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 م / أعادة للوظيفة

 اعالن

علىىا الدىىادة المينىىدمين  ال ىىاا اعىىادة الي يىىين 

الشىىىىىىىامة ال امىىىىىىىة ليدىىىىىىىوي  ا دويىىىىىىىة فىىىىىىى  

والمدىىىيلتماا الا يىىىة ماار ىىىة منىىىا الشىىىامة 

المىىىىاين فىىىى  وتااة اليىىىىلة وال ييىىىىة الاىىىىا   

الخىام  وخىالم مىدة اهيىاها شىداوالد للفيىاة 

 1/2/7112ولغايىىىىىىىىىىىىىة  1/6/7112مىىىىىىىىىىىىىن 

مدييل ين م دم مافة المديمدىماا المالو ىة 

 لغىىىىام اممىىىىام ارىىىىاالاا اعىىىىاديدم للوظيفىىىىة

 المافنة ولدب النايمة

ويدىىىىنا لىىىى  الماال ىىىىة   ىىىىد مىىىىاوا ام ىىىىامن 

 شدامن ياايخ نشاهذا ا عالن 

 

 

 

 المديا ال ام                      



 
 

 

 


