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ت(
:وحدة

د:  ) الاجرام علم وحدة

ن(
(:وحدة ن:  )  د الاجرام علم وحدة

علالي:  :الأستاذ:الأستاذ:الأستاذ يوسف علالي:  :الأستاذالأستاذ يوسف الأستاذ

أ/  6المدرج  أ/  6المدرج لفوج أ  /  6المدرج لفوج ب/  6المدرج الفوج الفوج

:وحدة
العقود:  وحدة

) ن )  د الخاصة
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( :وحدة ن  )  د البنكي ( :وحدةالقانون ت  )  د البنكي القانون

:الأستاذ:الأستاذ:الأستاذ:الأستاذ
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