�إعالن �صادر عن ديوان اخلدمة املدنية

يدعو ديوان اخلدمة املدنية بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة  ،ووزارة الإدارة املحلية ( بلدية القويرة اجلديدة  ،بلدية معاذ بن جبل ،بلدية الو�سطية ) التالية �أ�سما�ؤهم التواجد
يوم الثالثاء املوافق  ،2019/11/12ال�ساعة  12ظهر ًا يف مبنى الديوان الكائن يف طرببور – �شارع الأق�صى ،حل�ضور االمتحان التناف�سي االلكرتوين ح�سب املو�ضح �أدناه.

*حيث �سيتناول االمتحان التناف�سي الإلكرتوين جمالني رئي�سيني:
�أ ً
وال :جمال االخت�صا�ص املعريف ويعطى  %50من العالمة الكلية ،وبالن�سبة لبكالوريو�س الطب العام يعطى  %70من العالمة الكلية.
ثاني ًا :جمال القدرات واال�ستعدادات واملهارات الوظيفية ويعطى  %50من العالمة الكلية ،وبالن�سبة لبكالوريو�س الطب العام يعطى %30من العالمة الكلية ،وي�شمل الكفايات واملهارات
واال�ستعدادات التالية:
 اال�ستعدادات العقلية (التفكري املنطقي والتحليلي) -الكفايات اللغوية (اللغة العربية واللغة االجنليزية)

رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
�سامح النا�صر
																					
بكالوريو�س ا�سعاف(رعاية �صحية
عاجله  /طوارىء)
حمافظة معان

AL

بيدر ابراهيم �سليمان عي�سى
تامر عمران غالب اجليطان
يعقوب
علي
نهاد
تامر
تراجي راتب ابراهيم الن�صريات
ثائر احمد ابراهيم عبد الهادي
نقر�ش
علي
جهاد
ثائر
ثائر وليد �صالح الدوالت
جواد عبد املجيد حممد عبد الرحيم
حازم علي ا�سماعيل الن�صريات
ح�سام علي عقله الدويري
ح�سن نايل ح�سن الرحابنه
ح�سني حممد ح�سني عبابنه
حال �ضرار يو�سف القيام
حمزه عزت احمد خطايبه
حمزه حممد خري حممود عبابنه
حمزه منر م�صطفى النمر
حنني راتب باير الزيوت
حنني علي حممد �شطناوي
خالد ر�ضوان حممد الرجوب
دعاء قا�سم حممد خري جرادات
راما فخري حمي الدين عبيدات
رامي عماد احمد جرادات
رجاء عبد اهلل حممد الكناعنه
رجاء كمال ابراهيم عبيدات
ر�شا خالد عبدالقادر بني ملحم
ر�شاد احمد حممود مهيدات
زهراء تركي راجي الزغول
زياد اديب فالح الطعاين
زيد احمد حممود بطاينه
�سامي خالد قا�سم الط�شاط�شه
�سفيان مازن �صبحي ال�شرمان
�سريين عبد الكرمي هالل رواقه
�صهراب اياد حممد عمر مريان
�صهيب فواز حممد التميمي
طارق رجا حممد عكور
طارق عبد اهلل م�صطفى النمر
عادل احمد عامر ال�شرمان
عادل عاطف عبد الكرمي العمرى
عبد الرحمن عبد اجلابر ابراهيم جوابره
عبد الرحمن حممد علي درادكه
عبد القادر حممد عبد القادر ال�صمادي
عبد القادر ه�شام عبد القادر الطيطي
عبد اهلل �صالح �سعيد بني يا�سني
عبد اهلل علي حممد �سبع
عبد الهادي زيد عبيد علوه
عبداحلميد و�صفي حممد امل�سرتيحي
عبداهلل حت�سني ح�سني مهداوى
عبداهلل حممد فار�س العزام
عبيده احمد علي الطاهات
عثمان فوزات زكي ال�شناق
عروب ماجد عبد الكرمي القرعان
عرين هاين حمدان اجلبور

