
     9109/9191اسزكًبل انزذريجبد انعًهيخ نهسُخ انُٓبئيخ ) انفزقخ انزاثعخ ( نهعبو انجبيعى جذٔل               

 7/9191/;0حزى انثالثبء  7/9191/ 0فى انفززح يٍ األرثعبء 

 عًيذ انكهيخ     ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔانطالة  شئٌٕ انزعهيى 

 أ.د/ دمحم إثزاْيى عجذانحًيذ                  أ.د/ غبدح شبكز عجذانفزبح                                  أثٕانحسٍ خهيم

 رزثيخ يٕسيقيخ

 يٍ        إني

 

95<1     

:5:< 

 

 إني      يٍ    

 

9        95;< 

 

     يٍ     

 إني

 

0501    

05<< 

 

 إني      يٍ    

 

09591    051< 

 

 إني       يٍ   

 

005:1  0950< 

 إني      يٍ     

 

015;1  0059< 

 

 إني     يٍ   

 

95<1  015:< 

 

 يٍ        إني

 

9      95;< 

 

 انشيٍ 

   

       

 انيٕو   

 

 
 و9قبعخ  9رٕسيع أنى يج 

 ) د أيًٍ انشبيى(

 0قبعخ  0رٕسيع أنى يج 

 و ) د أيًٍ انشبيى(

 ;قبعخ  0ْبريَٕى يج 

 و

 ) د دمحم طّ(

 و  9قبعخ  9ْبريَٕى يج

 ) د دمحم طّ(
 انسجذ 

 

 

 9قبعخ 9عشف أالد انفزق انًذرسيخ )جيزبر ( يج 

 و

 د أسبيخ سغهٕل

 0قبعخ  0عشف أالد انفزق انًذرسيخ )جيزبر ( يج 

 و

 د أسبيخ سغهٕل

 

 األحذ

 و 0قبعخ  0أداء جًبعى يج  

 دأيم يٕافي

 و 9قبعخ  9أداء جًبعى يج 

 دأيم يٕافي

 
 و 0قبعخ  0أررجبل يج 

 د/ ْبَي شحزّ

 0قبعخ  0يج  صٕنفيج

 يٕسيقى

 د/ ْبَي شحزّ

 0قبعخ  9صٕنفيج يج 

 يٕسيقى

 د/ ْبَي شحزّ

 و 0قبعخ  9أررجبل يج 

 د/ ْبَي شحزّ 
 االثُيٍ

 انثالثبء    

     

 األرثعبء

 

    
 

 انخًيس
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 اإلقزصبد انًُشنى

 يٍ        إني  

    

  95<1     :5:< 

 

 إني      يٍ      

    

  9        95;< 

 

 إني     يٍ       

    

  0501    05<< 

 

 إني      يٍ      

    

  09591    051< 

 

 إني       يٍ     

    

  005:1  0950< 

 إني      يٍ       

    

  015;1  0059<  

 

 إني     يٍ     

    

  95<1  015:< 

 

 يٍ        إني  

   

  9      95;<    

 

 انشيٍ 

   

       

 انيٕو   

 د/ يُى جالل0يطجخ  0رقُيٍ غذائى يج  د/ يُى جالل 0يطجخ  9رقُيٍ غذائى يج  د/ يُى جالل 0يطجخ  :رقُيٍ غذائى يج  د/ يُى جالل 0يطجخ  ;رقُيٍ غذائى يج 
 9يطجخ  >إعذاد أطعًخ انفئبد انخبصخ يج  انسجذ

 سعذ و/ ثسًخ

و/  9يطجخ  0إعذاد أطعًخ انفئبد انخبصخ يج 

 سعذ ثسًخ

و/  9يطجخ  :إعذاد أطعًخ انفئبد انخبصخ يج 

 سعذ ثسًخ

 و/ ثسًخ9يطجخ  9إعذاد أطعًخ انفئبد انخبصخ يج 

 سعذ

  د/ يُى جالل 0يطجخ  >رقُيٍ غذائى يج  د/ يُى جالل 0يطجخ  =رقُيٍ غذائى يج  د/ يُى جالل 0يطجخ  7رقُيٍ غذائى يج  د/ يُى جالل 0يطجخ  9رقُيٍ غذائى يج 

