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 جًٕٓرٌح انؼراق

 

 

 ٔزارج انتؼهٍى انؼانً ٔانثحث انؼهًً

 

 

 جٓاز االشراف ٔانتقٌٕى انؼهًً

 دٌانى اضى انجايؼح:

 كهٍح انترتٍح نهؼهٕو انصرفحاضى انكهٍح: 

  اضى انقطى:

 انراتؼح انًرحهح:

يحًذ ػثذانْٕاب  اضى انًحاضر انثالثً:

 ػثذانجثار

 اضتار يطاػذ انهقة انؼهًً:

 دكتٕراِ انًؤْم انؼهًً:

 يكاٌ انؼًم:
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   ايتحاٌ شٓر أل   21
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