علي حممد علي درادكه
عمار علي ذياب عبيدات
علقم
حممد
علي
عمر
عمر حممد خري حممد الطنطاوى
عو�ض حممد عو�ض الهزاميه
فادي زاهي �صالح مري�سي
كهرمان �سمري مروان كامله
الرا حممد عدنان عبداهلل العتوم
ل�ؤي �صالح حممد حالل�شه
ل�ؤي حممد حممود احل�سينات
ليث عمر حممود حداد
ليث ناجي عقله بطاينه
ليلى عواد حممد العفنان
لينا فريد �سليمان مومني
مازن خالد مازن اجليو�سي
مالك �صالح في�صل البطاينه
جمد احمد �شحاده هياجنه
جمد نبيل �سيف الدين عبد الرحمن
حممد ابراهيم حممد �سعيد الطاهات
حممد ادري�س احمد حممد خطاطبه
حممد اجمد حممد البطاينه
حممد جمال يو�سف ال�شرمان
حممد حافظ حممد �شوبكي
حممد ر�ضوان حممد الرجوب
حممد �سامي ح�سني نقر�ش
حممد �سلطان حممود عمايره
حممد عارف حممد غرايبه
حممد ع�صام م�صطفى حمادين
حممد عمر �صياح �صياحني
حممد في�صل فليح غرايبه
حممد كمال حممد حتامله
حممد حممود �سليمان العبد اهلل
حممد حممود �صالح العكور
حممد حممود حممد م�سرتيحي
حممد من�صور �سويلم ال�شلول
حممد موفق حممد �شطناوي
حممد يحيى عبد اهلل درادكه
حممود بديع عزيز نزال
حممود تي�سري حممود ابراهيم
مروان عبد الفتاح حممد يو�سف
مروان عبد املجيد حممد ال�شرمان
م�شاري حممد عبد الرحيم بني م�صطفى
م�صعب �صالح حممد ابو خيط
م�صعب حممد �سالمه العي�سى
معاذ علي عبد اهلل العزه
معاذ يو�سف احمد احلوامده
معاويه عبد اهلل عبد الرحمن دويري
معتز قا�سم عبد اهلل العمرى
معتز حممد احمد النايف
منيب خالد �سليمان املروج
مهدي عبد املجيد حممد عبد الرحيم

N

بتول
ب�شار حممد عيد اخلزاعله
حمزه نوفان عواد خزاعله
�سعد نايف حممود احل�سبان
�صدام حممد ر�شيد اخلوالده
عادل �ضيف اهلل علي الزبون
علي م�صطفى علي ابو الهيجاء
عمار عبد احلليم حممود ابو عوي�ضه
حممد عبد اللطيف حممود العا�صي
حممد مو�سى عرقوب الدغمي
م�صطفى حممد م�صطفى املثاين
يو�سف عماد فرحان عمران
البادية ال�شماليه
ا�سراء عبد اهلل غديفان البدارين
طارق �صالح عليان البدارين
الباديه الو�سطى
�شروق حممد ناظم جرادات
عا�صم عبد اهلل احمد ابو �شنار
البادية اجلنوبيه
اماين عبد العزيز ح�سني الكليبات
اقليم ال�شمال
ابراهيم خالد عقله م�ساعده
ابراهيم حممد نعيم بني عبد الرحمن
ابراهيم حممود خليل طه
ابراهيم يو�سف ح�سني الزعبي
احمد �سهيل حممد عبيدات
احمد عارف احمد ال�ساكت
احمد عبد الكرمي حممد احلمد
احمد عمر عو�ض ابو هالل
احمد كامل �صالح قاعود
احمد حممد احمد جرادات
احمد حممود احمد العمري
احمد مو�سى فرحان العمرى
احمد وليد فوزى مهداوى
ا�سراء عقله حممد ربابعه
اكثم عبد اللطيف توفيق الب�شتاوي
االء علي فايز الهزاميه
اماين علي فواز خ�صاونه
اميمه �صالح مر�شد روابده
انا اناتويل بيرتو فري�ستوفا
امنار �سامي عبد اهلل حداد
امنار نواف حممود حممد
اولغا �سريغيي ميخائيل البطاينه
اميان نواف اخللف احلموري
اميان يعقوب احمد احلن
امين يحيى عبد الرحمن اجلراح
بادى �سعد الدين بادي حمادنه
بدر عاطف �سليمان الرو�سان
ب�شار ع�صام �صيتان ابو عا�شور
ب�شار حممود ابراهيم خ�ضر
بالل غازى فالح العودات