 األحذ

 
 9يطجخ  7إعذاد أطعًخ انفئبد انخبصخ يج 

 و/ ثسًخ سعذ

و/  9يطجخ  8إعذاد أطعًخ انفئبد انخبصخ يج 

 ثسًخ سعذ

و/  9يطجخ  ;إعذاد أطعًخ انفئبد انخبصخ يج 

 ثسًخ سعذ

و/  9يطجخ  =إعذاد أطعًخ انفئبد انخبصخ يج 

 ثسًخ سعذ

 رفصيم 0قبعخ  8طجبعخ انًالثس ٔانًفزٔشبد يج  

 انطٕيمو.و/ ُْذ 
 رفصيم 0قبعخ  7طجبعخ انًالثس ٔانًفزٔشبد يج 

 و.و/ ُْذ انطٕيم
 د/ يُى جالل 0يطجخ  8رقُيٍ غذائى يج 

 

 االثُيٍ

و/  رفصيم 9قبعخ  >طجبعخ انًالثس ٔانًفزٔشبد يج   

 ٔفبء صجحى

و/  رفصيم 9قبعخ  9طجبعخ انًالثس ٔانًفزٔشبد يج 

 ٔفبء صجحى
و/  9يطجخ  9إعذاد أطعًخ انفئبد انخبصخ يج 

 ثسًخ سعذ

و/  رفصيم 0قبعخ  ;طجبعخ انًالثس ٔانًفزٔشبد يج  

 ٔفبء صجحى
 رفصيم 0قبعخ  0طجبعخ انًالثس ٔانًفزٔشبد يج 

 و.و/ ُْذ انطٕيم
 رفصيم 0قبعخ  0طجبعخ انًالثس ٔانًفزٔشبد يج 

  و.و/ ُْذ انطٕيم

 انثالثبء

 و/ رفصيم 9قبعخ  =طجبعخ انًالثس ٔانًفزٔشبد يج    

 ٔفبء صجحى
و/  رفصيم 9قبعخ  :طجبعخ انًالثس ٔانًفزٔشبد يج 

 ٔفبء صجحى
    

 

 األرثعبء

 

    

    

    

 

 انخًيس
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 ريبض األطفبل

 يٍ        إني  

    

  95<1     :5:< 

 

 إني      يٍ      

    

  9        95;< 

 

 إني     يٍ       

    

  0501    05<< 

 

 إني      يٍ      

    

  09591    051< 

 

 إني       يٍ     

    

  005:1  0950< 

 إني      يٍ       

    

  015;1  0059<  

 

 إني     يٍ     

    

  95<1  015:< 

 

 يٍ        إني  

   

  9      95;<    

 

 انشيٍ 

   

       

 انيٕو   

 أ/ رثبة يزسٔق10;قبعخ  0جحهقخ ثحث ي أ/ رثبة يزسٔق :1:قبعخ  9جحهقخ ثحث ي أ/ رثبة يزسٔق 10>قبعخ  :جحهقخ ثحث ي رثبة يزسٔق أ/ 19>قبعخ  ;جحهقخ ثحث ي

 انسجذ

 :1:قبعخ  9رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج 

 و/ شزٔق عهي

 قبعخ  0رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج 

 يزفذ دمحم/ .وو 10;

