
 يديزاً نهُيبثخ انعبيخ ندٖ يذكًخ انُمط أدًد انذظيُٗ دمحم يٕطف          انمبظٗ / 

 رئيظبً نهًكزت انفُٗ نًذكًخ انُمط        مبظٗ / دظُٗ عجد انهطيف أثٕ سيد ان

 يديزاً نهزفزيش انمعبئٗ نهُيبثخ انعبيخ ندٖ يذكًخ انُمط           يذًٕد يجبْدانديٍ انمبظٗ / صالح 

 أييُبً عبيبً نًجهض انمعبء األعهٗ             انمبظٗ / دظبو دظيٍ انديت     

 

رئيض يجهض انمعبء  -رئيض يذكًخ انُمط  -/ عجد هللا عًز شٕظخ  انمبظٗأصدر انظيد  -

 -كًب يهٗ : ثًذكًخ انُمط نهظبدح انمعبِ لزاراً ثبإلَزداثبد ٔرجديد انُدة  -األعهٗ 

 (  ) نيابة النقض        

يديزاً  -َبئت رئيض يذكًخ انُمط  -َدة انظيد انمبظٗ / أدًد انذظيُٗ دمحم يٕطف   -

 نهُيبثخ انعبيخ ندٖ يذكًخ انُمط.

يديزاً يظبعداً  -انُمط  َبئت رئيض يذكًخ -ٗ دمحم عهٗ  َدة انظيد انمبظٗ / انزيدٖ عدن -

 نهُيبثخ انعبيخ ندٖ يذكًخ انُمط.

يظبعداً يديزاً  -َبئت رئيض يذكًخ انُمط  - دمحم إثزاْيى أدًد رزكٗ َدة انظيد انمبظٗ / -

 نهُيبثخ انعبيخ ندٖ يذكًخ انُمط.

 ) المكتب الفنى (        

 -َبئت رئيض يذكًخ انُمط -رجديد َدة انظيد انمبظٗ / دظُٗ دظٍ عجد انهطيف أثٕ سيد  -

 رئيظبً نهًكزت انفُٗ نًذكًخ انُمط.

رئيظبً  -َبئت رئيض يذكًخ انُمط -انمبظٗ / دمحم أيًٍ طعد انديٍ عجبص رجديد َدة انظيد  -

 يظبعداً نهًكزت انفُٗ نًذكًخ انُمط .



 -رئيض يذكًخ انُمطَبئت  -رجديد َدة انظيد انمبظٗ / عبدل يذًٕد عجد انًُعى عًبرِ  -

 نهًكزت انفُٗ نًذكًخ انُمط. رئيظبً يظبعداً 

 ) التفتيش الفنى (       

 -َبئت رئيض يذكًخ انُمط  -َدة انظيد انمبظٗ / صالح انديٍ يذًٕد يجبْد  رجديد -

 يديزاً نهزفزيش انمعبئٗ نهُيبثخ انعبيخ ندٖ يذكًخ انُمط .

 -َبئت رئيض يذكًخ انُمط  - عجد انًٕنٗ  دمحم أدًد جًبلرجديد َدة انظيد انمبظٗ /  -

 ذكًخ انُمط.يديزاً يظبعداً نهزفزيش انمعبئٗ نهُيبثخ انعبيخ ندٖ ي

رئيظبً  –َبئت رئيض يذكًخ انُمط  –َدة انظيد انمبظٗ / يصطفٗ عجد انفزبح أدًد يذًٕد  -

  .نهجُخ اإلعززاظبد عهٗ رمبريز انكفبيخ ثبنزفزيش انمعبئٗ نهُيبثخ انعبيخ ندٖ يذكًخ انُمط

يديزاً يظبعداً  -َبئت رئيض يذكًخ انُمط  -يَٕض عهٗ يَٕض طهيى  / َدة انظيد انمبظٗ -

 نهزفزيش انمعبئٗ نهُيبثخ انعبيخ ندٖ يذكًخ انُمط.

 ) التعاون الدولى (           

 –َبئت رئيض يذكًخ انُمط  –دمحم دظٍ عجد انهطيف أثٕ سيد رجديد َدة انظيد انمبظٗ /  -

 رئيظبً نًكزت انزعبٌٔ اندٔنٗ .

ععٕاً  –انمبظٗ ثًذكًخ انُمط  –رجديد َدة انظيد انمبظٗ / شزيف عجد انمبدر انشيزبَٗ  -

 ثًكزت انزعبٌٔ اندٔنٗ .

