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 2019-2012لدور االول للعام الدراسي ل في المرحلت االولىطلبت العبور  اسماءاعالن/ 

 

 العبور فقط بمواد حالة الطالب االسم الثالثي ت

 ناجح شهد علً جابر  1

2   

3   

 
على جوٍع الطلبت هزاجعت قسن علوم الحٍاة الستالم النتٍجت ، وفً حالت عدم وجود اسن الطالب ٌزجى هزاجعت القسن وجلب  مالحظت:

 ٍقت رسوٍت لحٍي صدور االهز االداري.بزاءة الذهت ، وال ٌعد هذا االعالى وث

 


