�إعالن �صادر عن ديوان اخلدمة املدنية
يدعو ديوان اخلدمة املدنية بالتن�سيق مع وزارة املياه والري ،وزارة النقل ،وزارة ال�صحة ،وزارة ا لأ�شغال العامة واال�سكان ،وزارة التنمية االجتماعية ،امل�ؤ�س�سة العامة لال�سكان والتطوير احل�ضري ،امل�ؤ�س�سة العامة
للغذاء والدواء ،م�ؤ�س�سة ا لإقرا�ض الزراعي ،امل�ؤ�س�سة التعاونية ا لأردنية ،دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات� ،شركة املجموعة االردنية للمناطق احلرة� ،سلطة املياه� ،سلطة وادي ا لأردن� ،صندوق احلج ،م�ست�شفى اجلامعة
ا لأردنية ،جامعة البلقاء التطبيقية ،اجلامعة الها�شمية ،جامعة الريموك ،املر�شحني التالية �أ�سما �ؤهم ،التواجد يف مبنى ديوان اخلدمة املدنية الكائن يف طرببور� -شارع ا لأق�صى ،ح�سب ا لأوقات واملواعيد املحددة ادناه،
حل�ضور االمتحان التناف�سي ا لإلكرتوين وفق ًا للمجاالت التالية :
جمال الكفايات الفنية واالخت�صا�ص املعريف لتخ�ص�ص بكالوريو�س خمتربات وحتاليل طبية وتخ�ص�ص دبلوم كلية جمتمع قباله ،ويعطى  %70من العالمة الكلية ،واملحددة من خالل الدخول �إلى الرابط التايل:WWW.CSB.GOV.JO/WEB/COMPETENCY
 جمال ا لإخت�صا�ص املعريف لباقي التخ�ص�صات ويعطى  %70من العالمة الكلية. جمال القدرات وا لإ�ستعدادات واملهارات لكافة التخ�ص�صات ويعطى  %30من العالمة الكلية ،وي�شمل: ا لإ�ستعدادات العقلية (التفكري املنطقي والتحليلي) الكفايات اللغوية (اللغة العربية واللغة االجنليزية)مالحظات هامة:
• االلتزام بربوتوكول ال�سالمة العامة .
• �ضرورة االلتزام باحل�ضور قبل ن�صف �ساعة من املوعد املحدد.
•	�إح�ضار البطاقة ال�شخ�صية ال�صادرة عن دائرة ا لأحوال املدنية واجلوازات �سارية املفعول وقلم حرب و �آلة حا�سبة.
• مينع �إدخال الهاتف اخللوي �إلى قاعة االمتحان.
• كل من ال يح�ضراالمتحان يعترب م�ستنكفا.
• �سيتم ن�شر ا�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)رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
�سامح النا�صر
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بكالوريو�س احياء
حمافظة الزرقاء

بكالوريو�س الهند�سة
ال�صناعية

مملكة
احمد �شريف م�صطفى الهندي
ان�س م�صطفى احمد اخلطيب اجمل عوي�صي ب�صيب�ص ال�سرحان
ان�س ه�شام عبد احلفيظ قند�س مرمي طايع عو�ض عبد اهلل
مهند من�صور عبد القادر عبنده
حازم ن�صار عبد الكرمي ن�صار
مي�سلون �سليمان فالح النواي�سه
خالد حممد نافع ابو الرب بكالوريو�س الهند�سة
�سامل
حممد
امني
زيد
الكهربائية
عبد اهلل �سليمان خ�ضر عليان
حمافظة الكرك
فادي حممد احمد �سليمان
جمدي علي احمد احلاج امين حممد مزعل احمد اجلعافره
حازم ابراهيم علي الع�شو�ش
حممد تي�سري �سعيد ابو العينني
فرقد كامل عبد العبي�سات
حممود نائل حممد حمدان م�ؤن�س حممد �سليمان الروا�شده
خليل
ح�سني
وائل
قراقع يزن عبد القادر ح�سني الب�ستنجي

بكالوريو�س االبنية
واالن�شاءات
(اجلامعيون)
حمافظة العا�صمة

احمد
عمر
فرا�س
مهتدي
هيثم

مملكة

حممد حامد اخلوالده
حمدان احمد القطامني
حممود حممد عبيدات
خالد حممد بني ملحم
علي قا�سم جرادات

