�إعالن �صادر عن ديوان اخلدمة املدنية

يدعو ديوان اخلدمة املدنية بالتن�سيق مع �أمانة عمان الكربى ,التالية �أ�سما�ؤهم الذين انطبقت عليهم ال�شروط املحددة وفق ًا لرقم الوظيفة امل�شار �إليها يف الإعالن املن�شور �سابقا،
التواجد يف مبنى ديوان اخلدمة املدنية الكائن يف طرببور� -شارع الأق�صى وذلك حل�ضور االمتحان التناف�سي الإلكرتوين ح�سب الأيام والأوقات املحددة �أدناه.
**حيث �سيتناول الإمتحان التناف�سي الإلكرتوين جمالني رئي�سيني:
�أو ًال :جمال االخت�صا�ص الوظيفي ويعطى %50من العالمة الكلية.
ثاني ًا :جمال القدرات و الإ�ستعدادات واملهارات الوظيفية ويعطى %50من العالمة الكلية.
وي�شمل الكفايات واملهارات والإ�ستعدادات التالية:
 اال�ستعدادات العقلية (التفكري املنطقي والتحليلي)-الكفايات اللغوية (اللغة العربية واللغة االجنليزية)

رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
�سامح النا�صر
																					

وظيفة رقم  1مهند�س مدين  /ابنية
وان�شاءات

AL

زكريا عبد الرحمن حممود �صالح
زيد خالد حممد �صالح
�ساجدة �شاهني يو�سف غنيم
�ساجده حممد عبد اللطيف ابو عيون
�ساره ح�سان م�صباح عابدين
�سامل حممود �سامل م�صطفى
�سايل ابراهيم ذياب اجلالد
�ساندرا عزام حممد بطاينة
�سجى مفيد حممود الزبيدي
�سليم برهوم حممد ذياب
�سهري �شبيب مو�سى ال�سليحات
�سوزانة خلف حممد ال�شوبكي
�سيف الدين ريا�ض علي ذبيان
�سيف الدين كمال �سليمان داود
�سيف �سامل خليل ابو ربيعة
�شاديه حممد حماد الق�ضاة
�شهد ح�سني حممد ال�سعود
�شيماء ريا�ض احمد ابا زيد

عبد اهلل نزار ح�سن ا�سماعيل
عبدالكرمي خالد عبدالكرمي كفايف
عبداهلل احمد علي ابو الب�صل
عبداهلل احمد حممود عليان
عبداهلل احمدعبداهلل �صوي�ص
عبداهلل خالد احمد احليا�صات
عبداهلل عزمي عبداحلافظ م�سمار
عبداهلل علي عبداهلل عبيد
عبداهلل فايز ح�سن قنديل
عبري حممد �سعيد نعمان
عدوان فوزي ربحي بدوان
عدي فوزي خليل عليان
عروب هيثم �سعيد احلنيطي
عزيزه ماهر ح�سن ابو زيد
ع�صام يحيى فهد الفرواتي
عال منري ا�سماعيل ابو عواد
عالء الدين �صباح الدين اديب �سور مايل
علي بهجت عبد الفالح العبد الالت
علي �صالح �سامل جرادات
علي حممد علي احلنيطي
عماد الدين حممد �سعيد �شحاده
عماد حممد ا�سحاق عطا كرامه
عمار جا�سر احمد امل�شني
عمار مروان علي عرفة
عمار يا�سر عبدالرحمن عبداجلليل
عمار يا�سر منر دودين
عمر �سعيد حممد مدرع
عمر حممد علي �صومان
جرب
جميل
نعمان
عمر
عنود علي عوده الرياالت
عو�ض اهلل خليل عارف ال�سمهوري
فاتن وليد حممد �سليمان
فادي عبد الرزاق حممد عيد ال�صراوي
فار�س علي حممود العجلوين
فاطمة ب�سام عبدالعزيز عريقات

N

غ�سان �أحمد يو�سف العلوان
فاطمة ماجد علي �شياب
فاطمة حممد حم�سن احل�سيني
فرا�س ف�ؤاد عبدالقادر تيم
النا حممد غالب اجلمل
لندا طالل �صبحي الزبط
ليث حممد طالق الهباهبة
مالك رائد �شكري الزغول
مالك ن�ضال كامل �أ�سعد
جمدي فرا�س ج�ضعان الزعبي
حممد �أحمد جميل الكرابلية
حممد �أحمد حممد حبول
حممد �أحمد حممد �صالح حما�سبجي
حممد �أحمد حممد قبالن
حممد ب�شري م�صطفى �أبو رمان
حممد حمادة عبد ب�شري
حممد �سفيان عبداحلميد يا�سني
حممد �شحادة عبداملح�سن اخلراب�شة
حممد �صالح مو�سى الدبوبي
حممد �صبحي ح�سن الف�ضويل
حممد �صبحي حممد ال�صيفي
حممد طارق عاهد الرمياوي
حممد عبداحلليم �أحمد �أبو ع�سل
حممد عبدالفتاح حممد علي
حممد عمر حممد الزريقات
حممد مو�سى حممد الربيحات
حممود علي حممد م�صطفى
القداح
حممود
حممودعلي
مروة ح�سني فرحان الكوز
مروى عبداحلكيم حممود �سعادة
م�صطفى عالءالدين ابراهيم ح�سني
معت�صم فندي حممد الر�شيدات
مالك حامد ب�شري املغاريز
مهدي ابراهيم حممود حمدان
م�ؤيد اليا�س عي�سى بدر
مينا�س ح�سني ح�سن العتلة
نائلة خالد �سالمة القطيفان
نفني حممد عبدالكرمي القي�سي
نهاية حممد عبداهلل العبداهلل
نور الدين معتز حممد حلي�سي
هازار را�سم خليل فريحات
هبة �أمني ح�سني يعقوب
هبة عبداحلميد حمد العبدالالت
هبه كمال ح�سني العالمي
هند را�شد ح�سن ال�ضمراوي
وفاء ن�ش�أت حممد ب�سي�سو
والء خالد حممد �أبو ن�صري
والء راتب ح�سن �أبو قطام
والء علي حممد ال�سعود

