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اٌذاخٍحوادٌ اٌذهةاٌذاخٍح وادٌ اٌذهةاٌذاخٍح وادٌ اٌذهةأوطزدِهاَ ادارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك59686ِزَُ اٌّاِى1ْ

ِزص اٌظٍطاْاٌفذاء ِزص اٌظٍطاْاٌذار اٌثُضاء ططاخاٌذار اٌثُضاء ططاخػُٓ اٌؼكِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك383711ُِٕح ِؼّاع2

طُذٌ ػثّاْاتٓ اِظُهاٌذار اٌثُضاء ططاخاٌذار اٌثُضاء ططاخػُٓ اٌؼكِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك141298ٌذظٓ خٍف3ٍ

اٌؼُىْاٌؼُىْاٌؼُىْ اٌظالُح اٌذّزاءاٌزتاط طال اٌمُٕطزجطُذٌ لاطُِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك329332دّذٌ وزِاع4

ساَىإٌاظىراٌؼزقاٌؼزقإٌاظىرِهاَ ادارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك740701ػثذاٌذك تٕهذ5ٌ

وجذجوجذج أىاداٌؼزقاٌؼزقإٌاظىرِهاَ ادارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك178692اٌٍُّىد دّىع6

اروّاْإٌاظىراٌؼزقاٌؼزقإٌاظىرِهاَ ادارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك64545دمحم لز7ٍَٕ

ادذادْإٌاظىراٌؼزقاٌؼزقإٌاظىرِهاَ ادارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك1158533خاٌذ ٌؼىر8

وجذج اٌثٍذَحوجذج أىاداٌؼزقاٌؼزقفجُجِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك1115112دمحم خًٍُ اٌىدغُز9ٌ

وجذج اٌثٍذَحوجذج أىاداٌؼزقاٌؼزقفجُجِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك745675فزَذج وظا10ٍٔ

وجذج اٌثٍذَحوجذج أىاداٌؼزقاٌؼزقفجُجِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك61193ػثذ اٌٍطُف ٌىذ11ً

وٍُُّوٍُُّوٍُُّ واد ٔىْاٌؼُىْ  اٌظالُح اٌذّزاءاٌظّارجِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك724113تىتاوز إٌّجاح12

وٍُُّوٍُُّوٍُُّ واد ٔىْاٌؼُىْ  اٌظالُح اٌذّزاءاٌظّارجِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك58315اٌظاٌه تزتاع13

وٍُُّوٍُُّوٍُُّ واد ٔىْاٌؼُىْ  اٌظالُح اٌذّزاءاٌظّارجِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك63597ػثذ اٌؼشَش ػثُذج14

فُ أودٌتٍٕ ِاليتٍٕ ِالي خُٕفزجتٍٕ ِالي خُٕفزجتٍٕ ِاليِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك165722اٌّصطفً اٌضى15

وٍُُّوٍُُّوٍُُّ واد ٔىْطىص ِاطحاػرىوح أَد تاهاِهاَ ادارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك1175105اطّاػًُ اوراػ16ٍ

اٌُىطفُحاٌزتاطاٌزتاط طال اٌمُٕطزجطىص ِاطحإٔشواْ أَد ٍِىيِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك1181937خذَجح ٔاد17ٌ

وجذجوجذج أىاداٌؼزقطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحاٌذظُّحِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك1180940ٔجاج سروُظ18

اٌُىطفُحاٌزتاطاٌزتاط طال اٌمُٕطزجطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحاٌؼزائغِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك176047دظٓ تٍذُّزج19

ذطىاْذطىاْطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحذطىاِْهاَ ادارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك724928دمحم ِىٔا20

اٌثهاًٌُصفزوفاص ِىٕاصطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحذطىاِْهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك1235598رجاء ػزػىر21

جزطُفجزطُفاٌؼزقفاص ِىٕاصذاسجػًّ ادارٌااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك864118ٍُِىح اٌفزر22

2016هتيجة احلركة الاهتقالية اخلاصة ابمللحقني الرتبويني و ملحقي الاقتصاد و الإدارة لس نة 

Page 1 de 5



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

للتعيين
جماعة التعيين

2016هتيجة احلركة الاهتقالية اخلاصة ابمللحقني الرتبويني و ملحقي الاقتصاد و الإدارة لس نة 

