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  أ.د. عبد اللطیف عبد اللطیف  كلیة االقتصاد
  د. عزیز شكريأ.  كلیة الحقوق
  أ. د. فؤاد دیب  كلیة الحقوق
  أ.د. محمد فاروق العكام  كلیة الشریعة

  أ.د. مطانیوس حبیب  كلیة االقتصاد
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  التنفیذ واإلخراج الفني
  رجبمحمود سهام 
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  النظام العام"
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  عبد العزیز اللصاصمةد. 

  بدر العوفي
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  صراع الرؤى والمشروعات
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  أحكام اللقیط في الشریعة اإلسالمیة (دراسة فقهیة تربویة) •  د. محمد ربیع صباهي  791
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