انًذبيٗ انعبو ثبنُيبثخ انعبيخ  –رجديد َدة انظيد انمبظٗ / أدًد عُبَٗ عجد انعشيش عُبَٗ  -

 ععٕاً ثًكزت انزعبٌٔ اندٔنٗ . –ندٖ يذكًخ انُمط 

انًذبيٗ انعبو ثبنُيبثخ انعبيخ  – يصطفٗ أدًد يصطفٗ عجيدرجديد َدة انظيد انمبظٗ /  -

 ععٕاً ثًكزت انزعبٌٔ اندٔنٗ . –ندٖ يذكًخ انُمط 

انزئيض يٍ انفئخ )أ( ٔانًُزدة ثبنًكزت  – دمحم عجدهللا عًز يصطفٗرجديد َدة انظيد /  -

 ععٕاً ثًكزت انزعبٌٔ اندٔنٗ . –ًذكًخ انُمط ن انفُٗ 

انزئيض يٍ انفئخ )أ( ثبنُيبثخ انعبيخ ندٖ يذكًخ  –َدة انظيد / أدًد فزذٗ دمحم دُعم  -

 ععٕاً ثًكزت انزعبٌٔ اندٔنٗ . –انُمط 

انزئيض يٍ انفئخ )ة( ثبنُيبثخ انعبيخ ندٖ  –َدة انظيد / أدًد َجبح أدًد دمحم أدًد يٕطٗ  -

 ًكزت انزعبٌٔ اندٔنٗ .ععٕاً ث –يذكًخ انُمط 



 ) المستشار الفنى (  

 -َبئت رئيض يذكًخ انُمط  -َدة انظيد انمبظٗ / يذًٕد دمحم رٕفيك عجد انغُٗ  رجديد -

 يظزشبراً فُيبً نهظيد انًظزشبر رئيض يذكًخ انُمط .

يظزشبر  -َبئت رئيض يذكًخ انُمط  -رجديد َدة انظيد انمبظٗ / دمحم عهٗ دمحم عهٗ أدًد -

 يظبعد نهظيد انًظزشبر انفُٗ نزئيض يذكًخ انُمط .

 ) األمانة العامة (      

أييُبً  -َبئت رئيض يذكًخ انُمط  -رجديد َدة انظيد انمبظٗ / دظبو دظيٍ يٕطف انديت  -

 0عبيبً نًجهض انمعبء األعهٗ 

أييُبً  - َبئت رئيض يذكًخ انُمط -رجديد َدة انظيد انمبظٗ / خبند دمحم دمحم انشزلجبنٗ  -

 عبيبً يظبعداً نًجهض انمعبء األعهٗ.

 -َبئت رئيض يذكًخ انُمط -رجديد َدة انظيد انمبظٗ / أدًد دمحم رفعذ لبطى عجد انزدًٍ -

 أييُبً عبيبً يظبعداً نًجهض انمعبء األعهٗ.

 -َبئت رئيض يذكًخ انُمط  -رجديد َدة انظيد انمبظٗ / دبرى أدًد عجد انجبرٖ طهيًبٌ  -

 ً  عبيبً يظبعداً نًجهض انمعبء األعهٗ. أييُب

ععٕاً   - انمبظٗ ثًذكًخ انُمط –/ د . دمحم طبيٗ انظيد انعٕاَٗ انمبظٗ رجديد َدة انظيد  -

 ثبأليبَخ انعبيخ نًجهض انمعبء األعهٗ.

ععٕاً   -انمبظٗ ثًذكًخ انُمط  –/ غبرق عهٗ صديك عهٗ انمبظٗ رجديد َدة انظيد   -

 ض انمعبء األعهٗ.ثبأليبَخ انعبيخ نًجه

 -انمبظٗ ثًذكًخ انُمط  –/ دظبو انديٍ دظيٍ عٕاض انجيشأٖ  انمبظٗ رجديد َدة انظيد -

 ععٕاً  ثبأليبَخ انعبيخ نًجهض انمعبء األعهٗ.

ععٕاً   -انمبظٗ ثًذكًخ انُمط  –انشزثيُٗ / دمحم دظٍ دمحم انظيد انمبظٗ رجديد َدة انظيد  -

 ثبأليبَخ انعبيخ نًجهض انمعبء األعهٗ.

