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خ رلى )                    (انًكبرج                                                                313/11/1313انمبْرح فٙ  

 

 (1) كشــف أعضــبء ْٛئـخ انزذرٚص انًؤْهٍٛ ثمطــى ُْذضخ انمٕ٘ انًٛكبَٛكٛخ ثبنكهــٛخ
 

 يالدظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

  أضزبر غٛر يزفرغ ضذرانيًزبز فًٓٙ  

  أضزبر غٛر يزفرغ دبزو عهٙ يذًذ ْٛكم 

  أضزبر يزفرغ عبٚذح عجذانذفٛع 

  أضزبر يزفرغ يذطٍ ضبنى رضٕاٌ 

  أضزبر يزفرغ ْبَٙ أدًذ يذًذ يُٛت 

  اضزبر يزفرغ يذًذ دطٍٛ ضعٛذ عهٙ  

يزفرغأضزبر  ضًٛرح ادًذ دطٍ انشرٚف    

  أضزبر يزفرغ  بٍْٛ يذًٕد عجذ انْٕبة عفٛفٗ ش 

  أضزبر يزفرغ يذًذ َجٛم يصطفٗ كًبل يزٕنٗ  

يزفرغأضزبر  دطُٙ زٚذ زٚذ اثٕ زٚبٌ   ثبنكٕٚذ اجبزح يرافمخ زٔجخ 

يزفرغضزبر  يذًذ فزٕح ادًذ يذًذ غطبش   اعبرح داخهٛخ 

 رئٛص انمطى أضزبر  َسّٚ َعًبٌ يذًذ ثٕٛيٙ 

                               ثباليبراد  افمخ زٔجخاجبزح ير أضزبر يذًذ َٕٚص انصغٛر ضهٛى 

 نهطعٕدٚخ اعبرِ اضزبر عبدل يذًذ عجذانمبدر عبثذٍٚ 

  أضزبر  عبدل يذًذ يذًٕد دطٍٛ 

 يرافمّ زٔج أضزبر اًٍٚ يصطفٗ انجبز انٓجرضٗ 

  أضزبر يذًذ عجذ انردًٍ يذًذ دطٍ                 

 يرافمخ نهسٔجخ اضزبر طهعذ عجذ انذًٛذ ادًذ اثراْٛى 

 يرافمخ نهسٔجخ اضزبر عجذ انردًٍ يذًٕد عجذ انردًٍ انهٛثٗ 

  أضزبر يطبعذ يزفرغ عرفّ انطٛذ غًُٛٙ عٕض 

  أضزبر يطبعذ يزفرغ اشرف يذًذ ٚطر٘  

  أضزبر يطبعذ يزفرغ خٛر٘ فخر٘ يجهع اثراْٛى 

 إعبرح نهطعٕدٚخ أضزبر يطبعذ خبنذ يذًذ شجم اثراْٛى 

                 اعبرح أضزبر يطبعذ ًذ اثراْٛى دطٍ عهٙيذ 

  اضزبر يطـبعذ رافع يذًذ عجذ انًمصٕد يذًذ                

  اضزبر يطبعذ دطبو انذٍٚ صبنخ عجذ انغُٗ                     

 ثبنكٕٚذ يرافمخ نهسٔجخ اضزبر يطبعذ يذًذ دطٍٛ ادًذ شذٚذ 

 نهطعٕدٚخ اعبرِ اضزبر يطبعذ يذًذ دطٍ ادًذ يذًذ اثراْٛى 

 يرافمخ زٔجخ انٕالٚبد انًزذذح االيرٚكٛخ اضزبر يطبعذ يرلص شكر٘ يُصٕر عجذِ 

  اضزبر يطبعذ  اضبيخ اضًبعٛم يذًٕد اضًبعٛم 

 اعبرح داخهٛخ ثبالكبديٛخ انعرثٛخ ثبنعهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب اضزبر يطبعذ  خٛرٖ انطٛذ انطٛذ عجذ انعبل 

 1/3/1312اعزجبرا يٍ 

  اضزبر يطبعذ  ْبنّ يذًٕد عجذانذًٛذ أدًذ 

  اضزبر يطبعذ اضٛذ ضٛذ يذًذ اثٕ زٚذ 

  اضزبر يطبعذ دبرى يذًذ صبدق عجذِ دبفع 

 اعبرح داخهٛخ اضزبر يطبعذ ادًذ عجذ انرازق عًبرح 
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انًكبرجخ رلى )                  (                                                                  313/11/1313  انمبْرح فٙ  

 

 

