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 بردملا خ+راتلا مويلا اZلاجم ةي,+ردتلا ةرودلا م

١ 
 مالعالا لئاسول ةيعامتجالاو ةيسفنلا تاريثأتلا

 ءاثالثلا يفيقثت -0/.-,لا ر*وطتلا   يعماجلا بابشلا ىلع
 م١٧/١١/٢٠٢٠

 ـ٢/٤/١٤٤٢0

  لينلا يداو ديلو

  يوادع دمحم

  ن4نثالا 0/.-,لا ر*وطتلا    ةفيظولل ةيصخشلا ةلباقملا عم لماعتت فيك ٢
 م٢٢/٠٢/٢٠٢١

 ـ١٠/٠٧/١٤٤٢0

 يديعسلا ض*وع دلخم

  وJK دمحأ

 ءاع7رالا يفيقثت   ةيعامتجالا ةغبصلا تاذ ضارمالا ٣
 م٠٣/٠٣/٢٠٢١

 ـ١٩/٠٧/١٤٤٢0
   P0يتعلا رباج

٤ 

 
 ةيفارتحالا ةيتاذلا ةريسلا

 

 0/.-,لا ر*وطتلا
 س<م>;ا

 م١٨/٠٣/٢٠٢١

 ـ٠٥/٠٨/١٤٤٢0

جاعS وبأ لامج  

  ميVاربإ لداع

مرحماب دمحأ  

  ءاع7رالا Y0لع ةيئاصحالا ةساردلا زاجنأ تاوطخ ٥
 م٢٤/٠٣/٢٠٢١

 ـ١١/٠٨/١٤٤٢0
  فطاع دمحم
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   ةيرسالا ةيامحلاو فنعلا

 

 يفيقثت

 

 ءاع7رالا

 م٢٤/٠٣/٢٠٢١

 ـ١١/٠٨/١٤٤٢0

 

  P0يتعلا رباج

 

 ءاع7رالا  Y0لع تاربتخملا ^ ةمالسلاو نمألا ٧
 م١٤/٠٤/٢٠٢١

 ـ٠٢/٠٩/١٤٤٢0
 داج يدا_لا دبع دومحم

٨ 
 

 ٢٠٣٠ ةيؤر ءوض ^ تاردابم
 

 لامعالا ةدا*ر ةقباسم

  ةيعامتجالا
---- 

 GHIاردلا لصفلا

 يJاثلا
  ةيعامتجالا ةمد-fا مسق

لمعلا طوغض عم نيلماعتت فيك ٩  ن4نثألا 0/.-,لا ر*وطتلا 
 م٢٩/٠٣/٢٠٢١

 ـ١٦/٠٨/١٤٤٢0
ijع ديسلا لمأ.د  

١٠ 

 
 ءاثالثلا Y0لع تارميلوبلا ريودت ةداعإ

 م٣٠/٠٣/٢٠٢١

 ـ١٧/٠٨/١٤٤٢0
 يركف اينار.د

 ءاع7رألا Y0لع يملعلا ثحبلا تاوطخ ١١
 م٣١/٠٣/٢٠٢١

 ـ١٨/٠٨/١٤٤٢0
  ناضمر راونأ .د
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       تابلاطلا رطش – تاجيرخلا بتكم ةفرشم                                                                                                                         بالطلا رطش – نيجيرخلا بتكم فرشم       
                                   يواسوه حلاص دنه.أ                                                                                                                                                                        يبيتعلا دعسم ردب .أ                  

 

 

 

 
 

 ءاثالثلا Y0لع ةيعاعشإلا تاسايقلا ١٢
 م٠٦/٠٤/٢٠٢١

 ـ٢٤/٠٨/١٤٤٢0
 يركف اينار.د

 ءاع7رألا Y0لع ةيملعلا عجارملا قيثوت ١٣
 م٠٧/٠٤/٢٠٢١

 ـ٢٥/٠٨/١٤٤٢0
  ناضمر راونأ .د
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 روصلاو دھاوشلا
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