ثبنُيبثخ انعبيخ ندٖ  األٔل انًذبيٗ انعبو -رجديد َدة انظيد / أدًد فزغهٗ عجد انزديى سَبرٗ  -

 ععٕاً ثبأليبَخ انعبيخ نًجهض انمعبء األعهٗ.-يذكًخ انُمط 

انزئيض يٍ انفئخ )أ( انًُزدة ثبنًكزت  -َٕر َدة انظيد / يصطفٗ دمحم أييٍ يٕطٗ رجديد  -

 ععٕاً ثبأليبَخ انعبيخ نًجهض انمعبء األعهٗ. -انفُٗ نًذكًخ انُمط 



انزئيض يٍ انفئخ )أ( ثبنُيبثخ انعبيخ ندٖ  -رجديد َدة انظيد / يصطفٗ غّ طيد عهٗ لبطى  -

 ععٕاً ثبأليبَخ انعبيخ نًجهض انمعبء األعهٗ. -يذكًخ انُمط 

 العالقات واإلعالم ( )        

 -َبئت رئيض يذكًخ انُمط  -رجديد َدة انظيد انمبظٗ / خبند فبرٔق عجد انٓبدٖ  -

 ٔخديبد رجبل انمعبء.ٔاأليٍ يظزشبراً نزئيض يذكًخ انُمط نهعاللبد انعبيخ ٔاإلعالو 

 -َبئت رئيض يذكًخ انُمط  -َدة انظيد انمبظٗ / يصطفٗ أدًد انًزطٗ فزخ هللا رجديد  -

 ٔخديبد رجبل انمعبء.ٔاأليٍ يظزشبراً يظبعداً نزئيض يذكًخ انُمط نهعاللبد انعبيخ ٔاإلعالو 

انزئيض يٍ انفئخ )أ( ثبنُيبثخ انعبيخ ندٖ يذكًخ انُمط  –َدة انظيد / أدًد دمحم يذًٕد انمزشٗ  -

 نعاللبد انعبيخ ٔاإلعالو ٔاأليٍ ٔخديبد رجبل انمعبء.ععٕاً ثًكزت ا –

 ) مركز المعلومات (      

-َبئت رئيض يذكًخ انُمط  -رجديد َدة انظيد انمبظٗ / عًزٔ أدًد انًزٕنٗ انشْيزٖ  -

 يديزاً نًزكش انًعهٕيبد انمعبئٗ ثًذكًخ انُمط.

 -انمبظٗ ثًذكًخ انُمط -انًُعى عًز يٕطف رجديد َدة انظيد انمبظٗ / ْبَٗ أدًد عجد  -

 ععٕاً ثًزكش انًعهٕيبد انمعبئٗ ثًذكًخ انُمط.

انمبظٗ ثًذكًخ  -رجديد َدة انظيد انمبظٗ / دمحم دمحم صالح انديٍ دمحم عجدانذهيى شٕلٗ  -

 ععٕاً ثًزكش انًعهٕيبد انمعبئٗ ثًذكًخ انُمط. -انُمط

ععٕاً  -انمبظٗ ثًذكًخ انُمط  -ججبٌ فهيفم َدة انظيد انمبظٗ / ٔجدٖ فبيش ع رجديد -

 ثًزكش انًعهٕيبد انمعبئٗ ثًذكًخ انُمط.

ععٕاً  -انمبظٗ ثًذكًخ انُمط  -َدة انظيد انمبظٗ / د. دمحم عصبو إثزاْيى انززطبٖٔ  -

 ثًزكش انًعهٕيبد انمعبئٗ ثًذكًخ انُمط.

( ثبنُيبثخ انعبيخ ندٖ يذكًخ انزئيض يٍ انفئخ )أ -َدة انظيد / دمحم دمحم عهٗ دظيٍ يمزة  -

 ععٕاً ثًزكش انًعهٕيبد انمعبئٗ ثًذكًخ انُمط. -انُمط 

انزئيض يٍ انفئخ )أ( ثبنُيبثخ انعبيخ ندٖ  -َدة انظيد / أدًد دمحم خيزٖ دمحم انًظهًٗ  -

 ععٕاً ثًزكش انًعهٕيبد انمعبئٗ ثًذكًخ انُمط. -يذكًخ انُمط 

انزئيض يٍ انفئخ )أ( ثبنُيبثخ انعبيخ ندٖ  -نٗ شزف َدة انظيد / دمحم يذًٕد يظعٕد يزٕ -

 ععٕاً ثًزكش انًعهٕيبد انمعبئٗ ثًذكًخ انُمط. -يذكًخ انُمط 

 صزح ثذنك انًظزشبر اإلعاليٗ نزئيض يجهض انمعبء األعهٗ .


