
انهُثى إتٍ ـ انصشفح نهعهىو انتشتُح كهُح

انسُاج عهىو لغى ـــ انًغائُح انذساعح

 2013/2012 انذساعٍ نهعاو األول انذوس ـ انًغائُح انذساعح خشَدٍ إعتًاسج                                                                        

انتخشج عُحانًعذلفُه َدر انزٌ انذوساندُظاندُغُحانخشَح إعىانمغىانكهُحاندايعحخ

2012-90.38222013االولاَثًعشالُحيُعاد عثذ انشصاق غشتٍ عىَذاٌعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد1

2012-88.64842013االولاَثًعشالُحراسَاخ عثذ انشزًٍ يطهك وادٌعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد2

2012-87.67162013االولركشعشالُحغُث يُزس فاضم يسًىدعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد3

2012-87.10482013االولركشعشالُحزغٍ عثذ انشضا فُاض غشَةعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد4

2012-85.70462013االولاَثًعشالُحزُاٌ هادٌ يسًذ نفتحعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد5

2012-81.51882013االولاَثًعشالُحيُظ عادل عهًاٌ زغٍُعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد6

2012-78.49622013االولاَثًعشالُحعُاء صثاذ يسًذ عهٍ سضاعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد7

2012-78.42642013االولاَثًعشالُحَىس سَاض عثذ انضهشج عهىاٌعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد8

2012-76.34822013االولركشعشالُحَاعش هادٌ صانر خضُشعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد9

2012-76.14022013االولاَثًعشالُحأَىاس أزًذ خثاس أزًذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد10

2012-74.93542013االولاَثًعشالُحسَى يسًذ يسًىد عهٍعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد11

2012-74.36622013االولاَثًعشالُحيُظ يسًذ إتشاهُى خغاوعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد12

2012-73.79622013االولاَثًعشالُحدالل ععذٌ يسًذ عهٍعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد13

2012-72.27582013االولركشعشالُحسعىل خاعى عُغً أزًذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد14

2012-71.67422013االولاَثًعشالُحيها عثذ انعضَض عهٍ زًادٌعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد15

2012-70.962013االولاَثًعشالُحعانٍ عثذ انعضَض كشَى عهًاٌعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد16

2012-70.83542013االولاَثًعشالُحَاعًٍُ يسًذ َدُة اتشاهُىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد17

2012-70.71322013االولاَثًعشالُحعتاب فاخش زشفؼ أَهُشعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد18

2012-70.64822013االولاَثًعشالُحزىساء زغٍُ كاظى خىادعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد19

2012-70.38382013االولاَثًعشالُحيًُىَح عايش خاعى يسًذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد20

2012-70.31342013االولركشعشالُحعًاس عثذ انهطُف عطا سعتىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد21

2012-69.89162013االولاَثًعشالُحَىس يىؽٍ عاتٍ أعًُشعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد22

2012-69.52262013االولاَثًعشالُحيُظ ياخذ تشَغى عطىاٌعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد23

2012-69.38162013االولاَثًعشالُحتغشَذ عهُم عثذ هللا زًادٌعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد24

2012-69.05782013االولاَثًعشالُحسزاب أَاد هاؽى أزًذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد25

َههح عثذ انشضا انثكشٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  آيُح . 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

خانذ فهذ عهٍ. د. و.زغٍ أزًذ زغٍ                                       أ. د.إزغاٌ عشفاٌ زغٍُ                                                  أو. د.و.      أ
             يذَش انتغدُم                                                                           يعاوٌ انعًُذ نؾؤوٌ انطهثح                                                 عًُذ انكهُح
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عُح انتخشجانًعذلانذوس انزٌ َدر فُهاندُظاندُغُحإعى انخشَحانمغىانكهُحاندايعحخ

2012-69.04942013االولركشعشالُحيسًذ وهاب خضعم ؽشَذجعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد26

2012-68.41662013االولاَثًعشالُحَىس زغٍُ عثذ عهٍعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد27

2012-68.12082013االولاَثًعشالُحيها فاضم عهُى يدُذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد28

2012-67.8672013االولاَثًعشالُحزُاٌ هادٌ لذوسٌ خىادعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد29

2012-67.74842013االولركشعشالُحسَاض عهٍ زغٍُ َاطعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد30

2012-67.22082013االولاَثًعشالُحؽهذ َاط خضُش عثاطعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد31

2012-67.1842013االولاَثًعشالُحأعاوس يسًذ فاضم يهذٌعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد32

2012-66.7372013االولاَثًعشالُحعهش يىفك غُاض ؽكىسعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد33

2012-66.36482013االولاَثًعشالُحالسا فانر كشَى خاعىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد34

2012-66.18362013االولاَثًعشالُحصَاٌ زُذس عهٍ أكثشعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد35

2012-65.80142013االولاَثًعشالُحسعم لاعى عثذ زًضجعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد36

2012-65.32282013االولركشعشالُحكشَى عهٍ يسًذ وكاععهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد37

2012-64.8252013االولاَثًعشالُحعًش عثذ انغتاس صَذاٌ خهفعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد38

2012-64.76542013االولاَثًعشالُحفادَح صالذ انذٍَ زًذاٌ خضشعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد39

2012-64.58882013االولركشعشالُحتؾُش عهٍ عداٌ خُذَمعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد40

2012-63.9982013االولاَثًعشالُحَىس فائك خعفش صادقعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد41

2012-63.08962013االولاَثًعشالُحاعًاء عثذ انهطُف يضعم عهٍعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد42

2012-63.0342013االولركشعشالُحيسًذ هادٌ عهىاٌ ؽًخٍعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد43

2012-63.00742013االولاَثًعشالُحسؤي طاسق زًضج عثذ انغفىسعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد44

2012-62.54482013االولاَثًعشالُحعاسج أكشو عهىػ سضاعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد45

2012-61.16582013االولاَثًعشالُحعدً كايم زًُذ َاصشعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد46

2012-61.1542013االولاَثًعشالُحأعشاء عًاد زًضج انثىخىاسٌعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد47

2012-59.97522013االولاَثًعشالُحس/يغاس فاضم فانر خطاب عهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد48

2012-58.63722013االولركشعشالُحيسًىد ؽاكش يسًىد داودعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد49

2012-58.34642013االولاَثًعشالُحَهً عًاد عهُم َدىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد50

2012-57.62342013االولركشعشالُحس/عهٍ عثذ انغالو هاؽى ازًذ عهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد51

َههح عثذ انشضا انثكشٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  آيُح . 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

خانذ فهذ عهٍ. د. و.زغٍ أزًذ زغٍ                                       أ. د.إزغاٌ عشفاٌ زغٍُ                                                  أو. د.و.      أ
             يذَش انتغدُم                                                                           يعاوٌ انعًُذ نؾؤوٌ انطهثح                                                 عًُذ انكهُح


