األٚــــــبو

انســـــبػخ

يـــٍ -
إنـــٗ

شؼجــــــــخ
االستصالس

 00099- 0099تصًٛى ٔتضهٛم تزبرة
سراػٛخ ػًهٙ

شؼجــــــخ
األراضــٙ

شؼجــــــخ
انكًٛٛـــبء

صبست آن ٙتخصصٙ
صبست آنٙ
َظز٘
تخصصَ ٙظز٘

األصـــــــــــــــــذ

 0099- 00099تصًٛى ٔتضهٛم تزبرة ر٘ ٔصزف سراػ ٙتضهٛم يٕاد ػهف
سراػٛخ َظز٘
َظز٘
َظز٘
0099- 0099

شؼجـــــــــخ
انذٔارـــــٍ

شؼجــــــــخ
ػهــــــــٕو
األغذٚــــــخ

شؼجــــــــخ
انًٛكزٔثٕٛنٕرٙ

شؼجـــــــــخ
انضشــــزاد

شؼجــــــــخ
انجسبتٛــــٍ

ػُـــــــــــــت
َظز٘

تصًٛى ٔتضهٛم تزبرة تُبسم ٔتهمٛش صُبػٙ
نضٕٛاَبد انًشرػخ (ٌ)
سراػٛخ ػًهٙ

فسٕٛنٕر ٙتكبحز
ٔتهمٛش َظز٘

تكُٕنٕرٛب انزجٍ
َظز٘

ػُـــــــــــــت
ػًهٙ

تصًٛى ٔتضهٛم تزبرة تُبسم ٔتهمٛش صُبػٙ
نضٕٛاَبد انًشرػخ (ع)
سراػٛخ َظز٘

فسٕٛنٕر ٙتكبحز
ٔتهمٛش ػًهٙ

تكُٕنٕرٛب انزجٍ
ػًهٙ

0099- 0099
0099- 0099

ثضج ٔيُبلشبد

ر٘ ٔصزف سراػ ٙتضهٛم يٕاد ػهف
ػًهٙ
ػًهٙ
ر٘ ٔصزف سراػ ٙتضهٛم يٕاد ػهف
ػًهٙ
ػًهٙ

صبست آن ٙتخصص ٙصبست آن ٙتخصصٙ
َظز٘
ػًهٙ

االحُٛـــــــــــــــــــٍ

 00099- 0099تصُٛغ سراػ( ٙصُبػبد تكُٕنٕرٛب ٔصٛبَخ كًٛٛبء انضفظ اإلشؼبػٙ
ٔتضس ٍٛأراضٔ )ٌ( ٙلٛبسبد إشؼبػٛخ (ٌ)
ٔأنجبٌ) َظز٘
 0099- 00099تصُٛغ سراػ( ٙصُبػبد تكُٕنٕرٛب ٔصٛبَخ كًٛٛبء انضفظ اإلشؼبػٙ
ٔتضس ٍٛأراض( ٙع) ٔلٛبسبد إشؼبػٛخ (ع)
ٔأنجبٌ)ػًهٙ

تصُٛغ يُتزبد
انجسبت ٍٛػًهٙ

0099- 0099
تصُٛغ سراػٙ
(صُبػبد
ٔأنجبٌ)ػًهٙ

تكُٕنٕرٛب ٔصٛبَخ كًٛٛبء انضفظ اإلشؼبػٙ
ٔتضس ٍٛأراض( ٙع) ٔلٛبسبد إشؼبػٛخ (ع)

تُبسم ٔتهمٛش صُبػٙ
نضٕٛاَبد انًشرػخ (ع)

انتزكٛت انًضصٕن ٙصبست آن ٙتخصصٙ
َظز٘
ٔانتكخٛف انشراػ)ٌ( ٙ
انتزكٛت انًضصٕنٙ
ٔانتكخٛف انشراػ( ٙع)

تصُٛغ يُتزبد
انجسبت ٍٛػًهٙ

انتزكٛت انًضصٕنٙ
ٔانتكخٛف انشراػ( ٙع)

صبست آن ٙتخصصٙ
ػًهٙ

انخالحــــــبء

00099- 0099

إَتبد دٔارٍ
َظز٘

0099- 00099

إَتبد دٔارٍ
ػًهٙ

تخطٛظ ٔتؼًٛز أراضٙثزيزخ صبسجبد آنٛخ ػًهٙ
ػًهٙ

إَتبد دٔارٍ
ػًهٙ

تخطٛظ ٔتؼًٛز أراضٙ
ػًهٙ

لٛبدح رٚفٛخ ػًهٙ

انًكبفضخ انًتكبيهخ نأليزاض تكُٛك ٔراحٔ ٙسراػخ إػذاد ٔرجبد غذائٛخ ػًهٙ
انُجبتٛخ (ع)
أَسزخ َظز٘

