
أكاديمية التعييناألكاديمية األصليةالمديرية األصليةاإلطاررقم التأجيراإلسم والنسب.ت.ر
المديرية االقليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

عٍٍ عىدةانصخٍزاث حًبرةانزببط طال انمٍُطزةانزببط طال انمٍُطزةانزببط(ة)إداري (ة)يظبعذ61712عثًبٌ بُخهبي1ً

انصخٍزاثانصخٍزاث حًبرةانزببط طال انمٍُطزةانعٍىٌ  انظبلٍت انحًزاء انعٍىٌ(ة)إداري (ة)يظبعذ886749حفٍظت أوحزبت2

خٍُفزةخٍُفزةبًُ يالل خٍُفزةبًُ يالل خٍُفزةخٍُفزة(ة)إداري (ة)يظبعذ1402826حبفظ ببعشٌشي3

انعٍبٌذةطالانزببط طال انمٍُطزةطُجت حطىاٌ انحظًٍتحطىاٌ(ة)إداري (ة)يظبعذ1441547فبطًت حُبغج4

طُجت انًذٌُتطُجت اصٍالطُجت حطىاٌ انحظًٍتطُجت حطىاٌ انحظًٍتوساٌ(ة)إداري (ة)يظبعذ1126173دمحم يصببح5ً

جهٍشيزاكغيزاكغ اطفًفبص يكُبصإفزاٌ(ة)إداري (ة)يظبعذ77957انحظٍٍ وعجى6

وطالٌيكُبصفبص يكُبصفبص يكُبصيكُبص(ة)إداري (ة)يظبعذ1559509حُبٌ انمطب7ً

انىكىوطبطبطىص يبطتكهًٍى واد َىٌطٍذي إفًُ(ة)إداري (ة)يظبعذ1398366انبؼٍز هًبد8

آطفً انبهذٌتآطفًيزاكغ اطفًيزاكغ اطفًآطفً(ة)إداري (ة)يظبعذ870952طًبر يٍهٍض9

انصخٍزاثانصخٍزاث حًبرةانزببط طال انمٍُطزةيزاكغ اطفًلهعت انظزاغُت(ة)إداري (ة)يظبعذ93261َبدٌت رٌشا10ًَ

بئز كُذوسأوطزدانذاخهت وادي انذهبانذاخهت وادي انذهبوادي انذهب(ة)حمًُ (ة)يظبعذ335365طٍذ انًخخبر أحُب11ٌ

بئز كُذوسأوطزدانذاخهت وادي انذهبانذاخهت وادي انذهبوادي انذهب(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1126201انعبنٍت بىبٍج12

عٍٍ انؼكعٍٍ انؼكانذار انبٍضبء ططبثانذار انبٍضبء ططبثابٍ ايظٍك(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1439453َبجً بىَعبٌى13

أكبدٌزاكبدٌز اداوحُبٌطىص يبطتانذار انبٍضبء ططبثانجذٌذة(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1369518انحظٍ أجذاع14

بهذٌت اسيىرانجذٌذةانذار انبٍضبء ططبثانذار انبٍضبء ططبثانجذٌذة(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1441274دمحم حبطذي15

طٍذي عهً بٍ حًذوعانجذٌذةانذار انبٍضبء ططبثانذار انبٍضبء ططبثانجذٌذة(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1403161عببص انخىك16ً

بىجذوربىجذورانعٍىٌ انظبلٍت انحًزاءانذار انبٍضبء ططبثانجذٌذة(ة)حمًُ (ة)يظبعذ335282انظبنك بكُب17

انذاخهتوادي انذهبانذاخهت وادي انذهبانذار انبٍضبء ططبثأَفب- انذار انبٍضبء (ة)حمًُ (ة)يظبعذ335340خذٌجت حىَظ18ً

انعٍبٌذةطالانزببط طال انمٍُطزةانذار انبٍضبء ططبثبُظهًٍبٌ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1442412خذٌجت أوهزو19

بهذٌت طٍذي بُىرطٍذي بُىرانذار انبٍضبء ططبثانذار انبٍضبء ططبثطٍذي بُىر(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1442205رضى إطعذ20

آطفًآطفًيزاكغ اطفًانذار انبٍضبء ططبثطٍذي بُىر(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1441271عبذ هللا بكبر21

طٍذي بُىرطٍذي بُىرانذار انبٍضبء ططبثانذار انبٍضبء ططبثطٍذي بُىر(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1442171يصطفى فٍض22ً

2016هتيجة احلركة الاهتقالية اخلاصة ابملساعدين الإداريني و املساعدين التقنيني لس نة 
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بىجذوربىجذورانعٍىٌ انظبلٍت انحًزاءانذار انبٍضبء ططبثطٍذي بُىر(ة)حمًُ (ة)يظبعذ335692انُبجً انظعٍذي23

