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 إداسح انزذليك انذاخهي

 سئيظ يجهظ اإلداسح

 يكزت انشئيظ

لغى رذليك انذوائش 

 انًشكضيخ
لغى رذليك انفشوع 

 وانؼًهيبد
لغى رذليك أَظًخ  لغى رذليك انخضيُخ

 بدانًؼهىي

د لغى ػًهيبد انجغبلب

 وانخذيبد االنكزشوَيخ

لغى انشوارت انًشكضيخ 

 وانفىاريش

 لغى دػى انخضيُخ

 لغى انًمبصخ

 لغى انُمذ انًشكضي

 لغى رُفيز انميىد

االعزثًبس  إداسح

 االعاليي

يزبثؼخ وحذح 

 اػًبل انزذليك

 نجُخ انزذليك

 نجُخ انزششيحبد وانًكبفآد

 نجُخ انًىجىداد/ انًغهىثبد

 انهجُخ انزُفيزيخ

 نجُخ االئزًبٌ

 نجُخ االيزثبل وغغم األيىال

 نجُخ انًخبعش

 لغى اَظًخ انزشغيم

 لغى ايٍ انًؼهىيبد

 لغى انزغجيمبد

 لغى االَزشبل يٍ انكىاسس

 و03-2017

 

 لغى انجشيجخ

 لغى انذػى انفُي

 لغى انزحهيم وانزىثيك

 لغى انًزبثؼخ لغى انًكزت اإلػاليي لغى انؼاللبد

عش  ثؤيبَخلغى انزُغيك وانًزبثؼخ  لغى شئىٌ يجهظ االداسح وانهجبٌ

 يجهظ االداسح

 ايبَخ عش انًجهظ

 انشئيظ انزُفيزي

 يشاجؼخ ورحهيم االئزًبٌ إداسح

انشئيظ انزُفيزي َبئت 

 نهزًىيم انضساػي وانغًكي

شئيظ انزُفيزي يغبػذ َبئت ان

 نهزًىيم انضساػي وانغًكي

انشئيظ انزُفيزي َبئت 

 نهؼًهيبد انًغبَذح

 انشئيظ َبئت 

 انزُفيزي نهزغىيش

 انشئيظ َبئت 

 انزُفيزي نهؼًهيبد

انشئيظ انزُفيزي بئت َ

 نالعزثًبس وانؼاللبد

 انشئيظ َبئت 

 انزُفيزي نهششكبد

 انشئيظ َبئت 

 انزُفيزي نألفشاد

انشئيظ انزُفيزي َبئت 

 نهًخبعش واالنزضاو

 يغبػذ َبئت انشئيظ

 نهؼًهيبدانزُفيزي 

يغبػذ َبئت انشئيظ انزُفيزي 

 نالعزثًبس وانؼاللبد

 يغبػذ َبئت انشئيظ

 نهششكبدانزُفيزي 

 يغبػذ َبئت انشئيظ

 نألفشادانزُفيزي 

يغبػذ َبئت انشئيظ انزُفيزي 

 نهًخبعش واالنزضاو

يغبػذ َبئت انشئيظ انزُفيزي 

 نهؼًهيبد انًغبَذح

 يغبػذ َبئت انشئيظ

 نهزغىيشانزُفيزي 

 ركُىنىجيب  إداسح

 انًؼهىيبد

 لغى اداسح ودػى انشجكبد

 
 لغى انصيبَخ

 انؼًهيبد  إداسح

 انًشكضيخ

  انزًىيم إداسح

 انضساػي وانغًكي

 االداسح

 انًبنيخ

 رىكيذ إداسح

 انجىدح 

 انششكبد إداسح

 انؼمبسيخ وانًمبونيٍ 

 

 داسحإ

 انًخبعش

 رغىيش  إداسح 

 االَظًخ

 

 انؼاللبد  إداسح

 انذونيخ

 انؼًهيبد  إداسح

 انذونيخ

 لغى انمشوض انخبسجيخ

 لغى ػاللبد انًشاعهيٍ

 لغى انغىيفذ

 لغى االػزًبداد وانجىانص

 لغى انحىاالد

 لغى خغبثبد انضًبٌ

 يششوع  إداسح

 انكبسد

 لغى انزشغيم وانؼًهيبد

 لغى اصذاس انجغبلبد

 غى اعزمجبل انجغبلبدل

 وحذح يخبعش انجغبلبد

  إداسح

 انحىاالد

 غى ػًهيبد انحىاالدل

 حغبثبد انحىاالدلغى 

 يىَيىٌ
 وانؼمىد انزىكيالدلغى 

 إداسح

 ًبساالعزث

 لغى انًغبهًبد

 لغى االروٌ وانغُذاد

لغى صُبديك االعزثًبس 

 وانثشواد

 غشفخ انزذاول

 
 وحذح انىعبعخ انًبنيخ

 

 شفخ انزذاولغ

 وانىعبعخ انًبنيخ

 

 نششكبداداسح ا

 انزجبسيخ وانًؤعغبد

 

