
 
 كهيخ انترثيخ

 شئىٌ انطال ة
 

 

يطتجذ انؼبو انجبيؼي  فهطفخ واجتًبع انطال ة انفرلخ االوني ػبو لبئًه ثبضًبء 

 فهطفخ يىَبَيخ| 0299/0202

رلى  و

 انجهىش

      االضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

      احًذ ػبيذ جًؼخ ػبيذ 5801 9

      احًذ يحًذ ػجذانؼظيى يحًذ 5802 0

      اثى انذهت حطٍػبير ذهت اضراء اثىان 5803 3

      اضراء حطٍ ػجذانفتبح ػجذانهخ 5804 4

      اضراء حًبد ػجذانهخ احًذ انطيذ حيذر 5805 5

      اضراء صجحي يحًىد يحًذ انطىيم 5806 6

      اضراء يطؼذ يحًىد يحًذ زغيت 5807 7

      اضراء هبَي احًذ انجذوي يحًذ ػجذانفتبح 5808 8

      ايُيخ ضؼيذ فبروق ضيذ 5809 9

      ثطًخ اضبيخ اَىر زكريب  5810 92

      ثطًخ اشرف ػجذانحًيذ يحًذ يىضي 5811 99

      حطبو ػجذانًُؼى يطؼذ ػجذانًُؼى  ػجذانغُي 5812 90

      رشب َبصر حطٍ انطيذ 5813 93

      رضىي خيري يؼىض يحًذ  5814 94

      هيى يحيزيُت ضبيي ػجذانح 5815 95

      ضهًي فؤاد  طخ  يتىني يىضف 5816 96

      ضًيرح ضبنى ػىاد تىفيك انذغيذي 5817 97

      شريٍ ػبطف انطيذ  ػجذانرحًٍ 5818 98

      شروق يُصىر يرضي يحًذ يرضي 5819 99

      صبثريٍ يصطفي فرج يصطفي ػيطي 5820 02

      يخػجير ػجذانكريى رضب حبيذ انش 5821 09

      فبطًخ غريت ػجذانًىني فهيى يحًذ 5822 00

      يحًذ احًذ يحًذاحًذ ضىيهى 5823 03

      يروح جًبل يحًذ انهبدي يحًذ 5824 04

      يُي ايًٍ صالح حًبد انجبثري 5825 05

 

 انًختص                                      انًراجغ                               يذير شئىٌ انطالة



 
 كهيخ انترثيخ

 شئىٌ انطال ة
 

 

انطال ة انفرلخ االوني ػبو فهطفخ واجتًبع  يطتجذ انؼبو انجبيؼي لبئًه ثبضًبء

0299/0202 

رلى  

 انجهىش

      االضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

      يهب احًذ يُصىر ػجذانذايى 5826 06

      يي اضبيخ احًذ يىضف حطُيٍ 5827 07

      َبديخ صبثر خضر اثىزيذ 5828 08

      َذي حطٍ انطيذ يحًىد االشرو 5829 09

      َذي حًذي صبثر ػبير 5830 32

      َذي ضؼذ ػجذانؼسيس يحًذ يصهيحي 5831 39

      َذي شريف يحًذ ثذوي 5832 30

      َرييٍ يبضر ججر شريف ضاليخ 5833 33

      هبجر يحًذ اثى انهذي انروثي 5834 34

      والء اضبيخ احًذ يصهيحي انُجبر 5835 35

      يبرا اضبيخ ضؼيذ انشبفؼي 5836 36

      يبضًيٍ جًبل صبثر يحًذ ػجذانؼبل 5837 37

      يحًىد يُصىر ػىاد 5851 38

      ًذ خهفهذيم يح 5852 39

      أيخ ػبطف ػالو 5853 42

49 5841       

 

 تخهفبد انفرلخ انثبَيخ
 

  انًبدح االضى  و

  إحصبء اجتًبػي ضًر ضًير ضًير ثص 7806 

  إحصاء اجتماعي يبضًيٍ رضب ػجذ انًُؼى 7849 

  إحصاء اجتماعي حًسح ػجذ انراضي ضهيًبٌ 7877 

  ُطك صىريي يروح أشرف ػجذ انرحيى  7878 

     

     

 يذير شئىٌ انطال                               المراجعانًختص                                      