يا�سر �أحمد �أ�سماعيل الكوز
يا�سمني �سمري عبدالهادي قابوق
يزن فرا�س مو�سى القطيفان
ينال حممد عطية ع�سكر
وظيفة رقم  2مهند�س معماري
دانية �سامل ال�سيد ال�سيايدة
عبداللطيف خالد حممد ابراهيم
ليلى حممد �أحمد الدعدول
وظيفة رقم  3مهند�س معماري /
الإ�شراف الهند�سي �أو تنفيذ الأعمال
املعمارية
ا�سماعيل �أحمد ا�سماعيل الكوز
�إ�سالم عاطف حممد جناجرة
رباح
�أحمد
حممد
�أالء
�آية حامد علي احلنيطي
حمزة عدنان يو�سف �شاهني
خليل عواد خليل جعران
دعاء عثمان عبد �أبو غالية
ديانا حممود �أحمد ابداح
دينا يو�سف حممد العبدالالت
روان عبداهلل ح�سن �أبو ر�صاع
رمي رائد �سنيال جري�سات
رميي �سميح ا�سماعيل �أبو خليفة
زينة جمال حممد نعمام القا�ضي
�سايل �أحمد �شاكر العزة
�سالم عبداحلليم ن�صار الفوارعة
�سهى رائد �شكري الزغول
عا�صم جميل حممد �أبو ريان
عبري عزت علي يعقوب
فرح زاهر �سعيد قعدان
فريوز عزمي عبدالقادر تيلخ
ملى جمال عبدالعزيز حواري
مار�سيل ح�سن يو�سف مقدادي
مرام �سليمان حممد عتوم
نور عبداهلل حممد املحاربة
نورا �سمري حممود �أبو ناعمة
هديل ابراهيم حمدي املجايل
هديل علي مفلح غرايبة
هيثم حممد �صبحي حمي�سن
والء عاطف �سامل القرا
علي
�سليم
�صالح
يارا
وظيفة رقم  10هند�سة مدنية /
�أبنية و�إن�شاءات
عمار �صالح عبدالفتاح خريو�ش
وظيفة رقم  13مهند�س مدين� /أبنية
و�إن�شاءات /ح�ساب الكميات و�إدارة
العقود
�إ�سراء خالد عودة ال�صرايرة

�أالء عبدالرحيم م�صطفى عبدالرحمن
دمية وليد علي ن�صراهلل
رندة داود حممد حمديه
�سند�س «حممد فايز» ح�سني �أبو خلف
عثمان �سليم خليفة اجلعافرة
ليلى ريا�ض خليل الفزاع
نزيه علي يو�سف ال�سليحات
وظيفة رقم ( )14مهند�س معماري
 /ح�ساب الكميات و�إدارة العقود
و�إعداد وثائق درا�سات TOR.
RFB
جومانا ال�سيد �أحمد �صندوقة
ملي�س طه فالح الروا�شدة
وظيفة رقم  15مهند�س معماري
 /الت�صميم املعماري (الأبنية ،
احلدائق ،الت�صميم احل�ضري)
�إ�سراء علي �سيف الدين جنب
�أ�سماء زيد يو�سف هندي
�أ�سماء طه حممد العب�سي
�أفنان ابراهيم �سعيد دروي�ش
�أالء عبداملجيد �سامل اجلالمدة
�أماين �سمري �سعيد عبده
�أماين مو�سى عبدالرحمن العتيلي
�آمال فخري عبداهلل �صالح
بيان يا�سني م�سلم �صبيح
حنان نبيل حممود حممود
دعاء نبيل �صالح مهيار
دعاء يحيى م�صطفى خري
رامية يون�س عز الدين احل�صيني
رنا توفيق حممد الزعبي
رند جمال حممد �شواقفة
رهف اياد جودت �أبو ح�سني
رميا توفيق قا�سم ال�سيوف
�سباء عبدالرحمن عبداملهدي العوازم
�سالم توفيق �أحمد رمان
�سولني حممد عارف حبطو�ش
�شذى جواد رم�ضان حممود
�صفا هالل و�صفي ال�شافعي
عال ها�شم �أحمد حبايبة
عهود علي �سيف الدين جنب
غدير �أحمد جمعة �أبو خرمة
فاطمة وليد عبداهلل �سامل
ملى �صالح حممد اللوزي
مروة حممد خالد عبيدات

