
  

  

  

  

  

  
اصة  ن الجتياز املباراة املوحدة ا ن املقبول   الالئحة التكميلية للم

اص  وضعية إعاقة املوحدة   باأل
  

ضت نظ        ات ال اع ن عض املرا لبعض الصعو ة عض ال حالت دون ارفاق و ات وامل الوثائق املطلو

م،  م وذلك يومي  فقد تمبملفا م فرصة اضافية الستكمال ملفا اير  23و 22منح بما ما  توصلالحيث تم ، 2021ف

ا قصد التأكد من اس ،طلب 134مجموعه  ا يتمت دراس ة الواردة   للوثائقفا ر االقتصاد واملالية قرار املطلو وز

صالح اإلدارة خ  21/003رقم  و اص  املتعلق ب، 2021يناير  20بتار اصة باأل ات املوحدة ا   .وضعية إعاقةإجراء املبار

دول ملفا  27ل قبو ه العملية عن ذوقد أسفرت          :التا  حسب ا

امل االسم ال ة  ف الوطن طاقة التع  التخصص الدرجة رقم 

اء دين زك  التدب  تق من الدرجة الثالثة T267215 ل

د   التدب   تق من الدرجة الثالثة L581385  لحا ول

در حيح  ات  تق من الدرجة الثالثة EE80529  ق   المعلوم

ىاالعم ف من الدرجة الثالثة ZT125763  م    آداب  علوم  مت

د هللا ف من الدرجة الثالثة SH92719  حمنا ع   آداب  علوم  مت

ف من الدرجة الثالثة EE629128  الغفالوي ر    آداب  علوم  مت

ف من الدرجة الثالثة Z418380  المالو رضوان   آداب  علوم  مت

ف من الدرجة الثالثة MA119189  ادي أيوب   آداب  علوم  مت

مودي جواد ف من الدرجة الثالثة I734174  ح   آداب  علوم  مت

ف من الدرجة الثالثة Cd399381  مخ سهام   آداب  علوم  مت

رام امينة ف من الدرجة الثالثة AD290582  ل   آداب  علوم  مت

ت تلحاجت ايوب ف من الدرجة الثالثة PB302626  ا   آداب  علوم  مت

ف من الدرجة الثالثة KB1022  السعدي محمد   آداب  علوم  مت

ف من الدرجة الثالثة ID58592  العروي أسامة   آداب  علوم  مت

ف من الدرجة الثالثة i345096  أبوع إحسان   آداب  علوم  مت

ف من الدرجة الثالثة W253619  عدوا هشام   آداب  علوم  مت

اس  ف من الدرجة الثالثة EE327856  خنخام    آداب  علوم  مت

د العا  ف من الدرجة الثالثة I622115  مناوري ع   اقتصاد  قانون  مت

ل ف من الدرجة الثالثة EE806308  الراب إسماع   اقتصاد  قانون  مت

اء ال زك ف من الدرجة الثالثة BH476936  أبولغ   اقتصاد  قانون  مت



ف من الدرجة الثالثة SL4626  بوعمود أحمد   اقتصاد  قانون  مت

ة ف من الدرجة الثالثة DC21569  الحال أس   اقتصاد  قانون  مت

دالرحمان ف من الدرجة الثالثة Mc240327  رقيق ع   اقتصاد  قانون  مت

د هللا يه ع ف من الدرجة الثالثة CB168067  ص   اقتصاد  قانون  مت

ة LC110510 الزراد المصط  ف من الدرجة الثان   آداب  علوم مت

ة BJ449502  ايبورك اإلدر سارة ف من الدرجة الثان   اقتصاد  قانون  مت

د هللا ل ع ل ة sh89604  أف ف من الدرجة الثان   اقتصاد  قانون  مت

  

ام: يه  شر  تن تم الحقا  خ إجراء االختبار  ةالئحس شر اللوائح قع ااملو ع مراكز وتار ا  سية،ال تم ف   الرئ

  

  