 19>قبعخ  ;رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج 

 و/ شزٔق عهي 

  قبعخ  :رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج 

 و/ شزٔق عهي 10>

  10> قبعخ  :يج  يعهًخ انزٔضخ

 يزفذ دمحم/ .وو

  :1:قبعخ  9يج  يعهًخ انزٔضخ

 سبرِ أشزفو/ 

 10;قبعخ  0يج  يعهًخ انزٔضخ

 أ/ ٔالء عجذانًُعى 

  19>قبعخ  ;يج  انزٔضخيعهًخ 

 أ/ ٔالء عجذانًُعى

 إقزصبد 9قبعخ  8يج ثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 إقزصبد 9قبعخ  7يج ثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 إقزصبد 9قبعخ  =يج ثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 إقزصبد 9قبعخ  >يج ثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 أ/ رثبة يزسٔق  10;قبعخ  >جحهقخ ثحث ي و/ شزٔق عهي :1:قبعخ  =جحهقخ ثحث ي و/ شزٔق عهي 10>قبعخ  7جحهقخ ثحث ي و/ شزٔق عهي 19>قبعخ  8جحهقخ ثحث ي

 

 األحذ

 

 قبعخ  =رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج 

 يزفذ دمحم/ .وو :1:

 قبعخ  >رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج 

 يزفذ دمحم/ .وو 10;

 قبعخ  8رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج 

 يزفذ دمحم/ .وو 19> 

 قبعخ  7رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج 

 يزفذ دمحم/ .وو 10>

 10>قبعخ  7يج  يعهًخ انزٔضخ

 أ/ ٔالء عجذانًُعى

 :1:قبعخ  =يج  يعهًخ انزٔضخ

 أ/ ٔالء عجذانًُعى

 10;قبعخ  >يج  يعهًخ انزٔضخ

 أ/ ٔالء عجذانًُعى

 19>قبعخ  8يج  يعهًخ انزٔضخ

 أ/ ٔالء عجذانًُعى

 إقزصبد 9قبعخ  ;يج ثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 إقزصبد 9قبعخ  :يج ثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 إقزصبد 9قبعخ  9يج ثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 إقزصبد 9قبعخ  0يج ثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 و/ شزٔق عهي 10;قبعخ  9جحهقخ ثحث ي و/ شزٔق عهي :1:قبعخ  01جحهقخ ثحث ي أ/ ٔالء عجذانًُعى 10>قبعخ 00جحهقخ ثحث ي / ٔالء عجذانًُعىأ19>قبعخ  09جحهقخ ثحث ي

 

 االثُيٍ

 

 قبعخ  01رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج

 يزفذ دمحم/ .وو :1:

 قبعخ  9رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج 

 يزفذ دمحم/ .وو 10;

 قبعخ 09رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج

 أ/ رثبة يزسٔق 19>

 قبعخ  00رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج

 رثبة يزسٔقأ/  10>

  10>قبعخ  00يج  يعهًخ انزٔضخ

 سبرِ أشزفو/ 

 :1:قبعخ  01يج  يعهًخ انزٔضخ

 سبرِ أشزفو/  

  10;قبعخ  9يج  يعهًخ انزٔضخ

 أ/ ٔالء عجذانًُعى

 19>قبعخ  09يج  يعهًخ انزٔضخ

 أ/ ٔالء عجذانًُعى 

 إقزصبد 9قبعخ  =0يجثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 إقزصبد 9قبعخ >0يجثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 إقزصبد9 قبعخ;0يج ثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و/ يي عًبد

 إقزصبد 9قبعخ  :0يج ثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 

 انثالثبء    

 أ/ رثبة يزسٔق 10;قبعخ  :0جحهقخ ثحث ي أ/ رثبة يزسٔق :1:قبعخ  ;0جحهقخ ثحث ي ٔالء عجذانًُعىأ/  10>قبعخ  >0جحهقخ ثحث ي 19> أ/ ٔالء عجذانًُعى قبعخ =0جحهقخ ثحث ي
 

 األرثعبء

 

    

 قبعخ  ;0رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج

 أ/ رثبة يزسٔق :1: 

 قبعخ :0رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج

 أ/ رثبة يزسٔق 10; 

