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 ػهٙ ؼغٍٛ اؼًذ ػهٙ
 ياجستُز إدارج

 

 

 اتٕ تكش ػايش
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 لثظ يؼاد ذٕفٛك
 ياجستُز إدارج

 

 ؼاسز يؽًذ يؽًٕد
 ياجستُز اقتصاد

 

 َٕس طانة ػٕٚذ
 ياجستُز إدارج

 

 اؼًذ ذؽغٍٛ سؤٔف
 ياجستُز يذاسثح

 

 

 اؼًذ عًٛش َاٚف
 دكتىراِ إدارج

 

 

 اعًاء ٔػذهللا ؼغٍ
 ياجستُز يذاسثح

 

 ػثذانشعٕل عؼذ صانػ
 دكتىراِ إدارج

 

 خًائم َاٚف يؽًذ
 ياجستُز يذاسثح

 

 ػهٙ خهف ؼغٍٛ ؽٓاب
 دارجياجستُز إ

 

 

 اٚح ؽٓاب اؼًذ
 ياجستُز اقتصاد 

 

 

 فخش٘ طاسق يشػٙ
 ياجستُز إدارج

 

 ؼغٍ صالغ انذٍٚ
 ياجستُز اقتصاد

 

 َُٕٛط اتشاو ٚهذا
 ياجستُز إدارج

 

 اؼًذ صٚاد عًٛش
 ياجستُز يذاسثح

 

 

 اؼًذ ػثاط ؼًاد٘
 دكتىراِ إدارج

 

 اٚاخ ػثذانفراغ ٚاعٍٛ
 ياجستُز يذاسثح

 

 ػهٙ اؼغاٌ ػثذانكشٚى
 ىراِ إدارجدكت

 

 ساضٙ يطشاٌ ػهٕٛ٘
 ياجستُز يذاسثح

 

 ػهٙ صثاغ ػهٙ  تطاغ
 ياجستُز إدارج

 

 

 اّٚ خانذ ايٍٛ
 ياجستُز اقتصاد 

 

 

 غغاٌ خهف َعشط
 ياجستُز إدارج

 

 ؼغٍٛ ؼايذ ػثذ انثاعظ
 ياجستُز اقتصاد

 

 ْثح ػهٙ خهٛفح
 ياجستُز إدارج

 

 اؼًذ ػثذ اؼًذ
 ياجستُز يذاسثح

 

 

 ظٓاد ؼًٛذ ػهٙ
 تىراِ إدارجدك

 

 ْاء يُزس اؼًذ
 ياجستُز يذاسثح

 

 فٛصم ؼكًد صانػ
 دكتىراِ إدارج

 

 سائذ ؼًذ يؽٙ انذٍٚ
 ياجستُز يذاسثح

 

 ػهٙ يٕعٗ خهٙ
 ياجستُز إدارج

 

 

 تاٌ تاعى عهطاٌ
 ياجستُز اقتصاد

 

 فشض صانػ ؼغٍٛ
 ياجستُز إدارج

 

 ؼال ػثذ ظاعى
 ياجستُز اقتصاد

 

 ْذٖ لؽطاٌ يعٕل
 ياجستُز إدارج

 

 اؼًذ فاضم يعٛذ
 ياجستُز يذاسثح

 

 

 عٕصاٌ ػثذ انغُٙ
 دكتىراِ إدارج

 

 تٛذاء ظذٔع يرؼة
 ياجستُز يذاسثح

 

 يؽًذ يٛغش ؼغٍ
 دكتىراِ إدارج

 

 سؤٖ ػثذهللا يؽٙ
 ياجستُز يذاسثح

 

 ػهٙ ْٕؽٛاس إَٔس
 ياجستُز إدارج

 

 

 تؾاس اكشو ظاعى
 ياجستُز اقتصاد

 

 يعاْذ يُزس َؼًاٌ
 ياجستُز إدارج

 

 اج اؼًذ كايمؼٛ
 ياجستُز اقتصاد

 

 نُّٛ طاسق ػهٙ
 ياجستُز إدارج

 

 اؼًذ ياظذ صٚذاٌ
 ياجستُز يذاسثح

 

 

 صالغ َٕس٘ سظة
 دكتىراِ إدارج

 

 ؼٛذس ػهٙ يؽغٍ
 ياجستُز يذاسثح

 

