
ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع
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يٝهٔ يف عًِ املتبازٜٔ ايرٜٔ اقتؿسٚا ع٢ً تكدِٜ غٛاٖد ايٓجاح يف املبازا٠ ٚمل ٜتُهٓٛا: تٓبٝ٘ 

َٔ اإلدال٤ بايٓطد١ األؾ١ًٝ يًػٗاد٠ اٚ ايدبًّٛ املطًٛب يف اآلجاٍ احملدد٠، ٜعترب زلاحِٗ الغٝا،

ٜٚعٛقٛا مبٔ ٜطتخل ع٢ً ال٥خ١ االْتعاز ٚذيو طبكا يًكٛاْني اجلازٟ بٗا ايعٌُ

يعرثش ُزا اإلعالى توثاتح اسرذعاء الجرياص الوثاساج

الشجاء هي السيذاخ ّ السادج الوعلٌح أسواؤُن في الالئحح أسفلَ، الحضْس يْم 

 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا، كليح اآلداب ّالعلْم 2017  يْليْص29السثد 

االًساًيح سايس، تفاس، هصحْتيي تثطاقح الرعشيف الْطٌيح ّ رلك الجرياص االخرثاس 

الكراتي لوثاسياخ الرْظيف في الذسجاخ الوزكْسج أعالٍ، ّحسة الرخصصاخ 

.(الجذاّل أسفلَ)الوطلْتح 

الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي لوثاسياخ الرْظيف في دسجح

 هرصشف هي الذسجح الثاًيح ّهرصشف هي الذسجح الثالثح توجلس جِح فاس 

هكٌاس ّ الري سرجشٓ توقش كليح اآلداب ّالعلْم االًساًيح سايس، فاس

2017 يْليْص29 تراسيخ السثد 

***
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ضاٜظ

فاع

0661857677: الِاذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلأْظ ايٛشاْٞ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلامساعٌٝ َطسٚزٟ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلاحلطٔ ذلُدٟ عًٟٛ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلاَني ايطٌٜٛ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلاميإ ت١َٝٛ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلبػس٣ امشهٝو

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلثٛز١ٜ ايبًٛج

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلحفؿ١ األشزم

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلحفؿ١ بسن١ً

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلح١ًُٝ َدغسٟ عًٟٛ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلخدصل١ غهالط

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلدعا٤ ايسمحإ بػاز

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلزباب ابٛ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلزقا عبكسٟ ٜٛضفٞ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلزق١ٝ حلًُٝٞ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلشٜٓب ايدٜبظ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلشٜٓب فٝاليٞ ؾدٚم

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلضاز٠ ايطٛضٞ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلضا١َٝ ْادٙ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلض١ًُٝ نعُٛؾٞ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلضٗاّ اخٝت

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلؾفا٤ بٛطًٝخ١

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلعجُإ ْكس٠

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلعصٜص٠ ايػاٟٚ
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلعُس ادزٜطٞ اشَٞ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلعُس ٖٓاْٞ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلغٝج١ بدزاٟٚ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلفاط١ُ ايصٖسا٤ ايٜٓٛين

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلفاط١ُ ايصٖسا٤ َالٍ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلفاط١ُ ايػخاليف

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلفاط١ُ ايطٝيب

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلفد٣ٚ احلجٛجٞ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلنسِٜ اَصٜإ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلنُاٍ ايعابدٟ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلنٓص٠ بٓطًُٝإ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلنٛثس احلُداْٞ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلي٢ًٝ ايبٛطٞ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلذلُد بٓٝخ٢ٝ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلذلُد َطعٛدٟ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلذلُد ْاجٞ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلَسِٜ ايطبيت

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلَسِٜ خٛالج

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلْبٌٝ ايهطري

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلْطسٜٔ محاَٛغٞ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلٖاجس بٛشٜد٠

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلٖد٣ اجلباح

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلٖٓا٤ ايصاٟٚ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلٖٓا٤ املهاٟٚ
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلٚفا٤ ٜٛجٌٝ

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلٜٛضف اخلٝدز

إعالّ ٚتٛاؾٌ ٚتٛثٝلٜٛضف غهس٠
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 
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:عٓٛإ َكس االَتخإ 
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريأمحد امساعًٝٞ

اقتؿاد ٚتدبريأمحد عبٝد

اقتؿاد ٚتدبريأضا١َ بٛزقادٟ ادزٜطٞ

اقتؿاد ٚتدبريأمسا٤ ايٛجٛبٞ

اقتؿاد ٚتدبريأمسا٤ عُازٟ

اقتؿاد ٚتدبريأمسا٤ رلايف

اقتؿاد ٚتدبريأغسف ايٛشاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريإيٝاع ؾابس

اقتؿاد ٚتدبريآ١َٓ مجاٍ ايعسب

اقتؿاد ٚتدبريأ١َُٝ ايعطاز

اقتؿاد ٚتدبريأ١َٓٝ أنسِٜ

اقتؿاد ٚتدبريأ١َٓٝ عهٝدٟ

اقتؿاد ٚتدبريأ١َٓٝ يصعس

اقتؿاد ٚتدبريأْاع بابا أمحد

اقتؿاد ٚتدبريأْظ احلبابٞ

اقتؿاد ٚتدبريأْظ ايطٌٜٛ

اقتؿاد ٚتدبريأْظ ايعهٝدٟ

اقتؿاد ٚتدبريأْٛز احلاشّ

اقتؿاد ٚتدبريأ١َُٝٚ عبد ايكادزٟ

اقتؿاد ٚتدبريإميإ احلُدْٚٞ

اقتؿاد ٚتدبريأٜٛب شٖري

اقتؿاد ٚتدبريأٜٛب ْٛاٍ

اقتؿاد ٚتدبريابتطاّ ادزٜطٞ ٚنًٝٞ

اقتؿاد ٚتدبريابتطاّ ايعساقٞ
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريابساِٖٝ ادزٜطٞ ٚايٞ