FI

ابراهيم جابر حممد العالمات
ابراهيم طلب حممد القا�ضي
ا�سماعيل مروان ا�سماعيل مرقة
احلارث خليل عبدالكرمي النعيمات
الوليد طالل �سعيد حيمور
�إ�سراء حمدان �سعيد احلاج
�إ�سراء ر�شيد ح�سني الكوز
�إ�سالم يا�سر حممد الب�ستنجي
�إيهاب حممد مزعل اجلعافرة
�أحمد «حممد توفيق» نعمان طهبوب
�أحمد «حممد خري» �أحمد ملكاوي
�أحمد �سميح مو�سى الوح�ش
�أحمد مو�سى �أحمد حماد
�أحمد يو�سف م�صطفى علي
�أريج جالل �سليم �أبو طه
�أ�سامة حممد ح�سني املهريات
�أ�سامة نور الدين ح�سن عمي�ص
�أ�سل حممد �سالمة الطالفيح
�أالء نعيم ظاهر عبدالقادر
�أمري راتب حممد العدوان
�أن�س «حممد �صالح» راغب اخلطيب
�أن�س غ�سان حممود اجلمال
�أن�س حممد مو�سى اخلطيب
�أميان �شوقي حممد �أبو وردة
�آيات �سليمان توفيق �سليحات
براءة حممود خلف الغنانيم
بالل حممود �أحمد الكركي
بنان ا�سماعيل حممد �أبو قطي�ش
بيان عبدالقادر �أحمد املغربي
تقوى �أ�سامة عبدالرحمن الزعبي
متارا كامل �سامي البزمليط
ثائر يحيى حممد نبهان
حازم �سعيد �صالح ال�صالح
حازم غالب جمكال الرياالت
ح�سام عمر حممد �أبو �صبحية
حمزة ح�سن عبداجلليل �أبو رمان
حمزة زهري تي�سري العواملة
حمزة �سالمة �أحمد اخلاليلة
حنني حممد �أحمد خطابي
خالد عو�ض �ضيف اهلل املالحمة
دانا جهاد عثمان جعارة
دانيا نوران حممد املجايل
دعاء «حممد علي» �سليمان بزايعة
دعاء ابراهيم �سالمة ال�سعود
دعاء ابراهيم عبد احل�سامية
دعاء حامت عبداهلل حممد

دعاء فتحي دخل اهلل ال�ضالعني
دعاء يحيى من�صور الن�صريات
دياال �سعود حممد �أبو رمان
رائد «حممد علي» ح�سني الكيايل
ربا �سليمان حماد القوابعة
ربى علي �سعيد الرفاتي
ربى عو�ض حممود ال�شلبي
ربى ف�ؤاد �سليمان املحي�سن
ربى موفق عبدالغافر علو�ش
رزان �أحمد فار�س القرعاين
رزان نظمي عيد القالنزة
رهام خ�ضر حممود ح�سن
الدروع
�سامل
طه
روان
روان عماد حممود ال�شطل
روان حممد خليف ال�صرايرة
روان حممد عبداهلل املومني
روان حممود كامل �سمارة
زيد ح�سن عبدالرحمن علقم
زيد عاطف �سامل ال�سويلميني
زين �أيوب عبدالرحمن الوخيان
�سارة نايل فار�س املجايل
�سدرة رفيفان �صالح املجايل
�سماح حممد ح�سن الكوز
�سمية ف�ؤاد زكي الزبيدي
�سيف الدين خالد ثابت احلداد
�شكري وجيه خليل عو�ض
�صايف وفا ح�سني ال�صايف
طاهر عبداهلل طاهر الربعي
عادل عزام عادل الرمياوي
عبادة ابراهيم حممد حتاملة
عبدالرحمن ثابت طه �أبو حليمة
عبدالرحيم نظمي عبدالرحيم قدي�سات
عريب �أحمد حممد اخلطيب
عال ح�سن حممد الزبن
عال عبداهلل حممود امل�صري
عالء خليل علي اخلراز
عالء نايف عي�سى اخلوري
علي معاوية ظاهر جرار
عمار �صالح مو�سى العودات
عمر ابراهيم بدر حيف
عمر عرفات عواد ال�سكر
الكوز
�سلمي
علي
عمر
عمر حممد �أحمد �أبو حمور
عمرو توفيق بهجت املجايل
غدير حممد عي�سى املواجدة

يوم االحد املوافق  2019/11/١٠ال�ساعة العا�شرة �صباحا

معتز فوزان �سعود ال�سليحات
منى حممود عبدالكرمي عو�ض
م�ؤيد �أحمد ابراهيم الرقب
مي�س عاطف فليح اجلبور
نارميان احمد ح�سن العويدي
نداء علي حممد احل�سني
نورة عبداهلل حممود �أبو عفيفة
هبة مروان �أحمد ال�سطري
ال�صر
ر�ضا
طه
هدى
هديل يو�سف ابراهيم �سرحان
عرفة
عيد
نزيه
هيا
ورود عماد ح�سني حجازي
وفيقة �سمري عبدالهادي قابوق
وقار �سلطان حممد النجوم
والء خالد حممود عبدالنبي
والء �صايل فار�س �أبو عرة
وظيفة رقم  18مهند�س معماري /
الت�صميم املعماري
احمد جمال مو�سى االطر�ش
اريج �سعود ا�سماعيل ابو م�شرف
ا�سراء جمال حممد ابو ال�سعود
ا�سراء عدنان عبده �سو�سان
االء عمر ح�سن اجلندي
االء حممود علي الزيادنة
اماين فوزي م�سعود الن�شرتي
بيان ح�سني علي احل�سا�سنة
متا�ضر احمد عبداملنعم غنامي
دارين مرق�ص �سام �سالمه عيطة اهلل
دعاء ح�سني خالد الزغموري
دعاء يو�سف عو�ض الفراج
ديانا طارق �سالمة املدادحة
دمية يو�سف �صالح ابو العطا
دينا فرا�س فرح الرب�ضي
رزان زياد عبدالرحمن �شعبان
رزان عثمان حممد اخلوالدة
رزان حممد حمدان ح�سني
بلعاوي
حممد
رزق
رنا
روان ح�سام رجب احلاج
احلاج
فهيم
مفيد
روال
�سو�سن جمال فهد ال�سعود
�شيماء حممود عو�ض ادهون
�صفاء �سليمان حممد ال�سالمية
�صفاء عدنان مو�سى عبيد
ملى خلف �صالح الرهايفة
جمد حممد زايد ا�سماعيل
حممد ف�ؤاد عبداحلافظ �سالمة
مها حممد احلاج عل العمري