 يشٔاٌ خهف ػهٙ
 دكتىراِ إدارج

 

 صٚاد عايٙ ػثذ
 ياجستُز يذاسثح

 

 ياْشج يذهللا ػثذهللا
 ياجستُز إدارج

 

 

 ًذ ؼغٍظٕاْش يؽ
 ياجستُز اقتصاد

 

 َذًٚح َٕس٘ ػهٙ
 ياجستُز إدارج

 

 سفم سؽٛذ ؼًٛذ
 ياجستُز اقتصاد

 

 نٛس َاصش دسٔٚؼ
 ياجستُز إدارج

 

 

 ػذد انطهثح اإلظًانٙ فٙ انماػح 
 االظًانٙ ياظغرٛش الرصاد دكرٕساِ اداسج ياظغرٛش يؽاعثح ياظغرٛش إداسج 

 22 07 01 02 02 انؼذد

      انغٛاب

      انؽضٕس

 

 سئٛظ انماػح انًشالة انًشالة
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 سظا ؼايذ اتشاْٛى 

 ياجستُز إدارج

 

 سؤٚا يؽًذ ؼًذ
 اقتصاد ياجستُز

 

 اؼًذ ػهٙ ػثذهللا
 ياجستُز إدارج

 ػٛغٗ ػثذ إعًاػٛم
 ياجستُز اقتصاد

 

 نٛس ؼًادِ ػٛاػ
 ياجستُز إدارج

 

 عشؼاٌ ػعاض ػهٕ
 ياجستُز يذاسثح

 

 َعالء ػثذانؽًضج ػضٚض
 دكتىراِ إدارج

 

 ػصًاٌ اؼًذ ػثاط
 ياجستُز يذاسثح

 

 يشٔاٌ ظاعى يؽًذ 
 ياجستُز يذاسثح

 

 خانذ ظاعى يؽًذ
 تُز إدارجياجس

 عشيذ اتشاْٛى اؼًذ
 ياجستُز اقتصاد

 

 ععٗ ٔنٛذ خانذ
 ياجستُز إدارج

 غضٔاٌ عانى ػطٛح
 ياجستُز اقتصاد

 

 ُْذ اتشاْٛى ؼغٍ
 ياجستُز إدارج

 

 ؽٛشٍٚ ؽايم فهٛػ
 ياجستُز يذاسثح

 

 ٔعاو ْاؽى كايم
 دكتىراِ إدارج

 

 ػهٙ كشٚى عهًاٌ
 ياجستُز يذاسثح

 

 يشِٔ ياصٌ سؽاد 
 سثحياجستُز يذا

 

 دػاء سٚاض ػٕاد
 ياجستُز إدارج

 عشٖ يؽًذ ظٛاد
 ياجستُز اقتصاد

 

 سٚٓاٌ صالغ عانى
 ياجستُز إدارج

 فشاط ؼغٍ ػهٙ
 ياجستُز اقتصاد

 

 اتشاس ٚمضاٌ إعًاػٛم
 ياجستُز إدارج

 

 ػثاط يؽًٕد ػهٕ
 ياجستُز يذاسثح

 

 سٖٔ اؼًذ إتشاْٛى
 دكتىراِ إدارج

 

 ػًش اتشاْٛى يؽًٕد
 ياجستُز يذاسثح

 

 يصطفٗ خًٛظ عهًاٌ 
 ياجستُز يذاسثح

 

 ؼٛذس اتشاْٛى صانػ
 ياجستُز إدارج

 صثٛؽح يُرصش ظاعى
 ياجستُز اقتصاد

 

 سغذ ػصاو سػذ
 ياجستُز إدارج

 فشاط يؽًٕد يٓذ٘
 ياجستُز اقتصاد

 

 اؼًذ اتشاْٛى عشؼاٌ
 ياجستُز إدارج

 

 ػثذانٕاؼذ يُؼى ػاصٙ
 ياجستُز يذاسثح

 

 ْثّ ستٛغ ؽشاٌ
 رجدكتىراِ إدا

 غفشاٌ يؽًٕد ؽٓاب
 ياجستُز يذاسثح

 يضش تذساٌ اؼًذ 
 ياجستُز يذاسثح

 ؽًٛاء ػهٙ ؼغٍٛ
 ياجستُز إدارج

 ػثذهللا نطٛف يضتاٌ
 ياجستُز اقتصاد

 

