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 2012/2020املقبولني للعام الدراسي  وثائق/ م

 ةــائيـة واملشـاحيـالدراسة الصب

 

بنــاع علــ  اــا تــاع بارــال وايارا الرعلــيب العــالي والب ــ  العل ــي   

ــد    م ــق    22/2/2020يف  435س/5/11ذي العـ ــد الشـ ــ د دداـ واملرضـ

 االعدا اة ...الزاين لرشليب وثيقة الدراسة 

 

ــولني  ــة املقبـ ــ  الةلبـ ــي   علـ ــام الدراسـ ــرني  2012/2020للعـ للدراسـ

ــا   ــائية يف نليرن ــا    الصــباحية واملش ــة اؤــايف ب يف ا ــدوه ا   واملدرت

لغـــرس يشـــليب ا ـــ  اراتعـــة ةـــعبة ةـــةون الةلبـــة والرشـــ ي  

ــة    ــة العااـ ــد املداراـ ــدةة اـ ــة اصـ ــة االعدا اـ ــة الدراسـ وثيقـ

انهــا لــاله اوعــد اةصــا     للرتبيــة اــب اربعــة  شــ  الو ــة     

ســوذ اــرب الغــاع ةبــوه الةالــ  وا هــاع وخبــالذ ذلــ  , 30/11/2020

   ...الرىةا و ية عالةره بالالية اب حت له ااة يبعا  

 

 االحظة:

  االثنني واالربعاع اد ن  اسبوع. ااام االحد وياون املراتعة يف 

 

 دنياينا لاب بالروفيق والشدا 

*********** 
 الةلبة والرش ي ةعبة ةةون 

 

 



الطلبة املقبولني يف الدراسة الصباحية الذين مل يقدموا  ت

 اصل وثيقة الدراسة االعدادية

  ادَاٌ يجُذ دايذ صكر   .1

  اطُاف دطٍُ خُىٌ هاشى   .2

  ذآَاخ دطٍ يتعة عث  .3

  اَاخ دطٍُ عهٍ عثذ   .4

  تٍُُ ياَع عسوز دطٍُ  .5

  دطٍُ رَذاٌ ورد دطٍ   .6

  دطٍُ يرتعً يراد ضهطاٌ   .7

  دطٍُ يُاف جاضة يذًذ عهٍ   .8

  دُذر ضعذ يشٍُ كشاظ   .9

  دعاء عهٍ دطٍُ يذًذ   .11

  زَاٌ عسَس ودُذ ظُذاٌ   .11

  زهراء صادة جاضى جثر   .12

  زَُة يطشر نفته عثذ   .13

  زَُة يقذاو جىاد كاظى   .14

  ضجاد ضىادٌ دايط يُذىظ   .15

  طاهر جهُم يذطٍ شُاوج   .16

  عثذ اهلل عهٍ دطٍُ يطُر   .17

  عثُر دطٍُ َاصر دطٍُ   .18



 

 
********************** 

 

الطلبة املقبولني يف الدراسة املسائية  الذين مل يقدموا  ت

 اصل وثيقة الدراسة االعدادية

طعًح ادًذ عهٍ دُُذٍ  .1          
  اَىار عذَاٌ يذطٍ صثاح  .2
  دازو يذطٍ عُكىد يخرب  .3
  دطٍُ رَاض َىضف عكاب  .4
  دُذر طانة داجى صثُخ  .5
  دعاء داخم خىاف زهُاٌ  .6
  عثذ انرؤوف طانة دخُم  .7
  عالوٌ شُاع داخم نفته  .8
  عهٍ ضانى صُاح يذًذ  .9

  عهٍ ونُذ جثُر خصاف  .11
  عهٍ َذًُ َاصر او انهُم  .11

  عهٍ فانخ هادٌ ههُم  .19

  عهذ عهٍ فرداٌ ضانى   .21

  غفراٌ يذًذ دعاو جالب   .21

  كرار ضايٍ شُشخاٌ شرشاب   .22

  يذًذ عهٍ ضًُر ترَص   .23

  يصطفً عثذ انهادٌ طانة يذعى  .24

  يصطفً هادٌ يذنىل عىَذ   .25



  فاظم عثذ انعثاش َصُف جاضى  .12
  كايم كاظى فهذ عثىد  .13
  يذًذ داتى غٍُ شًخٍ  .14
  يذًذ عثذ انذطٍُ عثذ اهلل  .15
  عذَاٌ عذاٌيذًذ عهٍ   .16
  يذًذ فاظم يراد يرزوك  .17
  يرَى راظٍ وهُة نهًىد  .18
  َىر انهذي دطٍ َادر جثار  .19
  َذًُ عثذ انىهاب رزاق نعُىش  .21

 


