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 االنتشاياث

 و.و. اسًاء يحًذ يىسى

 لضاء اداري

 أ.و.د يجٍذ يجهىل دروٌش

 عمىباث خاص

 و.و. صفاء كاظى غاسي

 اوراق تجارٌت

 و.و. عذَاٌ كاظى عسكز

 

 لاَىٌ دونً اَساًَ

 و.و حُاٌ حسٍ يالح
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 انًانٍت انعايت 

 و.و.عبذهللا يحًذ عىدة

 اصىل بحث لاَىًَ

 أ.و.د.احًذ عبذ انهادي سعٍزي

 يسًاةعمىد 

 و.و كزار حٍذر

 لاَىٌ دونً اَساًَ

 و.و حُاٌ حسٍ يالح

 لاَىٌ دونً خاص

 و.و رٌشاٌ حًىدي كزٌى
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 داريالماَىٌ اان

 أ.د حٍذر حسٍ شطاوي

 عمىباث خاص

 غاسي و.و. صفاء كاظى

 لضاء اداري

 أ.و.د يجٍذ يجهىل دروٌش

 لاَىٌ دونً خاص

 و.و رٌشاٌ حًىدي كزٌى

 اوراق تجارٌت

 و.و. عذَاٌ كاظى عسكز
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 و.د باسى يحسٍ َاٌف

 شزكاث تجارٌت

 و.و. عهً هادي جهاد

 اصىل بحث لاَىًَ

 أ.و.د. احًذ عبذ انهادي سعٍزي

 انحمىق انعٍٍُت

 كزار حٍذر و.و.

 دونٍت يُظًاث

 و,ٌاسز حسٍ عهًو.
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 احىال شخصٍت 

 نفته عباص و.و

 يسًاةعمىد 

 و.و كزار حٍذر

 شزكاث تجارٌت

 و.و. عهً هادي جهاد

 يُظًاث دونٍت

 عهً و.و.ٌاسز حسٍ

 انحمىق انعٍٍُت

 و.و.كزار حٍذر
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 االنتشاياث 

  و.و اسًاء يحًذ يىسى

 لاَىٌ دونً عاو

 يٍثاق عبذ انجهٍمو.د 

 لضاء اداري

 أ.و.د يجٍذ يجهىل دروٌش

 تُفٍذ

 و.و.عهً جىاد جابز

 لاَىٌ دونً خاص

 و.و رٌشاٌ حًىدي كزٌى
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0033 

 دارياللاَىٌ ا

 أ.د حٍذر حسٍ شطاوي

 يزافعاث 

 عادل عجٍم و.د.

 عمىباث خاص

 و.و. صفاء كاظى غاسي

 اوراق تجارٌت

 و.و. عذَاٌ كاظى عسكز

 تُفٍذ

 و.و.عهً جىاد جابز
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 عاوانمسى انعمىباث لاَىٌ ان

 و.دعًز ارحٍى جذوع

 عمىباث خاص

 و.و. صفاء كاظى غاسي

 يزافعاث 

 و.د. عادل عجٍم

 لاَىٌ دونً خاص

 و.و رٌشاٌ حًىدي كزٌى

 انحمىق انعٍٍُت

 و.و.كزار حٍذر
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0033 

  تجاري ماَىٌان

 و.و. د.بٍذاء كاظى فزج

 يسًاةعمىد 

 و.و كزار حٍذر

 لاَىٌ دونً عاو

 و.د يٍثاق عبذ انجهٍم

 انحمىق انعٍٍُت

 و.و.كزار حٍذر

 جُائً تحمٍك

 عىاد انعابذٌٍ ٌٍس د..أ
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 احىال شخصٍت 

 نفته عباص و.و

 لضاء اداري

 أ.و.د يجٍذ يجهىل دروٌش

 يسًاةعمىد 

 و.و كزار حٍذر

 جُائً تحمٍك

 عىاد انعابذٌٍ ٌٍس د..أ

 تجارٌتاوراق 

 و.و. عذَاٌ كاظى عسكز
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 االنتشاياث

 و.و اسًاء يحًذ يىسى
 اصىل يحاكًاث جشائٍت

  و.د.حًىد حٍذر يبارن

 لاَىٌ دونً عاو

 و.د يٍثاق عبذ انجهٍم

 لاَىٌ دونً خاص

 و.و.رٌشاٌ حًىدي كزٌى

 عًم وضًاٌ

 و.د.باسى يحسٍ َاٌف
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 َظى سٍاسٍت

 عبذ انهادي أ.و.د احًذ

 لاَىٌ دونً عاو

 و.د يٍثاق عبذ انجهٍم

 عمىباث خاص

 و.و. صفاء كاظى غاسي

 عًم وضًاٌ

 و.د.باسى يحسٍ َاٌف

 انحمىق انعٍٍُت

 و.و.كزار حٍذر 
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0033 

 انماَىٌ انتجاري 

 و.د.بٍذاء كاظى فزج

 يزافعاث 

 و.د عادل عجٍم

 اصىل يحاكًاث جشائٍت

  و.د.حًىد حٍذر يبارن

 انعٍٍُت انحمىق

 و.و.كزار حٍذر 

 لاَىٌ دونً خاص

 و.و.رٌشاٌ حًىدي كزٌى
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 حاسباث

 و.و.ياجذ رساق

 عمىباث خاص

 و.و. صفاء كاظى غاسي

 يزافعاث 

 و.د عادل عجٍم

 اصىل فمه

 و.د.ظفار عبذ انىاحذ خشاٌ
 ارشاد تزبىي
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 عاوانمسى انعمىباث لاَىٌ ان

 و.د عًز ارحٍى جذوع
 ارشاد تزبىي ارشاد تزبىي تزبىي ارشاد

 اصىل فمه

 و.د.ظفار عبذ انىاحذ خشاٌ
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 عاوانمسى انعمىباث لاَىٌ ان

 و.د. عًز ارحٍى جذوع

 اصىل يحاكًاث جشائٍت

 و.د.حًىد حٍذر يبارن

 يزافعاث 

 و.د عادل عجٍم عاشىر

 اصىل فمه

 و.د.ظفار عبذ انىاحذ خشاٌ
 ارشاد تزبىي
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 االنتشاياث

 و.و اسًاء يحًذ يىسى

 يزافعاث 

 و.د عادل عجٍم

 لاَىٌ دونً عاو

 و.د يٍثاق عبذ انجهٍم

 عًم وضًاٌ

 و.د.باسى يحسٍ َاٌف

 اصىل فمه

 و.د.ظفار عبذ انىاحذ خشاٌ
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0033 

 احىال شخصٍت 

 نفته عباص و.و

 لاَىٌ دونً عاو

 و.د يٍثاق عبذ انجهٍم

 اصىل يحاكًاث جشائٍت

 د.حًىد حٍذر يبارنو. 
 ارشاد تزبىي

 عًم وضًاٌ

 د.باسى يحسٍ َاٌفو.
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 داريالماَىٌ اان

 أ..د حٍذر حسٍ شطاوي

 يسًاةعمىد 

 و.و كزار حٍذر
   ارشاد تزبىي
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 انًانٍت انعايت 

 و.و.عبذهللا يحًذ عىدة
 ارشاد تزبىي

 يسًاةعمىد 

 و.و كزار حٍذر
  


