
انهُثى إتٍ ـ انصشفح نهعهىو انتشتُح كهُح

انسُاج عهىو لغى ـــ انًغائُح انذساعح

عُح انتخشجانًعذلانذوس انزٌ َدر فُهاندُظاندُغُحإعى انخشَحانمغىانكهُحاندايعحخ

2012-69.3022013انثاٍَاَثًعشالُحصَُح ياخذ زغٍ خًعحعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد1

2012-66.022013انثاٍَركشعشالُحعثذ هللا يسًىد أكشو يسًىدعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد2

2012-65.3192013انثاٍَركشعشالُحعًش عصاو صانر زغٍعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد3

2012-64.182013انثاٍَركشعشالُحيؤَذ عهٍ ععُذ صانرعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد4

2012-63.9282013انثاٍَركشعشالُحزغاو عذَاٌ خًُم سزُىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد5

2012-63.512013انثاٍَاَثًعشالُحعاسج صَذاٌ صثش يظهىوعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد6

2012-63.0532013انثاٍَاَثًعشالُحسؤي فاسوق شهاب خطابعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد7

2012-62.5732013انثاٍَاَثًعشالُحفاطًح يسًذ َعًاٌ يصطفًعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد8

2012-62.2462013انثاٍَركشعشالُحيسًذ خهف هادٌ صانرعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد9

2012-61.7892013انثاٍَاَثًعشالُحآَح تهُغ عثذ انىازذ يسًىدعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد10

2012-61.7482013انثاٍَاَثًعشالُحصَُة َاعٍُ زًه سشُذ صَكُحعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد11

2012-61.4682013انثاٍَركشعشالُحصَذ صالذ زًُذ زًضجعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد12

2012-61.2432013انثاٍَاَثًعشالُحصَُح طاسق عثذ انشزًٍ يصطفًعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد13

2012-60.9572013انثاٍَركشعشالُحيسًىد سَاض يدثم عهٍعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد14

2012-60.9382013انثاٍَركشعشالُحصَذ تشاس نطفٍ أيٍُعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد15

2012-60.7832013انثاٍَاَثًعشالُحسَا يسًذ عثذ انغتاس إتشاهُىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد16

2012-60.7272013انثاٍَاَثًعشالُحدعاء صهُش زغٍُ َاطعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد17

2012-60.5842013انثاٍَاَثًعشالُحسًَ يىفك طه عضانذٍَعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد18

2012-60.492013انثاٍَركشعشالُحيسًذ َاعٍُ أتشاهُى يسًىدعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد19

2012-60.3962013انثاٍَاَثًعشالُحهُذ يسًىد عذَاٌ عثذ انهطُفعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد20

2012-59.9732013انثاٍَركشعشالُحيهُذ لاعى يسًذ سؤوف َاعٍُعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد21

2012-59.9652013انثاٍَاَثًعشالُحسعم ععذ فخشٌ عثىدعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد22

2012-59.7762013انثاٍَاَثًعشالُحتثاسن عًُش يسًىد وهُةعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد23

2012-59.5772013انثاٍَركشعشالُحعهٍ عثذ انكشَى خهف نعُثٍعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد24

2012-59.4242013انثاٍَاَثًعشالُحيالن يسًىد صانر هاللعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد25
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خانذ فهذ عهٍ. د. و.زغٍ أزًذ زغٍ                                       أ. د.إزغاٌ عشفاٌ زغٍُ                                                  أو. د.و.      أ

َههح عثذ انشضا انثكشٌ . د.خضُش عثاط زغٍ       أ. عسش ععذٌ غشَة    و. اعتثشق عضانذٍَ يسًىد   د. اَتخاب زًُذ عثذ    و. و.دانُا زغٍ ظاهش   و. و.آيُح عثذ اندثاس اتشاهُى    و. و.و

             عضىا                   عضىا                  عضىا                       عضىا                       عضىا                  يمشس انهدُح االيتساَُح                 سئُظ انمغى

                                                                                 يذَش انتغدُم                                                    يعاوٌ انعًُذ نشؤوٌ انطهثح                                        عًُذ انكهُح



انهُثى إتٍ ـ انصشفح نهعهىو انتشتُح كهُح

انسُاج عهىو لغى ـــ انًغائُح انذساعح

عُح انتخشجانًعذلانذوس انزٌ َدر فُهاندُظاندُغُحإعى انخشَحانمغىانكهُحاندايعحخ

2012-59.22013انثاٍَركشعشالُحيصطفً عثذ انشزًٍ عشَر عثطاٌعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد26

2012-58.8652013انثاٍَاَثًعشالُحسواء هاشى ععذوٌ عهُىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد27

2012-58.8322013انثاٍَاَثًعشالُحسَاو طه يسًذ َىسٌعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد28

2012-58.7362013انثاٍَاَثًعشالُحسفُف فائض عايٍ يسغٍعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد29

2012-58.6282013انثاٍَركشفهغطُُُحطاسق هشاو يسًىد أزًذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد30

2012-57.4982013انثاٍَركشعشالُحعهٍ يدُذ عثذ َدىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد31

2012-57.4572013انثاٍَركشعشالُحعهٍ سَاض عثذ انشصاق عثاطعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد32

2012-57.2242013انثاٍَاَثًعشالُحداَُح فىصٌ صادق عثذ انشصاقعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد33

2012-57.1272013انثاٍَركشعشالُحيسًذ يثًُ عهٍ داودعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد34

2012-57.0572013انثاٍَركشعشالُحضُاء خهُف كعُذ خهُفحعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد35

2012-56.1222013انثاٍَاَثًعشالُحسوَذج عهٍ زًضج اتشاهُىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد36

2012-56.012013انثاٍَركشعشالُحصفاء زغٍُ عهىاٌ سدٍَُعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد37

2012-55.4152013انثاٍَركشعشالُحاعايح خًال عثاط زغٍُعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد38

2012-55.1082013انثاٍَركشعشالُحأعايح زًُذ أزًذ اعًاعُمعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد39

2012-54.8782013انثاٍَركشعشالُحازًذ عثذ انشزًٍ كاظى ازًذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد40

2012-54.8022013انثاٍَركشعشالُحيصطفً ععُذ هاشى زشَضعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد41

2012-54.7452013انثاٍَركشعشالُحأزًذ عهٍ كشَى زغٍُعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد42

2012-54.5372013انثاٍَركشعشالُحيسًذ عادل عشزاٌ يغعىدعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد43

2012-54.4372013انثاٍَركشعشالُحزغٍُ عالء فهُر خاعىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد44
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