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طالب آداب بنهااي دهاارئي  الج اعةااي  اا  
أئل خريط   ةسااااااااام  عم ااااااااار  ااااااااام  

  شرئعيت اعتخرج

أهدى طالب قسمممممغ افيا اكلي  اآللا ابجاب  يي  ا 
رئلس افيي  ا أول خ يطا  يسمممممما فيمهوريا   ممممم   -جميل افسممممم لد  /بنهي افدكتور

قا اف ا  ا وافتى ت د أول خ يطا فقسممممممغ اف  بلا ضمممممممع   مممممم وطيب افتر   فطالب اف   
 .افيا اكلي  يفكآللا

نيئب رئلس افيي  ا ف مممممممعوي افت آللغ  - حسممممممملع افما بى /جيء ذفك  حضمممممممور افدكتور
 .وافطالب وافدكتورة طبل  اف بيط طملدة كآللا االجاب

 ع جينبه أثنى رئلس افيي  ا طآلى أطميل افطالب،  ؤكدا أي افيي  ا ح ي مممما طآلى 
يب واستاالفهي تنملا افمواهب افطالبلا وتقديغ كيكا افدطغ فم  وطيب افطالب كى افكآلل

 .االستاالل األ ثل كي قطيطيب افيي  ا افمرتآل ا

ا  مي قد وج  ع أطميل واسممممممممممممتردا  ب ا   ن غ  ووجه افسمممممممممممم لد افتحلا فآلطالب،   مممممممممممملدس
افم آلو يب افيا اكلا كي ت ملغ افر يطا ونحتهي طآلى فوح  ع افر ب افحبلبي كأحد 

 .افمتبقليب افزراطلا

وكد طالب قسممممممممممغ افيا اكلي تقد  ا ألجائهغ  «افما بى»و «دافسمممممممممم ل»وخالل افآلقيء ك   
 .افمتملز كي طمآلهغ وإبداطهغ كى    وطيب افتر  

 ذك  أي طالب قسمممممممممغ افيا اكلي  اآللا ابجاب قد  ممممممممممموا أول خ يطا تضممممممممميريسممممممممملا 
 . يمسا فيمهوريا     اف  بلا فطالب قسغ افيا اكلي  يفكآللا
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ي ثالثي األ  يج  تغ تن لذج كيزء  ع    وع افتر   واسترد  كى افر يطا  يكت خ ب
فطالب افقسممممممممغ   نواي تافمرآل يب افزراطلا وأضمممممممم ارهي وأهملتهي وط ،  طيجة تدوي هي ، 
كمي اسممممممممممممترد  افطالب ب ا   ن غ افم آلو يب افيا اكلا كي ت ممممممممممممملغ افر يطا وقي وا 

 .وينهيبنحتهي طآلى فوح  ع افر ب افحبلبي كأحد افمتبقليب افزراطلا وتآل

وجيء   مممممم وع افتر    المممممم اب افدكتور  مممممميب  أ لع افدسمممممموقي رئلس قسممممممغ افيا اكلي 
األسمممممممممبا، ووكلل افكآللا األسمممممممممبا وافدكتور  سمممممممممال  سمممممممممال ا  در  افيلو وركوفوجلي، 

 .وافدكتور  سال   يب   در  ن غ افم آلو يب افيا اكلي وافيلو وركوفوجلي

وتكوي ك يا اف مل  ع افطالب: تأحمد  حمد ططي، ولممممممملميء أبو افم يطي، وإسممممممم اء 
 حموج، وهد     هيب، وآيا ألممممممممممممممم ب، ة حمد طه، وأ ل ة  حمد، وهد ل طواج، وناغ 
افسمممملد، ونيوى  ب اهلغ، وآيا جميل، و ي افسمممملد، و  ممممط ي  حمد، وأحمد ر ضمممميي، 

حمد، وييس  زك يي، وإسال   حمد، وإسال  ييس ، ة حمد رضي، وأحمد افسلد، وأحمد  
 وأحمد  حمد طلد .