اقتؿاد ٚتدبريابساِٖٝ انساض

اقتؿاد ٚتدبريابساِٖٝ اجلٝدٟ

اقتؿاد ٚتدبرياحطإ بٛنًٝٞ رلٛخٞ

اقتؿاد ٚتدبرياحالّ نٛاز

اقتؿاد ٚتدبريامحد احلجٛجٞ

اقتؿاد ٚتدبريامحد املسجٞ

اقتؿاد ٚتدبريامحد اهلٝب١ بٛدزب١ًٝ

اقتؿاد ٚتدبريامحد شٜٕٓٛ

اقتؿاد ٚتدبريامحد فتخٞ

اقتؿاد ٚتدبرياداّ ضلٝاٟٚ

اقتؿاد ٚتدبريادزٜظ املسادٟ

اقتؿاد ٚتدبريادزٜظ عطٝين

اقتؿاد ٚتدبريازغاد زاحبٞ

اقتؿاد ٚتدبرياضا١َ حطٝين

اقتؿاد ٚتدبريامسا٤ احلٛات

اقتؿاد ٚتدبريامسا٤ ايصٖين

اقتؿاد ٚتدبريامسا٤ بٛؾف١

اقتؿاد ٚتدبريامسا٤ دٜدٚح

اقتؿاد ٚتدبريامسا٤ يعٜٛين

اقتؿاد ٚتدبرياغسف اع١ًُٝ

اقتؿاد ٚتدبرياغسف االدزٜطٞ

اقتؿاد ٚتدبرياغسف املساحٞ

اقتؿاد ٚتدبرياغسف بساْٞ
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبرياغسف ضٝهٛى

اقتؿاد ٚتدبريانساّ بٔ شزن١

اقتؿاد ٚتدبرياحلطٔ ابًًَٛٝو

اقتؿاد ٚتدبرياحلط١ٝٓ ايعاَسٟ

اقتؿاد ٚتدبريايطعد١ٜ حسنات

اقتؿاد ٚتدبريايػاي١ٝ بٛعص٠

اقتؿاد ٚتدبرياملؿطف٢ باغسع

اقتؿاد ٚتدبرياملٗدٟ اغباٍ

اقتؿاد ٚتدبرياملٗدٟ ايصٖس

اقتؿاد ٚتدبرياملٗدٟ املطعٛدٟ

اقتؿاد ٚتدبرياملٗدٟ جابٓاؾس

اقتؿاد ٚتدبرياملٗدٟ شاٜسٟ

اقتؿاد ٚتدبرياملٗدٟ ؾٛؾٞ عًٟٛ

اقتؿاد ٚتدبرياملٗدٟ عٝطاٟٚ

اقتؿاد ٚتدبرياهلاغِ بٛؾالت

اقتؿاد ٚتدبرياهلاّ بٓػكسٕٚ

اقتؿاد ٚتدبرياهلاّ حلسؽ

اقتؿاد ٚتدبرياهلاّ دلرب

اقتؿاد ٚتدبريايٝاع ايساَٞ

اقتؿاد ٚتدبريايٝاع بٔ ايساقٞ

اقتؿاد ٚتدبرياَاٍ ؾبٛز

اقتؿاد ٚتدبرياذلُد االعُني

اقتؿاد ٚتدبريا١َُٝ ايهاع

اقتؿاد ٚتدبرياَني احلافكٞ
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبرياَني اخلًُٝػٞ

اقتؿاد ٚتدبرياَني املكتؿد

اقتؿاد ٚتدبرياَني تامجٛت

اقتؿاد ٚتدبريا١َٓٝ بًخاج

اقتؿاد ٚتدبرياْظ ايبػدادٟ

اقتؿاد ٚتدبرياْٛاز اٖبٛش

اقتؿاد ٚتدبرياٚضا١َ اجلٓاتٞ ادزٜطٞ

اقتؿاد ٚتدبرياميإ ايؿٝاد

اقتؿاد ٚتدبرياميإ ايعبادٟ

اقتؿاد ٚتدبرياميإ ايعًٟٛ

اقتؿاد ٚتدبرياميإ ايعْٝٛٞ

اقتؿاد ٚتدبرياميإ بَٛالي١

اقتؿاد ٚتدبرياميإ عٝػٞ

اقتؿاد ٚتدبرياميإ قٓدٚع

اقتؿاد ٚتدبرياميإ نٝطٞ

اقتؿاد ٚتدبرياٜٛب ايعًٟٛ

اقتؿاد ٚتدبرياٜٛب ايفٝاليٞ

اقتؿاد ٚتدبرياٜٛب اَطػسٚ

اقتؿاد ٚتدبريبدز ايبٛشٜدٟ

اقتؿاد ٚتدبريبػس٣ بَٛعٝص

اقتؿاد ٚتدبريبػس٣ محٜٛؼ

اقتؿاد ٚتدبريبٛغت٢ خػٝؼ

اقتؿاد ٚتدبريبٛغت٢ منٛع

اقتؿاد ٚتدبريبٛعص٠ ايهخالٟٚ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ضاٜظ

فاع

0661857677: الِاذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريمتُْٝٛت طًخاٟٚ

