
 شركت مياه الشرب والصرف الصحي  بالبحيرة

 إحدى الشركاث التابعت 

 للشركت القابضت لمياه الشرب والصرف  الصحي

 قطاع الموارد البشريت

 إدارة التعييناث

رلى انمٕيٗانعُٕاٌاالضــــىو

29311151801271تطُرٕا٘ يركس اتٕ حًض تحٛرجيحًذ عهٙ حطٍ ضٕٚف1

29110011804119انثحٛرج- اتٕحًض - انثركّ  عس انعرب حايذ عثذ انحًٛذ شهث2ٙ

29102051800474انغاتح يركس اتٕحًض انثحٛرجعثذاهلل جاتر عثذاهلل انطُطا3ٖٔ

29104281800671انثحٛرج- اتٕ حًض - ضحانٗاضالو ضًٛر عثذ انطرار انطٛذ4

29804141800613انثحٛرج- أتٕ حًض - تاغٕص يحًٕد انشحاخ يعرٔف انطًذٚط5ٙ

29602051800779انجراداخ يركس اتٕ حًض انثحٛرِيحًٕد يحًذ يثرٔن زٚاد6ِ

29010141800455لرٚح جٕاد حطُٙ يركس اتٕحًضيحًذ طالح يحًذ انطٛذ عاشٕر7ِ

29101241800296يحهح كٛم يركس اتٕحًض انثحٛرِاحًذ يمثم عثذانرؤف شحاذ8ّ

29506241800776انثحٛرج_ يركس اتٕحًض_انًحطّ ضعذ انذٍٚ طاتر ضعذ حًٛذج9

29310231801713انثحٛرج- اتٕحًض - انجراداخ احًذ يحًذ يحًذ خُٛطح10

29404191800233انثحٛرِ.اتٕحًض .انُخهّ انمثهّٛيحًذ احًذ عثذانطالو حجاج11

29102161800674انثحٛرِ. ترضٛك  اتٕحًضعثذاهلل يرٕنٙ عثذاهلل ترتر12

29606271800759انثحٛرج- اتٕحًض - انذرأٚح احًذ يحًذ طثحٙ لطة انطٛر13

29108181800237انثحٛرج- اتٕحًض - انذرأٚح يحًذ ذاج انذٍٚ احًذ يحًذ خضر14

29209201800876اتٕحًض- كفر عساز احًذ ياْر خضر عثذانرح15ًٍ

29201011808454انثحٛرِ-يركس اتٕحًض-تطُرٕا٘ حًٕدِ عهٙ عٛطٕ٘ اتراْٛى16

29903211805373اتٕحًض- اتٕانخسر - جُاب يحًذ ياْر يحًذ َعًح اهلل17

29307251803339عساز اتٕ حًض تحٛرجاحًذ يحًذ اتٕ انًكارو انطٛذ احًذ18

29303111801195- يركس اتٕحًض - ضحانٙ انثهذ ضانى عثذ اهلل ضانى يحًذ19

29505241801199جراراحًذ يحًذ انشحاخ احًذ انًغرت20ٙ

29501231800431تحٛرج- اتٕحًض - انذرأٚح يحًٕد عثذانطٛذ يحًذٖ ضٛذ احًذ21

29207011802039تطُرٕا٘ ـ يركس أتٕحًض ـ انثحٛرجيحًذ يحًذ ٕٚضف انطثاخ22

29507101800896تطُرٕاٖ يركس اتٕحًض انثحٛرِحازو اتراْٛى عثذاهلل طاٚم23

29305041802311َظر اهلل ع زٚذ تركح غطاشاحًذ ضعٛذ انطٛذ اتراْٛى حط24ٍ
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29304071800774انثحٛرِ_اتٕحًض_عسازاحًذ يحًذ حايذ يحًٕد انمظاص25

29311071800738- يركس اتٕحًض - ضحانٙ انثهذ ضٛاء انًفرٙ عثذ انحًٛذ شُٛار26

29509251804612انغاتّ- عستّ يرٕنٙ يحًذ طثحٙ يحًذ يحًذ أتٕ شعه27ّ

29401081800352اتٕحًض- انذرأّٚ يحًذ عادل عثذانجٛذ اتراْٛى28

29609231800658انثحٛرج- يركس أتٕحًض - زأٚح َعٛى تذر عالء يحًذ عثذ انًمظٕد29

29608071801095- - ديطُا - عسيح انحًايٙ يحًٕد حطٍ ضعٛذ يحًذ30

29510011827371انثحٛرج- أتٕ حًض - ضٛذٖ ْارٌٔ يحًذ يًذٔح جاد انمساز31

29404111800254انثحٛرج- أتٕ حًض - انًطاكٍ اإللرظادّٚ أحًذ عثذ انطرار شحاذّ احًذ انُحرا32٘ٔ

29511261801837انثحٛرج- أتٕ حًض - تركّ غطاش اٚٓاب جاتر ضعذ عثذ انفراح طذٔي33ّ

29108171800239انثحٛرج- أتٕ حًض - ظ انُٓضح يحًذ حًذٖ احًذ يحًذ تكر34

29303131801914انثحٛرج- أتٕ حًض - ترضٛك اتراْٛى يطعذ اتراْٛى عثذاهلل35

29601131803098انثحٛرج- أتٕ حًض - ع اضحاق عثذ اهلل - ديطُا يحًذ ضعٛذ يحًذ عه36ٙ

29406041800459انثحٛرج- أتٕ حًض - انغاتح يحًذ عهٙ عثذ انٓاد٘ يحًذ َٕٚص37

29402121800411انثحٛرج- أتٕ حًض - انثركّ يحًٕد يحًذ جالل عثذ انطٛذ38

29907011801999انثحٛرج- أتٕ حًض - انثركّ يحًٕد يحًذ يحًٕد عثذانُث39ٙ

29405051800639انثحٛرج- أتٕ حًض - انُخهح انثحرٚح عثذانحهٛى ضهًٛاٌ عثذانحهٛى عثذانرح40ًٍ

29407241800352انثحٛرج- أتٕ حًض - جرار يحًذ حايذ عثذانكرٚى فرج عثذانكرٚى41

29901011823919انثحٛرج- أتٕ حًض - دضَٕص انثهذ يظطفٙ فرحاخ عثذ انرحًٍ عٕع شًص42

29304031800739انثحٛرج- أتٕ حًض - تاغٕص احًذ َاجٗ يحًٕد طُطأٖ خهٛف43

29303201801411انثحٛرج- أتٕ حًض - عساز يحًٕد يحًذ عٕع ضعذ اتٕ حًض44

29108151800411انثحٛرج- أتٕ حًض - انغاتّ يحًذ رجة ريضاٌ حايذ45

يحًذ رضا يحًذ اتراْٛى ْاشى46
يطاكٍ يحطح يحٕالخ كٓرتاء اتٕحًض

29710281800571انثحٛرج- أتٕ حًض -  خهف يشرٔع انًٛاج 

29310131801457انثحٛرج- أتٕ حًض - انذرأٚح ثاتد أتٕزٚذ ثاتد أتٕزٚذ47
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