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سئيس انتحشيش :

يستشبسو انًجهة :

أ.د .أحًـــذ يحًـــذ انحـــذاد
أ.د .أحًـــذ يحًـــذ ثبريـــت

يذيش انتحشيش :
د .عجذانقبدس أحًذ انحىثشي

أعضبء هيئة انتحشيش :
د .عجذاهلل عجذانشحًٍ ثكيش
د .فـــكشي يحًذ انحًيذي
د .عــــهي يقجىل األهذل
سكشتيش انًجهة وانًذقق انهغىي :
د .أحًذ هبدي ثبحبسثة
يسبعذ سكشتيش انًجهة :
د .وائم أحًذ انًزحجي

أ.د .حســـيٍ أحًـــذ ثـــبك يش
أ.د .ســــبنى ثــــٍ قب ــــي
أ.د .ســـبنى عـــىة سيى ـــة
أ.د .ســعيذ عجــذاهلل ثــبعُقىد
أ.د .عــــــبدل ســــــ و
أ.د .عجــذاهلل صــبنب ثــبثقي
أ.د .عجذاهلل عيضـة ثبحشـىاٌ
أ.د .عهـــي يحًـــذ انًيـــشي
أ.د .غبنـــــت انجع ـــــشي
أ.د .يحًـــــذ انشـــــعيجي
انتُسيق واإلخشاج :
م .بكار يحًى مصفر

البحوث املنشورة يف هذه املجلة تعبر عن آراء اصحابها وال تعبر عن رأي املجلة أو الجامعة
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