�إعالن �صادر عن ديوان اخلدمة املدنية

يدعو ديوان اخلدمة املدنية بالتن�سيق مع وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية ،املر�شحني التالية �أ�سما�ؤهم واملتقدمني على وظائف الفئة الثالثة لإ�شغال وظيفة م�ؤذن وخادم م�سجد ،وفقا
للإعالن املن�شور �سابق ًا ،التواجد يوم الأحد املوافق  ،2019/11/3يف مبنى ديوان اخلدمة املدنية الكائن يف طرببور� /شارع الأق�صى ،حل�ضور االمتحان التناف�سي االلكرتوين يف جمال االخت�صا�ص
الوظيفي ح�سب الأوقات املبينة �أدناه.
*** يجب التقيد التام بالوقت املحدد لكل ممتحن �أدناه ،و�سيتم التحقق من مطابقة مكان الإقامة املثبت يف بطاقة الأحوال املدنية ومكان الإقامة الذي مت التناف�س عليه.

رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
�سامح النا�صر
																					

عطا اهلل ح�سني طلب ال�شرفات
عمر حممد مفلح ال�سمريان
عوده طالل عوده بني خالد
عيادة مريحيل عيادة امل�ساعيد
في�صل حممد مفلح العظامات
ليث �سليم مزيد امل�ساعيد
حممد عايد فيا�ض الدحيالن
حممد نزال و�سيد امل�ساعيد
حممد ن�ش�أت كرمي اخلالدي
حممد خلف من�صور ال�شرفات
نا�صر لوين عوده ال�سيبيه
البادية ال�شمالية /ال�شمالية الغربية
ابراهيم عايد جديع العنزي
ابراهيم علي بدر بني خالد
احمد يون�س ح�سني ابو �صالح
ا�شرف �صالح حممد احلماد
ثامر جميل م�صطفى �سعود
�سامل عبدالنعيم �سامل ال�سرحان
�سعد جملي فالح الدهام�شه
�سالمه حممد �ضامن ال�سرحان
�صفوان ابراهيم �سلمان ابو كف
عبداحلميد �سامل عبدالوهاب العثامنه
عبدالرحمن بكر ابراهيم عبداحلافظ
عبدالرحمن ح�سني جابر بني خالد
عبدالرحمن �سامل عو�ض احل�صان
عبدالرحمن عياده نزال ال�سرحان
عبدالرحمن عيد نايف قطي�ش
عبدالرحمن نا�صر مطلق �شرعه
عبدال�سالم ح�سن حممد ال�سعود
عبداهلل �سلمان عو�ض ال�شرعه
عبداهلل عايد خمي�س امل�ساعيد
علي احمد حمدان ال�شرعه
فادي ر�ضوان حممد اخلالدي
حممد خالد عوده اخلالدي
حممد �سليمان مالح ال�شطي
حممود ابراهيم حممد ابو �صالح
خملد ح�سن عواد العنزي
معاذ فالح عايد اخلالدي
مهند ن�ضال حممد ابو �صالح
نادر خالد ح�سن ال�شرعه
حمافظة اربد /االغوار ال�شمالية

ح�سني حممد خري احمد فرحات
حمزة ح�سن حممد ح�سني
حمزه حممود احمد ال�صقر
خالد ابراهيم منر خا�شوق
فحيلي
فالح
ح�سن
خالد
ربيع عدنان حممد القوي�سم
العليمي
حممد
علي
رعد
ابداح
حممد
�سعدعبدالرحيم
�شادي حممود احمد اخلطيب
�صالح الدين ا�شرف ا�سماعيل الطرياوي
�صهيب امني �صالح ابو خرمه
عبد الرحمن حممد حممود تالوي
عطا اهلل عبداهلل حممد عبداهلل
عي�سى ح�سام عي�سى ابداح
ا�سعد
فالح
خالد
فالح
جماهد خالد ابراهيم ال�سمريي
حممد احمد حممد الزعارير
حممد تي�سري عبدالرحمن ابو ال�سمن
حممد �سامي جوهر الفرجاين
حممد عبدالرحيم حممد ابداح
حممد يحيى علي اخلطيب
حممود حممد علي �شحيمات
معتز خالد عبدالرحمن ابو جويد
معت�صم �شم�سي �سامل القوي�سم
مهند حممد جرب �سواعي
نافز �شريف يو�سف الب�شتاوي
وليد حممود احمد جبعي
حمافظة اربد /الرمثا
�أحمد حممد ابراهيم القرم
الرباء مهند علي ال�شبول
ايوب حممد خريو�ش العلي
حامت عبداهلل احمد ابو العي�ش
حازم حممد فندي غنيمات
حمزه عبدال�سالم �صالح دردور
خالد عودة حممد اخلطيب
�سعد الدين حممد تركي ال�شبول
�سعد علي حممود ال�شبول
�سليمان حممد �سليمان اخلطيب
�صدام قا�سم حممد احلميدي
�صالح الدين عواد �صالح الذيابات
ظافر احمد عواد ال�شبول
عبدالرحمن ابراهيم عبده اجلياتنه
عبدالرحمن احمد عبد الكرمي ال�شبول
عبدالعزيز في�صل م�صطفى عفيفي
دردور
احمد
نواف
علي

