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 .إَس صثاح يطٛش5

انتقُٙ  يؼاسف ٔيًاسساخ طهثح انًؼٓذ

 كشتالء حٕل يشض انكضاص
 و. يٛخى سانى ػطٛح

 

05 

 .ايٍٛ ٕٚسف حاكى0

 .حسٍ فالح صادق9

 .ايٛش َجى صتانح3

 .سػذ سؼذ يحًٕد4

 .ػهٙ صياٌ كاظى5

يؼاسف طهثح انًؼٓذ انتقُٙ كشتالء حٕل 

 يشض انحصثح
 و.د.حُاٌ ػثاط يجٛذ

 

06 

 .ٔجذاٌ يحسٍ يضْش ْجٕد0

 .فاطًح ػثاط فاضم ٔدا9٘

 .شٛاع يانك شٛاع حس3ٍ

 . احًذ ػهٙ حسٍٛ ػٛذا4ٌ

اَتشاس انتقًم فٙ انًذاسط االتتذائٛح: 

 أسثاتّ ٔكٛفٛح انٕقاٚح ٔانسٛطشج ػهّٛ
 ْذٖ صاحة ػثذ انشسٕلو.و. 
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