مي�ساء ر�شاد طاهر �صبح
ن�سرين �أحمد حممود حممد
نهى عبداملجيد علي ابو طه
هبة �سامي را�شد ايوب
هبة �سليمان حامد الزبن
هبة كمال ح�سني �شو�شاري
وظيفة رقم  26مهند�س مدين� /أبنية
وان�شاءات� /صيانة الأبنية والأعمال
امليدانية
احمد ا�سحق عقيالن عليان
احمد حممد احمد قطي�ش
او�س احمد �سليمان ابو عري�ضة
بالل فايز حممد ح�سن
رجائي وليد حممد علي
زياد عبدالرحمن عو�ض عو�ض
�سعيد حممد ابراهيم الفتياين
�ضرار م�صطفى احمد م�شايخ
طارق زياد ح�سن احمد
عدي تركي حممد اخلراب�شة
عدي حممود ح�سني ابوعواد
عالء ريا�ض حممد �شلبك
عمرو علي حممد اليمني
�سامل
�سليم
امني
ل�ؤي
حممد احمد عمر دقروق
حممد بدوي حممد عبداهلل احلرباوي
حممد خالد �سليم ابوعي�سى
نافع
علي
عمر
حممد
حممد ماجد عطية يو�سف
ن�ضال كامل عي�سى ابو �ضباع
ه�شام ابراهيم حممد خليل
هالل حممد هالل الرفاعي
يون�س تي�سري خالد �أبو �شعرية
وظيفة رقم  32مهند�س مدين /
�أبنية وان�شاءات /اال�شراف الهند�سي
والتنفيذ
احمد علي احمد النمرات
احمد خلف خليفة احلديد
بهاء غازي ربحي اخل�ضور
هادي حممد عقلة م�صلح
وظيفة رقم  33مهند�س مدين /
�أبنية وان�شاءات /فحو�صات املواد
الإن�شائية ومعرفة يف متطلبات الآيزو
1702
ا�سراء ن�صري ا�سماعيل عبدالقادر
�سهل حممد عبدالرزاق امني

�ضحى طه عزيز �شحادة
جمد �سمري جميل مطر
مرام ن�صر ذياب اجلعفري
هنادي جمال ح�سن ال�شاللدة
وظيفة رقم  37مهند�س معماري /
تخطيط املدن
انوار عاطف عي�سى عبد ربه
�ساره مو�سى احمد الزغول
عايده خليل حممود �صبح
لبنى �شفيق عبداهلل العمري
وظيفة رقم  42مهند�س معماري /
الت�صميم املعماري
ابراهيم ا�سماعيل عبد الرحمن حممد
احمد حممود علي زهران
ان�س احمد حممد خملوف
�أمني حممد دخل اهلل اخلراب�شه
تقي الدين احمد ح�سني العرموطي
تي�سري احمد تي�سري ال�شطرات
ثامر علي عبد الرزاق احلنيطي
حمزة �سليمان حمدان املعاليه
زياد معاويه ح�سن عو�ض
زيد حممود فايز عو�ض
عبد اهلل حممد اديب دعمه
عبد اهلل يو�سف �سامل عودات
وهبه
فتحي
نافذ
عدي
ع�صام عديل عادل د�شون
عمار حممود عي�سى زعيرت
عمر ا�سامه حممد عبابنه
عمر ح�سني حممد الناطور
عمر فار�س فوزي العلي
عي�سى علي جرب امل�صري
عي�سى نا�صر حممد عدنان حتاحت
لطفي هاين لطفي العوامله
حممد جمعه حممد النجار
حممد ح�سن حممد اخلطيب
حممد طه جمعه خليل العقبي
حممد عبد اللطيف عبد الفتاح العرندى
حممد عبد املعطي مو�سى ابو�سمور
حممد عدنان ابراهيم ح�سني
حممد عدنان عبد الرحمن قدي�سات
حممد كامل عي�سى ابوال�ضباع
حممد مالك ابراهيم االحمد
حممد حممود احمد ابوخ�ضري
مظهر جمدي حممد ابو دلو
هيثم احمد هالل الرفاعي
هيثم خالد عقله الزيود
يزن بدوي ابراهيم اجليالين
يزن ع�صام بول�ص احلدادين

يوم االحد املوافق 2019/11/١٠ال�ساعة الواحدة بعد الظهر
وظيفة رقم  41مهند�س مدين /
�أبنية وان�شاءات /الإ�شراف وتنفيذ
الأعمال الإن�شائية

ابراهيم جمعه �سامل �سامل
احمد خالد جميل نوفل
احمد خلف نافع احل�سن
احمد �سفيان عبد الغني الرعود
احمد عادل حممد ابو قدوم
احمد عبداهلل حممود ابو الهيجاء
احمد عدنان �سليم ابو غلو�س
احمد عطا فهمي النمر
احمد علي حممود الدرعاوي
احمد عمار ح�سنني ال�صعيدي
احمد عوين عو�ض داود
احمد كفاح يو�سف العطار
احمد حممد احمد العبادي
احمد حممد �سامل ابو احلج
احمد حممد �شفيق حليم البيطار
احمد مروان حممد العبد
اريج حممد حممود القطي�ش
ا�سامة حاب�س عطاهلل القا�ضي
ا�سامة مو�سى حممد ح�سان
ا�سامه رومل ا�سماعيل مريزيق
العزه
علي
عمر
ا�سامه
ا�سحار حممد احمد ابو حلوه
ا�سراء عبد الفتاح حممد ابو حويله
ا�سراء حممد ح�سن اال�شرم
ا�سالم ابراهيم حممد العابد
ا�سالم احمد عبد اجلليل احلبا�شنة
ا�سالم عبد اجلليل عبد ربه عيال عواد
ا�سيد ب�سام عبداهلل ابراهيم
ا�شرف �شعبان مو�سى عبيد
الآء �سائد عبدالرزاق �سرحان
البتول عبدالوهاب خليل املدادحة
البتول يو�سف حممد العزيزات