أوذايفاصفاص ِىٕاصفاص ِىٕاصذاؤاخِهاَ ادارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك1114016أٔض اٌىزٔا23ٍٔ

وٍُُّوٍُُّوٍُُّ واد ٔىْوٍُُّ واد ٔىْوٍُُِّهاَ ادارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك204713دمحم صّار24

طُذٌ َىطف تٓ ػٍٍِزاوغِزاوغ اطفٍِزاوغ اطفٍاٌذىسِهاَ ادارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك58597دمحم ارتُر25ٍ

طؼادجِزاوغِزاوغ اطفٍِزاوغ اطفٍاٌذىسِهاَ ادارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك383145ػثذ اٌىادذ اٌؼزاط26

إٌّارجِزاوغِزاوغ اطفٍِزاوغ اطفٍاٌذىسِهاَ ادارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك1154481طىُِح تذّى27

اٌؼُىْاٌؼُىْاٌؼُىْ اٌظالُح اٌذّزاءِزاوغ اطفٍِزاوغِهاَ إدارَحااللرصاد واإلدارج (ج)ٍِذك362865ػثذ اٌغٍٕ اٌظا28ٌٍّ

اٌؼُىْاٌؼُىْاٌؼُىْ اٌظالُح اٌذّزاءاٌذاخٍح وادٌ اٌذهةوادٌ اٌذهةِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680155ػثذ هللا تىذُّد29

تٍفاعاػرىوح اَد تاهاطىص ِاطحاٌذاخٍح وادٌ اٌذهةوادٌ اٌذهةِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680153طٍُّاْ اٌزد30ٍُّ

ِىالٌ ػثذ هللااٌجذَذجاٌذار اٌثُضاء ططاخاٌذار اٌثُضاء ططاخاٌجذَذج(ج)ِذضز(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1590284طهاَ اٌمزِىد31ٌ

اٌجذَذج اٌثٍذَحاٌجذَذجاٌذار اٌثُضاء ططاخاٌذار اٌثُضاء ططاخاٌجذَذجِذضزج ِخرثز(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1591756إٌهاَ اٌؼّزا32ٍٔ

اٌجذَذج اٌثٍذَحاٌجذَذجاٌذار اٌثُضاء ططاخاٌذار اٌثُضاء ططاخاٌجذَذج(ج)ِذضز(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1590294ػثذ هللا اٌّظىوز33

طُذٌ تىلٕاديطالاٌزتاط طال اٌمُٕطزجاٌذار اٌثُضاء ططاخاٌجذَذجِؼُذ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1590268ِٕصىر تٍغٍُضح34

اٌّؼىراٌفذاء ِزص اٌظٍطاْاٌذار اٌثُضاء ططاخاٌذار اٌثُضاء ططاخاٌفذاء ِزص اٌظٍطاْ(ج)ِؼُذ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك884293ٔادَح اٌظّاد35ٍ

وجذجوجذج أىاداٌؼزقاٌذار اٌثُضاء ططاخِىالٌ رػُذِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680526دمحم ػثُشج36

وجذجوجذج أىاداٌؼزقاٌزتاط طال اٌمُٕطزجاٌصخُزاخ ذّارجإدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680314ٍُِىح ػاوع37

اٌمُٕطزجاٌمُٕطزجاٌزتاط طال اٌمُٕطزجاٌزتاط طال اٌمُٕطزجاٌمُٕطزج(ج)ِؼُذ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680262ادمحم أجزد38ٌ

ػُٓ وزِحِىٕاصفاص ِىٕاصاٌزتاط طال اٌمُٕطزجاٌمُٕطزج(ج)ِؼُذ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680263هذي تىز39ٌ

ِجاطِىٕاصفاص ِىٕاصاٌزتاط طال اٌمُٕطزجاٌمُٕطزج(ج)ِؼُذ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680259اٌذظُٓ أتزط40ٍٍ

طثغ رواضٍِىالٌ َؼمىبفاص ِىٕاصاٌزتاط طال اٌمُٕطزجطالإدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680340ٔادَح اٌطُث41ٍ

اٌّهذَحاٌمُٕطزجاٌزتاط طال اٌمُٕطزجاٌزتاط طال اٌمُٕطزجطُذٌ طٍُّاِْهاَ أخزي(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك329099طُّزج دٕىخ42

وجذجوجذج أىاداٌؼزقاٌؼزقإٌاظىرِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك697432دمحم خٍُفح43