فسٕٛنٕر ٙتكبحز
ٔتهمٛش ػًهٙ

تكُٕنٕرٛب انزجٍ
ػًهٙ

تهٕث يٛكزٔث ٙػًهٙ

آفبد طجٛخ ٔثٛطزٚخ
(خبص) ػًهٙ

تهٕث ثٛئخ ػًهٙ

تًُٛخ يزتًغ رٚفٙ
ػًهٙ
صبست آن ٙتخصصٙ
ػًهٙ

انتضهٛم انكًٛٛبئ ٙثبألرٓشح
صبست آن ٙتخصص ٙتكُٕنٕرٛب انسكز
َظز٘
ٔانؼصبئز ٔانضهٕٖ(ٌ)
َظز٘

سًٛخ يجٛذاد َظز٘ صبست آن ٙتخصصٙ
ػًهٙ

صبست آن ٙتخصصٙ
َظز٘

تخطٛظ األسزح انزٚفٛخ أيزاض انشراػبد انًضًٛخ كًٛٛبء انًزكجبد انضٕٚٛخ تصًٛى ٔتُفٛذ انًالثس
َظزٖ
َظز٘
ٔيكبفضتٓب (ٌ)
َظز٘

تكُٕنٕرٛب انسكز ٔانؼصبئز انتضهٛم انكًٛٛبئ ٙثبألرٓشح
ٔانضهٕٖ(ع)
ػًهٙ

سًٛخ يجٛذاد
َظز٘

إرشبد ٔإػالو سراػٙ
َظز٘

تخطٛظ األسزح انزٚفٛخ أيزاض انشراػبد انًضًٛخ كًٛٛبء انًزكجبد انضٕٚٛخ تصًٛى ٔتُفٛذ انًالثس
ػًهٗ
ػًهٙ
ٔيكبفضتٓب (ع)
ػًهٙ

إَتبد صٕٛاٌ نضى
َظز٘

تضس ٍٛدٔارٍ
َظز٘

سًٛخ يجٛذاد
ػًهٙ

ثضج ٔيُبلشبد

انًكبفضخ انًتكبيهخ نأليزاض تكُٛك ٔراحٔ ٙسراػخ إػذاد ٔرجبد غذائٛخ ػًهٙ
انُجبتٛخ (ع)
أَسزخ ػًهٙ
صبست آن ٙتخصص ٙػًه ٙتكُٛك ٔراحٔ ٙسراػخ
أَسزخ ػًهٙ

ثضج ٔيُبلشبد

تخطٛظ ٔتؼًٛز
أراضَ ٙظز٘

إَتبد صٕٛاٌ نضى
ػًهٙ

تضس ٍٛدٔارٍ
ػًهٙ

إَتبد صٕٛاٌ نضى
ػًهٙ

تضس ٍٛدٔارٍ
ػًهٙ

تكُٕنٕرٛب انسكز ٔانؼصبئز انتضهٛم انكًٛٛبئ ٙثبألرٓشح
ٔانضهٕٖ(ع)
ػًهٙ

سًٛخ يجٛذاد
ػًهٙ

صبست آن ٙتخصصٙ
ػًهٙ

سًٛخ يجٛذاد ػًهٙ

إرشبد ٔإػالو سراػٙ
ػًهٙ

سًٛخ يجٛذاد ػًهٙ

إرشبد ٔإػالو سراػٙ
ػًهٙ

تخطٛظ األسزح انزٚفٛخ أيزاض انشراػبد انًضًٛخ
ٔيكبفضتٓب (ع)
ػًهٙ

كًٛٛبء انًزكجبد
انضٕٚٛخ ػًهٙ

صبست آن ٙتخصص ٙػًهٙ

ثزيزخ صبسجبد آنٛخ َظز٘ صبست آن ٙتخصص ٙآفبد يضبصٛم انضمم َظز٘ صبست آن ٙتخصص ٙػًه ٙصضخ ٔأيزاض دٔارٍ التصبدٚبد إدارح يصبَغ يٛكزٔثٕٛنٕرٛب األسًذح انؼضٕٚخ تصًٛى ٔتضهٛم تزبرة كًٛٛبء ٔتضهٛم انًجٛذاد تضهٛم ٔتصًٛى انًشزٔػبد تًُٛخ يزتًغ رٚفَ ٙظز٘
انشراػٛخ َظز٘
انفطزٚخ ٔانجكتٛزٚخ (ٌ)
َظز٘
ٔانًخهفبد َظز٘
األغذٚخ َظز٘
َظز٘