 قبعخ =0اإلرصبل يجرًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد 

 و/ شزٔق عهي  19> 

 قبعخ >0رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج

 و/ شزٔق عهي 10>
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 يزفذ دمحم/ .وو 19>قبعخ  =0يج  يعهًخ انزٔضخ يزفذ دمحم/ .وو 10;قبعخ :0يج  يعهًخ انزٔضخ يزفذ دمحم/ .وو :1:قبعخ ;0يج  يعهًخ انزٔضخ يزفذ دمحم/ .وو 10>قبعخ  >0يج  يعهًخ انزٔضخ

 إقزصبد 9قبعخ 91يجثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و/ يي عًبد

 إقزصبد 9قبعخ09يجثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و/ يي عًبد

 إقزصبد 9قبعخ 08يجثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 إقزصبد 9قبعخ  07يجثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 أ/ ٔالء عجذانًُعى 10;قبعخ 07جحهقخ ثحث ي أ/ ٔالء عجذانًُعى :1:قبعخ 08جحهقخ ثحث ي أ/ ٔالء عجذانًُعى 10>قبعخ 09جحهقخ ثحث ي أ/ ٔالء عجذانًُعى 19> قبعخ  91جحهقخ ثحث ي

 

 انخًيس

 

 قبعخ  08رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج

 أ/ رثبة يزسٔق :1:

 قبعخ 07رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج

 أ/ رثبة يزسٔق ;01

 قبعخ 91رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج

 أ/ رثبة يزسٔق 19>

 قبعخ  09رًُيخ اإلثزكبر ٔيٓبراد اإلرصبل يج

 أ/ رثبة يزسٔق 10> 

  10>قبعخ  09يج  يعهًخ انزٔضخ

 و/ شزٔق عهي

  :1:قبعخ  08يج  يعهًخ انزٔضخ

 و/ شزٔق عهي

  10;قبعخ  07يج  يعهًخ انزٔضخ

 سبرِ أشزفو/ 

  19>قبعخ  91يج  يعهًخ انزٔضخ

 سبرِ أشزفو/ 

 إقزصبد 9قبعخ  09يجثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و/ يي عًبد

 إقزصبد 9قبعخ 00يجثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و/ يي عًبد

 إقزصبد9قبعخ 01يج ثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم

 إقزصبد 9قبعخ  9يج ثزايج طفم يب قجم انًذرسخ 

 و.و/ سبرِ َجيم
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 انززثيخ انفُيخ

 يٍ        إني  

 

  95<1     :5:< 

 

 يٍ        إني  

 

  9        95;< 

 

 يٍ        إني  

 

  0501    05<< 

 

 يٍ        إني  

 

  09591    051< 

 

 يٍ        إني  

 

  005:1  0950< 

 يٍ        إني  

 

  015;1  0059<  

 

 يٍ      إني  

 

  95<1  015:< 

 

 يٍ        إني  

 

  9      95;<    

 

 انشيٍ 

 

 

 انيٕو

 ----------اريهيخ انخشف 0خشف يج  د/يُبل انجًبل -ع/ايًبٌ عبطف ----------أريهيخ انخشف 9خشف يج  د/يُبل انجًبل -ع/ايًبٌ عبطف 

 االرثعبء

0/7  

8/7 

 ----------أريهيخ انًعبدٌ 9يعبدٌ يج و.و/ اسًبء صبثز ---------أريهيخ انًعبدٌ 0يعبدٌ يج  و.و/ اسًبء صبثز 

 ----------فُيخ 0قبعخ  :رصًيى يج  ع/ َبَسى طبرق ---------أريهيخ انزصًيى ;رصًيى يج طبرق ع/ َبَسى 

 --------أريهيخ انزصٕيز;رصٕيز يج  و.و/ يسزا احًذ --------أريهيخ انزصٕيز :رصٕيز يج و.و/ يسزا احًذ 

 ------------فُيخ 9قبعخ >خشت يج و.و/ ايبَى عبدل -----------فُيخ 9قبعخ =خشت يج  و.و/ ايبَى عبدل 

