
 

 

 

 بطفة هنجئية  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجمثةمن ادلرجة  تلنيني يف مبجراة توظيف

 
  1212مجرس  12دورة 

 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمية وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنية  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئية أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مديًر

ة زهلة اجلوز وادلزي كعجع   : يح امرايض ابمرابط 21اموظين وامتعمري وال ساكن وس يجسة املدًاة، اماكئاة بزاًو

ن  من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من جنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املعلوب نلتوظيف مطجدق علهيٌل، وسخت بعجكة اموظايةوسختجن من ام  -

من بعجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبية مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و ش يم ملغى، وسخة 

 أ شهر(، ضوراتن مشسيتجن حدًثتجن. 3من ظرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموظين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 

 امتخطص :  امتمنية املعلومجتية 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق نلتعًرفرمق  امبعجكة اموظاية  امعجئًل الامس امشخيص و رمق الامتحجن

AD159088 20/21/1212 مربوك احالم 292  

 

 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن       

 لحئة الاهتظجر : 

       

 رمق  امبعجكة اموظاية نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

دة اسٌلء  10  Y447484 عًو

 

 

 



 

 

 

 بطفة هنجئية  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجمثةمن ادلرجة  مبجراة توظيف تلنيني يف
 

 1212مجرس  12دورة 
 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمية وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنية  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئية أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مديًر

ة زهلة اجلوز وادلزي كعجع   : يح امرايض ابمرابط 21اموظين وامتعمري وال ساكن وس يجسة املدًاة، اماكئاة بزاًو

من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من ن  جوسختنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املعلوب نلتوظيف مطجدق علهيٌل،  بعجكة اموظايةوسختجن من ام  -

من بعجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبية مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و ش يم ملغى، وسخة 

 أ شهر(، ضوراتن مشسيتجن حدًثتجن. 3من ظرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموظين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 

 امتخطص :  املجمية واحملجس بة أ و تدبري امللجولت 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق امبعجكة اموظاية نلتعًرفرمق   الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

AD202139 20/21/1212 املراوي هور اذلين  910  

AA84008 20/21/1212 امطوحلي اسجمة 780  

 

 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن       

 لحئة الاهتظجر : 

 رمق  امبعجكة اموظاية نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن   

 EC45371 اخلوليس راهية 722

 AD247775 ايزي دمحم 126

 

 



 

 

 

 بطفة هنجئية  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجمثةمن ادلرجة  يف مبجراة توظيف تلنيني

 
  1212مجرس  12دورة 

 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمية وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنية  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئية أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مديًر

ة زهلة اجلوز وادلزي كعجع   : يح امرايض ابمرابط 21اموظين وامتعمري وال ساكن وس يجسة املدًاة، اماكئاة بزاًو

من شهجدة املعجدةل ندلبلوم املسمل من ن  جوسختنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادلبلوم املعلوب نلتوظيف مطجدق علهيٌل،  بعجكة اموظايةوسختجن من ام  -

من بعجكة امسوابق املسلمة مؤسسة أ جنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبية مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و ش يم ملغى، وسخة 

 أ شهر(، ضوراتن مشسيتجن حدًثتجن. 3من ظرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموظين أ و شهجدة امسجل امعديل ) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن 

 

 امتخطص :  امهادسة املدهية 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي  الامتحجق رمق  امبعجكة اموظاية نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

1212ًوهيو  20ًوم الثاني  D829908 عدال هوثر 8  

       
 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن        

 

 لحئة الاهتظجر : 

 

 رمق  امبعجكة اموظاية نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 Z563989 بوجتعيط خدجية 62

 
 
 
 
 



 

 

 

 بطفة هنجئية  اماجيحني نيمواحئ املرتحش

 امثجمثةمن ادلرجة  يف مبجراة توظيف تلنيني

 
  1212مجرس  12دورة 

 
 مالحظجت هجمة : 

ة املوارد امبرشًة وامشؤون املجمية وامعجمة )كسم املوارد امبرشًة وتمنية  - امكفجءات( موزارة ل عداد امرتاب ًتعني عىل اماجحج بطفة هنجئية أ ن ًتلدم مبجرشة  ا ىل مديًر

ة زهلة اجلوز وادلزي كعجع    :يح امرايض ابمرابط 21اموظين وامتعمري وال ساكن وس يجسة املدًاة، اماكئاة بزاًو

املعجدةل ندلبلوم املسمل من من شهجدة ن  جوسختدق علهيٌل، جبلوم املعلوب نلتوظيف مطنلتعًرف مطجدق علهيٌل، وسختجن من ادل بعجكة اموظايةوسختجن من ام  -

املسلمة امسوابق  من بعجكةوسخة مطجدق علهيٌل عاد الاكتضجء،  وسخة من امتعًرف امبايك أ و ش يم ملغى، مؤسسة أ جنبية ندلبلوم املسمل من مؤسسة أ جنبية 

 حدًثتجن. مشسيتجن، ضوراتن أ شهر( 3) ل ًلل اترخي  تسلميهج  عن  أ و شهجدة امسجل امعديلمن ظرف مطجحل ال دارة امعجمة مل من اموظين 

 

 امتخطص :  تلنيجت نتجبة ال دارة 

 امالحئة" أ  ":

 اترخي الامتحجق نلتعًرفرمق  امبعجكة اموظاية  الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

AE51066 20/21/1212 بلحمدوش اسٌلء 27  

 
 أ حد ل:  "ج" و "ب"امالحئتجن        

 لحئة الاهتظجر : 

 

 رمق  امبعجكة اموظاية نلتعًرف الامس امشخيص وامعجئًل رمق الامتحجن

 AE 103633 ضوًلحي س اجء 221

 

 

 

 