اماين احمد ح�سني العمايره
اميمه يو�سف �سامل الدروع
امني عفيف عبد الكرمي احلوراين
ان�س يون�س م�سعود ال�شوبكي
انوار حممد مهنا احلرا�سي�س
اياد احمد منر مريزيق
اميان خليل حممد ال�سحت
اميان �سمري كامل ا�سعد
اميان غازي حممد بني هاين
اميان م�صطفى حممد بني م�صطفى
ايه يون�س م�سعف ال�سليحات
ايهم فايز احميدان حميدان
�إبراهيم ب�سام عبدالكرمي �أبو خطاب
�أحمد نابي حممد ال�صو�ص
�أزهار يا�سر عبد الرحيم الب�ستنجي
�أ�سامة �أكرم احلاج حممد عطيه
�أمرية نعيم عبدالر�سول الأخر�س
�أيهم حممود احمد �سويلم
بتول حممد عبد القادر هزاميه
بثينة احمد حممد حمدان
بدر حممد عطاهلل الدعجه
براءة علي عبد الرحيم عواد
بلقي�س عمار م�سعود املكاوي
بيان عمر �سعد ال�سكارنه
ثائر عزام ا�سماعيل ابو �شاور
ثائر مو�سى �شاكر ابو عطاهلل
جمان حممود عبداهلل احلديد
جميلة نايف مو�سى احلياري
جهاد ف�ؤاد �صالح ال�شرع
حامت ن�ضال اكرم �سالم
حبيب حممد طالب �صايف
ح�سام خالد حممد ال�صفدي
ح�سن امين ح�سن املومني
حال احمد عبدالغفور احلراح�شه
حمزة احمد �صابر قاحو�ش

حمزة عبداحلميد احمد اخلراب�شه
حنان ابراهيم علي ال�ضمريي
حنني زياد لطفي العار�ضه
حنني �ساكت ح�سني احلرايزه
حنني حممد عبدالرحيم عبد اجلبار
خالد حممود احمد خامته
خلف حممد �سليمان العبادي
خليل منري خليل جه�شان
خولة من�صور حميدان الدبوبي
خوله ابراهيم �ضيف اهلل اجلالودي
خوله خالد ح�سن اجلعار
دانا فرا�س وجيه م�صطفى
دانه معت�صم �صالح الطراونه
دانه نا�صر كامل الزعزوع
دانية مو�سى �سلمان ال�سعود
دعاء احمد عبد الكرمي احلجاج
دعاء �أحمد ح�سن املح�سني
ديانا هاين عبد احلي الكفاوين
دميا ابراهيم حامد املبي�ضني
دميا نايف عليان اجلربان
دينا ف�ؤاد حممود خنفر
رافت كمال حمود ابوال�سند�س
رامي عماد يو�سف الهنيني
رانيه با�سم فوزي احمود
رايه جمال حممد �سلمان ال�ضمور
رزان ح�سني فالح احلنيطي
رزان عبدالكرمي عي�سى الزق
ر�ضوان عبداحلكيم عبداهلل �سليمان
رغد احمد �سامل الفاعوري
رفيده زياد عبد احلميد املعايطه
رنا احمد �سليم اخلاليلة
روان �صالح يو�سف جربان
روان عادل ح�سن ال�شمايله
روان عليان عبد اهلل ابوهزمي
�شبلي
منر
هيثم
روان
روزان بدر الدين احمد ابا زيد
رمي را�سم احمد كراجة

�صالح

حممد

�صالح

الق�ضاه

�صالح

منذر

م�صطفى

ح�سن

�صدام خملد غ�صاب الدعجه
�صفاء حممد عي�سى املنا�صري
�صهيب زاهر عبد الغني عامر
�ضياء الدين عمران احمد خطاب
�ضياء الدين مروان ابراهيم ح�سن
طاهر مازن طاهر ابو �سعاد
طاهر حممد ع�صام �شاهني
طه حممد عبد القادر املقرحي
ظاهر وليد ظاهر دارغامن
عا�صم بكر م�صطفى بني ار�شيد
عاطف

