
أكاديمية أو مذيرية إقليمية للتعييهأكاديمية التعييهاألكاديمية األصليةالمذيرية األصليةاإلطاررقم التأجيراإلسم والىسب.ت.ر

يىالي يعمىبفاص يكُاص انذار انثيضاء ططاخ  (ج)ذمُي1587018يزواٌ انصفا1

انزتاط طال انمُيطزجانزتاط طال انمُيطزج انذار انثيضاء ططاخ  تُظهيًاٌ(ج)ذمُي1160745عثذ انهادي نغشال2

انذاجةفاص يكُاص انذار انثيضاء ططاخ  ططاخ(ج)ذمُي1587060أطايح ساسيح3

انذاخهح وادي انذهةانذاخهح وادي انذهة انذار انثيضاء ططاخ  يذيىَح(ج)ذمُي1160757َجية رسولي4

طىص ياطح طىص ياطح انعيىٌ انظاليح انذًزاء(ج)ذمُي1171276دظٍ انًزواَي5

 لهعح انظزاغُحيزاكغ أطفيتُي يالل خُيفزجأسيالل(ج)ذمُي1407685عثذ انصادق انفزي6

 ػيؼاوجيزاكغ أطفيتُي يالل خُيفزجأسيالل(ج)ذمُي1407686َثيم انخهفي7

وجذج أَجادانؼزقطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًح(ج)ذمُي1585065دمحم اتزاهيى8

فاص يكُاصفاص يكُاصطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًح(ج)ذمُي1407677هؼاو دًادي9

صفزوفاص يكُاصطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًح(ج)ذمُي1407681اطًاعيم لاب10

فاص يكُاصفاص يكُاصفاص يكُاصصفزو(ج)ذمُي1585057جًال َىفهي11

طُجح ذطىاٌ انذظيًحطُجح ذطىاٌ انذظيًحفاص يكُاصيكاص-فاص(ج)ذمُي1160779عثذ انذفيع صذولي12

يزاكغ آطفييزاكغ أطفي انذار انثيضاء ططاخ  (ج)طثية1281483طُاء انىافي13

انزتاط طال انمُيطزج انزتاط طال انمُيطزجطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًح(ج)طثية1596668ادريض تُؼافيح14

انذاخهح وادي انذهةانذاخهح وادي انذهةانذاخهح وادي انذهةوادي انذهة(ج)يرصزف1582566دمحمعهي كًال15

 انًضيك انفُيذقطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذاخهح وادي انذهةوادي انذهة(ج)يرصزف1679836دمحم كهىح16

انزتاط طال انمُيطزجانزتاط طال انمُيطزج انذار انثيضاء ططاخ  (ج)يرصزف1592737دمحم دًاذي17

يزاكغيزاكغ أطفي انذار انثيضاء ططاخ  (ج)يرصزف1585450يزيى انذكزي18

انذىسيزاكغ أطفي انذار انثيضاء ططاخ  تزػيذ(ج)يرصزف1582438ػايح تٍ ضهىل19

انًذًذيحانذار انثيضاء ططاخ انذار انثيضاء ططاخ  تُظهيًاٌ(ج)يرصزف398816طعيذ كزدادي20

2016لسىة  (التقىيىن و المتصرفىن و المهىذسىن و األطباء)وتيجة الحركة االوتقالية الخاصة باألطرالمشتركة 
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انُاظىرانؼزقانؼزقانُاظىر(ج)يرصزف1402616عهي انًعرصًي21

 انًضيك انفُيذقطُجح ذطىاٌ انذظيًحانعيىٌ انظاليح انذًزاءانظًارج(ج)يرصزف1592777خانذ انثهىلي22

صفزوفاص يكُاصانعيىٌ انظاليح انذًزاء(ج)يرصزف1582508يعكىب نعزج23

أوطزدانذاخهح وادي انذهةانعيىٌ انظاليح انذًزاءتىجذور(ج)يرصزف1582520انغانيح اتيه24

 انصخيزاخ ذًارجانزتاط طال انمُيطزجتُي يالل خُيفزجأسيالل(ج)يرصزف1548605فاطًح إيذار25

 تٍ طهيًاٌانذار انثيضاء ططاختُي يالل خُيفزجأسيالل(ج)يرصزف1679795دمحم انماطًي26

 انذي انذظُيانذار انثيضاء ططاختُي يالل خُيفزجانفميه تٍ صانخ(ج)يرصزف1551271يىطف يكزو27

تُي يالل خُيفزجتُي يالل خُيفزجتُي يالل خُيفزجانفميه تٍ صانخ(ج)يرصزف1582488فاطًح راػذي28

انذاجةفاص يكُاصتُي يالل خُيفزجخُيفزج(ج)يرصزف1264393عادل تٍ عذي29

 انًضيك انفُيذقطُجح ذطىاٌ انذظيًحدرعح ذافيالندييذند(ج)يرصزف1680591َاديح َاصزي30

درعح ذافيالنددرعح ذافيالنددرعح ذافيالندييذند(ج)يرصزف1582571ياطيٍ نضُاض31

فاص يكُاصفاص يكُاصطىص ياطحإَشكاٌ أيد يهىل(ج)يرصزف1679821كزيى انركفاوي32

طىص ياطح طىص ياطحطىص ياطحطاطا(ج)يرصزف1306608دظٍ انعهىي33

يزاكغ أطفييزاكغ أطفيطىص ياطح(ج)يرصزف1175984عثذ هللا دساكيض34

 انصخيزاخ ذًارج انزتاط طال انمُيطزجطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًح(ج)يرصزف1266038يُيز انهالني35