اقتؿاد ٚتدبريتٛفٝل محداؽ

اقتؿاد ٚتدبريتٛفٝل ذلجٛبٞ

اقتؿاد ٚتدبريجربإ بٛغٝبيت

اقتؿاد ٚتدبريمجاٍ اعُٛد

اقتؿاد ٚتدبريمجاٍ ايدٜٔ يصعس

اقتؿاد ٚتدبريمج١ًٝ حسٜس

اقتؿاد ٚتدبريجٗاد اهلداجٞ

اقتؿاد ٚتدبريجٗاد دباز

اقتؿاد ٚتدبريجٛاد اجلٛادزٟ

اقتؿاد ٚتدبريجٛاد ايٝٛضفٞ

اقتؿاد ٚتدبريحس١ٜ زاقٞ

اقتؿاد ٚتدبريحطاّ بسحًٝٞ

اقتؿاد ٚتدبريحطاّ محاَٛع

اقتؿاد ٚتدبريحطٔ يػُاّ

اقتؿاد ٚتدبريحطٓا٤ اٚخب١

اقتؿاد ٚتدبريحطٓا٤ مخإ

اقتؿاد ٚتدبريحفؿ١ َعط٢ اهلل

اقتؿاد ٚتدبريحفؿ١ ٖسٖازٟ

اقتؿاد ٚتدبريحفٝع١ املطعٛدٟ

اقتؿاد ٚتدبريحفٝع١ اهلصاط

اقتؿاد ٚتدبريح١ًُٝ اجلصٚيٞ

اقتؿاد ٚتدبريمحص٠ ايطكاط

اقتؿاد ٚتدبريمحص٠ ايؿٝٛزٟ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 
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فاع

0661857677: الِاذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريمحص٠ ايهازتٞ

اقتؿاد ٚتدبريمحص٠ اْٗٝػِ

اقتؿاد ٚتدبريمحص٠ بٛغ١ٜٗٛ

اقتؿاد ٚتدبريمحص٠ شزٚاٍ

اقتؿاد ٚتدبريمحص٠ غباز

اقتؿاد ٚتدبريمحص٠ ٜصنإ

اقتؿاد ٚتدبريحٓإ أقطٛ

اقتؿاد ٚتدبريحٓإ اجًٝالت

اقتؿاد ٚتدبريحٓإ احٝاى

اقتؿاد ٚتدبريحٓإ اعساب

اقتؿاد ٚتدبريحٓإ احلهِٝ

اقتؿاد ٚتدبريحٓإ ايفكًٝٞ

اقتؿاد ٚتدبريحٓإ بالٍ

اقتؿاد ٚتدبريحٝا٠ احبازٟ

اقتؿاد ٚتدبريحٝا٠ جدٜد

اقتؿاد ٚتدبريخايد ايتٗاَٞ

اقتؿاد ٚتدبريخايد باخًل

اقتؿاد ٚتدبريخايد حجاجٞ

اقتؿاد ٚتدبريخايد منري

اقتؿاد ٚتدبريخايد ْٝت بال

اقتؿاد ٚتدبريخدصل١ ايفازضٞ

اقتؿاد ٚتدبريخدصل١ املٜٛطٞ

اقتؿاد ٚتدبريخدصل١ بٛحٛؽ

اقتؿاد ٚتدبريخدصل١ محصاٟٚ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريخدصل١ نبريٟ

اقتؿاد ٚتدبريخدصل١ شلكس

اقتؿاد ٚتدبريخًٌٝ بٛفتاغ١

اقتؿاد ٚتدبريدْٝا بٛزشٜص٠

اقتؿاد ٚتدبريزا١ْٝ بسباز٠

اقتؿاد ٚتدبريزبٝخ١ اَالٍ

اقتؿاد ٚتدبريزجا٤ ممٛح

اقتؿاد ٚتدبريزغٝد اغباٍ

اقتؿاد ٚتدبريزغٝد ايفٝاليٞ ايعُسٟ

اقتؿاد ٚتدبريزغٝد عاٜدٟ ادزٜطٞ

اقتؿاد ٚتدبريزغٝد َسابطٞ

اقتؿاد ٚتدبريزغٝد٠ ايػٟٓٛ

اقتؿاد ٚتدبريزقا بٛدخإ

اقتؿاد ٚتدبريزقٛإ شٚناغ

اقتؿاد ٚتدبريزقٛإ ٜٛبٞ ادزٜطٞ

اقتؿاد ٚتدبريزق١ٝ اتسبٞ

اقتؿاد ٚتدبريزْد٠ َسشٚم

اقتؿاد ٚتدبريزٚع١ ايبخٞ

اقتؿاد ٚتدبريشنسٜا٤ ايبٛدايٞ

اقتؿاد ٚتدبريشنسٜا٤ بٛجٓإ

اقتؿاد ٚتدبريشنسٜا٤ بٜٛصدغ

اقتؿاد ٚتدبريشنسٜا٤ ضًًِٝ

اقتؿاد ٚتدبريشنسٜا٤ يبٛخسٜؿٞ

اقتؿاد ٚتدبريشنسٜا٤ حلُاّ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 
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:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريشنسٜا٤ َصٜٚٓٛ

اقتؿاد ٚتدبريشن١ٝ ايُٝالحٞ

اقتؿاد ٚتدبريشٖٛز ايػسقٞ

اقتؿاد ٚتدبريشٜٓب اغٓكٛز

اقتؿاد ٚتدبريشٜٓب ايعًٟٛ

اقتؿاد ٚتدبريشٜٓب ايعُساْٞ

اقتؿاد ٚتدبريشٜٓب املسانػٞ

اقتؿاد ٚتدبريشٜٓب َٗسٜؼ

اقتؿاد ٚتدبريشٜٓب ٚدغريٟ

اقتؿاد ٚتدبريضاز٠ اتطس٣

اقتؿاد ٚتدبريضاز٠ ايصٜٔ

اقتؿاد ٚتدبريضاز٠ ايكادٟ

اقتؿاد ٚتدبريضاز٠ بًكاٜد

اقتؿاد ٚتدبريضاز٠ بٔ طايب

اقتؿاد ٚتدبريضاز٠ بٛزٟ

اقتؿاد ٚتدبريضاز٠ بٛنُاز

اقتؿاد ٚتدبريضاز٠ شٜتٕٛ

اقتؿاد ٚتدبريضا١َٝ باد٣

اقتؿاد ٚتدبريضخس ايُٓٝظ

اقتؿاد ٚتدبريضعاد ايفػتايٞ

اقتؿاد ٚتدبريضعاد بٛجٛ

اقتؿاد ٚتدبريضعد بٛعٝاد

اقتؿاد ٚتدبريضعٝد ايػاٟٚ

اقتؿاد ٚتدبريضعٝد املطعٛدٟ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 
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اقتؿاد ٚتدبريضعٝد ايٛاضٝين