ُْذسخ ٔراحٛخ َظزٖ

آفبد يضبصٛم انضمم ػًه ٙيٕاد ػهف ٔتزٓٛش ػالئك صضخ ٔأيزاض دٔارٍ التصبدٚبد إدارح يصبَغ يٛكزٔثٕٛنٕرٛب األسًذح انؼضٕٚخ تصًٛى ٔتضهٛم تزبرة كًٛٛبء ٔتضهٛم انًجٛذاد تضهٛم ٔتصًٛى انًشزٔػبد تًُٛخ يزتًغ رٚف ٙػًهٙ
انشراػٛخ ػًهٙ
انفطزٚخ ٔانجكتٛزٚخ (ع)
ػًهٙ
ٔانًخهفبد ػًهٙ
األغذٚخ ػًهٙ
ػًهٙ
َظز٘

أيزاض ثسبت ٍٛػًهٙ

ُْذسخ ٔراحٛخ ػًهٙ

انؼُبٚخ ثبنًالثس ٔانًفزٔشبد
ػًهٗ

يٛكزٔثٕٛنٕرٛب األسًذح انؼضٕٚخ صبست آن ٙتخصص ٙكًٛٛبء ٔتضهٛم انًجٛذاد تضهٛم ٔتصًٛى انًشزٔػبد تًُٛخ يزتًغ رٚف ٙػًهٙ
انشراػٛخ ػًهٙ
انفطزٚخ ٔانجكتٛزٚخ (ع)
َظز٘
ٔانًخهفبد ػًهٙ

أيزاض ثسبت ٍٛػًهٙ

ُْذسخ ٔراحٛخ ػًهٙ

إَتبد ػسم انُضم ٔانضزٚز
ػًهٙ

أيزاض ثسبتَ ٍٛظز٘

َظز٘

تُسٛك صذائك
َظز٘

تصًٛى ٔتُفٛذ انًالثس
ػًهٗ

انؼُبٚخ ثبنًالثس ٔانًفزٔشبد
َظزٖ

0099- 0099

َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط طالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٙ

صبست آن ٙتخصصٙ
ػًهٙ

ثضج ٔيُبلشبد

تُسٛك صذائك
ػًهٙ

آفبد يضبصٛم انضمم ػًه ٙيٕاد ػهف ٔتزٓٛش ػالئك صبست آن ٙتخصص ٙػًهٙ
ػًهٙ

ثضج ٔيُبلشبد

ثضج ٔيُبلشبد

تُسٛك صذائك
ػًهٙ

يٕاد ػهف ٔتزٓٛش ػالئك
ػًهٙ

ثضج ٔيُبلشبد

األرثؼـــــــــــــــــبء

كًٛٛبء ٔتضهٛم
 00099- 0099إػذاد ٔتخشٔ ٍٚتذأل التصبدٚبد أراضٙ
انضبصالد انشراػٛخ(ٌ)
اإلفزاساد انُجبتٛخ (ٌ)
َظز٘
0099- 00099

تهٕث يٛكزٔث ٙػًهٙ

آفبد طجٛخ ٔثٛطزٚخ
(خبص) ػًهٙ

صبست آنٙ
تخصصَ ٙظز٘

تًُٛخ يزتًغ رٚفٙ
ػًهٙ

لٛبدِ رٚفٛخ َظزٖ انًكبفضخ انًتكبيهخ نأليزاض صبست آنٙ
انُجبتٛخ (ٌ)
تخصصَ ٙظز٘

إػذاد ٔرجبد غذائٛخ َظز٘

َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط طالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٙ

0099- 0099

0099- 0099

تهٕث يٛكزٔثَ ٙظز٘

آفبد طجٛخ ٔثٛطزٚخ
(خبص) َظز٘

تهٕث ثٛئّ
َظزٖ

تهٕث ثٛئخ ػًهٙ
تصُٛغ يُتزبد
انجسبتَ ٍٛظز٘

0099- 0099

شؼجـــــــــخ
االلتصــــبد
انشراػـــــٙ
تًُٛخ يزتًغ رٚفٙ
َظز٘

شؼجـــــــــخ
االرتًـــــبع
ٔاإلرشــبد

شؼجـــــــــخ
أيـــــزاض
انُجــــــــبد

َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط طالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٙ
ثضج ٔيُبلشبد

