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 فً  3/11/1521باالمر  لبول ضمن لناة )اوائل معهد(

16/2/2022 
-2021)للعام الدراسًرسوب بالغٌاب بالكورس الثانً 

 25/5/2022فً  3/11/3625باألمر ( 2022

                  

 استضافت اىل الدراست الصباحيت
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فً  3/11/8249باالمر من الدراسة المسائٌة استضافة 

29/11/2022 

                  

 نجم هللاعباس عادل عبد  .149
فً  3/11/8630باالمر  استضافة من الدراسة المسائٌة

8/12/2022 

                  

 