اقتؿاد ٚتدبريضعٝد شاعا

اقتؿاد ٚتدبريضعٝد ْعٝف

اقتؿاد ٚتدبريضعٝد٠ ايٝخٝاٟٚ

اقتؿاد ٚتدبريضفٝإ ازنٝٛإ

اقتؿاد ٚتدبريضفٝإ اقبًٞ

اقتؿاد ٚتدبريضفٝإ خٝٞ

اقتؿاد ٚتدبريضفٝإ شٜاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريضه١ٓٝ ابٔ ايفكري

اقتؿاد ٚتدبريضه١ٓٝ ايؿابس

اقتؿاد ٚتدبريضه١ٓٝ ايٛجدٟ

اقتؿاد ٚتدبريضه١ٓٝ ادلاٖد

اقتؿاد ٚتدبريضه١ٓٝ بًخطٔ

اقتؿاد ٚتدبريضه١ٓٝ بٛغعاي١

اقتؿاد ٚتدبريضه١ٓٝ دباح

اقتؿاد ٚتدبريضه١ٓٝ َتٛفل

اقتؿاد ٚتدبريضه١ٓٝ ْاغط

اقتؿاد ٚتدبريض٢ًُ ايؿدٜكٞ

اقتؿاد ٚتدبريض٢ًُ عٝطاٟٚ

اقتؿاد ٚتدبريض٢ًُ َتكٞ

اقتؿاد ٚتدبريض٣ًٛ ايكبًٞ

اقتؿاد ٚتدبريض٣ًٛ جابسٟ

اقتؿاد ٚتدبريض١ًُٝ ايطاف

اقتؿاد ٚتدبريمس١ٝ ايبعساز
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ
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اقتؿاد ٚتدبريمسٝخ١ حجاشٟ

اقتؿاد ٚتدبريمسري٠ جبابس٠

اقتؿاد ٚتدبريضٓا٤ ايسجٛاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريضٓا٤ اهلسَٛغٞ

اقتؿاد ٚتدبريضٓا٤ شٜٔ

اقتؿاد ٚتدبريضٓا٤ زلِ

اقتؿاد ٚتدبريضٗاّ ايعسابٞ

اقتؿاد ٚتدبريضٗاّ عاطف

اقتؿاد ٚتدبريضٗاّ قاقٞ

اقتؿاد ٚتدبريضٛن١ٓٝ ايعباضٞ

اقتؿاد ٚتدبريضٛن١ٓٝ فٓاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريض١َٝٛ ايٝعكٛبٞ

اقتؿاد ٚتدبريغسف ايدٜٔ عكٝكٞ

اقتؿاد ٚتدبريغسٜف١ َاَْٛٞ عًٟٛ

اقتؿاد ٚتدبريغُٝا٤ بايكاقٞ

اقتؿاد ٚتدبريغُٝا٤ بايكػس٠

اقتؿاد ٚتدبريؾفا٤ اٜت محٛ ٚابساِٖٝ

اقتؿاد ٚتدبريؾفا٤ ْٝٛب

اقتؿاد ٚتدبريؾفٛإ بًهٝخٌ

اقتؿاد ٚتدبريؾالح ايدٜٔ ٖداز

اقتؿاد ٚتدبريؾالح املطاٟٚ

اقتؿاد ٚتدبريؾٛف١ٝ عًًٝٛؽ

اقتؿاد ٚتدبريقخ٢ انٛشٍٚ

اقتؿاد ٚتدبريطازم اٚخلري
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ
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اقتؿاد ٚتدبريطازم ضعٛدٟ

اقتؿاد ٚتدبريطازم ذلفٛض

اقتؿاد ٚتدبريعا٥ػ١ بٓاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريعادٍ ايرببسٟ

اقتؿاد ٚتدبريعادٍ ايسجٛاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبد االالٙ طٗطٛٙ

اقتؿاد ٚتدبريعبد االي٘ اٜت دٚد

اقتؿاد ٚتدبريعبد اجلباز االْؿازٟ

اقتؿاد ٚتدبريعبد احلل اقسدٕٚ

اقتؿاد ٚتدبريعبد احلل ٖٓٝد٠

اقتؿاد ٚتدبريعبد احلٞ خًدايٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبد اخلايل ايٝدغٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايسحِٝ ايبٛملاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايسحِٝ بٛد١ٜٓ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايطالّ ايعكُٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايؿُاد ْاجٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايعًٞ حًُٝٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايػين املتٛنٌ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايفتاح ادخٝطٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايفتاح ايٜٛػُٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايهسِٜ ايعصاٟٚ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايهسِٜ غالّ

اقتؿاد ٚتدبريعبد اهلل َٜٛٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبد املايو املكدّ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ضاٜظ

فاع

0661857677: الِاذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريعبد املػٝح احلفٝإ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايٓيب املهاٟٚ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايٓٛز فخؿٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبد اهلادٟ اٖسٚؽ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايٛاحد احلجٛجٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبد ايٛاحد ايٛش