 ---------أريهيخ انطجبعخ =طجبعخ يج  د/سيذِ صقز-و.و/ حكًذ عجذانقبدر ---------أريهيخ انطجبعخ >طجبعخ يج د/سيذِ صقز-و.و/ حكًذ عجذانقبدر 

  ----------اريهيخ انخشف:خشف يج  ع/احًذ سبيى ---------أريهيخ انخشف ;خشف يج  ع/احًذ سبيى 

 

 انخًيس

9/7 

9/7 

 

 ---------أريهيخ انًعبدٌ  ;يعبدٌ يج ع/ حُبٌ جالل ---------أريهيخ انًعبدٌ :يعبدٌ يج  ع/ حُبٌ جالل 

 ---------فُيخ 0قبعخ  >رصًيى يج  ع/اَجى اشزف --------أريهيخ انزصًيى =رصًيى يج ع/اَجى اشزف 

 -------أريهيخ انزصٕيز =رصٕيز يج  د/اشزف عجذانفزبح -ع/ يبسًيٍ طهعذ --------أريهيخ انزصٕيز >رصٕيز يج د/اشزف عجذانفزبح-يبسًيٍ طهعذع/ 

 ------------فُيخ 9قبعخ 0خشت يج ع/ اييزِ ْشبو -----------فُيخ 9قبعخ 9خشت يج  ع/ اييزِ ْشبو 

 ---------أريهيخ انطجبعخ 9طجبعخ يج  و.و/ ديُب عًبد ---------أريهيخ انطجبعخ 0طجبعخ يج و.و/ ديُب عًبد 

 ----------اريهيخ انخشف>خشف يج  ع/ايًبٌ عبطف ---------أريهيخ انخشف =خشف يج  ع/ايًبٌ عبطف 

 

 انسجذ

;/7  
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 ---------أريهيخ انًعبدٌ =يعبدٌ يج د/اَجى صبثز -و.و/ اسًبء صبثز ---------أريهيخ انًعبدٌ >يعبدٌ يج  د/اَجى صبثز -و.و/ اسًبء صبثز 

 ----------فُيخ 0قبعخ  0رصًيى يج  ع/ َبَسى طبرق --------أريهيخ انزصًيى 9يج رصًيى ع/ َبَسى طبرق 

 -------أريهيخ انزصٕيز 9رصٕيز يج  و.و/ يسزا احًذ -ع/ ثسًّ حسٍ  --------أريهيخ انزصٕيز 0رصٕيز يج و.و/ يسزا احًذ -ع/ ثسًّ حسٍ 

 ------------فُيخ 9قبعخ :خشت يج د/رحبة عجذانسزبر -و.و/ ايبَى عبدل -----------فُيخ 9قبعخ ;خشت يج  عجذانسزبرد/رحبة  -و.و/ ايبَى عبدل 

 ---------أريهيخ انطجبعخ ;طجبعخ يج  و.و/ حكًذ عجذانقبدر ---------أريهيخ انطجبعخ :طجبعخ يج و.و/ حكًذ عجذانقبدر 

 ----------اريهيخ انخشف 7خشف يج  د/يُبل انجًبل -ع/احًذ سبيى ---------أريهيخ انخشف 8خشف يج  د/يُبل انجًبل -ع/احًذ سبيى 

 االحذ

</7  
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 ---------انًعبدٌأريهيخ   8يعبدٌ يج د/اَجى صبثز -ع/ حُبٌ جالل ---------أريهيخ انًعبدٌ 7يعبدٌ يج  د/اَجى صبثز -ع/ حُبٌ جالل 

 -----------فُيخ 0قبعخ  9رصًيى يج ع/اَجى اشزف -------أريهيخ انزصًيى 01رصًيى يج ع/اَجى اشزف 

 ------أريهيخ انزصٕيز 01رصٕيز يج  يبسًيٍ طهعذع/  -و.و/ يسزا احًذ --------أريهيخ انزصٕيز 9رصٕيز يج ع/ يبسًيٍ طهعذ -و.و/ يسزا احًذ 

