
 

 

 

 

 

رذرٚظٛٙ قظى انهغخ االَكهٛشٚخ  

اطى انزذرٚظٙ د 

 

انًالدظبد انشٓبدح ٔانزخصص   

د يٓذ٘ عُبٚخ كزٚى .و.ا 1

 

رئٛض انقظى  دكزٕراِ فٙ انهغخ االَكهٛشٚخ 

صجبح صهٛجٙ يصطفٗ  . د.ا 2

 

رئٛض ْئٛخ رذزٚز يجهخ كهٛخ دكزٕراِ فٙ انززجًخ ٔانهظبَٛبد 

انهغبد 

رٚبض خهٛم إثزاْٛى  . د.ا 3

 

 دكزٕراِ فٙ انهغخ االَكهٛشٚخ 

يُذر يُٓم يذًذ  . د.ا 4

 

 دكزٕراِ فٙ انززجًخ ٔانهظبَٛبد 

د طعذ قبطى صغٛز  . ا 5

 

 دكزٕراِ فٙ االدة االَكهٛش٘ 

د طٕطٍ فٛصم جز٘ء .ا 6

 

 دكزٕراِ فٙ انززجًخ ٔانهظبَٛبد 

ثظًخ دزثٙ يٓذ٘ .  د.و 7

 

 دكزٕراِ فٙ االدة االَكهٛش٘ 

د ردبة عجذ انجهٛم طعٛذ .و.ا 8

 

 دكزٕراِ فٙ انهغخ االَكهٛشٚخ 

َبدٚخ عهٙ إطًبعٛم . د.و.ا 9

 

 دكزٕراِ فٙ االدة االَكهٛش٘ 

خهٕد يذًذ أيٍٛ يذٙ انذٍٚ . و.ا 10

 

 يبجظزٛز فٙ االدة االَكهٛش٘ 

انهطٛف إًٚبٌ عجذ انظزبر عجذ . و.ا 11

 

 يبجظزٛز فٙ االدة االَكهٛش٘ 

سُٚت دظٌٕ عجذ االيٛز  . و.أ 12

 

 يبجظزٛز فٙ االدة االَكهٛش٘ 

اثزٓبل يٓذ٘ عجذ انكزٚى  . د.و 13

 

 دكزٕراِ فٙ انززجًخ ٔانهظبَٛبد 

عهٙ عبرف فبضم . د.و 14

 

  دكزٕراِ فٙ طزائق انزذرٚض

أطٛم عجذ انهطٛف طّ . د.و.ا 15

 

 دكزٕراِ فٙ االدة االَكهٛش٘ 

رثٛع عبيز صبنخ  . و 16

 

 يبجظزٛز فٙ انززجًخ 

كًبل دظٍ جٕاد  . و 17

 

 يبجظزٛز نغخ اَكهٛشٚخ 

طؤدد فبضم كبظى . و 18

 

يقزر انذراطبد انعهٛب  يبجظزٛز نغخ اَكهٛشٚخ 

 

انٓبو ادًذ عجذ انعجبص . و 19

 

اجبسح طُخ ثذٌٔ رارت يبجظزٛز نغخ اَكهٛشٚخ 
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اطى انزذرٚظٙ د 

 

انًالدظبد انشٓبدح ٔانزخصص   

َٕار دظٍٛ رضٕٛ٘  . و 20

 

 يبجظزٛز نغخ اَكهٛشٚخ 

ثبٌ صالح شعالٌ . و 21

 

 يبجظزٛز نغخ اَكهٛشٚخ 

رَب ٕٚطف عجذ انهطٛف   . و 22

 

يقزر انذراطبد انصجبدٛخ  يبجظزٛز نغخ اَكهٛشٚخ 

صجبح طبنى ججبر . و 23

 

يقزر انذراطبد انًظبئٛخ   يبجظزٛز ادة اَكهٛش٘ 

و ثشبر يعبرج يشعم .و 24

 

يعبٌٔ يذٚز شعجخ انًٕارد  يبجظزٛز رزجًخ 

يؤٚذ عٛظٗ  و فزح .و 25

 

 يبجظزٛز طزائق رذرٚض 

و دبسو يبنك يذظٍ .و 26

 

 يبجظزٛز رزجًخ 

و ْذٖ ردٛى دظٍٛ .و 27

 

 يبجظزٛز ادة اَكهٛش٘ 

و ايٛزح دظٍٛ ثعهت  .و 28

 

 يبجظزٛز نغخ اَكهٛشٚخ 

و ٔفبء صبدت يٓذ٘ .و 29

 

طبنجخ دكزٕراِ يبجظزٛز نغخ اَكهٛشٚخ 

يٛظهٌٕ خبنذ عهٙ . و.و 30

 

طبنجخ دكزٕراِ  يبجظزٛز ادة اَكهٛش٘

و يُٗ عجذ انكبظى َعًخ .و 31

 

طبنجخ دكزٕراِ  يبجظزٛز ادة اَكهٛش٘ 

و رشب عجذ انًُعى عشٚش  .ا 32

 

  انزذقذ ثجعثخ دراطٛخ

ْبنخ طهًبٌ دظٍ . و 33

 

  انزذقذ ثجعثخ دراطٛخ

رشب عجذ انزضب طعٛذ . و. 34

 

  انزذقذ ثجعثخ دراطٛخ

يآرة يذًذ صُكٕر . و. 35

 

  انزذقذ ثجعثخ دراطٛخ

ُْذ َبجٙ دظٍٛ  . و. 36

 

  انزذقذ ثجعثخ دراطٛخ

يزٚى يذًٕد دكًذ . و. 37

 

  انزذقذ ثجعثخ دراطٛخ
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