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 انزحصيم انذراضي

  
   051يٍ  5رطهطم  2112-2110ثكبنىريىش عهىو انحبضجبد  -0

 /انهيئخ انعراقيخ نهحبضجبد وانًعهىيبريخ انزقذير اجيذ جذا  2108-2108عهىو انحبضجبد يبجطزير   -2

 /انهيئخ انعراقيخ نهحبضجبد وانًعهىيبريخيرحهخ انجحث /عهىو انحبضجبد طبنت دكزىراِ  -7

 
 

 جبد وانذورادانزذري

 
 . دورح صيبَخ انحبضجبد )ضيطرح َىعيخ( في شركخ ثبرضٍ االيريكيخ 

 )في شركخ ييركىري االيريكيخ . دورح صيبَخ انحبضجبد )ضيطرح َىعيخ 

 )في شركخ إي ضي ضي االيريكيخ. دورح صيبَخ انحبضجبد )ضيطرح َىعيخ 

 .دورح صيبَخ انحبضجبد )ضيطرح َىعيخ( في شركخ فيبة االيريكيخ 

 . دورح ضاليخ يهُيخ في شركخ ثبرضٍ االيريكيخ 

 . دورح ضاليخ يهُيخ في فيهق انًهُذضيٍ االيريكي 

  دورح ادارح انًخزجراد انعهًيخ /جبيعخ واضط 

  دورح ادارح انًطزىدع انرقًي /وزارح انزعهيى انعبني وانجحث انعهًي 

  دورح ادارح انًشبريع /االعًبل انريبديخ واالثزكبر /جبيعخ واضط 

 

 

 انزىصيبد وانشهبداد انزقذيريخ

 
 .رىصيخ يٍ يذير انًشبريع في شركخ ثبرضٍ االيريكيخ 

 . رىصيخ يٍ يذير عبو شركخ ثبرضٍ االيريكيخ 

 .رىصيخ يٍ يذير يشبريع شركخ ييركىري االيريكيخ 

 .شهبدح رقذيريخ يٍ شركخ ثبرضٍ االيريكيخ 

 ري ثبنخذيخ نذيهى اكثر يٍ ضُخ.ثبرضٍ االيريكيخ نطزًرايٍ شركخ جذاريخ  شهبدح رقذيريخ 
 



 انخجراد ويجبل انعًم

 
 انعراقيخ في يجبل  نهحبضجبد  في شركخ انطبحم انعرثي 2112- 0888يٍ انفزرح  عًهذ

 وثريجخ انحبضجبد.صيبَخ 

  في شركخ ثبرضٍ االيريكيخ في يجبل انطيطرح انُىعيخ 2116 -2117عًهذ يٍ انفزرح 

 وانطاليخ انًهُيخ .

 يجبل انطيطرح انُىعيخ  في شركخ ييركىري االيريكيخ في 2118-2116ٍ عًهذ نهفزرح ي

 .وانطاليخ انًهُيخ 

   ٍ2101- 2118يذرش يبدح انحبضىة  في يذيريخ ررثيخ واضط  /اعذاديخ دجهخ نهجُي 

  ورى   2106- 2101نهفزرح يٍ/رئبضخ جبيعخ واضط عًهذ يىظف في قطى انًىراد انجشريخ

 :يخ نثبنًهبو انزبركهيفي 

 يطؤول شعجخ انحىكًخ االنكزروَيخ  -0

 يطؤول شعجخ شؤوٌ انزذريطييٍ  -2

 يطؤول شعجخ انزقبعذ  -7

 يطؤول شعجخ انًالك -4

  ونغبيخ االٌ  2108قطى انشؤوٌ انعهًيخ يطؤول شعجخ رطىيق انُزبجبد انعهًيخ نهفزرح 

 

 

 انهغبد 
 انهغخ انعرثيخ

 . ,انهغخ االَكهيسيخ

 

 انزشكراد 

 7هيى انعبني وانجحث انعهًي  عذد  رشكراد يٍ انطيذ وزير انزع -0

  21  رشكراد انطيذ رئيص انجبيعخ عذد  -2

 01يطبعذ رئيص انجبيعخ نهشؤوٌ انعهًيخ رشكراد يٍ انطيذ  -7

 02رشكراد يٍ انطيذ يطبعذ رئيص انجبيعخ نهشؤوٌ االداريخ   -4

 51 رشكراد يٍ انطبدح انعًذاء   -5

 85انعذد انكهي نهزشكراد    -6


