
 ( املرحمة الجاٌية / الدراشة الصباحية ) ٌتائخ االعرتاض 

 ٌتيحة االعرتاض اشي الطالب ت

الٍحو وطابل ، ادب اشالوي وطابل ، كتاب قديي وطابل  عىر صباح تركي 1

يف ،االٌكميسي ٌاجح بكرار ،صرف ٌاجح بكرار التخف

 التخفيف

حتمين ٌص وطابل ، كتاب ادب اشالوي وطابل ، حنو وطابل ،  امحد كىاه ٌصيف 2

 قديي وطابل ،الصرف ٌاجح بكرار التخفيف

الصرف وطابل ، كتاب الكديي وطابل ، الٍحو ٌاجح بكرار  اوٍة عبد االوري 3

 التخفيف ، العروض ٌاجح بكرار التخفيف

الٍحو وطابل ، الصرف وطابل ، االٌكميسي ٌاجح بكرار  ٌور اهلدى ِيجي 4

 التخفيف

 الٍحو وطابل االء راشي محد 5

الٍحو وطابل ، االدب وطابل /الصرف وطابل ،العروض وطابل ،  ايات ثاور صيّود 6

 االٌكميسي وطابل التحمين ٌاحخ بكرار التخفيف

 الٍحو وطابل دعاء ثابت ٌعىاُ 7

 الٍحو وطابل ،االٌكميسي ٌاجح بكرار التخفيف عمي عياه 8

 الٍحو وطابل عىر عبد المطيف حمىد 9

 الٍحو وطابل عىر زاِد غضباُ 11

العروض وطابل ،ادب اشالوي ٌاجح بكرار التخفيف /كتاب  حٍاُ محيد ذياب 11

 قديي ٌاجح بكرار التخفيف

 ب اشالوي وطابلاد ظّد عباط حمىد 12

 ادب اشالوي وطابل ،حتمين ٌص وطابل ،بالغة وطابل ِدى عالء شمىاُ 13

 ،كتاب الكديي وطابلحتمين ٌص وطابل  محسة ربيع حمىد 14

االٌكميسي وطابل ،كتاب الكديي ٌاجح بكرار التخفيف ،  حصَ حازً عبود 15

 ادارة ٌاجح بكرار التخفيف

 ادب اشالوي وطابل ودياُ صكباُ يوشف 16

 ادب اشالوي ٌاجحة بكرار التخفيف ،العروض وطابل ضحى عبد العميي حمىد 17

بكرار التخفيف ،العروض ٌاجحة  الكتاب الكديي ٌاجحة ظّد حارث ووفل 18

 بكرار التخفيف ،الٍحو وطابل

الٍحو وطابل ،الكتاب الكديي وطابل ،االدارة وطابل ، العروض  شرى كاظي وصعود 19

 ٌاجحة بكرار التخفيف

 البالغة وطابل تبارك وظفر عمي 21

 االدب االشالوي وطابل ، البالغة وطابل ،حتمين ٌص وطابل وداد فاضن مخيض 21

الٍحو وطابل ، العروض وطابل ، االٌكميسي وطابل ، ادب  وصطفى كاظي عودة 22

 اشالوي وطابل ، عموً الكراُ )حتىين( وطابل ، الصرف 

 ٌاجح بكرار التخفيف ) حتىين ( 

  

 

 

  


