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 االعتار انًششف عُىاٌ انثذث اعى انطانة خ
ادغاٌ عهُىٌ عثاط عثذ  1

 عىٌ

تخطُظ وعًاسج انجضء انقذَى يٍ يغجذ 

 انغههح 

 و.و يؤيم عهُى عضَض 

ادًذ يذغٍ ضُاء عثذ  2

 انجذوي

 و.و سَاو دغٍُ عثذ تخطُظ وعًاسج عىق داَُال انتشاثٍ 

3 

 اساء عهٍ يذب دغٍُ عثاط 

االتىاب انخشثُح نهًثاٍَ انتشاثُح فٍ يذَُح 

 انذهح 

 و.و عتاس جثاس ادًذ

 أ.و.د دُذس َضاس  انتذف انضجاجُح فٍ خاٌ انشُالٌ  ايُح دغٍ عثذ دغٍُ 4

 و.د دغٍُ عهُىٌ  يشاقذ انغادج انهىاشى فٍ يُطقح انهاشًُح  أيُش عطا هللا جاتش عهىاٌ 5

6 

 جعفش صادق يىداٌ َعكىب

تخطُظ وعًاسج انجضء انقذَى يٍ يغجذ 

 انغههح 

 و.و يؤيم عهُى عضَض 

 و.و يؤيم عهُى عضَض  االعهذح انُاسَح فٍ يتذف خاٌ انشُالٌ  دًُذ دًضج صثُخ تفال 7

 و.د عالء دغٍُ جاعى  انطُافظ فٍ يخاصٌ يتذف انكفُم  دٍُُ عالء أدًذ صوَش 8

9 

 دٍُُ عهٍ دغٍُ عىادٌ

انتىصَع انجغشافٍ وانذضاسٌ نهًىاقع 

 االثشَح فٍ قضاء انذُشج وانًُارسج .

 و.د َثُم عثذ انذغٍُ ساهٍ 

11 

 صهشاء اَاد جًُم جثش

يذسعح انصذس االعظى فٍ يذَُح انُجف 

 االششف

 أ.د سصاق كشدٌ دغٍُ

  نُث يذًىد صوٍَ و.د  انتذف انًعذَُح انعثًاَُح  صٍَ انعاتذٍَ عهٍ جثش  11

ععذ يغهى عثذ يذًذ آل  12

 يذًذ

 و.د َشأخ عهٍ عًشاٌ  ًَارج يٍ يغكىكاخ يتذف انكفُم 

 و.د َثُم عثذ انذغٍُ ساهٍ  صُاَح وتشيُى خاٌ انشُالٌ  ششوق ثايش تشكٍ عضَض 13

 و.د نُث يذًىد عثىد صوٍَ ًَارج يٍ انغُىف فٍ يتذف انكفُم  ضُاء عثذ صَذ  سشُذ  14

عايش يىعً عثذ انشهُذ  15

 و عهٍ ادًذ عقُم َىس  يىعً

 و.د نُث يذًىد صوٍَ  صُاَح وتشيُى يغجذ انكىفح 

 و.د دغٍُ عهُىٌ  يشاقذ انغادج انهىاشى فٍ يُطقح انهاشًُح  عثاط قاعى نفتح عثذ انخانذٌ 16

 عتاس جثاس ادًذ  و.و صخاسف ضشَخ َثٍ هللا رو انكفم . عثاط كاظى عثذ تًم انعاتذٌ 17

 و.د نُث يذًىد صوٍَ  يأرَح يغجذ انُخُهح )يشقذ رٌ انكفم( عهٍ عادل يالر عثُظ 18

 عهٍ يذًذ دايذ  عثادج 21

 وَىعف دُذس 

ضشَخ االياو انذًضج انغشتٍ )عًاسج 

 وتخطُظ(

 أ.و.د دُذس َضاس عطُح 

21 

 فاطًح يذغٍ اتشاهُى يذغٍ

وانذضاسٌ نهًىاقع انتىصَع انجغشافٍ 

 االثشَح فٍ قضاء انذُشج وانًُارسج .

 و.و َثُم عثذ انذغٍُ ساهٍ 

 و.د عالء دغٍُ جاعى  انكفىف انزهثُح فٍ يتذف انكفُم  فشح ثايش دايذ يذًذ 22

 أ.د سصاق كشدٌ دغٍُ  يتذف انذهح انًعاصش  كشاس دغٍُ هادٌ عهٍ 23

وعهٍ  كشاس عهٍ أسدُى كاظى 24

 دًىد يذًذ

 و.د دغٍُ عهُىٌ  تخطُظ وعًاسج ضشَخ يُثى انتًاس

 و.د َثُم عثذ انذغٍُ ساهٍ  انذهٍ انُغائُح فٍ خاٌ انشُالٌ  يشَى دغٍ تذس عهٍ 25

26 

 يشَى سضىاٌ جاعى فشياٌ

انتىصَع انجغشافٍ وانذضاسٌ نهًىاقع 

 االثشَح فٍ قضاء انذُشج وانًُارسج .

 و.و َثُم عثذ انذغٍُ ساهٍ 

27 

 صادة عهٍ َىَظيشَى 

انتىصَع انجغشافٍ وانذضاسٌ نهًىاقع 

 االثشَح فٍ قضاء انذُشج وانًُارسج .

 و.د َثُم عثذ انذغٍُ ساهٍ 

  و.و سَاو دغٍُ عثذ انثُىخ انتشاثُح فٍ يذَُح انذهح  هشاو يذًىد عانى يذًذ  28
 