�سامل

حممد

الع�ساف

عامر �ضيف اهلل عقل �ضيف اهلل
عبادة حممد ا�سماعيل ظاهر

فاطمه با�سم حممود غ�ضيه
فايز حممد فايز م�صطفى
فرا�س ح�سني عي�سى خطاب
فرح احمد فرحان العمايره
فرح ح�سني �سعيد اهرام
فهمي كا�شف فهمي �سليم
ف�ؤاد �سليمان حممد ابو احلج
ق�صي حممد �سليم البيك
كري�ستينا �شاهر م�سعود حداد
كفايه فوزي �صالح ال�صرايره
الرا �سامي علي ابو رمان
الرا حممد ح�سني الزعبي
ملي�س جمعة قطي�ش احلرايزة
ليانا تي�سري �سليمان العمري
لينا عبد اهلل عايد املحاميد
مارلينا احمد حممد ابو حنك
مالك العبد حممد حلوة
مالك عماد �سعيد طنطور
مالك نا�صر عبد احلافظ هويدي
مثنى احمد ق�سيم عبيدات
جمد �صالح حممد ابو خليل
جمد عارف فار�س النواي�سة
جمد عبد اهلل حممد الدبيك
حممد ابراهيم ح�سن ابو احميميد
حممد ابراهيم عبداملجيد الأمري
حممد ابراهيم حممد الب�ستنجي
حممد احمد �سليم جالل التميمي
حممد ب�سام حرب �سند
حممد تي�سري عبدالرحيم رم�ضان
حممد جمال عبد الكجك
حممد رافع توفيق العبد الالت
حممد زياد ح�سني كلوب
حممد زياد حممد ناجي ال�صرايرة
حممد �صالح حممود ة�شهاب الدين
حممد عارف عبد اهلل الزغول
حممد عبد الرزاق حممد الرقاد
حممد عبداهلل عوده العي�سى

حممد عزالدين ابراهيم قطي�ش
حممد عماد ابراهيم اف�سي�سه
حممد عماد حممد انعيم
حممد عمران حامد عبد اهلل
حممد غ�صاب حممد الوحيدي
حممد في�صل حممد ابو �صبحة
حممد ماهر حممد الرتك
حممد حممود ح�سني ر�شيد
حممد حممود عبداحلميد الدراوي�ش
حممد مو�سى حممد اماره
حممد موفق حممد العطيات
حممد يا�سني عبدالفتاح ابو عواد
حممد يعقوب حممود اال�شعل
حممد يو�سف �سليمان عابد
حممود ارفيفة حممود عربيات
حممود خالد حممود �شحاده
حممود �ضياء يا�سني احللو
حممود ع�صام حممد ال�صباغ
حممود كمال ح�سني اللح�سة
حممود حممد ا�سماعيل �سكر
حممود حممد حممود الر�شيد
حممود نبيل احمد ب�شري
حممود نهاد حممود حب الرمان
مرام مو�سى �سامل احل�سامي
مروان زهري احمد امل�صري
مروان كمال �سليم احلموز
مروان حممد ثلجي عواد
مروان حممد �سعيد املغاريز
م�صطفى علي م�صطفى برغ�ش
م�صعب ح�سن احمد الطعاين
م�صعب
معاذ

عواد
�صقر

فرج

الزريقات

حممد

ابو�شعريه

معاذ حممد رائد كامل الالال
معاذ ها�شم ا�سماعيل ابو �شعريه

معتز عزت فرج الرعود
معتز حممد مو�سى �سليمان غنام
منار �ساكت ح�سني احلرايزه
منال �سمري جميل مطر
منذر ابراهيم ح�سني الطويل
مهند ريا�ض تي�سري ا�سماعيل
مهند حممود يو�سف �شلطف
مهند منذر منري علم الدين
م�ؤمن معتز حممد خليفه العواملة
مي�س ابراهيم حممد الزيدات
مي�س مروان جميل احل�سون
مي�ساء حممد احمد يو�سف
مي�سم احمد حممد الدحيات
ب�شري
داود
حممد
نائل
نداء وليد ابراهيم ابو ح�شي�ش
نهاوند فريد حممد خلف
الغرير
مفلح
فواز
نور
نور يو�سف حممد الهر�ش
نور�س نا�صر �صابر غنام
هاين حممود عي�سى خاطر
هبه جهاد ح�سني القطامي
عالن
ناجي
ر�أفت
هبه
هبه عامر عبد الرحمن ار�شيد
هديل امين ح�سني خري�س
هديل تي�سري �شراري �سرور
هديل ظاهر كمال ال�شا�شاين
ال�شيخ
طه
فوزي
هديل
ه�شام حممد ذيب اجلبايل
و�سام زياد �صالح الربيحات
املليفي
فالح
طه
وعد
وعد علي عبد احلميد عيال عواد
وعد فكري جمعه الهنداوي
يارا مطلق خليل احلجاج
يا�سمني احمد عارف ال�سمهوري
يزن حممد حممود ابو �سامل
يو�سف خليل احمد بزادوغ

مارون فاروق نعمه العبوي
حممد �أحمد مو�سى ابراهيم
م�شريه ا�سماعيل ح�سن ال�شايب
وظيفة رقم  21مهند�س طرق /
الإ�شراف على تنفيذ �أعمال البنية
التحتية و�أعمال الطرق
احمد حكمت احمد الديخ
حممد م�صطفى عبداهلل ال�سعود
ب�شري
عمر
ه�شام
مروان
وظيفة رقم  27مهند�س كهرباء /
�أعمال التمديدات الكهربائية
ا�سامة نذير حممد كمال علي
حمدة
�سعيد
نهاد
فرا�س
وظيفة رقم  28مهند�س ميكانيك /
�أعمال �صيانة (التكييف والتربيد،
امل�صاعد ،امل�ضخات) �أو �أنظمة
�إطفاء احلريق �أو �أعمال ال�صيانة

حمزة خليفة عيد ابو �صنوبر
حمزة

وليد

حممود

م�سك

رعد حممد عودة اهلل الدعجة
عماد هاين عواد الدعجة
عمر فرا�س حممد ادعي�س
م�صطفى حممد م�صطفى احلو�ساين
م�صعب وليد عبد الر�ؤوف عبداهلل
معاذ ح�سني ح�سن ابو جودة