اريج حممد اديب الرمياوى
دالل حممد ح�سني الق�ضاه
�سوزان احمد عبد الكرمي ال�شوبكي
ليث يو�سف علي ال�شيخ علي
مملكة
مامون ريا�ض فوزي ال�سيد
نزال
�شوقي
ن�ضال
اروى
حممد نافع م�صطفى ح�سني ا�سراء احمد حممود احمد
مرمي م�صطفى عارف جناجره انت�صار حممود علي دبو�س
اميان عبد الكرمي ابراهيم ابو خريان
مملكة
امنه ح�سني احمد الطراونه اينا�س عبد الكرمي حماد البدور
خلدون احمد حممود اخلري�سات اينا�س هاين حممد خري �سليمان
روان عبد املجيد خليل ال�صمادى خلود �سمري حممود ابو لبده
�سناء علي حممد عالونه داليه حممد عبد القادر يامني
ياره �شاهر عبد اهلل املهريات ديانا طارق �سالمه املدادحه

بكالوريو�س الهند�سة
املعمارية
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بكالوريو�س ال�سمع
والنطق
ايه
ب�سام
بيان
وفاء

اقليم و�سط

طه
را�شد
طه
عبد الكرمي عبد الرحمن خالد
حممد م�صطفى الغزاوي
بنات
حممد
يعقوب

حمافظة العا�صمة
حنني زكريا حممد الظاهر
�سناء العال عبد الرحمن من�صور غامن
�شهد فار�س احمد االحمد
بداد
حممد
فوزى
عبري
فاطمة حامد عواد املنا�صري
لبنى حمزه حممد العناين
حممد ابراهيم ح�سني قوزح
جنوان فوزى حمزه �سعد
نداء �سعيد حممد ال�صو�ص
ن�سيبه ا�سحق فالح املجايل
هاله حممد عوده ال�ضمور
الغامن
ح�سن
تي�سري
هبه

بكالوريو�س العالج
الوظيفي
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بكالوريو�س تربية
ريا�ضية /ت�أهيل
ريا�ضي

النجار
جمعه
نذير
راين
رنا جميل نزهان اخلري�شه
رميا احمد عي�سى احللحويل
�سامر ابراهيم علي دوعر
�سوزان حممد �صابر �سويدان البادية اجلنوبية  /لواء
ملي�س حممد يو�سف يو�سف
احل�سا
حممد ابراهيم احمد بني يا�سني
نان�سي �سلمان حممد الع�ساف �شذى ح�سن �سليمان ال�شتيويني
هارون ماجد هارون ال�صالح بكالوريو�س تغذية
هدايه فالح عبد اهلل العمو�ش
وت�صنيع غذائي
وفاء حمدان احمد القطامني
حمافظة الزرقاء
ياره في�صل ناجي اجلرف
ابراهيم �صقر احمد املعايطه
بكالوريو�س تربية
احمد عبد القادر �شحاده �صبيح
خا�صة وت�أهيل
�صالح عبد العزيز �صالح �صالح
عمار حممد يو�سف االخر�س
حمافظة الطفيلة
احمد جنم عبد النبي اخلماي�سه حممد رهيف �صالح ابو جعفر
اريج ب�سام مزعل الروا�شده حممود ب�سام حممود ملحم
ا�سالم ظاهر حممد احلناقطه معاذ انور جرب ابو �شمعه
ا�سماء احمد عبداللطيف الربيحات بكالوريو�س جيولوجيا
ا�سماء خليل ابراهيم الهودى
(علوم الأر�ض)
ا�سماء حممد �سليم عيال عواد
حمافظة اربد
االء عبد اهلل ابراهيم الهدار احمد ابراهيم �سامل ملكاوى
غرايبه
جميل
علي
بتول �شتيان جميل العوران عروه
حمزه خليل �ضيف اهلل الزرقان يو�سف حممد �سليم الرجوب
رحمه علي عبد املهدي العوران
حمافظة العا�صمة
رمزي علي حمد اجلرادين اوميد ح�سام الدين علي الكردي
ر�ؤى عمر حماد القرعان اياد حممد �صربى ابو �شام
�سحر عبدالغني عي�سى ال�شواعره خالد يعقوب ح�سني عو�ض
�سكينه يا�سني ابراهيم الزرقان داود �صالح علي العودات
زينه
احمد
عاهد
�صالح حممود عطا اهلل القطامني حممد
مهند حممود لطفي الطوبا�سي
�صهيب حمد فرج الداوديه
حمافظة الكرك
حممد عدنان عبد اهلل العوران
زيد احمد حممد الطراونه
احمد
علي
حممد
الفقرا طارق زياد حممد البطو�ش
�سمور
غالب
هبا
البدور مثنى وا�صف فالح الك�سا�سبه
العمريني
ذيبان
حممود
وجدان
عبد احلكيم مو�سى ا�سماعيل القراله