انبزاػىةانخًٍظبثانزببط طال انمٍُطزةانزببط طال انمٍُطزةانخًٍظبث(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1442223انحبج انببن24ً

بًُ يبنكانمٍُطزةانزببط طال انمٍُطزةانزببط طال انمٍُطزةانزببط(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1398634انزٌبحً انهجهىج25

احصٍٍطالانزببط طال انمٍُطزةانزببط طال انمٍُطزةانزببط(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1262891عبذ انجببر انًُصىري26

حًبرةانصخٍزاث حًبرةانزببط طال انمٍُطزةانزببط طال انمٍُطزةانزببط(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1403377ربٍعت كبرا27

انذاخهتوادي انذهبانذاخهت وادي انذهبانؼزقبزكبٌ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1403213حىرٌت دحًب28ًَ

انعٍىٌحبورٌزثانؼزقانؼزقحبورٌزث(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1398882احًذ بهعزب29ً

أكبدٌزاكبدٌز اداوحُبٌطىص يبطتانؼزقوجذة أَكبد(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1439567يصطفى داود30

كهًٍىكهًٍىكهًٍى واد َىٌانعٍىٌ  انظبلٍت انحًزاء انعٍىٌ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1441731انحظٍٍ انىثبل31ً

انزكبدةحشٍَجطىص يبطتانعٍىٌ  انظبلٍت انحًزاء انعٍىٌ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ847329انحظٍٍ اعبالوي32

انكذٌت انبٍضبءحبروداَجطىص يبطتانعٍىٌ  انظبلٍت انحًزاء انعٍىٌ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1310637عهً طبهزي33

انعٍىٌ انبهذٌتانعٍىٌانعٍىٌ انظبلٍت انحًزاءانعٍىٌ  انظبلٍت انحًزاءانظًبرة(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1441310عبذهللا بببىسٌذ34

كهًٍىكهًٍىكهًٍى واد َىٌانعٍىٌ  انظبلٍت انحًزاءانظًبرة(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1442581عهً كزيبط35

انحبجبانحبجبفبص يكُبصبًُ يالل خٍُفزةأسٌالل(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1403090طعٍذ فمٍز36

بهذٌت خٍُفزةخٍُفزةبًُ يالل خٍُفزةبًُ يالل خٍُفزةأسٌالل(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1559791عبذ انزحًبٌ اوبٍ احظب37ٌٍ

بهذٌت أسٌاللأسٌاللبًُ يالل خٍُفزةبًُ يالل خٍُفزةأسٌالل(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1440450يىحى جىهزي38

بهذٌت أسٌاللأسٌاللبًُ يالل خٍُفزةبًُ يالل خٍُفزةأسٌالل(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1403071انحظٍٍ ٍَج غشاَج39

بًُ ياللبًُ ياللبًُ يالل خٍُفزةبًُ يالل خٍُفزةانفمٍه بٍ صبنح(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1369204َعًٍت انخببع40

انعٍىٌانعٍىٌانعٍىٌ انظبلٍت انحًزاءبًُ يالل خٍُفزةانفمٍه بٍ صبنح(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1310634يىحى اسكبغ41ٍ

يزٌزثخٍُفزةبًُ يالل خٍُفزةبًُ يالل خٍُفزةخٍُفزة(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1441117احًبد اجعى42

انزػٍذٌتانزػٍذٌتدرعت حبفٍالنجدرعت حبفٍالنجانزػٍذٌت(ة)حمًُ (ة)يظبعذ77593دمحم اوجعب43

انزٌغيٍذنجدرعت حبفٍالنجدرعت حبفٍالنجيٍذنج(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1262387طزي حذو44
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انظًبرةانظًبرةانعٍىٌ انظبلٍت انحًزاءدرعت حبفٍالنجورسساث(ة)حمًُ (ة)يظبعذ335277نحبٍب انذاودي45

طٍذي بٍبًػخىكت اٌج بهبطىص يبطتطىص يبطتأكبدٌز إداوحُبٌ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1558985انحظٍ أسفبض46

حزبٍميزاكغيزاكغ اطفًطىص يبطتحبروداَج(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1125793ٌبيُت طبن47ًً

بزػٍذبزػٍذانذار انبٍضبء ططبثطىص يبطتطبطب(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1441308سٌُب حًٍخى48

انعٍىٌانعٍىٌانعٍىٌ انظبلٍت انحًزاءطُجت حطىاٌ انحظًٍتانحظًٍت(ة)حمًُ (ة)يظبعذ326750احظٍه بٍُح49ً