عمر كمال حممد ال�شبول
حممد احمد كرمي الدردور
حممد ح�سن حممود اال�سعد
حممد خري حممود علي ال�ساي�س
حممد علي خالد الزحاروة
حممد حممود حممد الذيابات
حممود تي�سري حممود الربيع
حممود عبداهلل عبدالقادر اجلنايدة
م�صعب فهد عايد ال�شرفات
معاذ حممد خري �سليمان املحمد
مهيب احمد ابراهيم عبدالعال
نا�صر جميل احمد الطريني
حمافظة اربد /الكورة
ا�سامة م�صطفى عو�ض الدهون
اياد علي جرب بني يا�سني
ح�سام خالد حممد الدهون
�صالح حممد عبداحلفيظ مقدادي
عامر م�صطفى عاطف خماي�سه
عزام م�صطفى حممد مقدادي
عالء مو�سى �صالح بني يون�س
قتيبه حممد علي الزعبي
حممد م�صطفى احمد بني ملحم
حممد هاين احمد خطاطبه
حمافظة اربد /املزار ال�شمايل
ابراهيم عبد احلق دخل اهلل البدور
احمد حممد ح�سني ال�شرمان

ا�سامه ح�سني حممود خ�صاونه
عبد الرحمن مفيد امني ن�صرو
عدنان احمد ح�سني ابو �سيف
حممد ح�سن توفيق ابو ذيب
حممد كايد يو�سف الر�شدان
حممد م�صطفى مو�سى العثامنه
حممود �سعيد حممود الدراغمه
معتز عبد الكرمي خلف ب�سندي
معن حممد عواد �شطناوي
حمافظة اربد /ق�صبة اربد
ابراهيم حممود ابراهيم الب�شايره
احمد حممد �سعيد �شطناوي
�أحمد حممود حممد املو�سى
احمد عبد اني�س مطر بني هاين
احمد عمر م�صطفى زكارنه
احمد حممد احمد قدي�سات
احمد حممود احمد دوالت
�أ�سامة احمد بركات �أبو حمدان
بهاء الدين لطفي حمدان حمي�سن
ثابت احمد �سليمان ال�شلول
ح�سن طالل عليان �أبو ال�سميد
حذيفة ح�سني حممد احلايك
حف�ص ف�ؤاد عبد الكرمي العودات
خالد وليد احمد م�ساعده
خليفه في�صل خليفه عبابنه
رامز معن �سليمان هزامية
زياد م�صطفى جالل االخر�س
�سعيد عامر �سعيد احللبي
عبد اهلل احمد عو�ض ح�سان
عبد الرحمن ب�سام علي حممد
عبد الكرمي �شاهر حممود �أبو نا�صر
عبداهلل نا�صر علي البطاينة
عدي خالد حمدان جميعان
عماد الدين عبداهلل حممد �أبو خيط
غ�سان حممد خري حممد ال�شلول
غيث احمد ب�شري الزعبي
لورن�س لطفي قا�سم ال�شويطر
ليث �شكري �سعيد م�شرقي
ماهر موفق حممد ال�شرع
حممد احمد عليان كنعان
حممد االيهم تي�سري عي�سى دروي�ش
حممد �سعدي عبد الرحيم ال�سيالوي
حممد حممود �صالح خ�صاونة
حممود �إ�سماعيل حممد �سلمان
حممود حممد فتحي اح�سان فلكي

م�صطفى �صدقي حممد مغاربة
حممد احمد قا�سم عويدات
حممد عبد املجيد فليح الزقيبي
حممد حممود �ضيف اهلل العيادي
حممد ن�صار حممد الرميالت
مراد فتحي حممود اجلدع
معتز ن�ضال ابراهيم ابو جويد
مو�سى احمد حممد القرعان
م�ؤمن توفيق رجب ابو �صالح
م�ؤمن علي حممود من�سي
ها�شم حممد �شحادة �أبو غريبة
هيثم وجيه علي منا�صرة
و�سام عطيه ح�سن النعريات
يحيى حممد يحيى ال اخلطاب
يو�سف لطفي حمدان حمي�سن
حمافظة املفرق /ق�صبة املفرق
احمد ح�سن خلف احلمود
احمد خالد احمد ال�شبيل
احمد �سعود من�صور ال�شرفات
احمد م�ساعد نواف الطحان
ار�شيد عادل �سالمه القرعان
املعتز باهلل �صالح علي اخلاليله
ان�س عاطف را�شد �شديفات
بدر احمود عرميط امل�شاقبه
بدر طالل هالل ال�شنابله
حامد جهاد جميل القعي�سات
ح�سام �سليمان احمد اخلوالده
ح�سني خالد منزل ال�شديفات
حمزه خالد خلف التبيني
حمزه �صالح م�صلح اخلزاعله
حمزه من�صور ذيب ابو حجيله
�سعد فايز حمدان العليمات
�سلطان حمدان �سالمه ال�شديفات
�صالح �سليمان �سالمه العبادي
عا�صم عبداهلل فالح احل�سبان
عبداحلكيم معن �سليمان هزامية
عبداهلل ابراهيم عبداهلل ال�شديفات
عبداهلل حممد فرحان ال�شديفات
علي خالد �سليمان ال�شهاب