 ثمطــى ُْذضخ انمٕ٘ انًٛكبَٛكٛخ ثبنكهــٛخ كشــف أعضــبء ْٛئـخ انزذرٚصربثع 

 
 يالدظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

  يذرش يزفرغ طخادًذ رضب اثٕ دج 

  يذرش يزفرغ اثراْٛى جٕدح ضبنى انجٛسأ٘ 

يزفرغيذرش  نشرٚفضًٛر فزذٙ ضٛذ يذًذ ا    

 ثبيرٚكب اجبزح يرافمخ زٔجخ يذرش يذًذ عجذانهطٛف عجذانُعٛى 

 اعبرح داخهٛخ نهعًم ثبنجبيعخ انرٔضٛخ يذرش اضبيّ يذًذ يذًٕد خرٚص 

 ثمطر  اجبزح يرافمخ زٔجخ يذرش ضبير فكر٘ عجذانفزبح ضٛذ 

 ثبنجبيعخ انرٔضٛخ اعبرح داخهٛخ يذرش يجذ٘ رؤٔف يرزٔق رٔيبٌ 

  يذرش يذًذ عجذانًُعى عجذانعسٚس َٕار 

 ثبنكٕٚذ يرافمخ انسٔجّ يذرش إثراْٛى انطٛذ انجذٔ٘ أدًذ 

                                 يذرش  ٕٚضف أدًذ عطب٘ إثراْٛى 

  يذرش عُزر يذًذ يذًذ دطٍ  

 خــــــــــــــــاعبرح داخهٛ يذرش  أدًذ يصطفٙ يذًذ عجذانعسٚس 

انذًٛذ يصطفٙ يذًذاًٍٚ عجذ    يذرش 

  يذرش يذًذ دُفٙ عهٙ دُفٙ 

  يذرش كرٚى عجذ انرازق انطٛذ عًبرح 

  يذرش اثٕ انًجذ ْبشى اثٕ انًجذ اضًبعٛم          

  يذرش عجذ انًُعى اَص عجذ انًُعى 
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  انًكبرجخ رلى )                    (                                                      313/11/1313انمبْرح فٙ

 

ثمطــى ُْذضخ انمٕ٘ انًٛكبَٛكٛخ ثبنكهــٛخ ٔيطبعذٚٓىربثع كشــف أعضــبء ْٛئـخ انزذرٚص   
 يالدظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

ٛذ انخٕنٙطأدًذ دطٍٛ ان  بعذيذرش يط   ثٕٓنُذا ثعثّ دراضٛخ 

                                                                    يذرش يطبعذ ضعٛذ عجذِ أدًذ انشبٚت 

 ثبنًبَٛب ثعثّ يذرش يطبعذ ايٛم ثطرش شفٛك لرٚبلٕش  

 ثبنًبَٛب ثعثّ دراضّٛ يذرش يطبعذ يبٚكم خٛرد ثطرش يُصٕر  

 يرافمخ زٔجّ ثبيرٚكب يذرش يطبعذ ًبٌ جٕزٚف عبدل يذرٔش ضهٛ 

 ثبنًبَٛبثعثّ  يذرش يطبعذ ايجذ يجذٖ عهٗ دطٍ  

 ٔعهٛخ يطزذمبد يبنٛخ  جبر٘ آَبء خذيّ يذرش يطبعذ جٕرج اٚهٛب ٔنٛى انعجذ  

 ثطُغبفٕرحثعثّ دراضّٛ  يذرش يطبعذ جٌٕ فرٚذ َصرٖ دُبٖٔ 

 ثبَجهزرا ثعثّ يذرش يطبعذ يذًذ انطٛذ يذًذ دطٍ 

 ثبنًبَٛب ثعثّ يذرش يطبعذ يذًذ ادًذ يذًذ دطٍ انًٕصٛهٙ 

  يذرش يطبعذ عجذانًُعى اَص عجذانًُعى  

  يذرش يطبعذ يذًذ دطٍُٛ يذًٕد دطٍُٛ 

  يذرش يطبعذ يذًذ صالح ثكر٘ يذًذ 

  يذرش يطبعذ ضٛبء عجذ انردٛى يذًذ عجذ هللا 

  يذرش يطبعذ يذًذ ضعٛذ َٕر انذٍٚ ضهًٛبٌ 

  يذرش يطبعذ ذ جًبل دطٍ يذًذيذً 

 ثبنًًهكخ انًزذذِ ثعثخ يذرش يطبعذ دطٍٛ انطٛذ عهٗ دطٍٛ 

 ثبنصٍٛ  ثعثخ يذرش يطبعذ يصطفٙ يذًذ عجذانطًٛع اضًبعٛم  

  يذرش يطبعذ يبرن يعسٔز فبرش ضعٛذ 

  يذرش يطبعذ يذًذ عجذ انفزبح ٚص يٕٛٓة 

  يذرش يطبعذ اضالو ْبشى يذًذ عجذ انغفبر 

  يذرش يطبعذ ادًذ عٕاد يذًٕد عٕاد 

  يذرش يطبعذ االيٛر دطٍٛ دطٍ عجذ انْٕبة  

  يذرش يطبعذ دطبو ضعٛذ عجذ انذًٛذ دبيذ طهخبٌ 

  يذرش يطبعذ ْٛثى ادًذ يذًذ عثًبٌ  

  يذرش يطبعذ يذًذ عجذ انذًٛذ رٕفٛك عجذ انذًٛذ 

  يذرش يطبعذ انطعٛذ ضعذ عٕض يغبزٖ انصجذٗ  

ذ انجبثر عجذ انطٛذ يذًذ عج    يذرش يطبعذ 

  يذرش يطبعذ يعزس يجرٔن يذًذ ضاليخ  

  يعٛذ يُٛب عجذ هللا ثمطر ضهًٛبٌ 

  يعٛذ دطبو يصطفٗ يذًذ دهًٗ عجبش 
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نًكبرجخ رلى )                        (ا                                                      313/11/1313انمبْرح فٙ  