 انششكبد إداسح

 انصُبػيخ وانضساػيخ 

 

 االفشاد إداسح

 وانًُشآد انصغشي 

 

لغى لُىاد انزىصيغ

  
 لغى انكىل عُزش

 انخذيبد إداسح

 انًصشفيخ انخبصخ

 

 اداسح

  انجغبلبد

 

 اداسح لُىاد

 انزىصيغ االنكزشوَيخ

 لغى ايشيكبٌ اكغجشيظ

 انجغبلبد االئزًبَيخ لغى

 غبلبدلغى سلبثخ ويزبثؼخ انج

 لغى انًخبعش االئزًبَيخ 

 وحذح شئىٌ يخبعش ششكبد

 وحذح شئىٌ يخبعش افشاد

 
 لغى انًخبعش انؼبيهخ

 وحذح االعزؼالو انًصشفي

 شانًخبع وحذح شئىٌ يزبثؼخ

 لغى انمضبيب وانزُفيز 

 وحذح انمضبيب

 وحذح انزُفيز

 لغى انزحميمبد

 لغى انًزبثؼخ وانزىثيك

 إداسح

 االنزضاو

 

 االداسح

 انمبَىَيخ

 انضجظ وااليزثبللغى 

 وحذح انضجظ

 لم االيىاغغلغى 

 االيىال مغغوحذح 

 انًزبثؼخ إداسح

 انخبصخ  وانزؼبيالد

 

 لغى رىثيك انؼمىد

 واالعزشبساد انمبَىَيخ

 اداسح انًُشآد

 انصغيشح وانًزىعغخ

 
 لغى انذػى انفُي 

 

 وحذح انًىجىداد انثبثزخ

 لغى انزكبنيف وانًىاصَبد

 ى انشلبثخ انًبنيخلغ

 لغى انًحبعجخ انًبنيخ

 وحذح انزحهيم انًبني

 وحذح انشلبثخ انًبنيخ

 وانًغبثمبد انزغىيبدلغى 

 وحذح انزغىيبد

 وانجُىن انًشاعهخ

 وحذح يغبثمبد 

 انصشافبد االنيخ

 انزًىيم انضساػيلغى 

 انغًكي انزًىيملغى 

 انغكشربسيخ  إداسح 

 وانزىثيك

 

  انخذيبد إداسح

 االداسيخ

 انًشزشيبدلغى 

  انًىاسد إداسح

 انجششيخ

 وانًؼبشبد انزؤييُبدلغى 

 انزخغيظلغى 

 وانزؼييٍ االعزمغبةلغى 

 لغى انًشرجبد واالجىس

 رغىيش إداسح

 االداء )انزذسيت(

 انزذسيتلغى 

 لغى رمييى االداء

 سيتذيشكض انز

 لغى خذيبد انًضاسػيٍ

 لغى خذيبد انصيبديٍ

 خذيبد  إداسح

 انًضاسػيٍ وانصيبديٍ

 لغى انًجبَي

 وانخذيبد االداسيخ

 لغى شئىٌ انًىظفيٍ

 وحذح انجصًخ

  انًشبسيغ إداسح

 انضساػيخ وانغًكيخ

انزخغيظ  إداسح

 االعزشاريجي واالحصبء

 

 

 انجىدح رىكيذلغى 

 إداسح

 انزغىيك

 نزشويجلغى ا

 انجحىس  إداسح

 وانزغىيش

 لغى انؼاللبد وانميبط

لغى انًزبثؼخ وانزؼبيالد 

 ششكبد -انخبصخ 

لغى انًزبثؼخ وانزؼبيالد 

 افشاد -انخبصخ 

 

 وحذح انفىاريش 

 
  انشوارت انًشكضيخوحذح 

 

 وحذح رُفيز انميىد 

 
 ػًهيبدوحذح 

  انمشوض وانزغهيالد

 

 لغى انزًثيم انخبسجي

 واالجشاءاد انغيبعبدلغى 

 لغى ػاللبد انؼًالء

 لغى انخذيبد انًصشفيخ

  

 لغى االحصبء

 عزشاريجيانزخغيظ االلغى 

 لغى انًزبثؼخ وانزمييى

لغى اثحبس ورغىيش 

 انًُزجبد االنكزشوَيخ

 
 لغى اثحبس ورغىيشانًُزجبد

 انًصشفيخ انزمهيذيخ

  إداسح

 انفشوع

 
 لغى انفشوع 

 

 ى انصشفبد االنيخلغ

 وَمبط انجيغ 
 لغى حغبثبد انجغبلبد

 وحذح انزغجيمبد 

 

  حذحخذيبد انفشوع وانًكبرتو

 
 خذيبد انىكالءوحذح 

 انًحهييٍ وانخبسجييٍ

 

 وحذح دػى خذيخ انؼًالء 

 

 لغى االعزمجبل

 

 وحذح شئىٌ االئزًبٌ االداسيخ

 

 يخبعش انزشغيموحذح 

 يخبعش انغىقوحذح 

 انزبييُبدوحذح 


