةًػؼط62296464عبد الكروماداؿةًاجلـدي8

أربعةًودمونًدرجةًػؼط63596464نصرادعدًذدو9

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط64055858حساماذرفًاؾعؿوري10

غائبغائب6745حممداؽرمًاؾلؽور11

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط64126868حسناالءًاؾصرييف12

أربعةًومخيونًدرجةًػؼط65285454مرواناالءًحوا13

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط63726868زواداؾقاسًبرذقين14

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط64575858حيوىاؿلًاؾيؾوم15

اثـانًودلعونًدرجةًػؼط62657272هوثماؿنيًرؼم16

مثاـقةًوأربعونًدرجةًػؼط62484848عبد احلسوباـسًاؾعؾواـي17

أربعةًومخيونًدرجةًػؼط69915454أميناـسًجـقد18

اثـانًودمونًدرجةًػؼط62436262ػادياـيًبرذقين19

دمةًومخيونًدرجةًػؼط63995656موالداقؾيًجربوع20

مثاـقةًوأربعونًدرجةًػؼط63104848نزاراقفمًاؾروؿي21

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط65275858اكرمبادلًاحلالق22

مثاـقةًوأربعونًدرجةًػؼط69254848أمحدبمولًاؾرفوان23

مثاـقةًوثالثونًدرجةًػؼط64923838زوادبمولًاؾؼدور24

أربعةًودلعونًدرجةًػؼط64427474ابراهومبمولًغزال25

أربعةًودمونًدرجةًػؼط64486464ػاديبدقعًاؾعنؿانًآغا26

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط62285858مودىبشارًزدله27

إثـىًعشرًدرجةًػؼط64211212عبد العزوزباللًقغؿور28

أربعةًودلعونًدرجةًػؼط63437474عبد القادربـانًاؾلؽور29

دمونًدرجةًػؼط64856060خملصبفقجًزؾقق30

مثاـقةًودلعونًدرجةًػؼط63417878عبد القادربقانًبؽور31

دمةًودمونًدرجةًػؼط62596666بسامثرقاًاؾدبقس32

اثـانًومخيونًدرجةًػؼط62205252عبد الناصرمجالًاحلين33

اثـانًودلعونًدرجةًػؼط62087272امحدمجانًزؽار34

أربعةًودلعونًدرجةًػؼط62987474مصطفىجودًابوًاؾطوقًاؾرػاعي35

اثـانًودمونًدرجةًػؼط65656262امحد متامجوديًاالخرس36

دمةًودلعونًدرجةًػؼط62147676جاللجورجًعلدًاهلل37

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط64095858حممودحاؿدًاؾػقاض38

دمونًدرجةًػؼط61216060حسنحينيًاؾؼادم39

غائبغائب6217حممدمحزهًوـوس40

مخيونًدرجةًػؼط63445050حسانحـاًعراج41

دمونًدرجةًػؼط66326060عليخاؾدًاؾيؾطان42

اثـانًودمونًدرجةًػؼط64626262حادبخاؾدًدهـاوي43

اثـانًودمونًدرجةًػؼط65626262مجالداـقهًؽعقؽاتي44

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط63956868ابراهومدمياًاؾعؾي45

دمةًودمونًدرجةًػؼط63926666مسعاندميهًاؾصدقر46

اثـانًوثالثونًدرجةًػؼط63173232حممدراتبًامحد47

مثاـقةًوأربعونًدرجةًػؼط63304848منهلراجيًاؾعلدًاهلل48

أربعةًودمونًدرجةًػؼط63516464خلدونرأػتًبطرش49

أربعةًودمونًدرجةًػؼط63206464امحدرمسقهًاحلين50

اثـانًومثاـونًدرجةًػؼط65838282رذاًاؾقودف51

دمةًومخيونًدرجةًػؼط63585656وادررففًحمقو52

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط62736868ابراهومرقمًـاصر53

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط64336868حسنيزفراءًاؾعؾقوي54

