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 انظجذ

 و/ يجبدئ اقزصبد

 د/يُي عوف

 ( جذٍذ0يذرج )

 بد انحَبكخو/ يبكَُ

 أ.د/ نًَبء اثزاهَى

أ.و.د/ يًَُخ 

 األثبصَزً

و/طجبعخ انًالثض 

 وانًفزوشبد

 أ.د/ نًَبء اثزاهَى

أ.و.د/ يًَُخ 

 األثبصَزً

 و/ انثقبفخ انجَئَخ

 د/ثزٍب طزاج

 و/انزعهَى انذاري

 د/ يحًذ عجذ انًطهت 

 

  

 األحذ
 و/فظَونوجٌ

 أ.د/ يحًذ ثظَوٌَ

و/ يذخم اني انعهوو 

 انُفظَخ

 / أحًذ انششزبوىد

 
 و/ نغخ إَجهَشٍخ

 أ.د/ كًبل انغًزاوى

 ط( 0و/ فٍ رجًَم األطعًخ )

 د/راََب شًض انذٍٍ
 

 اإلثٍَُ
 و/يَكزوثَونوجٌ

 أ.و.د/ يزفذ فزٍذ

 ط( 0خَوط ورزاكَت )

 2أ/ َورا يحًذ ص 

و/انخَوط وانززاكَت 

 انُظَجَخ

 ط(2خَوط ورزاكَت )

 2أ/ َورا يحًذ ص 

 ط(.خَوط ورزاكَت )

 0أ/ َورا يحًذ ص  
 

 انثالثبء
 و/ طزق رذرٍض عبيخ

 د/ يحًود انوكَم
 

 و/ حقوق األَظبٌ

 د/ ثهَغ حًذً 

 و/ رعبٍخ األو وانطفم

 أ.د/ َجالء انحهجٌ

 ط(0فظَونوجٌ )

 0أ/يوطي صالح ص 

 ط(0يَكزوثَونوجٌ )

 0أ/يوطي صالح ص 

 األرثعبء

 ط(.يبكَُبد )

 2و.و/ عفبف عهٌ ص 

 0و.و/ طحز أََض ص 

 ط(.بكَُبد )ي

 .و.و/ عفبف عهٌ ص

 0و.و/ طحز أََض ص

 ط( 0) خَوط ورزاكَت 

 .أ/ َورا يحًذ ص  
 

 ط(.يبكَُبد )

 0و.و/ عفبف عهٌ ص 

 ط(0يَكزوثَونوجٌ )

 2أ/يوطي صالح ص 

 ط(0يَكزوثَونوجٌ )

 0أ/يوطي صالح ص 

 ط(0يَكزوثَونوجٌ )

 .أ/يوطي صالح ص

 ط(0يَكزوثَونوجٌ )

 0أ/يوطي صالح ص 

 ط(0يَكزوثَونوجٌ )

 0أ/يوطي صالح ص 

 انخًَض

و/ فٍ رجًَم 

 األطعًخ

د/راََب شًض 

 انذٍٍ

 خَوط ورزاكَت

 0أ/ َورا يحًذ ص 

 خَوط ورزاكَت

 0أ/ َورا يحًذ ص 

 خَوط ورزاكَت

 0أ/ َورا يحًذ ص 

 ط(0فظَونوجٌ )

 .، ص 2، ص 0، ص 0، ص  0أ/يوطي صالح ص 

  
 ط(0طجبعخ انًالثض و انًفزوشبد )

 و.و/ عفبف عهٌ
 

  
 ط(.يبكَُبد )

 0و.و/ والء أحًذ ص
 


