
 

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

 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

 



 

 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
 ية اإلدارة واالقتصادعميد كل

 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
 مالرئيس قسم ادارة االع 

 

 

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
 ادعميد كلية اإلدارة واالقتص

 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

 السالم احمدم. احمد عبد 
 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

 



 

 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
 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

 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
 ارة االعمالرئيس قسم اد 

 

 

free conference call

 



 

 هان محمد سهونز. 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 واالقتصاد عميد 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

 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 االعمال رئيس 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. دأ.م.
 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
 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

 سالم احمدم. احمد عبد ال
 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

 



 

 هونزهان محمد س. 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

 . احمد عبد السالم احمدم
 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

 



 

 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

 احمدم. احمد عبد السالم 
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

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

 م. احمد عبد السالم احمد
 مالرئيس قسم ادارة االع 

 

 

free conference call

 



 

 د سهونزهان محم. 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
 رة واالقتصادعميد كلية اإلدا

 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
 رة االعمالرئيس قسم ادا 

 

 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

 دم. احمد عبد السالم احم
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

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

 م. احمد عبد السالم احمد
 مالرئيس قسم ادارة االع 

 

 

free conference call

 



 

 هونزهان محمد س. 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
 االقتصادعميد كلية اإلدارة و

 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
 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
 كلية اإلدارة واالقتصاد عميد

 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

 احمد م. احمد عبد السالم
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

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

 م. احمد عبد السالم احمد
 الرئيس قسم ادارة االعم 

 

 

free conference call

 



 

 نزهان محمد سهو. أ.م.د
 ميد كلية اإلدارة واالقتصادع

 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
 قسم ادارة االعمال رئيس 

 

 

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
 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
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 سالم احمدم. احمد عبد ال
 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

 



 

 د سهونزهان محم. 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

 السالم احمد م. احمد عبد
 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

 



 

 د سهونزهان محم. 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

 حمد عبد السالم احمدم. ا
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 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
 االقتصادعميد كلية اإلدارة و

 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

 حمد عبد السالم احمدم. ا
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

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

 م. احمد عبد السالم احمد
 قسم ادارة االعمال رئيس 

 

 

free conference call

 



 

 سهونزهان 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
 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
 س قسم ادارة االعمالرئي 

 

 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

 السالم احمدم. احمد عبد 
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 



 

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

 م. احمد عبد السالم احمد
 االعمالرئيس قسم ادارة  

 

 

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
 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

 احمد م. احمد عبد السالم
 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

 



 

 مد سهونزهان مح. 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

 السالم احمدم. احمد عبد 
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 free conference call

 



 

 محمد سهو نزهان. 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

 الم احمدم. احمد عبد الس
 رئيس قسم ادارة االعمال 

 

 

free conference call

 


