
  
  ٢٩/١٢/٢٠١٢المرشحین إلجراء القرعة یوم السبت الموافق  بأسماء كشف
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  ٢٩/١٢/٢٠١٢بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم السبت الموافق  كشف
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  ٢٩/١٢/٢٠١٢بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم السبت الموافق  كشف
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  ٢٩/١٢/٢٠١٢سماء المرشحین إلجراء القرعة یوم السبت الموافق بأ كشف
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  ٢٩/١٢/٢٠١٢بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم السبت الموافق  كشف
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  ٢٩/١٢/٢٠١٢بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم السبت الموافق  كشف
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  ٢٩/١٢/٢٠١٢بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم السبت الموافق  كشف
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  ٢٩/١٢/٢٠١٢بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم السبت الموافق  كشف
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  ٢٩/١٢/٢٠١٢ت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم السب كشف
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  ٢٩/١٢/٢٠١٢بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم السبت الموافق  كشف
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  ٣٠/١٢/٢٠١٢الموافق  االحدبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ٣٠/١٢/٢٠١٢الموافق  االحدبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٣٠/١٢/٢٠١٢الموافق  االحدبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٣٠/١٢/٢٠١٢الموافق  االحدبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٣٠/١٢/٢٠١٢الموافق  االحدبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٣٠/١٢/٢٠١٢الموافق  االحدبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٣٠/١٢/٢٠١٢الموافق  االحدبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٣٠/١٢/٢٠١٢الموافق  االحدبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٣٠/١٢/٢٠١٢الموافق  االحدراء القرعة یوم بأسماء المرشحین إلج كشف
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  ٣١/١٢/٢٠١٢الموافق االثنین بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ــــــــــــماالســــــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣١/١٢/٢٠١٢الموافق االثنین رشحین إلجراء القرعة یوم بأسماء الم كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣١/١٢/٢٠١٢الموافق االثنین بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣١/١٢/٢٠١٢الموافق ثنین االبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣١/١٢/٢٠١٢الموافق االثنین بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣١/١٢/٢٠١٢الموافق االثنین بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـــــــــــــــماالســـــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  



  
  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  



  
  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  حظاتمال  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق یوم بأسماء المرشحین إلجراء القرعة  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ــــــــــــــــماالســــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق إلجراء القرعة یوم  بأسماء المرشحین كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ــــــــــــــماالســــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  فكش
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـماالســـــــــــــــــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـــماالســـــــــــــــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣عاء الموافق االرببأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـــــــــــــماالســـــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق إلجراء القرعة یوم بأسماء المرشحین  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٢/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق ین إلجراء القرعة یوم بأسماء المرشح كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣/١/٢٠١٣خمیس الموافق البأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  ظاتمالح  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق إلجراء القرعة یوم  بأسماء المرشحین كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٣/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـــــــــــــــماالســـــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣الموافق السبت بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  اقةرقم البط  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق إلجراء القرعة یوم بأسماء المرشحین  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق إلجراء القرعة یوم بأسماء المرشحین  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣الموافق السبت بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  البطاقةرقم   االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٥/١/٢٠١٣السبت الموافق ء القرعة یوم بأسماء المرشحین إلجرا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣الموافق  االحدبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  اقةرقم البط  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣لموافق االحد ابأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣االحد الموافق رشحین إلجراء القرعة یوم بأسماء الم كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  

  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣االحد الموافق  بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  البطاقة رقم  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣الموافق االحد بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـــماالســـــــــــــــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٦/١/٢٠١٣االحد الموافق جراء القرعة یوم بأسماء المرشحین إل كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الموافق  الثالثاءبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  البطاقة رقم  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  

  
  



  
  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  قم البطاقةر  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق سماء المرشحین إلجراء القرعة یوم بأ كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  تمالحظا  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق ء المرشحین إلجراء القرعة یوم بأسما كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٨/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣الموافق  االربعاءء المرشحین إلجراء القرعة یوم بأسما كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣ربعاء الموافق االبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  

  ٩/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  اقةرقم البط  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ــــــماالســــــــــــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣االربعاء الموافق القرعة یوم  بأسماء المرشحین إلجراء كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣الربعاء الموافق ابأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  
  

  ٩/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ٩/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  حظاتمال  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الموافق  الخمیسبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـــــــــــماالســـــــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق المرشحین إلجراء القرعة یوم بأسماء  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  البطاقةرقم   االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق لمرشحین إلجراء القرعة یوم بأسماء ا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣ق الخمیس الموافبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٠/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  الســــــــــــــــــــما  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣الموافق  السبتبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  اتمالحظ  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣بت الموافق السبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق سماء المرشحین إلجراء القرعة یوم بأ كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق جراء القرعة یوم بأسماء المرشحین إل كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٢/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣الموافق  حداالبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق جراء القرعة یوم بأسماء المرشحین إل كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  لبطاقةرقم ا  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق إلجراء القرعة یوم بأسماء المرشحین  كشف

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٣/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ــــــماالســــــــــــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٤/١/٢٠١٣الموافق  االثنینرشحین إلجراء القرعة یوم بأسماء الم كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٤/١/٢٠١٣ق االثنین الموافبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـماالســـــــــــــــــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق ة یوم بأسماء المرشحین إلجراء القرع كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق لمرشحین إلجراء القرعة یوم بأسماء ا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  
  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـــــماالســـــــــــــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٤/١/٢٠١٣االثنین الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  الحظاتم  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الموافق  الثالثاءإلجراء القرعة یوم  بأسماء المرشحین كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  
  



  

  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـــــــــــماالســـــــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـــــــــماالســـــــــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣موافق الثالثاء البأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـــــــــــــــماالســـــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٥/١/٢٠١٣الثالثاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  ـماالســـــــــــــــــــ  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق اء القرعة یوم بأسماء المرشحین إلجر كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق عة یوم بأسماء المرشحین إلجراء القر كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٦/١/٢٠١٣االربعاء الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٧/١/٢٠١٣الموافق  الخمیسبأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  حظاتمال  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق عة یوم بأسماء المرشحین إلجراء القر كشف
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  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٧/١/٢٠١٣الخمیس الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٩/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ــــــــــــــــــــماالس  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٩/١/٢٠١٣السبت الموافق وم بأسماء المرشحین إلجراء القرعة ی كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



  
  ١٩/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٩/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٩/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٩/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٩/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ١٩/١/٢٠١٣السبت الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٢٠/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٢٠/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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  ٢٠/١/٢٠١٣االحد الموافق بأسماء المرشحین إلجراء القرعة یوم  كشف
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