انهُكم انتُظًٍُ انًعتًذ
نىسارة انمىي انعبيهت
فبزاَز 2017

أ.ع نهًكتب انفٍُ

انىسَز

ا.ع نهتخطُط
ويتببعت انخطت

أ.ع نهشئىٌ انمبَىَُت

ا.أيٍ األفزاد
وانًُشآث
ا.أيٍ انًعهىيبث
ووسبئم االتظبل

ا.عاللبث عبيت
ويزاسى
أ.االعالو

انىكُم انذائى

أ.ع نًكتب خذيت انًىاطٍُُ

ا.ع انساليت وانظحت
انًهُُت
أ.ع نتؤيٍُ بُئت انعًم

ا.ع نهحبسببث
ا .تحهُم
وتظًُى انُظى

لسى انشئىٌ
االلتظبدَت

أ.انبزايح انًُطُت
أ.انبزايح انتخظظُت

أ.ع نهًعهىيبث
وانتحهُم االحظبئٍ

أ.انشبكبث

أ.انًكتببث
>H

أ.و نزعبَت انمىي انعبيهت

أ.ع نشئىٌ انًُظًبث انُمببُت

أ.انتفتُش عهً عًم انطفم

أ.تشغُم ورعبَت انعًبنت
غُز انًُتظًت

أ.ع نهتًثُم انخبرخٍ

أ.و نهعاللبث
انخبرخُت

أ.ع نهتىثُك وانًكتببث

أ.انتىثُك

أ.و نهتذرَب انًهٍُ
أ.ع نتخطُط ويتببعت
انتذرَب انًهٍُ
أ.ع نشئىٌ يزاكش
انتذرَب انًهٍُ

أ.تزاخُض واعتًبد
انًزاكش انخبطت
أ.ع نتزاخُض وتُظُى عًم
األخبَب
أ.ع نتشغُم ورعبَت انعًبنت غُز
انًُتظًت وانًعبلٍُ واأللشاو

أ .انًعبلٍُ واأللشاو

أ.ع نهشئىٌ انذونُت وااللهًُُت
أ .شئىٌ انًُظًبث
انذونُت

وانُشز

أ .االحتُبخبث انتذرَبُت
واعذاد انخطت

أ.ع نهًؤتًزاث واالتفبلُبث

ا .انتفتُش انًبنٍ
واالدارٌ

أ .شئىٌ انًُظًبث
اإللهًُُت

أ.و نهشئىٌ انًبنُت واإلدارَت

أ.و نهتشغُم ويعهىيبث سىق انعًم

أ.ع نعاللبث انعًم
أ.ع نفض يُبسعبث انعًم
اندًبعُت

أ.انتمُُى وانًتببعت

أ.انًعهىيبث
أ.احظبءاث انعًم
وانمىي انعبيهت

أ.طُبَت انحبسببث

أ.ع نشئىٌ انًزأة وانطفم

وكيل دائم
ادارة مركزية
ادارة عامة
إدارة
قسم

أ.انتُظُى وأسبنُب
انعًم

أ.ع نًكتب انًتببعت

ا.ع نشئىٌ انًذَزَبث

أ.ع نتفتُش انعًم

أ .شئىٌ انًزأة وتكبفؤ انفزص

أ.تخطُط ق.ع.

أ.و نُظى وتكُىنىخُب انًعهىيبث

لسى انشئىٌ
انسُبسُت

ا.و انساليت وانظحت
انًهُُت وتؤيٍُ بُئت
انعًم

أ.ع نهتُظُى
واالدارة

أ.ع نًزكش انتذرَب وانتًُُت

أ.ع نهعاللبث انعبيت
واالعالو
وااللتظبدَت

أ.األسيبث

أ.و نهًىارد انبشزَت

أ.و نشئىٌ يكتب انىسَز

ا.ع نأليٍ

ا.انشئىٌ انسُبسُت

أ.ع نًتببعت تُفُذ
انتكهُفبث

أ.انتزتُب

أ.ع نهشئىٌ انًبنُت

أ.يزالبت انًخشوٌ انسهعٍ

أ.ع نهتشغُم

أ.انًُشاَُت

أ.ع نشئىٌ انعبيهٍُ

أ .انتشغُم ببنذاخم

أ.انًشتزَبث وانًخبسٌ

أ.شئىٌ انتىظف

أ.انتشغُم ببنخبرج

أ.انًزاخعت انًستُذَت
وانمُىد انًحبسبُت

أ.وثبئك انخذيبث
أ.ع نشئىٌ شزكبث انحبق
انعًبنت

أ.رعبَت انعبيهٍُ

أ.ع نًعهىيبث سىق انعًم
ودراسبث االخىر واالَتبخُت

أ.دراسبث االخىر
واالَتبخُت

أ.ع نهشئىٌ اإلدارَت

أ.يعهىيبث سىق
انعًم

أ.االستحمبلبث
وانًعبشبث

أ.انخذيبث انذاخهُت
أ.انحزكت وانظُبَت

أ.شئىٌ انًمز
أ.انسكزتبرَت وانًحفىظبث