إٌاظىرإٌاظىراٌؼزقاٌؼزقإٌاظىرِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك707309ػثذاٌذك دٌذ44ٍ
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إٌاظىرإٌاظىراٌؼزقاٌؼزقإٌاظىرِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك696837ادّذ اػٕا45ٍٔ

تٍٕ أصارإٌاظىراٌؼزقاٌؼزقإٌاظىرِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك378778األُِٓ تىطٍها46َ

إٌاظىرإٌاظىراٌؼزقاٌؼزقإٌاظىرِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك281409دمحم جؼُذا47ْ

اهً أجادوجذج أىاداٌؼزقاٌؼزقإٌاظىرِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك945008خُزج سرهى48ٍٔ

إٌاظىرإٌاظىراٌؼزقاٌؼزقإٌاظىرِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك378752دمحم اِجاهذ49

ساَىإٌاظىراٌؼزقاٌؼزقإٌاظىرِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك57195دمحم تما50ٌٍ

ذاورَزخذاورَزخاٌؼزقاٌؼزقذاورَزخِؼُذج(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1277976ٔصُزج تٕخرى51

ذاورَزخذاورَزخاٌؼزقاٌؼزقذاورَزخِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك92355ػثذ اٌٍطُف اَذر52ٌ

ذاورَزخذاورَزخاٌؼزقاٌؼزقذاورَزخِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك288574ادرَض دّى53

تىػزفحفجُجاٌؼزقاٌؼزقفجُجِذضز(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1590321دمحم ػالي54

اٌجذَذجاٌجذَذجاٌذار اٌثُضاء ططاخاٌؼُىْ  اٌظالُح اٌذّزاء اٌؼُىِْذضز(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1591870ػثذ اٌٍطُف اٌزوُث55ٍ

اٌؼُىْ اٌثٍذَحاٌؼُىْاٌؼُىْ اٌظالُح اٌذّزاءاٌؼُىْ  اٌظالُح اٌذّزاءاٌظّارجِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1404385ٌذثُة ٌخضز56

ِهاَحِىٕاصفاص ِىٕاصاٌؼُىْ  اٌظالُح اٌذّزاءتىجذورِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك739364ػثذاٌىزَُ اٌذروَغ57

تٍٕ ِاليتٍٕ ِاليتٍٕ ِالي خُٕفزجاٌؼُىْ  اٌظالُح اٌذّزاءتىجذورِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك725132طؼُذ أوٌؼظز58ٌ

دزتًُِزاوغِزاوغ اطفٍتٍٕ ِالي خُٕفزجأسَاليِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك379003دظٓ أَد دذو59

فُ أودٌتٍٕ ِاليتٍٕ ِالي خُٕفزجتٍٕ ِالي خُٕفزجاٌفمُه تٓ صاٌخِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680170ػثذ اٌزساق اٌصٍث60ٍ

اٌزَغُِذٌددرػح ذافُالٌدتٍٕ ِالي خُٕفزجاٌفمُه تٓ صاٌخِؼُذ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680168دظٓ ِثزون61

ذاسٔاخدورسساخدرػح ذافُالٌدتٍٕ ِالي خُٕفزجاٌفمُه تٓ صاٌخِؼُذ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680171ػثذ اٌغٍٕ فىٔا62ٍٔ

تٍٕ ِاليتٍٕ ِاليتٍٕ ِالي خُٕفزجتٍٕ ِالي خُٕفزجتٍٕ ِاليِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680178اٌؼشَشج واسرو63

تٍٕ ِاليتٍٕ ِاليتٍٕ ِالي خُٕفزجتٍٕ ِالي خُٕفزجتٍٕ ِاليػًّ إدارٌ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك243175ػثذ اٌؼشَش سَش64ٌ

طُذٌ َذٍ سػُزاٌصخُزاخ ذّارجاٌزتاط طال اٌمُٕطزجتٍٕ ِالي خُٕفزجخزَثىحِذضزج(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك241932فاطّح هؼا65َ

اٌفمزاءخزَثىحتٍٕ ِالي خُٕفزجتٍٕ ِالي خُٕفزجخزَثىحِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك866460ٔىاي اٌّؼاهذ66
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وَظالِْىٕاصفاص ِىٕاصدرػح ذافُالٌداٌزػُذَحِؼُذ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680559ضاِى ػائؼح67