حممد احميد حمد العليمات
معاذ نايف عبدالكرمي اخلاليله
نايف ح�سني حممد ابو مالك
حمافظة جر�ش /ق�صبة جر�ش
بكر حممد احمد القبالن
ح�سني خليف ح�سني ال�سالمه
زيد م�صطفى علي بني احمد
�سليمان حممد �سليمان الزبون
عبا�س �سامل احمد الزبون
عبد اهلل مو�سى حمد بني عبد اهلل
عبد الودود احمد جميل ف�ضل �شهابات
علي م�صلح ف�ضي الزبون
بنات
عي�سى
حممد
عمر
ق�صي ح�سني احمد خوالده
ماجد عمر �سالمه منيزل
حممد �سامي عبد الهادي الطنطاوي
حممد علي يو�سف القرعان
حممد فتحي داود اجلعبه
حممد يعقوب احمد اغنيمات
حممود انور مزين عبد القادر
حممود �سليم �سليمان بني احمد
مروان هاين حممد ابو العد�س
وتني �صالح حممد احلراح�شه
يا�سر فوزات حممد العيد
حمافظة عجلون /ق�صبة عجلون
احمد حممد عمر غالب القر�شي
اجمد �سامي فهد العمارات
ان�س قر�ضاب طعمه الق�ضاة
ب�سام عمر يو�سف الق�ضاة
بالل فالح احمد املومني
حمزه حممود علي ال�صمادي
املومني
عبد
خالد
رفعت
�سمري حممود ح�سني بني فواز
�صالح احمد م�سلم قر�شي
عبد اهلل ف�ؤاد فالح املومني
عبداهلل عمر خالد الزغول
عبداهلل حممود علي الزغول
عبداملجيد احمد حممد ربابعه
عمار حممد ثلجي طراب�شة
متوكل احمد حممد ربابعه

N

البادية ال�شمالية /الروي�شد
ابراهيم غدران هطيل الغياث
باتع �صبحي عبدالعزيز الرولة
تقي الدين �صالح احمد برازي
ثامر حممد تركي الرويلي
ح�سني دحيالن نهار الغياث
خالد حممد ر�شيد الهزاع
زيد خلف عوجان القميزي
زيد علي ا�سماعيل النعيم
طعمة م�ضحي خملف الغياث
عارف غريب فالح ال�شرفات
عزالدين حممد طراد الرويلي
عطية ح�سني علي الغياث
عقاب ح�سن علي الغياث
الغياث
عوده
جليل
علي
علي خالف حممد بني خالد
عيدالكرمي ع�صالن �شريتح الغياث
غربي حممد بخيتان الغياث
حممد ح�سني ابراهيم العالونة
حممد عوده نهار ال�شرفات
م�ؤمن ح�سني ابراهيم العالونة
ناجح هالل خلف امل�ساعيد
نور�س احمد رميح الغياث
يو�سف احمد مبارك ال�سرحان
يو�سف جا�سم حممد ال�صالح
البادية ال�شمالية /ال�شمالية ال�شرقية
احمد خلف �شوفان ال�شرفات
احمد ن�صر �سمري ال�سواملة
اكرم خالد ح�سن امل�ساعيد
بادي عواد �شاين ال�سردية
بالل را�ضي عايد العظامات
حازم �سعد علي ال�سمريان
حازم ممدوح رافع العنيزان
حميد خلف حميد ال�شرفات
خالد فهد ح�سن امل�ساعيد
خلف �صالح خلف ال�شرفات
راكان جملي را�شد امل�ساعيد
ردهان قبيل ردهان ال�شرفات
�سيف الدين نايف فنطول امل�ساعيد
�شاكر فار�س �سليم امل�ساعيد
التوينة
عايد
عويد
عايد
عبدالعزيز م�شهور خليف مهبا�ش
عبداهلل عواد فرحان ال�سهيلي
ا�سماعيل احمد مف�ضي قطي�ش
عبدالغفار عويد عايد التوينة
عبدالكرمي ارويان ازغريالعظامات براء مو�سى ح�سني عبداهلل
عثمان فار�س فهد ال�شرفات جهاد حممد عاي�ش ابو �صليح

AL

احمد ن�صر عباد املعادات
خ�ضر
حممد
ف�ؤاد
اكرم
املعت�صم باهلل ابراهيم حممد ابوحميميد
ب�شار عبد احلليم حممد الفواعري
بهاء الدين عبد الفتاح اخلتالني
حمزة منذر �سليمان كلوب
حمزه يو�سف عبد احلافظ الدرادكة
را�شد م�شرف حممود املعادات
ربيع يو�سف حممود حممود
�صهيب زياد احمد اخلراب�شة
�صهيب عايد �صالح النعيمات
عبد احلليم طالب عبد احلليم العواملة
عبد الرحمن حممد علي الرمامنة
عبد الفتاح جعفر عبد الفتاح قطي�شات
عبد اهلل حممد عادل ابراهيم احلياري
علي حممد عيد ب�صاب�صة
عمر �سليمان حممد ابو حميميد
عمر عبد احلليم عبد اهلل الزعبي
عناد يا�سر ظاهر املعادات
عيد حممد عيد اخلراب�شة
حممد احمد ها�شم اجلغبري
حممد عبد الفتاح حممد اخلري�سات
حممد عبد اهلل احمد اخلراب�شة
حممد عبد اهلل علي احلياري
حممد يون�س يو�سف حيا�صات
حممود خليل ا�سماعيل غنامي
معتز حممد احمد املعادات
معتز حممد عبد اهلل حجاحجة
مو�سى �سالمة �صالح الفاعوري
م�ؤاب احمد ها�شم اجلغبري
نائل حممود فالح ابو رمان
يا�سر احمد عبد الفتاح النعيمات
يزن حممد م�صطفى م�صطفى
يو�سف خالد وليد �شحادة
يو�سف علي احمد اخلراب�شة
يو�سف غالب خلف الرمامنة
حمافظة الزرقاء /الر�صيفة
ابراهيم نظام عبد الفتاح ابو خ�ضري
�أحمد حممود مف�ضي ابو كحيلة
احمد يون�س حممد ابو مقيبل
ان�س حممود عبد احلفيظ باكري
اني�س احمد حممد مو�سى
امين خالد يو�سف عبيدي
ح�سان
حممد
علي
بالل
حمدان حممود حمدان ح�سني
طارق �سمري حممد �شلبي
عادل حممد م�صطفى مو�سى
عامر حممود ذياب ابو ليل