 اؼًذ شائش يؽًٕد
 ياجستُز إدارج

 نماء ػهٙ خهف
 ياجستُز اقتصاد

 

 ٔنٛذ َعى ػثذ
 ياجستُز إدارج

 

 ػثٛش خهٛم إعًاػٛم
 ياجستُز يذاسثح

 

 ض ؽؽارج ؼغٍٛسٚا
 دكتىراِ إدارج

 لائذ خهف ؼًضج
 ياجستُز يذاسثح

 

 َؼٛى َذٖ َعى 
 ياجستُز يذاسثح

 

 ؽشٔق ػثاط كشٚذ٘
 ياجستُز إدارج

 ػهٙ خهف اؼًذ
 ياجستُز اقتصاد

 

 تالٌ يؽًذ ؼغٍٛ
 جياجستُز إدار

 يٓال يؽًذ خهف
 ياجستُز اقتصاد

 

 ػذَاٌ اؼًذ يعٛذ
 ياجستُز إدارج

 ػثٛش كفاغ عايٙ

 تُز يذاسثحياجس

 

 يؽًذ ػهٙ يخهف 

 ياجستُز يذاسثح

 

 َٕاس لٛظ ػثذانكشٚى 

 ياجستُز يذاسثح

 تؾائش يُٛش ؼغٍٛ

 ياجستُز إدارج

 ػهٙ ػثذ ؼغٍٛ

 ياجستُز اقتصاد

 

 نؤ٘ صثاغ ػهٙ

 ياجستُز إدارج

 يؤٚذ ؼٍُٛ ؼًٛذ

 ياجستُز اقتصاد

 

 اًٍٚ يؽًذ ظاعى

 ياجستُز إدارج

 

 حػذد انطهثح اإلظًانٙ فٙ انماػ 
 االظًانٙ ياظغرٛش الرصاد دكرٕساِ اداسج ياظغرٛش يؽاعثح ياظغرٛش إداسج 

 22 01 2 02 70 انؼذد

      انغٛاب

      انؽضٕس

 

 سئٛظ انماػح انًشالة انًشالة
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 ضشغاو ػثذانؽًٛذ

 ياجستُز إدارج

 

 

 يؤٚذ َٕس٘ ظٕاد
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 ٕٚعف اؼًذ ؼغٍ
 ياجستُز إدارج

 

 

 خٕنح غاص٘ ػهٙ
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 اعؼذ ظاعى يؽًذ
 ياجستُز إدارج

 

 

 َٕسانٓذٖ سافذ خانذ

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 و ظًال ػهٙٔعا

 دتهىو تخطُظ استزاتُجٍ

 

 

 اؼغاٌ فاضم يؽًذ

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 عٓاد ؼُاذّ ػزٚة

 دتهىو تخطُظ استزاتُجٍ

 

 

 تالل ػايش إتشاْٛى

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 ظًاَّ اعاو ظًؼّ
 ياجستُز إدارج

 

 

 َذاء داخم ظثش
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 اؼالو ؼٛذس تالش
 ياجستُز إدارج

 

 

 هٙاتشاْٛى ػثذهللا ػ
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 اٚاد يؽًذ ؼُفٛؼ
 ياجستُز إدارج

 

 

 لاعى َٕفاٌ ظؽٛم

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 ْاد٘ عٓٛم ْاد٘

 دتهىو تخطُظ استزاتُجٍ

 

 

 اؼًذ ػعٛم صانػ

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 عايش خهف ؼًٛذ

 دتهىو تخطُظ استزاتُجٍ

 

 

 ؼغٍ يثؾش إتشاْٛى

 ياجستُز يذاسثح

 

 ؼاسز اٚاد يعٛذ
 جياجستُز إدار

 

 

 َٕس خهٛم إتشاْٛى
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 يٛغى سٚاض تؽش
 ياجستُز إدارج

 

 

 اؼًذ ادسٚظ َايظ
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 عهٕاٌ خانذ إعًاػٛم
 ياجستُز إدارج

 

 

 اؼًذ ػثذ يؽًذ

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 يؽًذ طانة خهف

 دتهىو تخطُظ استزاتُجٍ

 

 

 اعذ يؽًذ ؼغٍٛ

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 صُٚة عايٙ ؼًٛذ

 و تخطُظ استزاتُجٍدتهى

 