 

ثمطــى ُْذضخ انمٕ٘ انًٛكبَٛكٛخ ثبنكهــٛخ ٔيطبعذٚٓىربثع كشــف أعضــبء ْٛئـخ انزذرٚص   

 
 يالدظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

                                ثبيرٚكب يرافمخ نهسٔجّ يعٛذ يذًٕد يصطفٗ دطٍٛ فؤاد كرٚى  

  يعٛذ رضب ضعٛذ عجذ انجبضظ ايٍٛ عطٛخ  

  يعٛذ ادًذ يذًذ انطٛذ يزٕنٙ 

  يعٛذ ادًذ يذًذ غُٛى ٕٚضف 

  يعٛذ ادًذ طبرق يصطفٙ لطت 

 ثبٚطبنٛب ثعثّ يعٛذ يذًذ يذًٕد عجذانكرٚى يذًٕد 

  يعٛذ يصطفٙ عجذانعهٛى جًعّ عجذانعهٛى 

  يعٛذ ادًذ اضبيّ عجذ انفزبح انشبعر 

  يعٛذ شرٍٚ يصطفٗ دطٍ عهٗ ضٛذ 

  يعٛذ إَر ٔجذٖ يُٛر فرٚذ 

  يعٛذ ثبضى ثرٔد اثراْٛى غجرٚبل 

  يعٛذ يذًٕد جًبل خهٛم عجذ انطًٛع 

  يعٛذ ادًذ يذًذ عجذ انُعٛى يذًذ                   

  يعٛذ يذًذ يذدذ عٕٚص اثراْٛى 

 يجُذ يعٛذ فزذٙ صبثر يذًذ فزذٙ 

ٛذ طبدٌٕادًذ يذًذ ض    يعٛذ 

  يعٛذ يذًذ فؤاد كبيم اثراْٛى 

  يعٛذ يذًذ يذًٕد يذًذ عجذانعسٚس يذًذ 

  يعٛذ َٕرْبٌ ثٓجذ ضعذ ادًذ  

  يعٛذ ثٛشٕٖ َصر عجذِ ثطرش 

 اجبزح نرعبٚخ انٕانذٍٚ يعٛذ يُٛب يُٛر يهٛكٗ جرجص 

  يعٛذ يذًٕد عجذ انمبدر ثشرٖ عجبش 

  يعٛذ عجذ انعسٚس جًبل رفبعٗ شذٚذ 

  يعٛذ ادًذ يذًذ ادًذ يصطفٗ انشرٚف 

  يعٛذ ضٛذ عهٗ عجذ انعظٛى يصطفٗ 

  يعٛذ ادًذ يذًذ عجذِ طبٚع ادًذ 

  يعٛذ ادًذ عجذ انُبصر رٕفٛك ادو 

  يعٛذ ادًذ عبير ادًذ عبير يذجٕة 

  يعٛذ يذًذ يبْر عجذانذًٛذ اثٕانعال 

  يعٛذ خبنذ رجت ٚذٙ عجذانعسٚس 

ٍ يصطفٙ عجذانذًٛذ دطبو انذٚ    يعٛذ 

  يعٛذ ادًذ يذًذ كًبل ضٛذ 
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انًكبرجخ رلى )                    (                                                             12/2/1312انمبْرح ف3ٙ  

 

 (1كشــف أعضــبء ْٛئـخ انزذرٚص انًؤْهٍٛ ثمطــى ُْذضخ انمٕ٘ انًٛكبَٛكٛخ ثبنكهــٛخ )
 

 يالدظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

 اعبرِ نهطعٕدٚخ اضزبر عبدل يذًذ عجذانمبدر عبثذٍٚ 

 إعبرح نهطعٕدٚخ أضزبر يطبعذ خبنذ يذًذ شجم اثراْٛى 

 اعبرِ نهطعٕدٚخ اضزبر يطبعذ يذًذ دطٍ ادًذ يذًذ اثراْٛى 

 بديٛخ انعرثٛخ ثبنعهٕو ٔانزكُٕنٕجٛباعبرح داخهٛخ ثبالك اضزبر يطبعذ  خٛرٖ انطٛذ انطٛذ عجذ انعبل 

 اعبرح داخهٛخ نهعًم ثبنجبيعخ انرٔضٛخ يذرش اضبيّ يذًذ يذًٕد خرٚص 

 اعبرح داخهٛخ ثبنجبيعخ انرٔضٛخ يذرش يجذ٘ رؤٔف يرزٔق رٔيبٌ 

 اعبرِ داخهّٛ نهعًم ثجبيعخ ثذر يذرش ادًذ عجذانرازق انطٛذ عًبرِ 
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