عبد الرحمن فاروق نا�صر عبد ح�سني
عبد ال�سالم خلف علي العلي
عبد اهلل حممد �إبراهيم �أبو مو�سى
عمار عمر احمد العطاونة
عمر حممد عبد اجلواد اخلطيب
مالك احمد حممد ابراهيم
م�أمون حممد ح�سني البطاط
حممد جمال حممد قنديل
حممد �صالح يو�سف اجلمل
حممد عبداحلليم احمد مريان
حممد نظام عبد الفتاح �أبو خ�ضري
حممود ب�سام عبد العزيز الفار
معاذ ح�سني �إبراهيم اجلمل
احمد
اليف
احمد
ه�شام
هيثم حممد �سعيد حممد ابو عبيد
يا�سر احمد حممد زياده
يحيى ابراهيم حممد �صالح
يزن عادل ابراهيم احمد
حمافظة الزرقاء /الها�شمية
�أحمد عبد الكرمي �صالح اليعقوب
امين حممد غالب القريوتي
بالل �صايل خالد �أبو علي
بهاء الدين جهاد ا�سماعيل اخلطيب
ح�سني عايد جريد اخلوالدة
حمزة �سامح �أحمد الع�سا�سفة
خالد نايف فرحان امل�شاقبة
ركان حممد عطا اهلل امل�شاقبة
زبن
حممد
ف�ؤاد
زبن
زيد حممد زيد م�صطفى
�سليمان عاطف �سليمان امل�شاقبة
�صدام حمد �سويلم امل�شاقبة
�صقر علي ابراهيم ح�سن امل�شاقبة
�ضيف اهلل حممد �ضيف اهلل الوي�سي
عاهد �صالح ار�شيد الزيود
عبد الرحمن حاب�س �أحمد العمو�ش
عبد الرحمن هايل عبد الرحيم العمو�ش
عبد الر�ؤوف خلف �سليم الزيود
عبد العزيز نايف عبد القادر الزيود
عبد اهلل �أحمد حممد م�شاقبة
عبد اهلل خليل عبد الرحمن يون�س
عبد اهلل فايز حممد اخلطيب
عبد اهلل فرحان ح�سني امل�شاقبة
عبد اهلل فوزي ح�سني الزيود
�شحادة
ح�سني
علي
عمر
عايد اخلوالدة
قي�س جريد
م�أمون �سامل حممود املعال
حممد احمد غ�صاب اخلوالدة
حممد عبد الرحمن ار�شيد الزيود

حممد عبد الرحمن را�شد الزيود
حممد عي�سى ح�سن التميمي
حمي الدين حممد عيد الزيود
يزن ريا�ض حممود ال�شريدة
يزن عبد اهلل زيد م�صطفى
يو�سف يعقوب �أحمد الزيود
حمافظة الزرقاء /ق�صبة الزرقاء
�أحمد ح�سني �أحمد خرازة
�أحمد في�صل حممد جرار
�أمني مو�سى خليل �أبو دروي�ش
ب�سام ح�سني عبد املعطي عرمان
حمزة نا�صر حممد حوا�س
خليل حممود خليل الزواهرة
العرود
�أحمد
عماد
زيد
�سامل م�سمح �سليمان البلوي
�صدام طالب فايز الب�شاتوه
عبد اللطيف ربحي �صالح م�صطفى
حممد جميل م�سعود �أ�سمر
حممد خلف ح�سني التعامرة
حممد خليل عبد ال�شكور زلوم
حممد حممود �سليم ال�صعوب
حممد نبيل حممود �أبو التني
حممد هيثم �أحمد الأ�سمر
حممود عبد اللطيف م�صطفى احلواري
حممود علي حممود بدوان
م�صطفى نادر �أحمد كنعان
معاذ عبد اهلل عبد الكرمي �أبو �صعيليك
حمافظة العا�صمة /اجلامعة
ابراهيم ح�سني فار�س عبد الرحمن
احمد نبيل ا�سماعيل ح�سني
حاكم خالد حممد عجالن
�سامر مفلح احمد الزبيدي
عبيده عمار يو�سف عكاوى
حممود �سالمه حممد احل�سن
معن خالد حممد عجالن
وايل خالد حممد عجالن
حمافظة العا�صمة /ق�صبة عمان
احمد داود حممود الزين
طه
علي
�صبحي
احمد
احمد علي عبداحلليم قطي�شات
ا�سالم علي ح�سني اجلمل
ال�شوا
توفيق
حممد
بالل
بالل منري م�صطفى الدبي�سيه
جعفر ح�سام عبدالرحمن النواي�سة
ح�سام عبد املنعم حممد الزعبي
خالد �صادق حممد اجلدع القوا�سمي
راتب حممد حممد راتب العامري
ر�أفت فخر الدين عبد الرحيم عواد

