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 جايعح انثصسج  

 كهٍح االدازج واالقرصاد 

 قسى االقرصاد

  / عاو انثانثحانًسحهح اسرًازج سعً 
  االولانكىزس   - اندزاساخ انصثاحٍح 

  2223 - 2222نهعاو اندزاسً  
 

 (12عدد انصفحاخ : )  (  12انصفحح : ) 
 

 انىحداخ : )     (                        يدزس انًادج :  عدد                                         انًادج :  
  

 ذىقٍع اسراذ انًادج :                 ذىقٍع زئٍس انقسى    .يالحظح : ذعرثس هرِ اندزجاخ َهائٍح تعد ذسهًٍها وال ٌجىش ذغٍٍسها اطالقا 

 ...........................................دققد يٍ قثم

  خ

 ــى انطانـــةاســ
 اندوز انثاًَ اندوز االول انســـــــعـً

اندزجح  اندزجــــح كراتـــح

 زقًا
دزجح 

 االيرحاٌ 
اندزجح 

 انُهائٍح
االيرحاٌ 

 انُهائً
اندزجح 

 انُهائٍح

 بسام وجٌة كاظم عبد الرزاق  138
 استضافة من الدراسة المسائٌة الى الدراسة الصباحٌةذوي الشهداء ( )

      

 مصطفى رعد اكرٌم  139
 ) ذوي الشهداء ( استضافة من الدراسة المسائٌة الى الدراسة الصباحٌة
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 قسى االقخصاد

   َفط/ انثانثت انًسحهتاسخًازة سعي 

  االولانكىزس  -اندزاساث انصباحيت  

 2023-2022نهعاو اندزاسي 
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 حىقيع اسخاذ انًادة :                 حىقيع زئيس انقسى    .يالحظت : حعخبس هرِ اندزجاث َهائيت بعد حسهيًها وال يجىش حغييسها اطالقا 

 ...........................................دققج يٍ قبم

 

 ت
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 اندوز انثاَي اندوز االول انســـــــعـي
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 كخابـــت
اندزجت 

 زقًا
اندزجت 

 انُهائيت
االيخحاٌ 

 انُهائي
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 انُهائيت
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 انُهائي
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 9/11/2022بخأزيخ  3/11/7485 بًىجب االيس 2023-2022حأجيم نهعاو اندزاسي 
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 ...........................................دققج يٍ قبم
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 ت
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 حىقيع اسخاذ انًادة :                 حىقيع زئيس انقسى    .يالحظت : حعخبس هرِ اندزجاث َهائيت بعد حسهيًها وال يجىش حغييسها اطالقا 

 ...........................................دققج يٍ قبم

 

 ت
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 ...........................................دققج يٍ قبم
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