رحمة

نايف

مو�سى

احلياري

روان

غازي

حممد

الطراب�شة

عمار حممد حمزة فتح اهلل الددو
يزن

عبدالكرمي

حممد

�صالح

وظيفة رقم  35مهند�س
ميكانيك� /صيانة املركبات
والآليات
م�صطفى احمد يو�سف الأطر�ش
وظيفة رقم  36مهند�س ميكانيك/
�صيانة و�إ�صالح الآليات الإن�شائية
ومركبات ال�شحن (جري ،حمرك،
هايدروليك)
براء ا�سماعيل عيد مو�سى
وظيفة رقم  40مهند�س م�ساحة /
تنفيذ االعمال امل�ساحية ،وح�ساب
الكميات واالعمال الرتابية
�صالح حممد خلف ح�سن
حممد ف�ؤاد حممود امل�صري
م�ؤيد ر�ضوان حممود الفاعوري
هيثم حممد نبيل مو�سى ال�شلودي

N

احمد خليل ح�سني الهم�شري
طه
حممود
طه
احمد
احمد منا�ضل عمر عبدالهادي
ا�سامة حممود ر�ضى الرحمي

خالد

وليد

فار�س

ن�صار

AL

ا ل�صحية

وظيفة رقم  29مهند�س �صناعي /
�أعمال ال�سالمة العامة
ابراهيم يو�سف حممد ابو ا�شتيه
حممد م�شهور حممد البدور
وظيفة رقم  30مهند�س طرق
مهند عبداهلل علي ال�سرحان
وظيفة رقم  34مهند�س مدين /
نقل ومرور

وظيفة رقم  43مهند�س كهرباء
 /الإ�شراف وتنفيذ الأعمال
الكهربائية
العنود حممود ابراهيم الزاهري
املعتز باهلل حممد جرب ابوحميده
با�سل يون�س عوده ال�شراب
�سجا زياد �سامل اجلعارات
�ضياء الدين فتحي احمد اجلالودي
عبد الرحمن نا�صر حممد داود
عبد اهلل ربحي م�صطفى اليو�سف
عمر ب�سام فهد قهيوي احلديد
�شنب
ح�سن
خالد
فاتن
هاين عبد الوهاب احمد احمد
و�سام عبدال�سالم �شفيق ر�ضوان
وظيفة رقم  44مهند�س ميكانيك
 /الإ�شراف الهند�سي وتنفيذ
الأعمال امليكانيكية
ابراهيم حممود ابراهيم مبي�ضني
احمد �سليمان حممود العنا�سوه
احمد عبد العزيز ابراهيم الفيومي
احمد عبد القادر احمد عبد اهلل
احمد ناجح ابراهيم العقرباوي
احمد ن�صري احمد �شبلي
ا�سماعيل حممود ا�سماعيل �صندوقه
ايهم رامز عي�سى ال�صباهي
�أمين حممد �أحمد ال�سعودي
با�سل عمر حممود �صيام
حامد يون�س �سليمان ال�سعافني
طارق حممد فيا�ض ابو هديب
عبد العزيز احمد يو�سف اليو�سف
عبداهلل حممد عبد اهلل يدك
عالء ابراهيم عبد اللطيف ال�شوبكي

FI

وظيفة رقم  4مهند�س م�ساحة
 /الإ�شراف الهند�سي �أو تنفيذ
الأعمال امل�ساحية وح�ساب الكميات
�أحمد عبداحلليم حممد �أبو عواد
�أحمد م�صطفى ح�سني طهبوب
�أ�سماء �أحمد جميل العبدالالت
�أ�سيل حممد �سليمان ال�سكارنة
براء حممود عي�سى العبادي
حياة عبد مو�سى ال�سكارنة
ل�صوي
حممد
وليد
خالد
دياال عبداهلل عبدالقادر الكايد
دميا حممود عبداللطيف الن�سور
رانيا يو�سف �سليمان البكار
رهام عبداملنعم حممد املهريات
روان حممد �سليمان يو�سف
زينة ا�سماعيل عودة �سرحان
�سكينة �سامل نايف التميمي
�سو�سن منري علي ال�سعدي
�شروق مو�سى منر الفاعور
�صباح �أحمد مو�سى ال�سليحات
�صفاء م�صطفى علي العاي�ش
كلوب
عبداملجيد
عطاف
علي عبداحلليم خالد ال�سيلحات
غيداء عبدالر�ؤوف جروان ال�شخانبة
فداء جمدي ابراهيم ح�سونة
الرا زهري �سند بني عي�سى
النا �سمري �أحمد �أبو زينة
لبنى فايز عنيزان املغاربة
ملي�س هاين عادل ابو رمان
حممد خالد ا�سماعيل ن�صار
حممد زايد حممود عواد
منال مر�شد �سالمة املنا�صري

جنود خالد عبدالكرمي احلر
نهاد في�صل جميل احل�سنات
هديل خالد ابراهيم الرقب
هيا عالء الدين حمد ال�صمادي
وظيفة رقم  5مهند�س �صناعي
�أ�سامة عبداحلميد حممود اخلراب�شة
�سيف الدين حممد عو�ض احلرا�سي�س
عمر عبدالعزيز عبداهلل العربيات
نائلة نائل حماد املعايطة
يزن حممد عقل ال�شيخ ح�سن
وظيفة رقم  8مهند�س ميكانيك
ابراهيم عادل ها�شم البنا
حماد
يعقوب
نا�صر
زيد
عميد غ�سان عبدالهادي اخلاروف
والء جالل عبدالقادر القريوتي
وظيفة رقم  9مهند�س كهرباء
دانيا نافز عبداهلل عو�ض
�ضياء حممود م�صطفى بدارنة
وظيفة رقم  11مهند�س طرق
نور عبدال�ستار عبدالرحيم اخلراب�شة
وظيفة رقم  12مهند�س مدين /
هند�سة املياه وال�صرف ال�صحي
والبيئة
�أبرار �أ�سعد جميل جوابرة
رزان حكمت يا�سني اجلعافرة
روند حممود ابراهيم الفرجات
وظيفة رقم  17مهند�س ميكانيك
عمرو
عثمان
عدنان
�أالء
ع�شا
خالد
جمال
رانية
رائد �أحمد علي اخلوالدة
عوين خالد فهمي ال�شخ�شري
فادي جميل حممود داود