0099- 0099

شؼجــــــــخ
انًضبصٛـم

شؼجـــــــــخ
اإلَتـــــــبد
انضٕٛاَـــٙ

شؼجـــــــــخ
انًجٛـــــذاد

شؼجــــــخ
انٕراحــــــخ

شؼجــــــخ االلتصبد
انًُشنٙ

إَتبد خضز خبص
َظز٘

إدارح يشارع
َظز٘

تصًٛى ٔتضهٛم تزبرة تصُٛغ أػالف انذٔارٍ صبست آن ٙتخصصٙ
َظز٘
َظز٘
إَتبد صٕٛاََ ٙظز٘

صبست آن ٙتخصصٙ
ػًهٙ

يُبػخ ٔسٛزٔنٕرٙ
َظز٘

آفبد ثستبَٛخ َظز٘ آفبد انجسبتَ ٍٛظز٘ تخطٛظ ارتًبػَ ٙظز٘

تصًٛى ثزايذ انتًُٛخ
انزٚفٛخ َظز٘

تصًٛى ٔتضهٛم تزبرة
َظز٘

يطفزاد ثٛئٛخ َظز٘

إَتبد ػسم انُضم ٔانضزٚز
َظز٘

انخًٛــــــس

 00099- 0099صبست آن ٙتخصص ٙكًٛٛبء صٕٚٛخ خبص كًٛٛبء ٔتضهٛم يجٛذاد
ٔيُظًبد ًَٕ َظز٘
َظز٘
َظز٘

إرشبد سراػٙ
َظز٘

تكُٕنٕرٛب يضبصٛم
انضمم َظز٘

إرشبد سراػٙ
َظز٘

تصًٛى ٔتضهٛم تزبرة كًٛٛبء األغذٚخ ٔاألنجبٌ صبست آن ٙتخصصَ ٙظز٘ إرشبد سراػَ ٙظز٘ إرشبد سراػَ ٙظز٘
َظز٘
إَتبد صٕٛاََ ٙظز٘

تزبرح دٔنٛخ ٔتضهٛم
أسؼبر َظز٘

يؤسسبد ارتًبػٛخ
سراػٛخ َظز٘

إرشبد سراػَ ٙظز٘

ٔراحخ يزتًغ َظز٘

صبست آن ٙتخصصٙ
َظز٘

كًٛٛبء صٕٚٛخ خبص كًٛٛبء ٔتضهٛم يجٛذاد
ٔيُظًبد ًَٕ ػًهٙ
ػًهٙ

إرشبد سراػٙ
ػًهٙ

تكُٕنٕرٛب يضبصٛم
انضمم ػًهٙ

إرشبد سراػٙ
ػًهٙ

تصًٛى ٔتضهٛم تزبرة كًٛٛبء األغذٚخ ٔاألنجبٌ
إَتبد صٕٛاَ ٙػًهٙ
ػًهٙ

إرشبد سراػ ٙػًه ٙإرشبد سراػ ٙػًهٙ

تزبرح دٔنٛخ ٔتضهٛم
أسؼبر ػًهٙ

يؤسسبد ارتًبػٛخ
سراػٛخ ػًهٙ

إرشبد سراػ ٙػًهٙ

صبست آن ٙتخصص ٙػًهٙ

تمٛٛى ٔتضهٛم األغذٚخ
ٔاألنجبٌ َظز٘

ثضج ٔيُبلشبد

تمٛٛى ٔتضهٛم األغذٚخ
ٔاألنجبٌ ػًهٙ

ثضج ٔيُبلشبد

تمٛٛى ٔتضهٛم األغذٚخ
ٔاألنجبٌ ػًهٙ

0099- 00099

آفبد سراػٛخ
ٔيكبفضتٓب َظز٘

0099- 0099

صبست آن ٙتخصصٙ
ػًهٙ

َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط طالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٙ

0099- 0099

آفبد سراػٛخ
ٔيكبفضتٓب ػًهٙ

0099- 0099

آفبد سراػٛخ
ٔيكبفضتٓب ػًهٙ

كًٛٛبء ٔتضهٛم يجٛذاد
صبست آنٙ
تخصص ٙػًهٔ ٙيُظًبد ًَٕ ػًهٙ

ثضج ٔيُبلشبد
ثضج ٔيُبلشبد

صبست آن ٙتخصصٙ
ػًهٙ

ثضج ٔيُبلشبد
ثضج ٔيُبلشبد

كًٛٛبء األغذٚخ ٔاألنجبٌ
ػًهٙ

ثضج ٔيُبلشبد

ثضج ٔيُبلشبد

ثضج ٔيُبلشبد

ثضج ٔيُبلشبد

تزبرح دٔنٛخ ٔتضهٛم
أسؼبر ػًهٙ

يؤسسبد ارتًبػٛخ
سراػٛخ ػًهٙ

صبست آن ٙتخصصَ ٙظز٘