 طيذي تُىرانذار انثيضاء ططاخطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًح(ج)يرصزف1592730جىاد لاطًي36

انُاظىرانؼزقطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًح(ج)يرصزف1368221ياطيٍ تٍ ادريىع37

 انذي انذظُيانذار انثيضاء ططاخطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًح(ج)يرصزف1585434ياطيٍ رسوق38

فاص يكُاصفاص يكُاصطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًح(ج)يرصزف1548564دمحم لُىع39

فاص يكُاصفاص يكُاصطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًح(ج)يرصزف1401954َثيم أوعزية40

فاص يكُاصفاص يكُاصطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًح(ج)يرصزف1548680َشهح كيظي41

انؼزقانؼزقطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًح(ج)يرصزف1585436عثذ انذًيذ اذثاذيد42

يزاكغ آطفييزاكغ أطفيطُجح ذطىاٌ انذظيًحانًضيك انفُيذق(ج)يرصزف1238944عثذ هللا اخهيفا43

ذطىاٌطُجح ذطىاٌ انذظيًحطُجح ذطىاٌ انذظيًحانًضيك انفُيذق(ج)يرصزف347380دظٍ تُىَح44

 انصخيزاخ ذًارجانزتاط طال انمُيطزجطُجح ذطىاٌ انذظيًحانًضيك انفُيذق(ج)يرصزف1403881أدًذ جهىني45
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طُجح ذطىاٌ انذظيًحطُجح ذطىاٌ انذظيًحطُجح ذطىاٌ انذظيًحػفؼاوٌ(ج)يرصزف1579846طارج اركيك46

فاص يكُاصفاص يكُاصطُجح ذطىاٌ انذظيًحطُجح أصيهح(ج)يرصزف1282440هاجز تُيض47

خُيفزج تُي يالل خُيفزجفاص يكُاصانذاجة(ج)يرصزف1679854اترظاو اتى سيذ 48

فاص يكُاصفاص يكُاصفاص يكُاصتىنًاٌ(ج)يرصزف1679900وصال انًزاتظ49

انخًيظاخ انزتاط طال انمُيطزجفاص يكُاصذاسج(ج)يرصزف1119282دظٍ انكزطيظ50

 انصخيزاخ ذًارجانزتاط طال انمُيطزجفاص يكُاصذاوَاخ(ج)يرصزف1234859تٍ تىتكز يزاد51

فاص يكُاصفاص يكُاصفاص يكُاصصفزو(ج)يرصزف1548688طعاد سهيز52

يىالي يعمىبفاص يكُاصفاص يكُاصصفزو(ج)يرصزف1582449عثذ انذًيذ ػاوع53

يىالي يعمىبفاص يكُاصفاص يكُاصصفزو(ج)يرصزف1679831دمحم أَذنظي54

فاص يكُاصفاص يكُاصفاص يكُاصصفزو(ج)يرصزف1679842إنهاو يغزاوي55

فاص يكُاصفاص يكُاصفاص يكُاصصفزو(ج)يرصزف1679848وفاق اذثاذى56

 ذطىاٌطُجح ذطىاٌ انذظيًحفاص يكُاصيكُاص(ج)يرصزف749888َاجيح االيغاري57

انظًارجانعيىٌ انظاليح انذًزاءكهًيى واد َىٌ(ج)يرصزف1582525ييًىَح انعهىي58

ػفؼاوٌطُجح ذطىاٌ انذظيًحكهًيى واد َىٌ(ج)يرصزف1403861دمحم  خزتىع59

كهًيى واد َىٌكهًيى واد َىٌكهًيى واد َىٌكهًيى(ج)يرصزف1269341عشيش صذيك60

كهًيى واد َىٌكهًيى واد َىٌكهًيى واد َىٌكهًيى(ج)يرصزف1582558نذظٍ ديذا61

يزاكغ آطفييزاكغ أطفييزاكغ اطفيانذىس(ج)يرصزف1592761راَيح انىطفي62

طال انزتاط طال انمُيطزجطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًحيهُذص1679886عصاو عًزي63

انؼزقانؼزقطُجح ذطىاٌ انذظيًحانذظيًحيهُذص1680575عثذ هللا انهثزي64

انمُيطزجانزتاط طال انمُيطزجانزتاط طال انمُيطزجانخًيظاخدونح (ج)يهُذص1406145انذظٍ ألثيم ذهًظاَي65

يزاكغ آطفييزاكغ أطفييزاكغ اطفيلهعح انظزاغُحدونح (ج)يهُذص1551330دمحم صذلي66

طيذي لاطىانزتاط طال انمُيطزجانزتاط طال انمُيطزجطيذي طهيًاٌيعًاري (ج)يهُذص1160681انذظٍ انخذيى67

شارهتا:ملحوظة جناز رسائل التعيني للمعنيني ابلأمر اذلين مت وضعهم رهن ا  .تتوىل الأاكدميية املس تقبةل ا 
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