زكريا كمال نا�صر العنقاوي
�سعيد مهنا �سعيد ابو �صيام
�سلمان �سامل حممد ال�شوبكي
�سيف الدين عادل نعمان دغ�ش
�صالح احمد حممد عبد العال
عبد احلق ذيب كامل خمي�س
عبدالرحمن طه فالح ابوحليه
عبداللطيف نعيم حممد ابو �شرخ
عبداهلل حممد م�صطفى احلاج عيد
علي عبد الفتاح �أحمد احلاج جنيب
غ�سان جمعة عبداهلل ابراهيم
فتح اهلل توفيق ح�سني عبدالرحمن
ل�ؤي وليد م�صطفى عو�ض
حممد ح�سني عبداهلل م�سلم
حممد خالد �سرور �سحويل
معاذ ماهر م�صطفى يا�سني
معت�صم عاطف منر م�سك
نادر غازي خمي�س ال�سيد
يو�سف عطية يو�سف �أبو عطية
حمافظة العا�صمة /ماركا
احمد جمال حممود ابو خ�ضر
احمد حممد �سليمان احلراح�شة
ا�سماعيل احمد حممد الرفاتي
اجمد ح�سني �صالح �شهاب
لوامنة
احمد
زكي
اجمد
ان�س حممد احمد اخلطاب
او�س حامت فهمي ال�شرفاء
اوي�س علي ح�سن اخلبا�ص
ح�سن
علي
حممد
بكر
حبيب الرحمن احمد عبدالرحمن �صالح
حمزة عبا�س بخيت احلميديني
حمزة ماجد حممد البطو�ش
عامر حممود عبداهلل املبي�ضني
عبد الرحمن جمال عبد احلميد ابو غو�ش
عبداهلل عمر عبدالكرمي العبدالالت
عمار عبد النبي داود را�شد
كردي
بديع
كمال
عمر
جمد ها�شم حممود ب�شري
حممد ابراهيم ح�سني النبابتة
حممد احمد عبدالرحمن �صالح
حممد عو�ض فايز العودات
حممد م�صطفى حممد عبدالنبي
حممد معروف �صادق ابو عودة
حممد نا�صر ح�سني ابو ال�سلقان
حممود ح�سني زكي الفطايرجي
م�صعب خالد عبداخلالق العتلة

معاذ وليد عبداحلي العم
معتز �سميح عبدالرحيم رزمك
معت�صم ا�سماعيل ابراهيم متويل
مهند مازن �صالح الوخيان
حمافظة مادبا /ذيبان
ابراهيم عبد اهلل �صالح الفقهاء
االمني ن�صر اهلل نومان احلي�صة
بالل روحي ماجد احلوامتة
ح�سام عبد العزيز بركات ال�سليمات
�سامل حممد �سليم الرواحنة
�سليم غالب �سليم العجالني
�صقر حامد خليل الطوالبة
عا�صم خليفة عيد العوايدة
عبد اهلل �صالح احمد احلي�صة
عبد اهلل عبد الفتاح �صالح الفقهاء
عبد الهادي �سليم �صالح العجالني
فالح عبيد اهلل فالح احلي�صة
مالك جمال دخل اهلل الهنيدي
حممد ابراهيم �سليمان ابو حلية
حممد ا�سالم حممود احمد اليماين
حممد جميل قبالن احلديثات
معاذ ق�سام ابنية الفالحات
منذر ثلجي عايد الرواحنة
منري ابراهيم حماد احلوامتة
يزيد هالل �سلمان الهروط
حمافظة مادبا /ق�صبة مادبا
حذيفة ا�سامة احمد ابو مطر
�صدام خلف ح�سني الرواجيح البقوم
عبد الرحمن احمد عبداهلل بن �سعيد
عبد العزيز علي عبداهلل اخلريبات
حممد احمد حممد ابو �شنار
حممد نا�صر خليل االعرج
حممد وجيه حممد بدران
معت�صم ابراهيم حممود ابو لوز
ن�ضال ابراهيم ح�سني الرواجيح البقوم
يو�سف �سالمة حمد اهلل ال�شوابكة
حمافظة العا�صمة� /سحاب
احمد ابراهيم احمد ال�شوبكي
احمد م�صطفى �سليمان العايدي
�صبح
�سامل
عيد
ب�سام
ح�سني احمد حممد ابو مين
خالد وليد خالد ابو ح�صوه

را�شد خالد �سعود ابو حويطي
را�شد حممد م�صلح اجلرابعه
زاهر خ�ضر �سعيد رم�ضان
�سامي طارق عايد النعيمات
�سهم حممد عبداملح�سن ابوزيد
�صدام علي عايد املحارمه
طارق علي خليل امل�صري
طالل حممد مو�سى املحارمه
عبدالرحمن عادل احمد امل�صري
عبدال�سالم حممد حممود احلوامدة
عبداهلل يون�س عبداهلل احلميدين
علي جميل �سليم ابولوحه
عمر عبدالكرمي خالد داود
ف�ؤاد عبداللطيف حممد عو�ض اهلل
مقداد
حممود
علي
ليث
حممد جهاد ح�سني ابو حماد
حممد حممود احمد ابوزيد
حممود خالد حممود املحارمه
ابوزيد
عزام
نائل
مهند
يو�سف خالد ا�سماعيل �سالمه
البادية الو�سطى /اجليزه
احمد مطيله �سلمان ال�سطول
امين عويد حممد الدهمان
حازم حممد بلقاوي الهـقي�ش
�سعد حممد �سماح ال�صبيح
عبداهلل �صالح عيد الطعام�سة
عبداهلل �صياح �سليم ال�صبيح
عثمان خلف منزل املحاكيم
عزات �صالح عطيوي البحارات
لزام �سامل حممد الوثريي
حممد نايف حممد ال�سطول
املعي�ش
�سليم
زيد
مراد
م�ؤيد خلف حمدان الزبن
البادية الو�سطى /املوقر
ب�شار غازي �صقر ال�سكران
خالد �ضبعان فرحان بني �صخر
اجلبور
عيد
نا�صر
خالد
زيد رباح �سلمان الغيالني
�سند حممد عوده ال�شو�شان
عبدال�سالم احمد فنخري اجلبور
عبداهلل هايل �سند اجلبور
في�صل �صالح �سليمان اجلبور
حممد حممود عقله الق�ضاه
حممد خملد عو�ض الكميان
حمافظة العا�صمة /القوي�سمه
احمد عبدالرحمن �سامل احلنيطي
جهاد الدين جمال اليف املعايطة
�سعد
يو�سف
حممد
خالد

