
انتخشج عُحانًعذلفُه َدر انزٌ انذوساندُظاندُغُحانخشَح إعىانقغىانكهُحاندايعحخ

2012-66.722013انثاٍَاَثًعشاقُحاعشاء زًضج َاعٍُ عُغًعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد1

2012-65.1682013انثاٍَاَثًعشاقُحسقُح خهاد سيضاٌ زغٍُعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد2

2012-63.9672013انثاٍَركشعشاقُحزغاو يسغٍ عهٍ يسًذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد3

2012-63.3162013انثاٍَركشعشاقُحطاسق عادل عثذ عهٍ ازًذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد4

2012-62.8442013انثاٍَاَثًعشاقُحصَُح خانذ وادٌ خشادعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد5

2012-62.2292013انثاٍَاَثًعشاقُحعال ونُذ خهُم عثذ هللاعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد6

2012-62.0882013انثاٍَركشعشاقُحعًش عثذ انهطُف يسًىد يدُذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد7

2012-61.8192013انثاٍَاَثًعشاقُحزُاٌ يسًذ شافٍ داودعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد8

2012-61.2762013انثاٍَاَثًعشاقُحسشا صثاذ قاعى داودعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد9

2012-60.2352013انثاٍَركشعشاقُحعهٍ فاضم زًادٌ كاظىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد10

2012-60.0712013انثاٍَركشعشاقُحعثذ انشزًٍ يسًذ عثذ هللا صانرعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد11

2012-59.9022013انثاٍَاَثًعشاقُحيُظ َصش زغٍُ خهىفعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد12

2012-59.3992013انثاٍَاَثًعشاقُحعال عثذ انسغٍُ يسًذ ازًذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد13

2012-58.4452013انثاٍَركشعشاقُحاعايح َسًُ عثذ هتًٍُعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد14

2012-58.3112013انثاٍَركشعشاقُحإتشاهُى يسًذ يدُذ كاظىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد15

2012-57.8982013انثاٍَاَثًعشاقُحسَذ عضيٍ عثاط زغٍعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد16

2012-57.8152013انثاٍَاَثًعشاقُحَثشاط عهُىٌ سوَدع ععىدعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد17

2012-57.4012013انثاٍَاَثًعشاقُحيشوج غضثاٌ عثاط زغٍعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد18

2012-57.0812013انثاٍَاَثًعشاقُحعشي عثذ انثاعظ زغٍ عثذ انسغٍُعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد19

2012-56.5322013انثاٍَركشعشاقُحهشاو شكُش عثاط عهٍعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد20

2012-56.1322013انثاٍَركشعشاقُحفؤاد زغٍ عضَض دسوَشعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد21

2012-56.082013انثاٍَركشعشاقُحعايش ععذ عثذ انىهاب عثذ انشصاقعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد22

2012-56.0472013انثاٍَركشعشاقُحيصطفً زغٍُ صازة زغٍُعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد23

َ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                     يقشس انهدُح االيتساَُح                      سئُظ انقغى

خانذ فهذ عهٍ. د. و.زغٍ أزًذ زغٍ                                           أ. د.إزغاٌ عشفاٌ زغٍُ                                                  أو. د.و.      أ

         يذَش انتغدُم                                                        يعاوٌ انعًُذ نشؤوٌ انطهثح                                            عًُذ انكهُح

انهُثى إتٍ ـ انصشفح نهعهىو انتشتُح كهُح

انسُاج عهىو قغى ـــ انصثازُح انذساعح
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2012-55.9672013انثاٍَركشعشاقُحيسًذ أزًذ نطُف ععىدعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد24

2012-55.9232013انثاٍَركشعشاقُحتالل خاعى يسًذ يهذٌعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد25

2012-55.4522013انثاٍَركشعشاقُحزُذس عهٍ يطهك َاصشعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد26

2012-55.3772013انثاٍَركشعشاقُحيشواٌ عثذ انهطُف زشداٌ عثذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد27

2012-55.1142013انثاٍَركشعشاقُحتشاء زقٍ اعًاعُم اتشاهُىعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد28

2012-53.7512013انثاٍَركشعشاقُحاَاد عثذ طه ازًذعهىو انسُاجتشتُح عهىو صشفحتغذاد29

         يذَش انتغدُم                                                        يعاوٌ انعًُذ نشؤوٌ انطهثح                                            عًُذ انكهُح

             عضىا                             عضىا                             عضىا                             عضىا                   عضىا                     يقشس انهدُح االيتساَُح                      سئُظ انقغى

َ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

خانذ فهذ عهٍ. د. و.زغٍ أزًذ زغٍ                                           أ. د.إزغاٌ عشفاٌ زغٍُ                                                  أو. د.و.      أ

انهُثى إتٍ ـ انصشفح نهعهىو انتشتُح كهُح
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