اقتؿاد ٚتدبريعبدايسمحإ ؾابس

اقتؿاد ٚتدبريعبدايسحِٝ ايٓاجٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبداملٓعِ احلًٝٞ

اقتؿاد ٚتدبريعبري اخلٓػٛيٞ

اقتؿاد ٚتدبريعتٝك١ اشْاى

اقتؿاد ٚتدبريعتٝك١ خابٛض

اقتؿاد ٚتدبريعجُإ هلسٟٚ

اقتؿاد ٚتدبريعدْإ دلٝدٟ

اقتؿاد ٚتدبريعص ايدٜٔ َعٝاٟ

اقتؿاد ٚتدبريعصٜص نسّٚ

اقتؿاد ٚتدبريعؿاّ بٛضت١

اقتؿاد ٚتدبريعؿاّ ٖاليٞ

اقتؿاد ٚتدبريعفاف ايعْٝٛٞ

اقتؿاد ٚتدبريعًٞ ايباش

اقتؿاد ٚتدبريعًٞ ايؿابس

اقتؿاد ٚتدبريعُاد ازقٝام

اقتؿاد ٚتدبريعُاد اغين

اقتؿاد ٚتدبريعُاد مجايٞ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ضاٜظ

فاع

0661857677: الِاذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريعُاد حالم

اقتؿاد ٚتدبريعُاد يعٜٛين

اقتؿاد ٚتدبريعُس االشَٞ

اقتؿاد ٚتدبريعُس ايصزازٟ

اقتؿاد ٚتدبريعُس قدا

اقتؿاد ٚتدبريغصالٕ ايفاذبٞ

اقتؿاد ٚتدبريغصالٕ غٜٛطس

اقتؿاد ٚتدبريغٝت١ بُٓري

اقتؿاد ٚتدبريغٝت١ يصعس

اقتؿاد ٚتدبريغٝج١ ؾادم

اقتؿاد ٚتدبريفؤاد عٓٛع

اقتؿاد ٚتدبريفا٥ص٠ ايطعٝدٟ

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ ادزاف

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ ايبطاّ

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ ايدٜب

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ ايصٜٚين

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ ايعُسٟ عًٟٛ

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ املري

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ بٛدٚا١ٜ

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ خاتسٟ

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ دمحاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ ضٓٛضٞ

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ طبٝب

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ عُساْٞ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ضاٜظ

فاع

0661857677: الِاذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ فسدٚضٞ

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ نعُاش

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ َبازنٞ

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ َطعٛدٟ

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايصٖسا٤ ٖسٜط١

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ ايهبٛع

اقتؿاد ٚتدبريفاط١ُ فتخٞ

اقتؿاد ٚتدبريفتاح حاجٞ

اقتؿاد ٚتدبريفتخ١ٝ ايصاٟٚ

اقتؿاد ٚتدبريفد٣ٚ اجلرب١ٜ

اقتؿاد ٚتدبريفد٣ٚ نٕٓٛ

اقتؿاد ٚتدبريفسح اٚعصٜصٚ

اقتؿاد ٚتدبريفسدٚع ايدَاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريفسٜد اشٚ

اقتؿاد ٚتدبريفط١َٛ اقسٚؽ

اقتؿاد ٚتدبريفٗد ايٛايٞ

اقتؿاد ٚتدبريفٛش١ٜ ايعبٛدٟ

اقتؿاد ٚتدبريفٝؿٌ ايطًُٝاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريقُس دٜٛإ

اقتؿاد ٚتدبرينسِٜ بٛزلِ

اقتؿاد ٚتدبرينسمي١ انسا٠

اقتؿاد ٚتدبرينسمي١ املفٝد

اقتؿاد ٚتدبرينسمي١ بٓتٗاَٞ

اقتؿاد ٚتدبرينسمي١ بٛعص٠
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ضاٜظ

فاع

0661857677: الِاذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبرينًجّٛ اهلاديف

اقتؿاد ٚتدبرينُاٍ افسٜهٌ

اقتؿاد ٚتدبرينُاٍ بٛعسف١

اقتؿاد ٚتدبرينُاٍ نٓطٞ

اقتؿاد ٚتدبرينٛتس َصٖاز

اقتؿاد ٚتدبرينٛثس ايعًُٞ

اقتؿاد ٚتدبرينٛثس ايهخٌٝ

اقتؿاد ٚتدبرينٛثس املفٝدٟ

اقتؿاد ٚتدبرينٛثس اهلٛازٟ

اقتؿاد ٚتدبرينٛثس بٔ بٛشٜإ

اقتؿاد ٚتدبرينٛثس ٜعٝؼ

اقتؿاد ٚتدبرييب٢ٓ ايصٜٔ

اقتؿاد ٚتدبرييب٢ٓ ايطاٜح

اقتؿاد ٚتدبرييب٢ٓ ايٛايف

اقتؿاد ٚتدبرييب٢ٓ ؾادم

اقتؿاد ٚتدبرييب٢ٓ يعْٝٛٞ

اقتؿاد ٚتدبريملٝا٤ انطٞ

اقتؿاد ٚتدبريملٝا٤ ايسبٛشٟ

اقتؿاد ٚتدبريملٝا٤ جٗاز

اقتؿاد ٚتدبريملٝا٤ زبٛح

اقتؿاد ٚتدبريملٝا٤ شٜتْٛٞ

اقتؿاد ٚتدبريملٝا٤ ضعٝد

اقتؿاد ٚتدبريملٝا٤ رلًـ

اقتؿاد ٚتدبريملٝا٤ َٝدٚؽ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ضاٜظ

فاع

0661857677: الِاذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبرييٛب١ٓ احلُٝطٞ