FI

حمافظة البلقاء /ال�شونة اجلنوبية
ابراهيم عبد الفتاح �سالم ال�شريقي
حماد عطية حممد الغول
�صهيب ماجد حممد العرينات
عامر احمد �شحادة الوحيدي
عثمان هاين �سليمان العجوري
عمر خ�ضر علي الزواهرة
عمران حممد عواد اجلويفني
حممد احمد عودة ال�شطي
حممد �صالح حممد العدوان
يعقوب عايد علي ابو مرة
حمافظة البلقاء /دير عال
احمد فار�س مناور احلمد
رعد افهيد يو�سف احلناحنة
زين العابدين حممد خالد املجغف
�سليمان عبد احلليم مو�سى العيد
�سيف الدين �سلمان ح�سن ال�صواحلة
طالل ح�سني يو�سف ال�ضيفلي
عبد الرحمن ح�سني علي ابو دالخ البلوي
حممد احمد �سامل ال�شطي
حممد علي ا�سمر العالقمة
حممود علي حممد ال�شيخ ح�سني
حمافظة البلقاء /عني البا�شا
احمد ر�ضوان غنمي اخلوالدة
�أ�سد الدين احمد مو�سى الفواعري
بالل حممد ح�سني ابو العطا
حازم فالح حمود اخلراب�شة
�سعود ح�سان �سامل الفاعوري
الكايد
يعقوب
داود
�سند
طارق احمد عقل ال�سامل
طارق عبد اهلل حممد الوريكات
عبد الكرمي حممد عبد احلليم ال�ضامن
عبد اهلل حممد حمد الوريكات
عدي ح�سن جمعة الوخيان
فا�ضل �سامل عواد الفواعري
ق�صي ها�شم عبد الكرمي اجلزازي
حممد عبد اللطيف فيا�ض خوالدة
حممد مو�سى عواد الفواعري
حممد نا�صر ر�ضوان خوالدة
خملد خالد احمد الوريكات
مهند حممد حممود الب�شري
مو�سى حممود احمد ابو ريان
نزال حممد ظاهر اخلوالده
حمافظة البلقاء /ق�صبة ال�سلط
ابراهيم في�صل عواد الفواعري
احمد ا�سماعيل �سليمان احلياري
احمد عادل �سامل الرحامنة
احمد عبد اهلل مو�سى ابو الب�صل

جل�سة ال�ساعة � 9:30صباح ًا

جل�سة ال�ساعة � 11:30صباح ًا

احمد

م�صطفى

امني

حممد

ذيب

ال�شرمان

حممود

اجلوارنه

القا�سم
�سعد
خلف
ان�س
بالل حممود �سامل ال�شرمان
حذيفه عمر حممد جوارنه
خالد امني احمد اجلراح
�سالمه علي فرج ال�شرمان
�سميح حممود عبد الرحمن بني عي�سى
�سيف الدين يحيى حممود هياجنه
�صدام حممد �سليمان العبد اهلل
عبد اهلل ح�سن علي امل�سلماين
عالء الدين علي طاهر ابو ك�شك
جراح
علي
ح�سن
عالء
علي عبد اهلل علي البدور
جماهد ابراهيم « حممد علي» العمري
حممد ابراهيم حممد العمري
حممد بكر حممد عبد احلق
حممد خري حممود عقله طالفحه
حمافظة اربد /بني عبيد
ابراهيم معتز ابراهيم الزامل

علي عي�سى مقبل العليمات
علي حممد ح�سن اخلزاعله جمدي
عواد عبداهلل �صالح اخلوالده حممد احمد عقيل الزغول
قتيبه من�صور ذيب ابو حجيله حممد عبد اهلل عبد الكرمي عبود
مازن عبداجلليل حامد االحمد وائل ح�سني عبد الرحمن النعيمات
�صالح