حممد راتب يو�سف العب�سي
حممد نادى حممد ابو ريان
حممد هاين يو�سف �شحاده
حممد وليد حممد من�صور
حممود جربيل ماجد قا�سم
حمافظة الزرقاء
حممود ح�سن م�صطفى الهندي
االء حممود احمد حجازى
حيمور
ح�سني
داود
معاذ
اميان احمد �صالح ابداح
دينا داود �سليمان �سليمان
حمافظة الكرك
ب�سام نبيل ب�سام الق�سو�س منى عاطف ح�سني ال�صفدى
ح�سن
حممود
حامت
ظاهر خالد بركات املطارنه نور
عبد اهلل ن�صر عبد اهلل املدادحه وفاء متيم حممود ابو هدبه
ليث احمد �صالح املحادين بكالوريو�س الطب
حممد احمد عبد اهلل ال�شمايله
العام
معتز نايف حامد املعايطه
اقليم اجلنوب
نادر يعقوب جربان ال�صياغ
حمزه وجدي عارف الروا�شده
حمافظة مادبا
خالد ا�سماعيل مو�سى البديرات
طارق ح�سني فالح ال�شخاتره
اقليم ال�شمال
حممد فايز حامد ر�ضوان
حممود �سليمان ذيب النعامي راكان حممد �سعيد م�صطفى م�ساعده
يو�سف راتب م�صطفى �صايف بكالوريو�س علوم
يو�سف حممد عبد العزيز الل�صا�صمه
احلا�سب االيل

حمافظة العا�صمة
الغويري
الو�شاح
اخلطيب
الطراونه
عواد
الوريكات

اجمد احمد عوده
حمافظة عجلون
بالل حممود علي
في�صل خالد عبد اهلل غرايبه رائد حممد حممود
بكالوريو�س الهند�سة حممد عبد اللطيف بركات
امليكانيكية
حممد يو�سف ذياب
حممود حممد حممود
حمافظة العا�صمة
اهلل
فرج
احمد فخرى خليل
بكالوريو�س �صحافه
اهلل
ن�صر
احمد حممد عطيه
واعالم
ا�سامه وهيب حممد علي عبد اهلل
حمافظة العا�صمة
حامت حممد عرب علي االغواين
ح�سن �صالح مو�سى طريح اريج عبد الوحيد عبيد اهلل اخلطاطبه
خالد �سميح حممد احمد ح�سني اينا�س عي�سى عز الدين ملكاوى
بلعاوى
امني
وليد
حمد خلود
عالن
جمال
رائد
عمر حممد ها�شم امل�صرى دانا زياد حممود ابو �سمره
عمر ن�صر اهلل علي ن�صر اهلل رمي حممد كامل ال�شرايعه
حممد تي�سري م�صطفى التوم عبيده يو�سف عبد ال�سالم عبده

مملكة

ل�ؤي

حممد

ح�سن

الب�شاتوه

مروه عدنان عبد املهدى الك�سا�سبه

ب�سمه عبد اهلل عبد اجلليل العلوان
رائده احمد �سليمان احلوامده
زينب احممد خليل اجلعافره
زينب ح�سني احمد طلوزى
�سمريه حممد عمر القادرى
منال احمد يو�سف منا�صري
حمافظة العا�صمة
ن�سرين احمد علي البنوى احمد حممود حممد الهيموين
بكالوريو�س فيزياء
ا�سامه ح�سني حممود �سمرين
ا�سامه عطا احمد الناطور
حمافظة العا�صمة
اخلطيب
عوده
طه
احمد حممد يو�سف عو�ض اهلل امين
بيان عبد الرحمن حممود ح�شا�ش خالد كمال حممد �سعيد حماد
جعفر جميل علي الردايده زيد ابراهيم احمد العزه
خوله �صالح حممد بني عواد �سامر عزمي حممود عبد اجلواد
منى علي �صالح العبويني �سامر حممد با�سم عبد الرحيم الناطور
هناء فخرى حممد �شاهني
�سند فايز �سالمه ال�ساليطه
ال�شعار
عايد
�سامل
وئام
ع�صام عبد الرحمن عبد الفتاح �ضمره
بكالوريو�س كيمياء