انفٍُذقانًضٍك انفٍُذقطُجت حطىاٌ انحظًٍتطُجت حطىاٌ انحظًٍتانحظًٍت(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1310868فخٍحت اسَبك50ً

انًُبرةيزاكغيزاكغ اطفًطُجت حطىاٌ انحظًٍتانًضٍك انفٍُذق(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1262433يهٍكت ػكٍزع51

انًهذٌتانمٍُطزةانزببط طال انمٍُطزةطُجت حطىاٌ انحظًٍتوساٌ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1398756احًذ كزاو52

انمصز انكبٍزانعزائغطُجت حطىاٌ انحظًٍتطُجت حطىاٌ انحظًٍتوساٌ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1403627دمحم صًزي53

اسروإفزاٌفبص يكُبصفبص يكُبصإفزاٌ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1441986عبذ انمبدر ػىرار54

حبوجطبثانحبجبفبص يكُبصفبص يكُبصانحبجب(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1439674انًخخبر حبجت55

يٍظىربىنًبٌفبص يكُبصفبص يكُبصبىنًبٌ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1369050حظٍ نشعبر56

طكىرة أيذاسبىنًبٌفبص يكُبصفبص يكُبصبىنًبٌ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1441955عهً أغزب57ً

إًٌىسار يزيىػتبىنًبٌفبص يكُبصفبص يكُبصبىنًبٌ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1402449عهً كزوو58

حبسةحبسةفبص يكُبصفبص يكُبصحبسة(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1441857دمحم بىٍَف59

حبسةحبسةفبص يكُبصفبص يكُبصحبسة(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1439561انذاٌى فزكخ60ً

يكُبطت انؼزلٍتحبسةفبص يكُبصفبص يكُبصحبسة(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1402411عهى اعًبرة61

اوالد اسببٌزحبسةفبص يكُبصفبص يكُبصحبسة(ة)حمًُ (ة)يظبعذ375662حًٍذ اعًبرة62

عٍٍ عبئؼتحبوَبثفبص يكُبصفبص يكُبصحبوَبث(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1441937ادمحم بهىط63

حبوَبث انبهذٌتحبوَبثفبص يكُبصفبص يكُبصحبوَبث(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1311243عبذ انهطٍف لذوري64

حبوَبث انبهذٌتحبوَبثفبص يكُبصفبص يكُبصحبوَبث(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1402392َبٍم انًشاب65ً

حبوَبث انبهذٌتحبوَبثفبص يكُبصفبص يكُبصحبوَبث(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1125743يحظٍ انبٍُبوي66
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كالسحبوَبثفبص يكُبصفبص يكُبصحبوَبث(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1439551عبذ انحًٍذ انًظك67ًٍُ

لزٌت ببدمحمحبوَبثفبص يكُبصفبص يكُبصحبوَبث(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1439558عالل انٍببض68

صفزو انبهذٌتصفزوفبص يكُبصفبص يكُبصصفزو(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1402550نحظٍ انزػٍب69ً

يكُبصيكُبصفبص يكُبصفبص يكُبصيكُبص(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1439710عبذ انعشٌش يبنك70ً

يكُبص انبهذٌتيكُبصفبص يكُبصفبص يكُبصيكُبص(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1559519ٌطى رسوق71

يكُبص انبهذٌتيكُبصفبص يكُبصفبص يكُبصيكُبص(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1310546دمحم انًُبط72ً

يكُبص انبهذٌتيكُبصفبص يكُبصفبص يكُبصيكُبص(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1285685عبذ انهطٍف كٍذا73

بىٌشكبرٌكهًٍىكهًٍى واد َىٌكهًٍى واد َىٌكهًٍى(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1440378دمحم رحٍى74

حٍىغشاطٍذي افًُكهًٍى واد َىٌكهًٍى واد َىٌكهًٍى(ة)حمًُ (ة)يظبعذ728310طعٍذ أبذار75

يظخًطٍذي افًُكهًٍى واد َىٌكهًٍى واد َىٌكهًٍى(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1310013دمحم بىػكىض76

يزاكغيزاكغيزاكغ اطفًيزاكغ اطفًانحىس(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1441185فخٍحت واسهىو77

جهٍشيزاكغيزاكغ اطفًيزاكغ اطفًيزاكغ(ة)حمًُ (ة)يظبعذ1439827رحبل بهمبض78ً

شارهتا مع رضورة الأخذ بعني الاعتبار جامعة التعيني:ملحوظة جناز رسائل التعيني للمعنيني ابلأمر اذلين مت وضعهم رهن اإ .تتوىل الأاكدميية املس تقبةل اإ
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