علي

الق�ضاة

زكريا خالد احمد احلنيطي
�سالمه احمد حممد ابوغنيم
�سيف الدين ح�سام عبد الكرمي خرمة
�صالح حممد �صالح البطايحة
�صبحي وليد �صبحي �شقري
عبادة عبد الرحمن خلف احلنيطي
عبدالرحمن احمد �ضيف اهلل احلنيطي
عبداهلل فايق ابراهيم ابو�صعيليك
عطااهلل خليل ابراهيم ابو ال�شيخ
عطااهلل يون�س عطااهلل املطارنة
عمر احمد �سليمان البطايحه
عمر عي�سى حممود ابو ن�صار
عمرو جمدي علي و�سا�س
عو�ض ر�شيد �صالح العبيه
ال�شايب
علي
ح�سن
ليث
حممد عبدالرحمن �سامل احلنيطي
حممد عبداهلل علي النرباوي
حممد عبداملعني عبداهلل احل�سيني
حممود غازي حممد غوامنة
مهند حممدعيد علي يغمور
وليد عي�سى حممد طومكي
حمافظة العا�صمة /وادي ال�سري
ابراهيم يو�سف حممد املهريات
بالل خلف �صابر العويدي
حامت فتحي ا�سماعيل �سليم
حممد عليان حممد العويدي
حممود علي مو�سى ال�سليحات
يو�سف حممد ا�سماعيل ابو حليمه
حمافظة العا�صمة /ناعور
احمد عبد اهلل حامد امل�ساعفه
احلارث ا�سماعيل خالد املحمود
خالد ها�شم حممد جوده
�شيبان ريا�ض نهار النوفل
عبد علي �سامل ال�سواعري
عدنان عبداهلل عبد الكرمي ال�سواعري
ع�صام عبد الر�ؤوف حممود االطر�ش
حممد ابراهيم �شاهر املرعي
حممد ريا�ض ا�سحق امل�ساعفه
حممد عمر ابراهيم العرمان
حممد من�صور كامل الثوابيه
مراد عي�سى خليفة املعجل
م�صطفى خالد م�صطفى �سامليه
م�صعب ممدوح �سليمان احل�سابني
يو�سف نا�صر حممد امل�شاعله

يو�سف موفق يو�سف ال�صمادي
حمافظة عجلون /كفرجنه
احمد عبد الكرمي احمد الع�سويل
احمد حممود احمد جبايل
ح�سن احمد ح�سن عنانزة
حممود عنانزة
خالد عزام
عبد الكرمي حممد عبد الكرمي الفريحات
عبد اهلل عمر حممد العنانزة
عبد اهلل فار�س عبد العزيز العنانزة
حممد عبد الوهاب علي خطاطبة
معت�صم باهلل حممود ح�سن العنانزة
م�شهور حممد عبد اهلل العنانبة
حمافظة اربد /الطيبه
�إبراهيم حممد �إبراهيم �إبراهيم
براء حم�سن طايل الب�شايرة
بالل احمد عبداهلل الدويكات
بالل حممد قا�سم قرعان
حمزة عمر كامل خ�ضريات
خالد علي مفلح العالونة
�ساجد احمد فالح الفوار�سة
عدي حممود علي القرعان
ب�شايرة
رزق
عمر
قي�س
حممد تي�سري ب�شري القا�سم
حممد يو�سف علي العمري
معاذ �إبراهيم جنيب الباتع
معت�صم م�صطفى حممد العالونه
منت�صر باهلل حامت جنيب عراي�ضة
م�ؤمن احمد علي الدعجة
حمافظة اربد /بنى كنانة
امين عو�ض م�صلح م�سلم
بدر ح�سني �سليم دقام�سة
عبد الرحمن خالد عزام املحامدة
عبداهلل احمد عبد الرحيم دقام�سة
حممد ح�سن علي العو�ض
حممد �شاكر مف�ضي حممود
حممد م�صطفى عبد الرزاق الكناين
حممود حامد حممد الدقام�سة
معاذ حممد علي النعامنة
وليد �إ�سماعيل �إبراهيم جاليلة
حمافظة اربد /الو�سطيه
�إبراهيم حممد حممود العزام
العزام
مو�سى
اياد
رامي
علي �صالح حممد اخلطيب
عمران حممود فهد مهيدات
ف�ؤاد عادل عبداهلل لبابنه

البادية اجلنوبية /اجلفر
احمد عبداهلل علي التوايهه
داود حممد خلف ابوتايه
را�شد خالد مالح احلويطات
عاي�ش �ضيف اهلل �سامل ال�سليمانيني
عبد الرحمن �صايل م�شافق ابو تايه
عبد الهادي عبداهلل الهيلم الر�شايدة
ليث بركات ادهم الدمانية
حممد مد اهلل اربيع التوايهة
مر�شد عواد جناع الفتنه
نافع �ضيف اهلل هوميل النوا�صره
البادية اجلنوبية /احل�سا
احمد حمد ابخيت الر�شايده
احمد �سالمه �سليمان املراعيه
زياد �سامل خليل احلجايا
�صيتان ح�سن ذياب احلجايا
عبداهلل عودة حممد الهدايات
عبداهلل حممد �سعيد املراغيه
علي حممد كايد البدونية
قا�سم خملد حممد املراغيه
يون�س �سالمه �سليمان املراعيه

عالوي
علي
فرحان
مامون
م�ساند
ناجح
البادية اجلنوبية /القطرانه
احمد �سامي مرعي املزايده ناجح
احمد علي �سامل الدرينات نايف
البادية اجلنوبية /بادية ق�صبة
احمد فالح عواد احلجايا
بكر بخيت علي الهدايات
العقبة
حماد حمد �سعيد العطوي احمد �سويلم عبداهلل العونات
مطلق
�سامل
خلف
املزنه احمد حممد �سليمان ال�سعيديني
احلجايا
االذينات
�سالمه
خالد
زيد
احمد م�ضعان �سالمه ال�سعيدين
�سامل مو�سى �سامل الطفيالت احلجايا
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حممد
حممد
ك�ساب
حممود
ركاد
مطلق
من�صور
علي