جناح �ضيف اهلل حمدان املرزوق ا�سراء
يا�سمني منري عي�سى اخلوالده ايات
رهف
بكالوريو�س هند�سة
عباده
فاتن
القوى
مالك

ع�صام حممد عبد اهلل يا�سني
حمافظة العا�صمة
اعمر
ح�سن
تي�سري
اياد عبد احلليم حممد النجار عمرو
علي حممد علي حرفو�ش
عي�سى
منر
حممد
حممد �سعد الدين عبد اهلل ابوعرب فار�س
م�صطفى عمر م�صطفى ابو عجميه حممد ح�سن طه احلايك
مو�سى �صالح مو�سى الطرابني
يو�سف �صالح �سامل ابو �سل حممد زهري قا�سم مومني
بكالوريو�س هند�سة
م�شهور حممد ابراهيم م�شرف
الطرق
م�صطفى حممد م�صطفى تيم

حمافظة معان

عي�سى
خالد
�صالح
عماد
في�صل
علي

ابراهيم
خليل
ابراهيم
عمر
مبارك
مو�سى

الرفايعه
الفرجات
الفرجات
�صالح
الرفوع
الفرجات

مملكة

احمد حممود احمد ال�ضمريى
ا�سالم ممدوح حممد الفاعورى
ا�سماء احمد ر�ضوان القطي�شات
امل جميل حممد الوريكات
ب�شرى علي عبد اهلل العربيات
ت�سنيم فواز عبد اهلل ابو رمان
حياة عبد مو�سى ال�سكارنه
دينا وليد عبد اهلل اخلري�سات
ربا عماد كامل م�صلح اخلمي�س
ربى هاين عبد اخلراب�شه
�سنابل �سليمان عبد الكرمي اجلعافره
�شاهناز م�صلح �صالح املنا�صري
جماهد �سعد حممد اخلطيب
حممد جمال طلب عبد الرحمن
معتز عبد احلميد ر�ضوان ابو ال�سمن
منال مر�شد �سالمه املنا�صري
و�سام جمعه قطي�ش احلرايزه
وعد حممد نعيم اخلري�سات

بكالوريو�س هند�سة
املياه وال�صرف ال�صحي
والبيئة

مملكة
ا�سيل ا�سماعيل احمد ابو البندوره
اني�سه �شكري عبد احلميد ال�شربا�صي
ايهم دوخي حممد عبيدات
ب�شار احمد حممود ابو دوله
رانيه عبد اهلل حممد الغزاوي
ر�شا احمد عارف عبيدات
روال انطون عي�سى معايعه
فرا�س حممد علي القيام
حممد عبد اهلل �سعيد الهر�ش
م�ؤمنه حممد عبد القادر العمري
نارميان ح�سن حممد العامري
هيام خالد رحمون ال�شمري

بكالوريو�س هند�سة
امليكاترونك�س
( من �شعبة الهند�سة
الكهربائية )

احمد
اجمد
ان�س
معت�صم باهلل عمر عبد الرحمن ال�ساري�سي
مملكة
حمافظة العا�صمة
ايا�س
ال�شرمان
احمد
احمد عبد النعيم
يو�سف راتب يو�سف العب�سي اثري جري�س عيد الرب�ضي مطيع
ح�سام ق�سيم حممد ال�شمري
اينا�س عبد اهلل اليف ال�شمايله
و�سام
�صبا ابراهيم ح�سني النواي�سه يو�سف عاطف يو�سف يو�سف رامي يو�سف جمعه عليان

حمافظة العا�صمة

فرح �سليمان ابو �صعيليك
جمال حممد القوا�سمه
حممد ا�سماعيل امل�شايخ
احمد �سالمه القي�سي
جمال مطيع ابو عد�س
حممد مو�سى جربيل
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بكالوريو�س �صحه
عامة/التغذية
ال�سريريه واحلميات

بكالوريو�س حقوق

بكالوريو�س علم
اجتماع

لقاء

زاهي

�سامل

الرب�ضي

بكالوريو�س هند�سة
امل�ساحة

رميا عاطف م�صطفى العباهره
�سكينه خلف عبد الرحمن املالحمه
عبد الرحمن عبد القادر حممد مطري
�سماره
علي
فتحي
فاتن
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