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 اىْظشٛ (2قطاع ) –( 1)قاعح اىخ٘اسصٍٜ

٘تٞح / + قغٌ ّظٌ اىَعيٍ٘اخ اىذاع (42)ذفاضو ٗذناٍو قغٌ عيً٘ اىذاع٘ب / اىَشديح األٗىٚ /  اىرفاصٞو

 (42اىَشديح األٗىٚ / ٍقذٍح فٜ ذنْ٘ى٘جٞا اىَعيٍ٘اخ )

 44 اىعذد اىنيٜ:

  اىغثد اىًٞ٘:

 2/2/2112 اىراسٝخ:

  

 خ

قغٌ ّظٌ اىَعيٍ٘اخ 

اىذاع٘تٞح / ٍقذٍح 

فٜ ذنْ٘ى٘جٞا 

 اىَعيٍ٘اخ

قغٌ عيً٘ اىذاع٘ب 

 / ذفاضو ٗذناٍو

قغٌ ّظٌ اىَعيٍ٘اخ 

اىذاع٘تٞح / ٍقذٍح فٜ 

 ذنْ٘ى٘جٞا اىَعيٍ٘اخ

قغٌ عيً٘ اىذاع٘ب 

 / ذفاضو ٗذناٍو

قغٌ ّظٌ اىَعيٍ٘اخ 

اىذاع٘تٞح / ٍقذٍح 

فٜ ذنْ٘ى٘جٞا 

 اىَعيٍ٘اخ

اع٘ب / قغٌ عيً٘ اىذ

 ذفاضو ٗذناٍو

1 
ٍصطفٚ ّضاس عيٞ٘ٛ 

 ٗادٛ
 ٍشٗج عيٜ ماظٌ ىفرٔ ادٝاُ عثاط ماظٌ ٍذَذ عيٜ سٝاض دَضج

صٝذ ٍضش إتشإٌٞ 

 سعذ

ّ٘س اىٖذٙ طاىة دغِ 

 دشتٜ

2 
ٍقرذٙ عيٜ دغِ 

 صاىخ

عيٜ شٖٞذ عثذ 

 اىضٕشٓ عثٞذ
 أفشاح جثاس عيٜ عثاط

ٍغيٌ غاٌّ عثذ 

 اىضٕشٓ جاعٌ

عشٍذ مشٌٝ عثذ 

 مشٌٝ اىذغِٞ

ّ٘س اىٖذٙ عالء شامش 

 ٕادٛ

3 
ٍالك شَخٜ جاتش 

 مشدٛ

عيٜ قذطاُ ٍاىل 

 ماظٌ
 أٍْ عاده فيٞخ دغِ

ٍصطفٚ دغِ 

 عثادٛ دغِٞ

عشٙ صادة جاتش 

 دذاٗٛ

ّ٘س مشٌٝ شَشاُ 

 ت٘ٝذس

4 
ٍْرظش ٍذَذ جاعٌ 

 دغِ

عٞغٚ صثاس جٞاد 

 عيج
 ٍصطفٚ عثاط ماظٌ اٍٞش قذطاُ ععٞذ ماظٌ

عيٞو ٍذغِ ساشذ 

 دَضج

دٓ ٍذَذ دَضج ٗس

 عث٘د

5 
ٍْرٖٚ خضٞش ّٗاط 

 عثذ هللا

غذٝش عيٜ ٝذٞٚ 

 دغُ٘
 ٍصطفٚ ٍْٖذ ٕادٛ اٝٔ دغِٞ ساضٜ عإٜ

صفاء عيٜ ٕادٛ 

 فيٞخ
 دغِٞ فاضو ّجٌ

6 
ٕادٛ دغِ ٕادٛ 

 دغِٞ

غفشاُ صادق ٍٖذٛ 

 دغُ٘

جعفش ٍٖذٛ ٍذَذ 

 عشداُ

ٍؤٍو سٝاض عثذ 

 اىجيٞو ساضٜ

ضادٜ عالٗٛ فيٞخ 

 دخٞو
 اػمشاس عثاط مش

7 
ٕاىٔ جْذٛ ذشمٜ 

 شْاٗج

فاطَٔ اىضٕشاء دش 

 داذٌ داٗد
 ٍؤٍو ٍذَذ مشٌٝ داذٌ مشٌٝ عثاط جاعٌ

عثاط ّعَح ّعٞظ 

 عجٞو

دغِٞ دغِ جاتش 

 دغِٞ

4 
ٕثٔ عثذ اىناظٌ 

 عشٝاُ عزاب
 السا ىؤٛ ٕادٛ عيٜ

دغِٞ دَضج دغِٞ 

 عثذ
 ٍٞثٌ فاسط خضش

عثذ هللا دغِٞ ٗدٞذ 

 عيٜ

دغِٞ صادق 

 عثذاىذغِٞ عثذ عيٜ

2 
ٕثٔ ّاظٌ مشٌٝ عثذ 

 اىذغِ

ٍذَذ دامٌ دغِ 

 ٍذَذ

دغِٞ سصاق عٖٞو 

 داغش

ّادٝٔ جعفش ٍٖذٛ 

 عيٜ

عثذ هللا مشٌٝ عثذ هللا 

 ٍذَذ

ادَذ ٍذَذ عضٝض 

 ٍذَذ

11 
ٕزاه جَٞو دغِ 

 دَذ
 دغِٞ ماٍو دداً صٍاط ٍذَذ سعذ جفاخ

ّثأ ّاظٌ عزاب 

 عَشاُ

عيٜ ثاٍش ٕاشٌ 

 خضٞش
 اصٕش أّ٘س ٍقذاد

11 
إتشإٌٞ عثذ اىذغِٞ 

 ذشمٜ ج٘ٝش

ٍذَذ ععذ عيٜ 

 ماظٌ
 د٘ساء مشٌٝ دَٞذ دغِ

ّثأ ّجاح صاىخ 

 طاسػ

عيٜ ٗاىٜ جٖاد 

 عثاط
 اععذ دثٞة غاٌّ

12 
اتٚ اىذغِ عيٜ عثذ 

 اىجثاس

ٍذَذ ٍذغِ عيٜ 

 ٍذى٘ه

رٗ اىفقاس ٍٞثٌ صادة 

 ٕاشٌ

ّشجظ ٍٞثٌ جثاس 

 دَضٓ

غذٝش ادغاُ عيٞ٘ٛ 

 دَضج
 إتشإٌٞ عراس إتشإٌٞ

13 
اتٜ رس دغِٞ دَضج 

 عثذ

ٍذَذ ٍذَ٘د ع٘اد 

 فشٕ٘د

صٕشاء عالً ادٝثظ 

 عثاط
 ّغٌ صثاس دغِٞ جثش

غذٝش فالح دغِ 

 ٕاشٌ
 جعفش ذشمٜ داش٘ػ

14 
ادَذ صالح دغِ 

 ماظٌ
 ّ٘س اىٖذٙ اٝاد ٍجٞذ صٕشاء مشٌٝ جاتش خشِ ٍذَذ ٍْص٘س ٍذَذ

فاطَح جاتش ٍذَذ 

 ىفرح
 ذ االئَحجْاخ ٍٖذٛ عث

  