يوم االثنني املوافق  2019/11/١١ال�ساعة العا�شرة �صباحا

عماد حممد يو�سف املنا�صري
جروان
عمر
اكرم
عمر
عمرو حممد ابراهيم ال�صاحلي
مالك ح�سن احمد عنوقه
حممد ب�سام حممد فهمي الدويك
حممد جمال ابراهيم دحبور
حممد طالب حامد العبادي
وظيفة رقم  46مهند�س �صناعي /
�سالمة العامة
ا�سراء ايوب عبدالرحمن الوخيان
ر�ؤى حممد با�سل زهري م�صطفى
م�ساح  /اعمال
وظيفة رقم ّ 19
امل�ساحة وخا�صة ا�ستخدام اجهزة
امل�ساحة
اجمد بكر حممود الف�سفو�س
ثائر خالد عبدربه اجلبايل
حممد ابراهيم ذيب حماده
حممود حممد حممود نوفل
وظيفة رقم  20ر�سام  /ر�سم
املخططات الهند�سية
ا�سماء خليل حممد حممد
اميان فار�س عقل الناطور
اينا�س عدنان حممد �صيام
�أروى حمداهلل توفيق القي�سي
تهاين حممد عو�ض �صالح العفيفي
دياال �ضيف اهلل غ�صاب الدعجة
ذكريات ح�سني علي الدن
رقيه عبد البا�سط ا�سماعيل ال�صرييف
عياد
احمد
علي
�سمر
عبري �ضرار عارف طاف�ش
فاطمة �سامل عبداهلل اخلاليلة
حممود �صفي عمران ابو ر�شيد
مروان حممد حامد ابو ريان
مالك حممد عبدالقادر ابو منيلة

منى احمد عبدالقادر حمدان
ن�سرين ب�سام مو�سى معايل
هبة ح�سن احمد ابراهيم
وظيفة رقم  22م�ساح � /أعمال
امل�ساحة و�إجادة ا�ستخدام �أجهزة
القيا�س وامل�ساحة
احمد نايل عبدالكرمي �سليمان
عماد حممد عمر ابو عواد
حممد احمد حممد الرقب
وظيفة رقم  23حا�سب كميات
اجمد حلمي كايد القدري
وظيفة رقم  24ر�سام معماري
�سامل ه�شام �سامل الهاليل
م�ساح /
وظيفة رقم ّ 38
ا�ستخدام �أجهزة القيا�س وامل�ساحة
احمد ابراهيم رم�ضان وهدان
احمد �صالح جميل يعقوب
احمد كرمي احمد اجلمال
احمد مو�سى �سليمان ال�سليحات
احمد نبيل احمد �صندوقه
ا�سامة احمد ابراهيم الكوز
ا�شرف ح�سني خليل هندي
جواد كامل خليل �أبو جبه
حمزة عبداهلل عبدالرحمن احلر
خالد عبداهلل حممود املغاربه
رائد ربحي حممد نايف زاهده
زيد يو�سف ابراهيم ابو عبدون
�صايل وليد �صبحي �أبو عي�شه
عبد الهادي ح�سن ابراهيم ابو عبدون
جمعه
روحي
جمال
عمر
كمال عبد الكرمي كمال عو�ض اهلل
جمد خليل عبد اهلل ح�سن
حممد ابراهيم عبد احل�ساميه

مراد �سهيل احمد اخلزاعله
معتز من�صور مرتوك املهريات
مهند حممود م�صلح مومني
يزن ح�سام عبدالرحيم دعمه
ر�سام معماري/
وظيفة رقم ّ 39
�إجادة ا�ستخدام اجهزة القيا�س
وامل�ساحة
احالم يحيى يو�سف ال�صوي
احمد طاهر حممود ال�صغري
ا�سيل ماجد حممود �سالمه
�أحمد طارق احمد عو�ض
بهاء الدين ماهر حممود ب�صبو�ص
ت�سنيم حممد يو�سف �سعد
ح�سن خليل �صالح احلاج علي
حال عبداحلميد ح�سن العواودة
حمزة ابراهيم ا�سماعيل جابر
�ساره يو�سف احمد حمفوظ
عبد الرحمن اكرم حممد يو�سف خ�ضري
فداء حممود يو�سف �شلبايه
فرح ر�ضا عبد القادر اجلماعني
كرمل حممد �شكري �سرور
لينا ف�ؤاد عبدالقادر �سعد
حممد اياد ا�سامه حممد الهواري
حممد منذر حممد احمد
حممد يا�سني ابراهيم را�شد
حممود �شاهر �سامل ابو هديب
حممود ع�صام حممود عو�ض
مروان ح�سن �سليمان �سليمان
م�ؤمنات حممود عامر العداربه
هاديه عوده حامد املهريات
هبه حممد �سلمان ابو عالوي
و�سام حممد ح�سن جابر
يا�سمني حممد �صالح يو�سف
وظيفة رقم  6م�ساح
�شاهر �صالح الدين حممد زيغان
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