اقتؿاد ٚتدبريي٢ًٝ احلريؽ

اقتؿاد ٚتدبريي٢ًٝ عطسٟ

اقتؿاد ٚتدبريَاجد٠ ايصٜٔ

اقتؿاد ٚتدبريدلٝد٠ ايبٗايٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلطٔ اقدِٜ

اقتؿاد ٚتدبريذلطٔ ايدْٚاضٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلطٔ ايػسعٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلطٔ بٛتهٛز٠

اقتؿاد ٚتدبريذلطٔ ضٝاطٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلطٔ ؾاحب

اقتؿاد ٚتدبريذلُد أَني غهسٟ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ابْٛٛح

اقتؿاد ٚتدبريذلُد احػاؽ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد امساعٌٝ ادزٜطٞ اغسقٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد اطخٕٝٛ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد االَني شٚزغٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايربن١

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايبٛغبيت ايفا٥ص

اقتؿاد ٚتدبريذلُد احلُٝدٟ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايسا٥د

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايسمحاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايسٜاض

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايكسٜطٞ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ضاٜظ

فاع

0661857677: الِاذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 
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املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايعصٚشٟ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايعالَٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايعُازتٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايعُساْٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايػٓكٛز

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايفساعين

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ايكسغٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد املايهٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد املهْٛٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد اَني بًُػاز

اقتؿاد ٚتدبريذلُد اَني تٛازب

اقتؿاد ٚتدبريذلُد بعاطٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد بٓعٝؼ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد بٛعكًني

اقتؿاد ٚتدبريذلُد دانس

اقتؿاد ٚتدبريذلُد زغٝد

اقتؿاد ٚتدبريذلُد زقا ايتٛشاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد زق٢ ايًباز

اقتؿاد ٚتدبريذلُد غسغري

اقتؿاد ٚتدبريذلُد عبادٟ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد عبدٚ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد فخاؾٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد نجٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد نسِٜ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ضاٜظ

فاع

0661857677: الِاذف 
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:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 
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دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريذلُد َبػس

اقتؿاد ٚتدبريذلُد َػهٛز

اقتؿاد ٚتدبريذلُد َٗدٟ ايًٛحٞ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ْادٟ

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ْٛفٌ اَػاع

اقتؿاد ٚتدبريذلُد ْٛفٌ حبٝيب

اقتؿاد ٚتدبريَساد اعساب

اقتؿاد ٚتدبريَساد ْفٝع

اقتؿاد ٚتدبريَسٚإ ضتٝتٛ

اقتؿاد ٚتدبريَسٚإ يهخٌ

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ احلُداْٞ

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ ايعسابٞ

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ ايعساٟٚ

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ ايفػتايٞ

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ بٓطاٖس

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ جاٟ َٓؿٛزٟ

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ محٝدٟ

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ زابح

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ شٚبري

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ عجُاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ عصٜصٟ

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ عُُٝٞ

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ نسبٛب

اقتؿاد ٚتدبريَسِٜ ذلفٛظ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ضاٜظ
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:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريَؿطف٢ ايبٛدايٞ

اقتؿاد ٚتدبريَؿطف٢ ايساقٞ

اقتؿاد ٚتدبريَؿطف٢ اهلٓد

اقتؿاد ٚتدبريَؿطف٢ عًٟٛ

اقتؿاد ٚتدبريَعاد احلٓايف

اقتؿاد ٚتدبريَعاد بًُٝاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريًَٝه١ اهلصاط

اقتؿاد ٚتدبريًَٝه١ ضٝبٛع

اقتؿاد ٚتدبريًَٝه١ نسبًُٛع

اقتؿاد ٚتدبريَٓاٍ اٚفكري

اقتؿاد ٚتدبريَٓاٍ غانريٟ

اقتؿاد ٚتدبري٢َٓ اغسبٞ

اقتؿاد ٚتدبريَٓري انسداد

اقتؿاد ٚتدبريَْٛا ايصدنٞ

اقتؿاد ٚتدبري١َْٝٛ بٛغسف

اقتؿاد ٚتدبري٢َْٝٛ يكسٜػٞ

اقتؿاد ٚتدبري١َُْٛٝ أبٛغ١

اقتؿاد ٚتدبريْاد١ٜ ايٝٛبٞ

اقتؿاد ٚتدبريْاد١ٜ ذلُدٟ

اقتؿاد ٚتدبريْبٌٝ افطٝط

اقتؿاد ٚتدبريْبٌٝ ايػٗيب

اقتؿاد ٚتدبريْبٌٝ ايؿػري

اقتؿاد ٚتدبريْبٌٝ اٜطٝظ

اقتؿاد ٚتدبريْبٌٝ ْكيب
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االسم العائلي والشخصي
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريْب١ًٝ عًٟٛ

اقتؿاد ٚتدبريزل٣ٛ احلُداْٞ

اقتؿاد ٚتدبريزل٣ٛ ايطاٜح

اقتؿاد ٚتدبريْد٣ ايفٝاليٞ

اقتؿاد ٚتدبريْؿري اخلبؼ

اقتؿاد ٚتدبريْؿري٠ اعساب

اقتؿاد ٚتدبريْع١ُٝ بٔ املٛدٕ

اقتؿاد ٚتدبري٢ْٗ امساعًٝٞ عًٟٛ

اقتؿاد ٚتدبريْٛاٍ اقػٛ

اقتؿاد ٚتدبريْٛز ايدٜٔ اَػاز

اقتؿاد ٚتدبريْٛز ايدٜٔ شزٜٛح

اقتؿاد ٚتدبريْٛز اهلد٣ بٔ املكدّ

اقتؿاد ٚتدبريْٛز اهلد٣ محإ

اقتؿاد ٚتدبريْٛز ايٝكني بسٜػٛ

اقتؿاد ٚتدبريْٛزايدٜٔ بٓهجإ

اقتؿاد ٚتدبريْٛزايدٜٔ َسقٞ

اقتؿاد ٚتدبريْٛز٠ احلٛزٟ

اقتؿاد ٚتدبريٖاجس ايعٓؿس

اقتؿاد ٚتدبريٖاجس حجٛجٞ

اقتؿاد ٚتدبريٖاجس غتٟٝٛ

اقتؿاد ٚتدبريٖجس بًعكد٠

اقتؿاد ٚتدبريٖجس حكٞ

اقتؿاد ٚتدبريٖد٣ ايٛادغريٟ

اقتؿاد ٚتدبريٖد٣ بٔ عباع
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االسم العائلي والشخصي
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريٖد٣ محدٟ

