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   فاع يف :  املنلكة املغسبية               

 وشازة الداخلية

 مكناع –جملظ جوة فاع

 املديسية العامة للنصاحل

 قطه الػؤون القانونية واملالية والتجويصات

 مصلحة املوازد البػسية

 

 

 

 مبجلظ جوة فاع مكناع التوظيف يف دزجة موندع دولة من الدزجة األوىل ياتمباز

  7112 يونيو 11الري أجسي بتازيخ   باالختباز الكتاب ني الناجحنيالئحة املسغح

 واملطتدعني الجتياش االختباز الػفوي

 

 

 يعترب هرا االعالن مبثابة اضتدعاء الجتياش االختباز الػفوي

 

 

، احلضوز ملقس جملظ جوة فاع مكناع، غازع زفقتىالسجاء من الطيدات والطادة املعلنة أمساؤهه يف الالئحة 

عالل بن عبد اهلل بفاع، مصحوبني ببطاقة التعسيف الوطنية، وذلك الجتياش االختباز الػفوي ملبازاة التوظيف يف 

 : )أنظس اجلدول أضفلى(دزجة موندع دولة من الدزجة االوىل، حطب اجلدولة 

 

 تخصصال الشخصي والعائلياالسن  رقن بطاقت التعريف الىطنيت رقن االهتحاى

151 BL115938 الهٌدست القروٌت خالد اكلٍدة 

153 AE21492 الهٌدست القروٌت سكٌٍت بلصالح 

154 D740794 ًًالهٌدست القروٌت اهٌٍت هكسار 

158 D999706 الهٌدست القروٌت وفاء اهسغرو 

160 J484104 الهٌدست القروٌت اكرام الجابري 

161 I698230  الهٌدست القروٌت بلكافاٌواى 

164 D774575 الهٌدست القروٌت دًٍا بىكٍىض 

178 F433837 الهٌدست الودًٍت ٌاسٍي الصبري 

188 R347734 الهٌدست الودًٍت حفٍظت بٌلٍسٌد 
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193 F422721 الهٌدست الودًٍت احود عوراوي 

198 CD337078 الهٌدست الودًٍت ٌىًس كطاٌت 

199 F416907  الهٌدست الودًٍت الوهخدي باهلل هشٍىر 

206 CD505711 ًالهٌدست الودًٍت ٌاسٍي جرح 

216 F421189 الهٌدست الودًٍت خدٌجت لحلى 

217 CD227291 ًالهٌدست الودًٍت أهٍوت السباع 

218 RB4989 الهٌدست الودًٍت لبٌى قلٍج 

222 CB248075 ًًًظن الوعلىهاث الجغرافٍت سلوى العورا 

224 I682934 ًظن الوعلىهاث الجغرافٍت هرٌن بىدالل 

225 Z520329 ًًظن الوعلىهاث الجغرافٍت هحود الطرٌق 

226 D949852 ًظن الوعلىهاث الجغرافٍت عبد الولك بٌقى 

229 CD201738 ًظن الوعلىهاث الجغرافٍت راًٍت الوىساوي 

17 D643003 ًهٌدست البراهج ٌاسٍي السحٍو 

17 CD240751 ًًهٌدست البراهج الهام السرهى 

08 I694075 ًهٌدست البراهج زكرٌا هحود العلو 

07 SH145540 هٌدست البراهج عادل الوٌصىري 

17 CD481719 ًهٌدست البراهج ٌاسر حرٌش 

781 CD99355 هٌدست البراهج عصام السحوىدي 

780 CD208309 هٌدست البراهج ابخسام السٌي 

777 CD234034  هٌدست البراهج السبخًأسواء 

771 CN983 ًٍهٌدست البراهج هحود أهٍي خ 

711 CD340886 هٌدست البراهج رضا دهري 

711 CD510160 ًهٌدست البراهج هحود الشرقاوي الوالق 

20 CD91697 ًاًظوت وشبكاث الوعلىهٍاث سارة البقال 

25 H631138 اًظوت وشبكاث الوعلىهٍاث عبد الغافىر جرواى 

42 BH354903 اًظوت وشبكاث الوعلىهٍاث هىًٍا الشلٍح 

5 DB2777483 اإلحصاء الخطبٍقً أشرف بجاى 

8 W3622903 اإلحصاء الخطبٍقً حلٍوت العاٌدي 

10 P277838 اإلحصاء الخطبٍقً حىفٍق العسوزي 

 اللىجٍسخٍك ال أحد
 

 

 ية لالختباز الػفوي :ناجلدولة الصم

 التخصص التىقيج اليىم
 نظن الوعلىهاث الجغرافيت العاشرة صباحا 7112غشج  7االربعاء 

 التاسعت صباحا 7112غشج  3الخويس 
 هندست البراهج

 أنظوت وشبكاث الوعلىهياث

 اإلحصاء التطبيقي العاشرة صباحا 7112غشج  4الجوعت 

 الهندست القرويت الثالثت بعد الزوال 7112غشج  4الجوعت 

 الهندست الودنيت التاسعت صباحا 7112غشج  5السبج 

 


