
 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 د عبد السالم احمدم. احم
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رة االعمالرئيس قسم ادا 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 تصادعميد كلية اإلدارة واالق

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م احمدم. احمد عبد السال
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 عمالرئيس قسم ادارة اال 

 

 

free conference call

 



 

 ونزهان محمد سه. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 تصادعميد كلية اإلدارة واالق

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 بد السالم احمدم. احمد ع
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 قسم ادارة االعمالرئيس  

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. م.دأ.
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 ة اإلدارة واالقتصادعميد كلي

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 حمدم. احمد عبد السالم ا
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 لسالم احمدم. احمد عبد ا
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. .م.دأ
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 واالقتصادعميد كلية اإلدارة 

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 دارة االعمالرئيس قسم ا 

 

 

free conference call

 



 

 ان محمد سهونزه. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 دارة واالقتصادعميد كلية اإل

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 يس قسم ادارة االعمالرئ 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 ادارة االعمالرئيس قسم  

 

 

free conference call

 



 

 محمد سهونزهان . أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 ارة واالقتصادعميد كلية اإلد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 دارة واالقتصادعميد كلية اإل

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م احمدم. احمد عبد السال
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 ة االعمالرئيس قسم ادار 

 

 

free conference call

 



 

 زهان محمد سهون. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 اإلدارة واالقتصادعميد كلية 

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 الم احمدم. احمد عبد الس
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 م ادارة االعمالرئيس قس 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. .دأ.م
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 ونزهان محمد سه. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 قتصادعميد كلية اإلدارة واال

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 الم احمدم. احمد عبد الس
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رة االعمالرئيس قسم ادا 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 سهو نزهان محمد. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 واالقتصادعميد كلية اإلدارة 

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 عبد السالم احمدم. احمد 
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 ادارة االعمال رئيس قسم 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 ن محمد سهونزها. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 ة واالقتصادعميد كلية اإلدار

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م احمدم. احمد عبد السال
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 ادارة االعمالرئيس قسم  

 

 

free conference call

 



 

 ن محمد سهونزها. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 القتصادعميد كلية اإلدارة وا

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 ئيس قسم ادارة االعمالر 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 لرئيس قسم ادارة االعما 

 

 

free conference call

 



 

 ونزهان محمد سه. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 القتصادعميد كلية اإلدارة وا

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 د السالم احمدم. احمد عب
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 ارة االعمالرئيس قسم اد 

 

 

free conference call

 



 

 ن محمد سهونزها. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 لية اإلدارة واالقتصادعميد ك

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 دعميد كلية اإلدارة واالقتصا

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 لسالم احمدم. احمد عبد ا
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 عمالرئيس قسم ادارة اال 

 

 

free conference call

 



 

 محمد سهونزهان . أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 ة اإلدارة واالقتصادعميد كلي

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 م. احمد عبد السالم احمد
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call
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