 ----------فُيخ 9قبعخ  00خشت يج ع/ اييزِ ْشبو ---------فُيخ  9قبعخ  09خشت يج  ع/ اييزِ ْشبو 

--------أريهيخ انطجبعخ 00طجبعخ يج د/سيذِ صقز -و.و/ ديُب عًبد 

- 

-------أريهيخ انطجبعخ 09طجبعخ يج  د/سيذِ صقز-و.و/ ديُب عًبد

-- 

  ----------- اريهيخ انخشف9خشف يج  ع/ايًبٌ عبطف ---------أريهيخ انخشف 01خشف يج  ع/ايًبٌ عبطف 

 االثُيٍ

 --------أريهيخ انًعبدٌ  01يعبدٌ يج د/سبرِ َجيم-و.و/ اسًبء صبثز ---------أريهيخ انًعبدٌ 9يعبدٌ يج  د/سبرِ َجيم-و.و/ اسًبء صبثز   7/=



     9109/9191اسزكًبل انزذريجبد انعًهيخ نهسُخ انُٓبئيخ ) انفزقخ انزاثعخ ( نهعبو انجبيعى جذٔل               

 7/9191/;0حزى انثالثبء  7/9191/ 0فى انفززح يٍ األرثعبء 

 عًيذ انكهيخ     ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔانطالة  شئٌٕ انزعهيى 

 أ.د/ دمحم إثزاْيى عجذانحًيذ                  أ.د/ غبدح شبكز عجذانفزبح                                  أثٕانحسٍ خهيم

 7/:0 ---------فُيخ 0قبعخ  00رصًيى يج  د/سبنى فزحى -ع/ َبَسى طبرق -------أريهيخ انزصًيى 09رصًيى يج د/سبنى فزحى -ع/ َبَسى طبرق 

 

 ------أريهيخ انزصٕيز 09رصٕيز يج  ع/ ثسًّ حسٍ -ع/ يبسًيٍ طهعذ -------أريهيخ انزصٕيز 00رصٕيز يج ثسًّ حسٍع/  -ع/ يبسًيٍ طهعذ 

 ------------فُيخ 9قبعخ  7خشت يج و.و/ ايبَى عبدل ----------فُيخ  9قبعخ  8خشت يج  و.و/ ايبَى عبدل 

 ---------أريهيخ انطجبعخ 8طجبعخ يج  و.و/ حكًذ عجذانقبدر ----------أريهيخ انطجبعخ 7طجبعخ يج و.و/ حكًذ عجذانقبدر 

 ---------اريهيخ انخشف00خشف يج  ع/احًذ سبيى ---------أريهيخ انخشف 09خشف يج  ع/احًذ سبيى 

 

 انثالثبء

7/7 

0;/7 

 --------أريهيخ انًعبدٌ  09يعبدٌ يج د/سبرِ َجيم-ع/ حُبٌ جالل --------أريهيخ انًعبدٌ 00يعبدٌ يج  د/سبرِ َجيم-ع/ حُبٌ جالل 

 ----------فُيخ 0قبعخ  7رصًيى يج  د/سبنى فزحى -ع/اَجى اشزف ---------أريهيخ انزصًيى 8رصًيى يج د/سبنى فزحى -ع/اَجى اشزف 

 --------أريهيخ انزصٕيز 8رصٕيز يج  د/اشزف عجذانفزبح -ع/ ثسًّ حسٍ --------أريهيخ انزصٕيز 7رصٕيز يج د/اشزف عجذانفزبح -ع/ ثسًّ حسٍ 

 ------------فُيخ 9قبعخ  9يجخشت  د/رحبة عجذانسزبر -ع/ اييزِ ْشبو ---------فُيخ  9قبعخ  01خشت يج  د/رحبة عجذانسزبر -ع/ اييزِ ْشبو 

 -------أريهيخ انطجبعخ 01طجبعخ يج  و.و/ ديُب عًبد ----------أريهيخ انطجبعخ 9طجبعخ يج و.و/ ديُب عًبد 

 


