ثيبٌ ثبقذييخ اعضبء ْيئخ انزذريص ٔيعبَٔيٓى ثقطى انطجيعخ فٗ5151/55/51
انٕظيفخ انحبنيخ

ربريخ شغم انذرجــــخ

رقى

االضـــــــــــــــــــى

5

ا1د /حفُٗ عجذ انخبنق يحًذ

اضزبر يزفرغ

5111/8/5

5

ا1دْٔ /يت يحًذ عطيّ

اضزبر يزفرغ

5112/8/5

2

ا1د /يحيٗ يحًذ يحًذ عجبش

اضزبر يزفرغ

5112/8/5

2

د /1عجذ هللا اثراْيى يحًذ

يذرش يزفرغ

5112/8/5

1

ا1د /يجذٖ يص انعشرٖ

اضزبر يزفرغ

5112/1/2

2

د /1يراد ثذرخبٌ يَٕص

اضزبر يزفرغ

5112/8/5

2

ا1و /يصطفٗ كبيم اثٕعبصٗ

اضزبر يزفرغ

5155/8/5

8

د /1حطيٍ يحًذ عجذ انًُعى

اضزبر يزفرغ

5155/8/5

1

 /ا1و يحًٕد عجذ انقبدر يحًذ

اضزبر يزفرغ

5152/8/5

 51د /1يحًذ حطٍ اثراْيى انعراقٗ

يذرش يزفرغ

5152/8/5

 55ا1و /يحًذ حبفع اثراْيى شٕقٗ

اضزبر يزفرغ

5151/8/5

 55ا1د /كًبل يحًذ عجذ انقبدر

اضزبر ٔٔكيم انكهيخ نشئٌٕ

5118/8/52

يالحظبد

اعبرح
اعبرح

انجيئخ

 52ا1د /فريذ يحًٕد كبيم

اضزبر ٔرئيص انقطى

5118/1/58

 52ا1د /ضعيذ عجذ انحًيذ احًذ

اضزبر

5152/51/21

اعبرح

 51ا1و /انطيذ اثراْيى انطيذ ايبو

اضزبر يطبعذ

5152/2/2

اعبرح

 52ا1و  /انشبرنٗ يحًذ عجبش

اضزبر يطبعذ

5151/51/58

 52د /1يحًذ اثراْيى انطًبحٗ

يذرش

5115/8/52

 58د /1عبيذح يحًذ انصغير

يذرش

5111/1/52

اجبزح يرافقخ زٔج

 51د /1ضٕضٍ فؤاد عجذ انحًيذ

يذرش

5112/2/52

اجبزح رعبيخ طفم

 51د /1احًذ ثكرٖ يُصٕر

يذرش

5118/5/52

 55د /1يحًذ عجذ انطالو يحًذ

يذرش

5115/2/21

 55د /1فبيس يحًٕد عهٗ احًذ

يذرش

5115/1/52

يذرش

5115/51/51

 52د/1اثراْيى شعراَٗ حجٗ

يذرش

5112/5/52

اعبرح

 51د /1يريى عجذِ يحًٕد

يذرش

5112/51/52

اعبرح

 52دٔ /1نيذ انطيذ يحًٕد

يذرش

5112/1/52

اعبرح

 52دْ /1يبو عهٗ ايٕة

يذرش

5112/5/52

اعبرح

52

د /عهٗ يحًٕد عهٗ احًذ اثٕ انًعبطٗ

اعبرح

 58د/1زيُت عجذ انْٕبة

يذرش

5112/8/58

اعبرح

 51د/1ضبنٗ فزحٗ حطٍ

يذرش

5151/5/52

اعبرح

 21د  /عهٗ َجيخ عجذ انحًيذ

يذرش

5155/2/21

 25د /احًذ يحًٕد حطيٍ ضبنى

يذرش

5155/55/52

 25د /ايًبٌ يحًذ ضبنى اثراْيى

يذرش

5152/55/52

 22د /انطيذ عجذ انًحطٍ عهٗ

يذرش

5151/2/51

 22د /شٓبة اضًبعيم يحًذ

يذرش

5151/2/52

 21د /فبطًخ يصطفٗ يحًٕد

يذرش

5151/2/52

 22و1و /كرو عذنٗ حطيٍ عهٗ

يذرش يطبعذ

5151/1/25

 22و1و /يرٔح حطيٍ عهٗ حطٍ

يذرش يطبعذ

5155/55/52

 28و1و /ضبرح يطعذ يحًذ يحهت

يذرش يطبعذ

5155/2/1

 21و1و /عجذ انطالو حطٍ يحًذ

يذرش يطبعذ

5152/1/51

 21و1و /احًذ حطٍ اثراْيى

يذرش يطبعذ

5152/2/55

 25و1و  /احًذ جًبل عجذ انعظيى

يذرش يطبعذ

5152/55/52

 25و1و  /احًذ يحًذ انطيذ يحًذ

يذرش يطبعذ

5151/2/25

 22و1و /فبطًخ يحًذ احًذ اييٍ

يذرش يطبعذ

5151/51/55

 22و /يحًٕد انطيذ يحًٕد اييٍ

يعيذ

5118/5/55

 21و /اييرح رافذ عجذانهخ

يعيذح

5118/55/55

 22وْ /بجر يحًذ يٓذٖ

يعيذح

5155/51/52

 22و /اضًبء ضبنى ضهًبٌ ضبنى

يعيذح

5152/5/58

اجبزح يرافقخ زٔج

اجبزح ٔضع يٍ
5151/51/51

رعبيخ طفم يٍ
5151/55/5