 

 صْشاء اؼًذ خهٛم

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 ؼغاو يؽًذ فشض
 ياجستُز إدارج

 

 

 ْثح ػادل صكشٚا
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 يؼٍ عايٙ يؽًٕد
 ياجستُز إدارج

 

 

 اصْش طهة غائة
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 عٓاد يٓذ٘ ؼًٕد
 ياجستُز إدارج

 

 

 صفاء ْاؽى ظًؼح

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 ػهٙ ػثذ ؼغٍٛ

 تهىو تخطُظ استزاتُجٍد

 

 

 اَظ عؼٕد ػهٌٕ

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 ؼغٍ يعٛذ صاْش

 دتهىو تخطُظ استزاتُجٍ

 

 

 ػهٙ اٚاد دْؼ

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 ؼغٍٛ نطفٙ ػثاط
 ياجستُز إدارج

 

 

 ْذٖ ٔضاغ يؽًذ
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 يؽًذ يعٛذ يؽًذ
 ياجستُز إدارج

 

 

 اعًاء َٕس٘ ؼًٛذ
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 ػثذانٓاد٘ اؼًذ ػُاص
 ياجستُز إدارج

 

 

 اًٍٚ ؼًادِ ظاعى

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 يؽًذ صانػ إتشاْٛى

 دتهىو تخطُظ استزاتُجٍ

 

 

 اَؼاو دؼاو يؽًذ

 ياجستُز يذاسثح

 

 اعًاء يؽًذ ػهٙ

 دتهىو تخطُظ استزاتُجٍ

 

 

 نًٗ خهٛم ؼًذ

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 ْٛصى كشٚى سؽٛذ
 ياجستُز إدارج

 

 ٕدٚاعٍٛ طّ يؽً
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 يؽًذ ظٕاد اؼًذ
 ياجستُز إدارج

 

 

 ؼاصو يؾؼاٌ ؼغٍٛ
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 اًٚاٌ اتشاْٛى ػهٙ
 ياجستُز إدارج

 

 

 اتشاْٛى يؽًٕد عهطاٌ

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 ضٛاء ؼاذى رٌَٕ

 دتهىو تخطُظ استزاتُجٍ

 

 

 اٚغش اؼًذ يٕعٗ

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 اعشاض يؽًذ ؼٕاط

 ستزاتُجٍدتهىو تخطُظ ا

 

 

 يؽًذ ْؾاو ػثذ انًانك

 ياجستُز يذاسثح

 

 

 ٚؽٛٗ ػٕاد ؼغٍٛ

 ياجستُز إدارج

 

 

 فاطًح ػثذ انكشٚى

 ياجستُز اقتصاد

 

 

 اٚاد يؽًذ صٚذاٌ

 ياجستُز إدارج

 

 

 خٛشهللا سظة صٚذاٌ

 ياجستُز اقتصاد

 

 

 سٚاو ػثذانٕاؼذ سؽٛذ

 ياجستُز إدارج

 

 
 

 ػذد انطهثح اإلظًانٙ فٙ انماػح 
 االظًانٙ ياظغرٛش الرصاد دتهٕو ذخطٛظ اعرشاذٛعٙ ياظغرٛش يؽاعثح رٛش إداسجياظغ 

 32 01 07 02 70 انؼذد

      انغٛاب

      انؽضٕس

 

 سئٛظ انماػح انًشالة انًشالة
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 اترٓال ؼغثٙ ظٕد٘

 ياجستُز إدارج

 

 

 سغذ ػثذ انكشٚى خطاب
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 اؼًذ ؼًٛذ ػٛغٗ

 ياجستُز إدارج

 

 

 يؼذ صانػ فشؼاٌ
 ياجستُز اقتصاد

 أساط ؼشداٌ ؼغٍٛ

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 يؾراق اؼًذ ػعاض

 ياجستُز يذاسثح

 

 اعايح يؽًٕد خهٛم
 استزاتُجٍدتهىو تخطُظ 

 

 دػاء َؼًاٌ ؼغٍٛ
 ياجستُز يذاسثح

 اٚٓاب يظٓش ػثاط 
 ياجستُز يذاسثح

 صذاو صثاس صانػ
 ياجستُز إدارج

 

 

 عٛف ٚاعٍٛ ايطاسد 
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 اؼًذ يؼشٔف اؼًذ