FI

بتول فواز احمد امل�سيعديني
حممد ابراهيم حممد العطيوي
م�ؤيد عبد احلميد احمد البداينه
بكالوريو�س ا�شعة (ت�صوير ا�شعاعي)
حمافظة العا�صمه
ا�سماعيل �سلطان ا�سماعيل ابو غزله
ا�سماعيل حممد ا�سماعيل قا�سم
عامر فتحي حمدى ابو عد�س
علي �صالح �صادق م�صطفى النعريات
ليث �سعيد عارف عبد اهلل
حمافظة معان
احمد زكي حممد امل�سيعدين
مالك بن زيد علي ال�سعدي
جمدي حممد احمد املريد
حمافظة مادبا
عباده علي حممد الدهام
حممد مو�سى حممد احلمايده
جرب
حممد
عمر
وليد
بكالوريو�س ال�سمع والنطق
حمافظة معان
�سريين عماد عبد اهلل البدور
بكالوريو�س متري�ض
حمافظة العا�صمه
احمد ح�سني كرمي البكار
براء حممد علي بني ملحم
ح�سام عي�سى مو�سى الب�ستنجي
�ضياء الدين عدنان عبد املح�سن البوريني
عامر عي�سى حممد �شتات
حممد ابراهيم يو�سف الغول
معاذ عزام حممد عجوه
نبيل احمد م�صطفى عي�سى
هيثم جمال احمد الطميم
هيثم عبد الرحيم حممد ابو حمفوظ
يو�سف حممد ح�سن عبيد
معان  /لواء البرتاء
معتز مو�سى ابراهيم احل�سنات
حمافظة معان
زيد جهاد �شحاده املحاميد
مازن يو�سف عيد ال�شقريات
البادية الو�سطى
اخال�ص �سليم عياط اجلبور
البادية ال�شمالية  /لواء الروي�شد
ا�سراء خالد حرب ابو عليوه
ايلياء عالء الدين يو�سف يدك
روان حممد عواد الفدعان
�ساره نبيل عبد العفو اجلوالين
�شاديه �صالح احمد ال�شخانبه

حممد �شوكت احمد عبد اهلل
بكالوريو�س �صيدله
حمافظة معان  /لواء البرتاء
اني�س من�صور احمد الروا�شده
البادية ال�شمالية  /لواء البادية
ال�شمالية ال�شرقية
رهف طالل �صيتان املا�ضي
بكالوريو�س طب
الكرك  /لواء االغوار اجلنوبية
انيل �صالح ابراهيم اخلليفات
ثامر احمد حمدان اخلليفات
جمان فوزى فالح الروا�شده
�سند حممد ذياب القطامني
عدي عزت احمد م�سعود
وعد نايف عبد اهلل الع�شو�ش
يزن منري بركات ال�شواوره
معان  /لواء البرتاء
احمد ابراهيم خالد ال�سلمان
ا�سيل عبد القادر علي الروا�ضيه
هديل احمد عطا اهلل احلمادين
حمافظة العقبه
بيان يا�سر جميل الك�سا�سبه
�شريف عبد الكرمي �سليم اخللفات
عباده ابراهيم علي الغريب
عقيل منري ح�سن عقيل
فاطمه �سمري حممد احلمود
حممد هايل عوده املحي�سن
حممد و�صفي حممد ال�شواوره
معاذ ن�ضال علي الروا�شده
يو�سف عبد الرحمن ا�سماعيل املعيمعه
حمافظة الطفيله
ا�سراء عوده عو�ض الرفوع
ا�سيل حممد �سالمه الرفوع
ان�س حممد �سامل ال�سعود
دانيه حممود مو�سى العمريني
رفيف ب�سام ابراهيم العطيوي
�ساجده �شحده �سلمان العبيديني
�سناء حممد كايد الربيحات
�شيماء احمد �صبحي ال�شحاحده
عدي خالد حممد عيال �سلمان
ق�صي علي �سليمان ال�شباطات
نبال �سلطي عودة اهلل ال�سوالقه
يقني يا�سني عبد اهلل الروا�شده
حمافظة معان
املثنى حممد احمد الروا�شده
حال قا�سم حممد الكفاوين
حنني عطا اهلل عيد العمايره
�صهيب م�صطفى حممد اخلر�شه
عبداحلميد يو�سف عبد احلميد اخلطيب
عدي جمال حممود بني يون�س
حممود حممد حممود عليدى

