�إعالن �صادر عن ديوان اخلدمة املدنية

يدعو ديوان اخلدمة املدنية بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة ،م�ست�شفى اجلامعة االردنية ،م�ست�شفى امللك
امل�ؤ�س�س عبداهلل اجلامعي ،جامعة احل�سني بن طالل التالية �أ�سما�ؤهم التواجد يوم االربعاء املوافق
 ،2019/11/٢٧ال�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:
�أو ًال :جمال االخت�صا�ص املعريف ويعطى  %50من العالمة الكلية ،وبالن�سبة لبكالوريو�س الطب العام يعطى % 0
من 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)

بكالوريو�س الطب العام
البادية اجلنوبية

�سميه م�صباح حممود البطو�ش
�سهاد حممد داخل اجلريان
�شهد عاطف ح�سني ال�صمادى
عبد احلكيم عامر حممد فقو�سه
عبري طالل جمول الن�صريات
غديان م�صباح عبد القادر حمد
فردو�س ح�سني غامن الرياطي
عمرو
ا�سحق
حكمت
لينا
منال عبد احلليم عبد اهلل الدهيمات
جناح حممد �سالم ابو معيتق
هبه نعيم را�ضي الروا�شده
�صالح
علي
ح�سن
هنا
وفاء عوده عبد املعطي الروا�شده

حمافظة معان

حمافظة املفرق

ا�سراء
وفاء
ا�سيل
العبا�س
هارون
حممد
زكريا
حممد
ن�ش�أت
و�سن

رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
�سامح النا�صر
دبلوم �صحه عامه
اقليم اجلنوب

ب�شرى
هاين احمد الكرميني
�سجى
عيد �سالمه ابوغريقانه
�سرى
البادية الو�سطى
�سكينه
ه�شام مو�سى املعايطه
�سند�س
حممد عبا�س �سامل
�شهد
النيف
اليف
خالد
�صهيب
حمافظة الطفيلة
ليايل
جمال عايد الزيدانني
مامون
حمافظة العقبة
مالك
هاين عبد الكرمي حما�شا
منار
يو�سف ا�سماعيل اجلعفري
الو�سطى
البادية
مي�ساء
ب�سام عارف عبيدات
اخلطيب
اهلل
عبد
الرحمن
عبد
دانيه
جنيب
عامر عبد الروا�شده

جمعه حممود االغوات
نايف حممد املبي�ضني
�سليمان حممود ال�صرايره
عليان عبد املنعم اجلعافره
ابراهيم حممد الهوميل
زكريا حامد املواجده
فواز عبيد اهلل الدرارجه
حممد عطا اهلل العالوى
حاب�س دخل اهلل احلمادين
طلعت حممد ال�شمايله
راتب جملي املعايطه
راكان يا�سني احلروب
�صالح عطااهلل اخلري�سات

دبلوم �صيدله
البادية اجلنوبية

عبداهلل احمد �ضيف اهلل الفاليله عبد اهلل نايف حممود اخلوالده
حممود احمد �سامل النوافله حممد فالح حممد عليمات حممد نايل حممد ابو رياله

حمافظة عجلون

بكالوريو�س طب ا�سنان

حمافظة مادبا

اميان حممد احمد املحا�شي حال حمد اهلل مفلح الها�شم
اقليم اجلنوب
زغول
احمد
حممود
زياد
حممد
دبلوم علوم طب ا�سنان
احمد ابراهيم احمد ابو �سمهدانه
معان
حمافظة
م�ساندة
ا�سراء ابراهيم هارون النوافله
بالل
ح�سن
خالد
هبه
حمافظة معان
خالد مو�سى عبد القادر قباعه
مملكة
ليث علي عبد القادر كري�شان
رمزي ريا�ض حممد الرقايعه
البدندي
زايد
ح�سن
اخال�ص
دبلوم قباله
جرار
احمد
�سائد
هديل
ال�شلقان
ارحيم
يحيى
ا�سراء
اقليم اجلنوب
البادية اجلنوبية  /لواء
بكر
بني
حممود
ح�سن
الهام
ا�سراء احمد �سليمان اخلر�شه
القويرة
�سيف عواد حممد الزوايده امال حممد مو�سى بني مرعي ا�سراء احمد عبد اهلل العمرو
اميان عز الدين حممود هري�شات ا�سراء �سالمه حممود الزرقان
حمافظة الطفيلة
اخل�صاونه
عاليا
احمد
اينا�س
ا�سالم �سمري حممد الع�شو�ش
ت�سنيم عاطف حمدان القطامني
املناجله
�سليمان
بركات
اينا�س
ا�سماء خالد �سلمان ابو �سمهدانه
دبلوم ا�شعة (ت�صوير
ب�سام حممد �سليمان بني عي�سى �آالء اعو�ض حممد اخلر�شه
ا�شعاعي)
اخلطيب
مذيب
جمال
متارا
االء هالل خليف الليمون
اقليم اجلنوب
مثقال
حممود
مثقال
حنني
اميان تي�سري ابراهيم القطاونه
االء احمد عوده اخلوالده
بطاينه
حممد
بهجت
دينا
�آيه ابراهيم يون�س الهوامله
حمافظة العا�صمة
رهف عدنان عبد الفتاح الر�شيد ر�شوان �صالح فالح الدبعي براق زيد حممد العالوي
حممد نبيل يو�سف �صوافطه رعد حممد احمد ال�صبح بيان حمي�سن عيد املريعات
حممود حممد علي امل�صرى رمي م�صطفى عبد احلفيظ ابو عابد تقوى احمد �سليمان اخلر�شه
�سمريه عمر حممد �شهاب تقى ريا�ض عبد احلافظ ال�شباطات
دبلوم التعقيم
�سناء عبد الرحمن يحيى ملكاوى حال خليل احمد القطاونه
البادية ال�شمالية
عال حممد قدر ابو كف �سهري بركات عبد الهادي خ�شان خديجه حممد مفلح العمرو
توفيق
حامت
�شهله
خالد رانيا خالد م�صطفى البلمان
دبلوم تخدير وانعا�ش
حجازي
ا�سعد
فتحي
�شريين
رفيده احمد مف�ضي القمول
البادية ال�شمالية
مو�سى علي �سليم �صبيحات طارق يو�سف عبد الرحمن العمرى �سجى زياد فرحان الطرمان
طالل حممد طالل امل�ساعيد �سل�سبيل م�صطفى �سالم البداينه
حمافظة اربد
ال�سعديه
منيزل
حممد
عائ�شه
�شذى خليل احمد القطاونه
احمد غالب احمد التميمي
حمادنه
�صبحي
علي
عرين
�شروق عبد العزيز حماد البدور
ا�شرف �سلطي ق�سيم اجلنيدي
امين حممود مزيد العناقره عالء الدين خالد مو�سى ابو العرجه عرين احمد علي ال�صعوب
�سيف الدين حممد عايد القي�سي فاطمه حممود غنامي �شبلي عرين حممود خلف اخلطباء
طه امني ابراهيم عودات كفاح عبد الكرمي يو�سف دويكات مروه خلف حممد ال�صواحله
ع�صام ابراهيم حممد التعامره جمد حممد ابراهيم �شطناوى نان�سي علي احمد الفقراء
غيث احمد حممد عمر الهامي حممد زياد م�صطفى قبالن نداء حممود فليح اجلعافره
م�أمون حممد حمدان نوافله حممد عارف فايز ال�شلول هديل عبد اهلل عطوه اخلر�شه
منور خمي�س رحال الرباعات
اقليم ال�شمال
حمافظة معان
مهدي في�صل ابراهيم اخل�ضريات منى