اَد ػُّزجاػرىوح اَد تاهاطىص ِاطحدرػح ذافُالٌدورسساخِذضز(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1590377ػثذ اٌزدُُ ِاػُى68

اوالد ذاَّحذارودأدطىص ِاطحدرػح ذافُالٌدورسساخِذضز(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1590351اٌزجزاجٍ اٌجٕى69ٌ

ورسساخورسساخدرػح ذافُالٌددرػح ذافُالٌدورسساخَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680466دافُظح او70ًُٔ

اٌزػُذَحاٌزػُذَحدرػح ذافُالٌدطىص ِاطحإٔشواْ أَد ٍِىيِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680477فاطّح اٌشهزاء ِذٍٔ ػٍى71ٌ

ِزذًُاٌّضُك اٌفُٕذقطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحاٌذظُّحِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك58792دمحم فارص72

ِزذًُاٌّضُك اٌفُٕذقطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحاٌذظُّحِؼُذج(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك973053ٍُِىح اٌثمىد73ٍ

اٌذظُّحاٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحاٌذظُّحِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680366فزدح درتىػ74ٍ

اٌذظُّحاٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحاٌذظُّحِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680367ٔثٍُح اٌرذالو75ٌ

تٍذَح اٌذظُّحاٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحاٌّضُك اٌفُٕذقػًّ إدارٌ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680397أطّاء اٌظىاو76ٍ

وشٔاَح اٌثٍذَحطٕجح أصُالطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحاٌّضُك اٌفُٕذقػًّ إدارٌ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680399فضىي اٌفضى77ٌٍ

تٍذَح اٌذظُّحاٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحاٌّضُك اٌفُٕذقػًّ إدارٌ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680430فاطّح أدّجُك78

ذىاليِىٕاصفاص ِىٕاصطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحطٕجح اصٍُحِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1591866سهُز إٌجاػ79ٍ

(اٌثٍذَح)اِشورْاٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحطٕجح ذطىاْ اٌذظُّحطٕجح اصٍُحِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680405ػثذ اٌىادذ اٌخطات80ٍ

اٌذاجةاٌذاجةفاص ِىٕاصفاص ِىٕاصاٌذاجةِهاَ  إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680558ٌال ػزَفح اتىطُة81

فاصفاصفاص ِىٕاصفاص ِىٕاصذاسجِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك769879فهُّح تٕرها82ٍِ

 تٍذَح ذاسجذاسجفاص ِىٕاصفاص ِىٕاصذاسجِذضز(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1591695ادرَض اٌزَا83ٍٔ

 تٍذَح ذاسجذاسجفاص ِىٕاصفاص ِىٕاصذاسجِذضز(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1171033ٌذظٓ اٌخُاو84ٌ

 تٍذَح ذاسجذاسجفاص ِىٕاصفاص ِىٕاصذاسجِذضز(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1590362دمحم وزاػخ85

اٌىوىَطاطاطىص ِاطحوٍُُّ واد ٔىْاٌشان-اطاِذضز(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1591719ػثذهللا أصىر86

واد إفزاْإفزاْفاص ِىٕاصوٍُُّ واد ٔىْطُذٌ إفٍِٕهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680739ػثذ اٌىزَُ وشو87ٌٍ

طُذٌ تىِىطًذارودأدطىص ِاطحوٍُُّ واد ٔىْطأطاِْذضز(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1591710اَد لاطُ هثىي88
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للتعيين
جماعة التعيين

2016هتيجة احلركة الاهتقالية اخلاصة ابمللحقني الرتبويني و ملحقي الاقتصاد و الإدارة لس نة 

آطفٍ اٌثٍذَحآطفٍِزاوغ اطفٍِزاوغ اطفٍآطفٍِذضزج(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1591892ٌثًٕ اٌؼىذا89ٌٍ

آطفٍ اٌثٍذَحآطفٍِزاوغ اطفٍِزاوغ اطفٍآطفٍِؼُذ(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1279280َاطُٓ ذّىد90ْ

اٌؼّاػُحاٌُىطفُحِزاوغ اطفٍِزاوغ اطفٍاٌُىطفُحِهاَ ادارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680198سهزج إٌافغ91

ذذٕاوخاٌذىسِزاوغ اطفٍِزاوغ اطفٍلٍؼح اٌظزاغٕحِهاَ إدارَح(ج)ذزتىٌ (ج)ٍِذك1680300اتزاهُُ اٌطّغ92

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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