 ياجستُز إدارج

 

 

 ايم يصطفٗ ػثاط
 ياجستُز اقتصاد

 تٓاءانذٍٚ سيضاٌ

 إدارج ياجستُز

 

 

 يؾراق عؼذ ػهٙ
 ياجستُز يذاسثح

 

 

 اؼًذ طاسق إعًاػٛم
 دتهىو تخطُظ استزاتُجٍ

 

 

 ؽٓاب اؼًذ ظاعى

 ياجستُز يذاسثح

 ساَّٛ ٔنٛذ خانذ 
 ياجستُز يذاسثح

 صذاو َاصش ؼالٌ
 ياجستُز إدارج

 

 غغك ياصٌ ؼغٍٛ
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 ؼًذ ٕٚعف عهطاٌا

 ياجستُز إدارج

 

 

 انرفاخ ػضٚض سؽٛذ
 ياجستُز اقتصاد

 

 ؼًذ َاٚف ؼغٍٛ

 ياجستُز إدارج

 

 

 َضْاٌ صالغ سؽٛذ

 ياجستُز يذاسثح

 

 اؼًذ اتشاْٛى ؼًٛذ٘
 دتهىو تخطُظ استزاتُجٍ

 

 

 أط عانى انٛاط

 ياجستُز يذاسثح

 ػهٙ ؼغٍٛ ػهٙ 
 ياجستُز يذاسثح

 فاطًح َاظى يؽًٕد
 ياجستُز إدارج

 

 فشاط ػهٙ ػثذهللا
 ياجستُز اقتصاد

 

 َؼًاٌ اسٚط طاْش

 ياجستُز إدارج

 

 

 ػض انذٍٚ يؽًذ خهٛف

 ياجستُز اقتصاد
 ؼًٛذ ػثذ األيٛش

 ياجستُز إدارج

 

 

 َصٛش فاضم ػثذهللا
 ياجستُز يذاسثح

 

 

 ٕٚعف اؼًذ خهف
 دتهىو تخطُظ استزاتُجٍ

 

 

 اؼًذ ػهٙ صثاس
 ياجستُز يذاسثح

 يُرصش ؼًاد ؽٛخاٌ 
 ياجستُز يذاسثح

 نٛس ػثذهللا صاٚش
 ياجستُز إدارج

 

 نؤ٘ خهف دنف
 ياجستُز اقتصاد

 

 

 اعايّ ػثذانشؼًٍ َعى

 ياجستُز إدارج

 

 

 يؽًذ ؼًٛذ ظاعى

 اقتصادياجستُز 
 سؤٖ فكشخ ظًال

 ياجستُز إدارج

 

 ْذٖ كشٚى ظاعى
 ياجستُز يذاسثح

 

 

 اؼًذ يؽًذ ػثذانكشٚى 
 ياجستُز يذاسثح

 يُٓذ ٚاعٍٛ فشؼاٌ 
 ياجستُز يذاسثح

 اؼًذ ظاعى ػثذ

 ياجستُز إدارج

 

 يصطفٗ َٕفم ٔظّٛ
 ياجستُز اقتصاد

 ايم دؼاو ػثذانؼضٚض

 ياجستُز إدارج

 

 

 يؽًذ ؼٕاط ؼًٛذ٘

 ياجستُز اقتصاد
 عاسج يؽًٕد اؼًذ

 ياجستُز إدارج

 

 
 

  

 ػذد انطهثح اإلظًانٙ فٙ انماػح
 االظًانٙ ياظغرٛش الرصاد دتهٕو ذخطٛظ اعرشاذٛعٙ ياظغرٛش يؽاعثح ياظغرٛش إداسج 

 12 07 1 02 02 انؼذد

      انغٛاب

      انؽضٕس

 

 

 سئٛظ انماػح انًشالة انًشالة
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 عشٔس َاظٙ يؽغٍ

 جياجستُز إدار

 

 

 

 ػثذهللا صانػ يؽًٛٛذ

 ياجستُز إدارج

 

 

 ػهٙ يؽًذ يؽًٕد 

 ياجستُز إدارج

 

 

 َٕاف ْراف ػثذ انهطٛف
 ياجستُز يذاسثح

 

 

 

 يؽًذ ػهٙ يؽًذ

 ياجستُز اقتصاد

 

  