بالل حممد حممود خ�شا�شنه عز الدين عبدالقادر احمد ابو�شريعه مهند ب�سام حممد �شهابات رائد امني عبد احلميد ابو بكر بكالوريو�س علوم طب ا�سنان م�ساندة
حمافظة املفرق
نادر حممد الرفاعي بيداء خالد �سليمان الروا�شده عال ح�سن احمد ابو الع�سل مو�سى زايد عبد الغفور جرادات ربا حممد احمد القرقز
حمافظة معان  /لواء ال�شوبك

م�ؤمن احمد بهجت الروا�شده
م�ؤيد �سهل يو�سف طنا�ش
نادين نبيل �صالح الوقفي
نرمني يو�سف حممد مكاحله
ن�ش�أت عبد اهلل ابراهيم بني حمد
ن�شات همام الدين ن�شات تفاحه
نور الدين حممد فار�س عبيدات
نور غ�سان زكي النمرى
هبه عاكف �سليمان مهيدات
هديل حممد اليو�سف اخلطيب
هديل حممد يو�سف ابو الرب
هنادي ح�سني قا�سم وحده
وائل احمد خلف بني عامر
و�صفي حممد علي ال�سوامله
وليد خالد مازن اجليو�سي
ميان كامل نايف الطالق
يو�سف عاهد حممد ال�شوبكي
بكالوريو�س طب ا�سنان
حمافظة معان  /لواء البرتاء
ب�شري نا�صر عبد اهلل احل�سنات
تفاحه هارون احمد احل�سنات
حمافظة الطفيله
اروى ابراهيم ب�شري امل�سيعدين
ا�سماء خليل حممود الرفوع
بهاء الدين عبد اهلل �شريف ن�صري
رعد ماهر جازى املعايطه
مهند م�شعل يا�سني الذنيبات
حمافظة املفرق
امرية ح�سني اكرمي البال�سمه
ان�س حممد قا�سم ابو حجيله
روان �سامي �صابر �سرور
البادية ال�شماليه
ابراهيم فايز حممد عبد الرحمن
احمد اكرم حممد علي اخلطيب
احمد جالل الدين �صبحي كتانه
احمد حممود �شاي�ش البطاينه
ا�سامه ا�سعد اليف احمد
ا�شرف قا�سم عبد الرحمن �شواقفه
االء �سليمان بركات الطويل
اماين يحيى يو�سف خ�ضر
ن�صري
حمود
اكثم
امل
انا�ستا�سيا بافلفنا بافل احلاج
ايثار في�صل خالد حايك
اميان خمي�س احمد ابو ح�صريه
اينا�س رباح جميل احللمان
اينا�س فالح ر�ضوان املخادمه
با�سل حممد حموده اخويله
بركات علي بركات االبراهيم
ب�سام نايل حممد الزعبي
حمزه خلف عقله خرا�شقه
خالد مفلح الرحيم كوافحه
رامي عمر عبد الرحمن ال�صويتي

ر�شا خالد حممد ال�شقران
�سلطان نبيه �سليم اخل�صاونه
�صالح م�صطفى عبد احلميد الدويرى
�ضحى حممد �سليم خ�صاونه
�ضياء كمال ابراهيم عبيدات
عائ�شه خالد مو�سى ابو مراد
عبد الكرمي علي م�صلح امل�صري
عبري مو�سى فرحان العمرى
علي ح�سن حممود العا�صي
عمر حممد عبد الرحمن ال�شرع
لبنى عبد اهلل جرب فرج اهلل
م�أمون ابراهيم ا�سماعيل بني ملحم
حممد عبد الكرمي عبد اهلل احلتامله
حممد عبد املجيد حممود اخل�صاونه
حممد حممود فرحان حمادنه
حممود عبد اخلالق حممود هري�شات
مرام خليل نعيم اجلمل
معاذ احمد فندى ال�شناق
معن عبد الرحيم حممد و�شاحي
منى وليد عبد اهلل ابو �سمور
نداء حممد عداد �شطناوي
هاجر طاهر حماد ابو بكر
هبا فتحي عبد اهلل حممد
هبه كامل حممد جرادات
وفاء حممد عبد اهلل الق�ضاه
وفاء حممد علي العمري
يعقوب يو�سف ابراهيم الكيالين
البادية اجلنوبيه
ب�شار �سليم عبد املهدى بن طريف
تاال عبد احلميد عبد اهلل الطراونه
رنا توفيق يو�سف احلالمله
رند �سامح ا�سحق املدانات
رمي عبد املاجد عايد املجايل
�ساره جابر عبا�س الربيعي
�سجى زكريا حممد الروا�ش
حممد عبد النا�صر �سيد �صغري مري�ش
هديل حممد ح�سن ابو الرز
البادية اجلنوبية  /لواء احل�سينية
جواهر حممود حممد ال�شقريات
�صهيب نا�صر عقله احمد
البادية اجلنوبية  /لواء القويرة
ع�صام عزمي �سعيد داربكر
مالك رائد احمد بعاره
حممد مازن حم�سن احلبا�شنه
بكالوريو�س عالج طبيعي (معاجلة
حكمية وت�أهيل)
حمافظة عجلون
احمد يو�سف قا�سم اخل�شيني
عدى �شاهر احمد املومني
عمر ح�سان قا�سم املومني
حممد �سعود احمد الزعارير