دمةًودمونًدرجةًػؼط62726666مسريزقـهًجربوع55

دلعونًدرجةًػؼط65207070حممد ولودددرهًاحليني56

أربعةًوعشرونًدرجةًػؼط64182424خالددالمًحاجًؼدور57

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط63616868حممددؾوىًاؾـاصر58

دمةًودلعونًدرجةًػؼط64597676عبد الكرومذفدًؼرهًحمؿد59

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط65745858راضيذوقًاؾقودف60

دلعونًدرجةًػؼط63037070عبد احلسوبذقؿاءًاؾعهؿي61

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط63846868حممدذقؿةًرعدون62

أربعةًومخيونًدرجةًػؼط65765454خالدصػاًؽوجان63

دمونًدرجةًػؼط65226060عليضقاءًاؾعنؿان64

اثـانًودمونًدرجةًػؼط66196262امحدرارقًصواف65

اثـانًودلعونًدرجةًػؼط65137272حممد حوانراللًاهلربش66

دلعونًدرجةًػؼط64607070بسامرهًصوي67

دمةًوأربعونًدرجةًػؼط64984646هوثمروـيًحمػوض68

مثاـقةًوأربعونًدرجةًػؼط63214848دوف الدونعاؿرًذافني69

دمةًودمونًدرجةًػؼط62566666عبد الرزاقعائشةًاؾشوـة70

اثـانًومخيونًدرجةًػؼط65725252امحد عائشةًأوغؾي71

اثـانًودمونًدرجةًػؼط58866262حممدعلدًاؾرمحنًاربعة72

أربعةًودلعونًدرجةًػؼط65857474نزارعلدًاؾرمحنًاؾلارودي73

دلعونًدرجةًػؼط65107070ضاهرعلدًاؾرمحنًاؾعنؿان74

مثاـقةًوأربعونًدرجةًػؼط63224848عبد السالمعلدًاؾرمحنًمحشو75

أربعةًودمونًدرجةًػؼط63166464مصطفىعلدًاؾؽرقمًابرافقم76

أربعةًودلعونًدرجةًػؼط64067474بسامعلدًاهللًاؾعؾي77ً

أربعةًودمونًدرجةًػؼط63746464مروانعلدًاهللًؼصاب78

اثـانًوأربعونًدرجةًػؼط64844242امحدعلدًاهلاديًاؾلؽور79

أربعةًودمونًدرجةًػؼط62226464تقيعلدًاهلاديًاؾضاؿن80ًً

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط62956868عبد احليعلدًاؾواحدًخطاب81

أربعةًودمونًدرجةًػؼط63696464غوثعلدوًزحؾوق82

اثـانًودمونًدرجةًػؼط64706262خالدعلقدهًؽؾوين83

دلعونًدرجةًػؼط62687070حازمعلريًؿرؼا84

دمونًدرجةًػؼط63836060وادرعالًفالل85

عشرةًدرجةًػؼط64021010حممد مفودعالءًاؾدقنًاؾؾلابقدي86

أربعةًودمونًدرجةًػؼط65666464امحدعؾيًمحادة87

دمةًودلعونًدرجةًػؼط65067676ػهدعؿرًذقخًاؾغـاؿه88

عشرةًدرجةًػؼط62401010رضوانعفدًاحلهار89

دمةًودلعونًدرجةًػؼط62827676مسريعقيىًضافر90

أربعةًودمونًدرجةًػؼط65016464هوثمغػرانًزؼزوق91

دلعونًدرجةًػؼط63737070توػوقػاديًراحقل92

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط63945858مسريػاديًرحال93

مثاـونًدرجةًػؼط63788080مجالػارؿةًاالبرافقم94

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط63565858رحوبػارؿةًمحوًبرازي95

دلعونًدرجةًػؼط63147070امحدػراسًاؾرجب96

اثـانًودمونًدرجةًػؼط64316262عبد الرزاقؼؿرًفلطه97

اثـانًودمونًدرجةًػؼط64666262كره بوتؽارالًروبي98

أربعةًودمونًدرجةًػؼط63466464عبد القادرالراًاحلؿقد99

مثاـقةًودلعونًدرجةًػؼط65717878ماجددلىًعؾواـي100

دلعونًدرجةًػؼط64937070ابراهومؾؤيًابرافقم101

دمونًدرجةًػؼط62456060داملؾقـاًاؾضافر102

أربعةًومخيونًدرجةًػؼط64795454طاللؿارقهًعؾوش103

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط65355858غزوانؿارقهًؽوجان104

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط64416868نزوهحمػوضًاؾرحال105

دلعونًدرجةًػؼط62237070خالدحمؿدًاؾعلدًاهلل106

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط65325858عوسىحمؿدًاؾعؾيًاؾؼدور107

أربعةًودمونًدرجةًػؼط63386464حسانحمؿدًاؿريًاؾعلدًاؾرزاق108

دمةًومخيونًدرجةًػؼط64015656عمارحمؿدًباللًاالؿري109

أربعةًودمونًدرجةًػؼط63496464أمين حمؿدًمجالًاحلقدر110

اثـانًودمونًدرجةًػؼط64356262عبد الرزاقحمؿدًمجعه111

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط63485858دامرحمؿدًمحزةًاؾـؿر112