اقتؿاد ٚتدبريٖػاّ ايطًُٝاْٞ

اقتؿاد ٚتدبريٖػاّ اٚعصٚ

اقتؿاد ٚتدبريٖػاّ عؿاّ

اقتؿاد ٚتدبريٖػاّ نٓطٞ

اقتؿاد ٚتدبريٖػاّ يبٝض

اقتؿاد ٚتدبريٖٓا٤ االْديٛضٞ

اقتؿاد ٚتدبريٖٓا٤ ايصا١ٜ

اقتؿاد ٚتدبريٖٓا٤ بًػٝت

اقتؿاد ٚتدبريٖٓا٤ بٓدحٛا

اقتؿاد ٚتدبريٖٓا٤ بُٓسٜؼ

اقتؿاد ٚتدبريٖٓا٤ ضعادٟ

اقتؿاد ٚتدبريٖٓا٤ غٓكٛز

اقتؿاد ٚتدبريٖٓا٤ يبٝب

اقتؿاد ٚتدبريٖٓد ايػفسٟ

اقتؿاد ٚتدبريٖٓد عُساؽ

اقتؿاد ٚتدبريٖٓد دلد اهلل

اقتؿاد ٚتدبري٥ٚاّ ايدحاٟٚ االدزٜطٞ

اقتؿاد ٚتدبري٥ٚاّ تاٚدٟ بٓػكسٕٚ

اقتؿاد ٚتدبري٥ٚاّ محا١َ

اقتؿاد ٚتدبريٚا٥ٌ فكري

اقتؿاد ٚتدبريٚداد احلجٟٛ

اقتؿاد ٚتدبريٚؾاٍ ايعُساٟٚ

اقتؿاد ٚتدبريٚفا٤ دمحاْٞ

Page 25 sur 33



االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريٚفا٤ زق٢

اقتؿاد ٚتدبريٚفا٤ فاتػات

اقتؿاد ٚتدبريٚفا٤ يبٛن١

اقتؿاد ٚتدبريٚيٝد اباد٠

اقتؿاد ٚتدبريٚيٝد بٛضامل

اقتؿاد ٚتدبريٜامس١ٓٝ فًٝٛ

اقتؿاد ٚتدبريٜاضني ابٔ عط١ًٝ

اقتؿاد ٚتدبريٜاضني ايبكاٍ

اقتؿاد ٚتدبريٜاضني بٛغفس٠

اقتؿاد ٚتدبريٜاضني عهٟٝٛ

اقتؿاد ٚتدبريضل٢ٝ خري٣

اقتؿاد ٚتدبريٜصٜد ؾافٟٝٛ

اقتؿاد ٚتدبريٜطس٣ اغٓٝهسٟ

اقتؿاد ٚتدبريٜطس٣ نسّٚ

اقتؿاد ٚتدبريٜٛضف ايػعريٟ

اقتؿاد ٚتدبريٜٛضف ايػصٜصٍ

اقتؿاد ٚتدبريٜٛضف املطاعف

اقتؿاد ٚتدبريٜٛضف ايٛنًٝٞ

اقتؿاد ٚتدبريٜٛضف بسطاٍ

اقتؿاد ٚتدبريٜٛضف بٔ احلطني

اقتؿاد ٚتدبريٜٛضف بٛخًداٍ

اقتؿاد ٚتدبريٜٛضف بٛعصٜصٟ

اقتؿاد ٚتدبريٜٛضف عُازٟ

اقتؿاد ٚتدبريْٜٛظ احلٛ
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االسم العائلي والشخصي
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

اقتؿاد ٚتدبريْٜٛظ ايعصابٞ

اقتؿاد ٚتدبريْٜٛظ نٜٛص٠
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١ابساِٖٝ انٛش

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١ا١َُٝ ابٛ ايع٢ً

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١اَني ايعطاز

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١جٗاد ابٝ٘

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١حفٝغ بٛيٛش

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١محص٠ ايصٖساْٞ

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١ضعٝد اضًًٝٛ

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١ض٢ًُ خًٌٝ

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١غُٝا٤ بٓداٚد

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١عبد اهلادٟ شاٖس

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١فط١ُ ايصٖسا٤ َكٛازٟ

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١فٛشٟ دمحاْٞ

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١ذلُد شُٖٕٛ

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١ذلُد ٜاضني

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١َساد اخلًطٞ

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١ٜاضني تْٛت

ايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚاحملاضب١ْٜٛظ ََٛٔ
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االسم العائلي والشخصي
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 علٔ الساعح الثاهٌح ّالٌصف صثاحا2017 يْليْص 29الئحح الوششحيي الوقثْليي الجرياص االخرثاس الكراتي يْهَ السثد 

املطاعد٠ االجتُاع١ٝأ١َٓ أشَإ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝابساِٖٝ ايف٣ٛ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝابساِٖٝ ايهسَٚٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝامسا٤ ايفٝض