 عًٛح ػثذهللا يؽًذ

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 ػصاو يؽًٕد ظُذاس٘

 ياجستُز إدارج

 

 

 ػًش عش٘ إعًاػٛم 

 ياجستُز إدارج

 

 

 عٍٛ ؼًذَٕس٘ ٚا
 ياجستُز يذاسثح

 

 

 يعتصى يُصىر دًُذ 

 ياجستُز اقتصاد

 

  

 ؽٓذ لؽطاٌ كُؼاٌ

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 ػالء يؼعم َاٚف

 ياجستُز إدارج

 

 

 غاَى خهف ؼغٍ 

 ياجستُز إدارج

 

 

 عؼذ ػثذانٕاؼذ صانػ
 ياجستُز يذاسثح

 

 

 

 ٔعاو يؽًذ ؼغٍٛ 

 ياجستُز اقتصاد

 

  

 صٓٛة اؼًذ

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 ػهٙ ػذَاٌ صانػ

 ياجستُز إدارج

 

 

 فٛصم ػهٙ ؽٓاب 

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 

 تاعى يؽًذ ؼغٍٛ 

 ياجستُز اقتصاد

 

  

 طّ ػطٛح ػكهح

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 ػهٙ فؤاد ػثذانْٕاب

 ياجستُز إدارج

 

 

 ياصٌ غاص٘ ػثذ انكشٚى 

 ياجستُز إدارج

 

 

 َغى يؽًٕد يعٛذ  

 ياجستُز اقتصاد

 

 

  

 

  

 إلظًانٙ فٙ انماػحػذد انطهثح ا
 االظًانٙ ياظغرٛش الرصاد ياظغرٛش يؽاعثح ياظغرٛش إداسج 

 70 2 0 02 انؼذد

     انغٛاب

     انؽضٕس

 

 

 سئٛظ انماػح انًشالة انًشالة
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 يثًُ خضُز اردُى

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 يُىاٌ شكىر قادر

 ياجستُز إدارج

 

 

 وجذٌ خانذ يذًُُذ 

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 
 

   

 يزاد َانجٍُ رؤوف

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 هذي سايٍ َاسٍُ

 ياجستُز إدارج

 

 

 جهاد داود سهًاٌ 

 رجياجستُز إدا

 

 

 

 

    

 يصعة دًذ إتزاهُى

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 هشاو ادًذ هادٌ

 ياجستُز إدارج

 

 

 ادًذ هادٌ عثُذ 

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 

    

 يُتهً يىسً عهٍ

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 هُثى ادًذ دسٍ

 ياجستُز إدارج

 

 

 يذًذ يذًىد كزَى 

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 

  

 

 

  

 يهُذ عهٍ طارق

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 ثى ادًذ َعقىبهُ

 ياجستُز إدارج

 

 

 اتزاهُى عطُح ادًذ 

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 ػذد انطهثح اإلظًانٙ فٙ انماػح
 ياظغرٛش إداسج 

 02 انؼذد

  انغٛاب

  انؽضٕس

 

 

 سئٛظ انماػح انًشالة انًشالة
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 اًَار شهاب ادًذ

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 

 سُاء َذَز دًادٌ

 ياجستُز إدارج

 

 

 َجاح يذد وَزدٌ 

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 

 

 

   

 اَىار غاسٌ َعًاٌ

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 حعثذهللا عثُذ عطُ

 ياجستُز إدارج

 

 

 هاروٌ رشُذ صانخ 

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 

 

    

 اَىار يذًىد غفىرٌ

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 عًز عهٍ صانخ

 ياجستُز إدارج

 

 

 هذي جاسى خهُم 

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 

 

 

    

 تساو عهٍ خانذ

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 قذطاٌ َاسٍُ جاسى

 ياجستُز إدارج

 

 

 عًز عثذانزدًٍ دًُذ 

 إدارج ياجستُز

 

 

 

 

 

    

 دُاٌ يذًذ إتزاهُى

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 يزواٌ فىسٌ داجى

 ياجستُز إدارج

 

 

 شًُاء فزداٌ صانخ 

 ياجستُز إدارج

 

 

 

 

    

 

  

 ػذد انطهثح اإلظًانٙ فٙ انماػح
 ياظغرٛش إداسج 

 02 انؼذد

  انغٛاب

  انؽضٕس

 

 

 سئٛظ انماػح انًشالة انًشالة
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