ا�سامه �سميح �سليمان املحادين
بثينه ابراهيم يا�سني الطاهات
ذكرى تي�سري حامد العبادله
روند م�سعود �سعيد عبد القادر
�شهرزاد عمر حممد الطواها
م�شاعل عبد الرحيم �سعيد العنزي
بكالوريو�س خمتربات وحتاليل طبية
حمافظة العقبه
ا�سالم كمال حلمي ابو عليان
ا�سماء �سمري عبد الكرمي �صوان
امنه نادر طالب �صالح
اينا�س حممد حممود الدرد�ساوي
براءه �سعود عوده املرابحه
دميا رائد عبد العزيز الزعبي
ر�شا جميل م�صطفى بيد�س
حمود
عادل
نبيل
روان
رمي توحيد حممد ح�سني
زهره حممد يحيى ال خطاب
�سند�س �شكري عبد احلميد ال�شربا�صي
�سند�س ماهر احمد املومني
�شهد علي عبد اهلل الكيال
فرح و�صفي عبد الكرمي الك�سا�سبه
ن�سرين حممود احمد العراي�ضه
نهاد حممد ماهر عبد الرقيب بركات
هبه تاج الدين م�صطفى ابوحجله
هند عبد اهلل عبد الوهاب ابو زعنونه
بكالوريو�س طب بيطري
حمافظة العا�صمه
منال م�صطفى احمد املحا�سنه
امل خ�ضر حممود بخيتان
اينا�س خليل ابراهيم خرمه
براء ا�سماعيل طلب ادعي�س
دانيا حممد احمد عبيدات
روان �سليمان يو�سف �صياح
حمافظة الكرك
راقي �سلمان عوده الروا�شده
�صدام �صالح م�صطفى الروا�شده
عرابي حممود �سالمه الروا�شده
عماد يا�سني احمد ال�ضالعني
حممد توفيق ذيب معايل
ه�شام جمعه عبد املعطي الروا�شده
يزن عطا اهلل علي ال�ضالعني
دبلوم متري�ض
بلدية الو�سطية
ا�شرف حممد �سليمان روا�شده
دبلوم �صحه عامه
بلدية القويرة اجلديدة
هديل �سالمه خ�ضري العوي�ضات
بلدية معاذ بن جبل
حممد �سامي �سلمان ابو حمفوظ

مالحظة :يجب احل�ضور قبل موعد االمتحان بن�صف �ساعة وكل من مل يح�ضر يعترب م�ستنكفا ،كما يجب اح�ضار البطاقة ال�شخ�صية ال�صادرة عن دائرة االحوال املدنية واجلوازات �سارية املفعول وقلم
حرب �أزرق جاف والآلة احلا�سبة ،ومينع �إدخال الهاتف اخللوي ،و�سيتم ن�شر �أ�سماء الناجحني على:
موقع ديوان اخلدمة املدنية االلكرتوين (ديوان اخلدمة املدنية.االردن) www.csb.gov.jo
موقع االعالنات احلكومية www.advs.gov.jo
�صفحة الديوان الر�سمية على الفي�س بوك (ديوان اخلدمة املدنية االردين)