دبلوم متري�ض
اقليم اجلنوب

ا�سراء
ا�سماء
ب�سمه
حنان
حنني

حممود عيد
احمد م�صطفى
حممد عبد اهلل
يو�سف علي
عوده عطا اهلل

يو�سف

حممد

حمافظة اربد

عبري
وعد

جماهد
احمد

حممد
حممد

حمافظة العا�صمة

تاال علي عبد احلفيظ
ختام عبد اهلل يعقوب
زهراء يحيى ابراهيم ابو
�سايل حممد احمد
�شروق عدنان ابراهيم
فاطمه حممدخمي�س حممود

�سليمان
خروبي
املكانني
حداد
ق�ضامه
البطل
زهيه
الزيات

ن�صرات ابراهيم عبد الفتاح النجداوى

حمافظة معان
حياة

مقبول

م�صطفى

الليمون

خلف

ال�صهيبه

دبلوم خمتربات وحتاليل طبية
البادية الو�سطى
عطار ابتهال غ�سان �صالح برهومه

مي�ساء ح�سني حممد ابو �صهيون
الفار
الروا�شده
�سروجي
اجلوارنه
االغوات

اماين ماجد عو�ض مقدادي
اماين نايف مو�سى حمافظه
انت�صار حممد احمد بني �سعيد
البيدر
علي
حممد
ايات
ايات وليد عبد املهدى عبيدات
اميان حممد مف�ضي العليمي
ايه ثروت عادل ابو مغلي
بالغه خالد عايد مقدادي
بيان ر�ضوان عمر افني�ش
حال عبد الكرمي يو�سف العمري
حما�س حممد ح�سن ابو نعاج
دانه خالد عبد اهلل مهداوى
رايه حممد مو�سى املح�سن
ربى حممود رجاء البطاينه
حجري
احمد
حممد
رغد
عنان
متعب
حممد
روان
�ساجده نواف حممد العرام�شه
�ساره حامد �سعيد اجلريري
�ساره عماد الدين يحيى العمري
�سجى حممد عارف ابنيان
�سالم حممد حممود خطاطبه
�سناء خالد حممود ال�شياب
�شروق حممد طالل ن�صري
�شروق نايف �سليم اخلليل
�صفاء حممد عبدالنعيم عماوى
عائ�شه حممد احمد عبد القادر
غيداء حممد ر�ضوان املومني
فاطمه حممد حممود عكور
مرح عبد احلكيم �شاتي ابو �صبح
جوده
فار�س
زهري
مرمي
معايل ا�شرف ابراهيم عبد الفتاح
مالك �سليمان عبد الرحمن الهاليل
نداء حممد علي مهيدات
ن�سرين حممد را�ضي ع�ساف
نهاد حممد يو�سف العجلوين
نور عالء الدين احمد ح�سني
هديل خالد حممد املن�سي
اليف
حممد
عزام
و�سام
والء ح�سني حممد الذياب
العمري
علي
هيكل
والء

مي�سون علي عبد اهلل بني عي�سى
ن�سرين جمال امني القا�سم
ن�سرين عبد احلفيظ علي طعامنه
هازار حممد علي �شطناوي
هدى �صالح الدين احمد الفوده

ازهار
ا�سيل
اقبال
االء
االء
اماين
اماين

عواد

فايز حممود يعقوب هنادي
حمافظة معان
حممد عبد عبد الغني
يحيى علي بني حمد يارا خ�ضر �سند ابو دروي�ش
احمد حممد احلمدان دبلوم نظارات طبية وفح�ص
نظر
معبد
خليل
حممد
حمافظة عجلون
ح�سن عبد الرحمن خزاعله
�سامل اليو�سف الق�ضاه جناح �سليمان حممد ابويو�سف

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)

