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 أعضبء انٓٛئخ انتدرٚسٛخ نقسى انهغخ انتركٛخ
 

 االختصبص اندقٛق انهقت انعهًٙ انشٓبدح اسى انتدرٚسٙ د

 عهى نغخ  استبذ دكتٕراِ  سٓبو عجد انًجٛد احًد. د.أ 1

 عهى نغخ  استبذ دكتٕراِ  عبير َعًخ حًد. د.أ 2

 االدة انتركٙ  استبذ يسبعد دكتٕراِ  زٚبد طبرق عجد انججبر. د.و.أ 3

 االدة انتركٙ  استبذ يسبعد دكتٕراِ  َجدد ٚبشر يراد. د.و.أ 4

 االدة انتركٙ  استبذ يسبعد يبجستٛر  ٚهدز سعد اندٍٚ عجد انغُٙ. و.أ 5

 االدة انتركٙ  يدرش دكتٕراِ  احًد فريبٌ سعٛد. د.و 6

 االدة انتركٙ  يدرش دكتٕراِ  عهٙ حسٍٛ حسٍ. د.و 7

 االدة انتركٙ  يدرش دكتٕراِ  ٔداد جبسى يحًد. د.و 8

 االدة انتركٙ  يدرش دكتٕراِ  حبزو يحًد حسٍٛ. د.و 9

 عهى نغخ  يدرش يبجستٛر  ْدٖ حسٍ يشٛر٘.و 10

 عهى نغخ  يدرش يبجستٛر  سعبد يحًٕد عهٕاٌ. و 11

 االدة انتركٙ  يدرش يبجستٛر  يُبل عهٙ حسٍٛ. و 12

 االدة انتركٙ  يدرش يسبعد يبجستٛر  نًٛبء كبظى عٛبل. و.و 13

 االدة انتركٙ  يدرش يسبعد يبجستٛر  عًبر ًْهٙ يعبرج. و.و 14

 عهى نغخ  يدرش يسبعد يبجستٛر  ٔفبء ججبر سهًبٌ. و.و 15

 عهى نغخ  يدرش يسبعد يبجستٛر  اثتسبو عرٚجٙ عجد هللا. و.و 16

 عهى نغخ  يدرش يسبعد يبجستٛر  يُٗ فبضم جٓبَكٛر. و.و 17

 عهى نغخ  يدرش يسبعد يبجستٛر  عالء فالح حسٍ. و.و 18

 عهى نغخ  يدرش يسبعد يبجستٛر  ثشرٖ طبْر ججر. و.و 19

 عهى نغخ  يدرش يسبعد يبجستٛر  عبير ْبتف عهٙ. و.و 20

 عهى نغخ  يدرش يسبعد يبجستٛر  رَب يحًد قُجر. و.و 21

 االدة انتركٙ  يدرش يسبعد يبجستٛر  ُْد طّ احًد. و.و 22

 عهى نغخ  يدرش يسبعد يبجستٛر  ٔعد َبصر حسٍٛ. و.و 23

 عهى نغخ  يدرش يسبعد يبجستٛر  يٛسٌٕ ْبد٘ فرحبٌ. و.و 24

 االدة انتركٙ  يدرش يسبعد يبجستٛر  سٕسٍ عسٚس خهٛف. و.و 25
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 اسى انتدرٚسٙ د
 سٓبو عجد انًجٛد احًد. د.أ 1
 عبير َعًخ حًد. د.أ 2
 زٚبد طبرق عجد انججبر. د.و.أ 3
 َجدد ٚبشر يراد. د.و.أ 4
 ٚهدز سعد اندٍٚ عجد انغُٙ. و.أ 5

 احًد فريبٌ سعٛد. د.و 6

 عهٙ حسٍٛ حسٍ. د.و 7
 ٔداد جبسى يحًد. د.و 8
 حبزو يحًد حسٍٛ. د.و 9
 ْدٖ حسٍ يشٛر٘.و 10
 سعبد يحًٕد عهٕاٌ. و 11
 يُبل عهٙ حسٍٛ. و 12
 نًٛبء كبظى عٛبل. و.و 13
 عًبر ًْهٙ يعبرج. و.و 14
 ٔفبء ججبر سهًبٌ. و.و 15
 اثتسبو عرٚجٙ عجد هللا. و.و 16
 يُٗ فبضم جٓبَكٛر. و.و 17
 عالء فالح حسٍ. و.و 18
 ثشرٖ طبْر ججر. و.و 19
 عبير ْبتف عهٙ. و.و 20
 رَب يحًد قُجر. و.و 21
 ُْد طّ احًد. و.و 22
 ٔعد َبصر حسٍٛ. و.و 23
 يٛسٌٕ ْبد٘ فرحبٌ. و.و 24
 سٕسٍ عسٚس خهٛف. و.و 25

 

 