املطاعد٠ االجتُاع١ٝامسا٤ َٛضٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝامساعٌٝ يفكٌٝ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝانساّ ايؿكس

املطاعد٠ االجتُاع١ٝاحلطني نسِٜ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝاملإَٛ جدع

املطاعد٠ االجتُاع١ٝاملٗدٟ ايْٝٛطٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝايٝاع بٛضدٜسٟ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝاٌَ قسٜب

املطاعد٠ االجتُاع١ٝا١َٓٝ اٜٛجٌٝ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝاْظ غفٝكٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝاميإ ايفاذبٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝاميإ ٚالَني

املطاعد٠ االجتُاع١ٝاٜٛب ضرت اهلل

املطاعد٠ االجتُاع١ٝجًٌٝ ايبهٛغٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝحطٔ ملساْٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝحطٓا٤ اضػاٟٚ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝحه١ُٝ ايداشٟ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝخدصل١ احلٝاٟٚ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝخدصل١ اٜت ايطايب

املطاعد٠ االجتُاع١ٝزغٝد٠ احلطين ايعًٟٛ
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املطاعد٠ االجتُاع١ٝزقٛإ قُٛح

املطاعد٠ االجتُاع١ٝزقٛإ َعاٜػٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝشنسٜا٤ بٛدٕ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝشنسٜا٤ غاشٟ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝشٖري اجلٓاتٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝشٖري فسحإ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝشٜاد نٛعُس

املطاعد٠ االجتُاع١ٝضاز٠ ايفٝض

املطاعد٠ االجتُاع١ٝضاز٠ جٜٛٗس

املطاعد٠ االجتُاع١ٝضعٝد اغصٌٜٝ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝضعٝد اسلازٚ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝضعٝد٠ ًَٛنٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝضه١ٓٝ دٜب

املطاعد٠ االجتُاع١ٝض٢ًُ جبٛز

املطاعد٠ االجتُاع١ٝضٓا٤ ايدٖيب

املطاعد٠ االجتُاع١ٝضٗاّ اتسيف

املطاعد٠ االجتُاع١ٝضٗاّ بٛغاٍ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝغُٝا٤ دلرب

املطاعد٠ االجتُاع١ٝؾفا٤ ْاٟٚ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝؾالح ايدٜٔ ايهسطٛطٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝعادٍ عُساٟٚ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝعبد ايسمحاْٞ بٛغكٛز

املطاعد٠ االجتُاع١ٝعبد ايسحِٝ ابٛمسداٟ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝعبد ايعايٞ ايٛايٞ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجايج١

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

ن١ًٝ اي٣داب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ضاٜظ

فاع

0661857677: الِاذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع
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املطاعد٠ االجتُاع١ٝعبد ايٛايف ايؿانس

املطاعد٠ االجتُاع١ٝعبدايسمحإ بٔ دمحإ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝعبدايعًٞ ايصزْٛيف

املطاعد٠ االجتُاع١ٝعبدايٓيب بٛشٜين

املطاعد٠ االجتُاع١ٝفاط١ُ بهٛز

املطاعد٠ االجتُاع١ٝفد٣ٚ ايعُساْٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝفريٚش آٜت حلطٔ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝنٛتس ايصنازٟ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝيب٢ٓ احلًٛاْٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝحلطٔ خٝفٓٛ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝملٝا٤ غهسٟ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝي٢ًٝ مجٌٝ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝي٢ًٝ ٚضٛ

املطاعد٠ االجتُاع١َٝاجد٠ ٖٓٝدٟ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝذلطني بٛخسٚب١

املطاعد٠ االجتُاع١ٝذلُد إشاّ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝذلُد زغدٟ ابٛ ايًٝح

املطاعد٠ االجتُاع١ٝذلُد رلػٕٛ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝذلُد ْبٌٝ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝذلُدايٛايٞ عًُٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝرلًـ ادزٜطٞ

املطاعد٠ االجتُاع١َٝس٣ٚ عجُاْٞ

املطاعد٠ االجتُاع١َٝسِٜ اشملاط

املطاعد٠ االجتُاع١َٝسِٜ بٛزميؼ
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املطاعد٠ االجتُاع١َٝسِٜ بٛناٍ

املطاعد٠ االجتُاع١َٝسِٜ يػُازٟ

املطاعد٠ االجتُاع١َٝؿطف٢ ايٓكاؽ

املطاعد٠ االجتُاع١ًَٝٝه١ نْٛٞ

املطاعد٠ االجتُاع١َٝٓؿف اشعٝرت

املطاعد٠ االجتُاع١ْٝسجظ اشٖسا٤

املطاعد٠ االجتُاع١ْٝطسٜٔ جعدٚز

املطاعد٠ االجتُاع١ْٝط١ُٝ َػٝؼ

املطاعد٠ االجتُاع١ْٝٛاٍ ضًًٝٞ

املطاعد٠ االجتُاع١ٖٝاجس غٗٝد

املطاعد٠ االجتُاع١ٖٝػاّ بٔ غٓٛف

املطاعد٠ االجتُاع١ٖٝٝجِ ازحٟٝٛ

املطاعد٠ االجتُاع١ٝٚض١ًٝ مخاز

املطاعد٠ االجتُاع١ٝٚض١ُٝ ًٍَٛ

املطاعد٠ االجتُاع١ٜٝاضني ابٛعبداهلل

املطاعد٠ االجتُاع١ٜٝطس٣ املػازٟ

املطاعد٠ االجتُاع١ٜٝٛضف ايٛزدٟ

املطاعد٠ االجتُاع١ٜٝٛضف َٛدٕ

املطاعد٠ االجتُاع١ٜٝٛضف ُٖٓإ

املطاعد٠ االجتُاع١ْٜٝٛظ َٛض٢ فازع
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