دمةًومخيونًدرجةًػؼط62635656عبد الباريحمؿدًدػقانًاخلطقب113

دمةًومخيونًدرجةًػؼط62265656عليحمؿدًعنؿان114

أربعةًومخيونًدرجةًػؼط62675454جهادحمؿدًعدي115

مثاـقةًدرجةًػؼط643688عمارحمؿدًعؾوش116

اثـانًودلعونًدرجةًػؼط62537272عبد الكرومحمؿدًغػرجي117

أربعةًودمونًدرجةًػؼط63506464حممدحمؿدًؿعاذًدعده118

دمةًومخيونًدرجةًػؼط62245656ػوازحمؿدًؿعقين119

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط64545858بسامحمؿدًـزارًاحلزواـي120

اثـانًومخيونًدرجةًػؼط65735252عبد اجملودحمؿدًقؼنيًاؾػاخوري121

أربعةًومخيونًدرجةًػؼط65315454حسنحمؿودًاالبرش122

أربعةًودمونًدرجةًػؼط65336464مجالحمؿودًاؾدروقش123

اثـانًودمونًدرجةًػؼط63396262تامرحمؿودًؿوصؾي124

دمةًومخيونًدرجةًػؼط65035656ػاوزحمؿودًؿوصؾي125

دمونًدرجةًػؼط64526060مصطفىحمؿودًفوقش126

دمونًدرجةًػؼط63286060منهلؿرحًابوًادعد127

دمةًومخيونًدرجةًػؼط63985656عبدؿروهًاحلؿدان128

دمةًودمونًدرجةًػؼط64196666حممد لؤيؿرقمًبظ129

اثـانًودلعونًدرجةًػؼط62847272عبد املنعمؿزـةًاؾصقادي130

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط62445858حممدؿصطػىًاؾدروقش131

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط62606868حممدؿصطػىًرلل132

اثـانًودمونًدرجةًػؼط62896262عمرؿودىًاالذوح133

مثاـقةًومخيونًدرجةًػؼط62395858نزارؿؤؿنًحلوب134

دلعونًدرجةًػؼط64907070موػقؿؤؿـهًاؾطواذي135

مخيونًدرجةًػؼط65535050بسامؿؤقدًاالدعد136

مخيونًدرجةًػؼط65235050عبدوؿقيمًابوًدقه137

أربعةًومخيونًدرجةًػؼط66365454ناجحؿقالدًاؾعؾي138

دمةًومخيونًدرجةًػؼط64505656حممدـغمًمحاؿيًاؾلو139

دلعونًدرجةًػؼط63977070منهلـفالًذقخًاؾشلاب140

اثـانًودلعونًدرجةًػؼط64107272عبد اهللـورًاحلاجًحيني141

مثاـقةًودمونًدرجةًػؼط64436868ابراهومـورًغزال142

اثـانًودمونًدرجةًػؼط64886262عبد احلمودـوراًذوربا143

دمونًدرجةًػؼط62966060خالدفاـيًاؾضاؿن144

أربعةًودمونًدرجةًػؼط64296464عدنانفلةًحبري145

دمونًدرجةًػؼط63556060عمارفلةًرعان146

أربعةًودمونًدرجةًػؼط63076464حممدفدىًاؾزقدان147

اثـانًودمونًدرجةًػؼط65266262عبد الكايففزارًادلودىًادلؽيور148

دلعونًدرجةًػؼط62107070حبوبفالًعقد149

أربعةًودمونًدرجةًػؼط64786464أكرمقامسنيًحمؿد150

أربعةًومخيونًدرجةًػؼط63905454عبد الواحدقامسنيًحمـاقه151

دلعونًدرجةًػؼط63407070مجال الدونحيقىًؽؾيؾي152

دلعونًدرجةًػؼط62157070مروانقودفًاخلؾقل153

دمةًودمونًدرجةًػؼط63716666ابراهومقودفًفابقل154

ستة وخمسون درجة فقط56385656مصطفىأمحدًجعلو1
أربعة وخمسون درجة فقط53455454عبد الرزاقابرافقمًاؾعلود2
ثمانية وستون درجة فقط54706868عزتبدقعًأبوًدعد3
أربعة وستون درجة فقط60806464امحداهلامًاؾشفادة4
ستون درجة فقط51136060عبد احلمودزؾقىةًاحلهي5
خمسون درجة فقط56045050ػاوزؿودىًفزقم6
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