عبداهلل الدمانية
حمد اللوافية
ح�سني العمامرة
�صالح النعيمات
بخيت ابو ربيع
نزال البطونية
خلف العطون
املراعية
حمد

حمافظة الطفيلة /ب�صريا
احمد خليل عودة الرفوع
احمد حممود عقيل الرفوع
ا�سماعيل ا�سحاق غدير ال�سالميه
املعت�صم باهلل ب�سام علي الرتيمات املزايده
اياد ابراهيم حممد البدره
بالل احمد �سالمة اخلوالدة
حمزة جميل خليل عيال �سلمان
عمار حممد ابراهيم الزيدانني
الرفوع
خليل
احمد
عمر
عمر �سامل حممد املزايدة
غ�سان حممد عودة الزيدانني
ليث حممد جميعان ال�سفا�سفه/املزايده
ليث نايل جميل عيال �سلمان

حممد فالح عبدال�سالم
حممد مبارك عبداهلل العو�ضي
حممود ابراهيم �سليمان الزيدانني
حممود �سليمان حممد اخلوالدة
حممود نايف ح�سن املزايدة
مقداد �شاكر ا�شتيوي الفقري حمافظة الكرك /االغوار اجلنوبية
مو�سى �أحمد حممد النعانعه احمد �سامل خليفه املعايطه
حمافظة الطفيلة /ق�صبة الطفيلة احمد �سلمان حممد احل�شو�ش
احمد �سليمان حممد ال�ضباعني احمد حممد عبد اجلواد اجلعارات
احمد حممد عطااهلل ال�شباطات احمد نعيم بخيت النوا�صره
ا�سامة ابراهيم يون�س الهواملة
املثنى رعد حمد الك�سا�سبه
ان�س ابراهيم عودة العبيدين
ثامر حممد ارحيل البداينه املعت�صم باهلل احمد �سليمان اجلعارات
ثائر عبداحلليم عيد الليمون بريكان احمد بريكان اخلنازره
جمال الدين حممد م�سخر الدالبيح حمزه �سامل حممد البوات
را�شد احمد عبدربه احلوامده خالد عناد �شحاده الع�شو�ش
را�شد حماد مبارك املرايات رافت حمدو عي�سى العونه
زيد عبداهلل �سليمان املرايف
رفعت عارف م�ضفي امل�شاعله
�صالح حممد �صالح الربيحات
عامر حممود �سامل ال�شبيالت �ساطع فايز عبدال�سالم ال�ضالعني اجلوازنه
عبدالرحيم احمد عبدالرحيم العتايقه �سامي خليل عبد الع�شو�ش
املعابرة عاطف مو�سى عوده العودات
جدوع
حمد
علي
علي �سليم حممد الهري�شات عبداهلل علي �سليمان الهوميل
حممد امين جريد احلناقطه عطااهلل �سامل �سليمان العزازمه
حممد �سالمه فرحان املهايرة علي عبداملح�سن ها�شم اخلنازره
حممد ماجد احمد احلوامدة قتيبه م�سلم حممد العونه
همام جمعة موفق القوابعة حممد احمد حممد البوات
يو�سف �أحمد �سليمان القرعان حممد �سليمان �سامل ال�سعيدين
حممد �صادق �سلمان حممد احل�شو�ش
حمافظة العقبة /ق�صبة العقبة
مراد احمد م�سلم الهوميل
طه
ابراهيم علي ابراهيم بني
مطاوع خلف �سالمه ال�شماالت
ياغي
ادري�س ب�سام كامل
مو�سى �سالمه علي ال�سعيدين
�سلمان
احمد
ح�سام الدين �صالح
م�ؤيد يحيى حمد الك�سا�سبه
ال�شربا�صي
ذياب
ح�سني زياد
نبيه خليف حماد ال�ضالعني
املر�ضي
احمد
طالل
ح�سني
هاين فهد حمدان البوات
اخلوالده
ناجي
حممود
حمزة
هيثم خ�ضر عواد اخلطبا
الرياطي
يو�سف
حممود
ذهني
يو�سف �سليمان عوده الهوميل
رامي حممد علي عالونة
حمافظة الكرك /الق�صر
�صخر مطيع غزاوي عبا�س
�صالح حممد علي �سكيك احمد عبد الفتاح حممد الزغيالت
طارق جمال م�صطفى العمري احمد عبدالر�ؤوف فالح املجايل
عمار عبد اهلل عبد الكرمي الذيابات ح�سني عبداهلل ح�سني ابو�صايف
عمر حممد عيد الرمامنه راكان داود عبداهلل املجايل
ق�صي نور الدين م�سلم العمرو �سليمان حممد �سلمان العزازمة
حممد �سلطان ذيب املدادحة �شعيب �سامل ح�سن ابوقديري
حممود جمعة مطيله اخل�صبة
م�صطفى �سليمان م�صطفى العنانبة
ن�صر �سمري �صباح ابو العز
يو�سف حممد عبد الرزاق الرباجكلي
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�سعيد عبداهلل �سامل العطوي
�سلطان عواد هوميل بني عطيه
�سليمان عقله حمد احلجايا
�سماح �سند حممد العوادين
�صالح عفا�ش �صالح الهدايات
�صالح عيد �سلمان بني عطيه
عا�صم عمر عبداهلل الزمعان احلجايا
عبدالرحمن خليل �سلمان احلجايا
علي راجي عيد الطحاطره احلجايا
فهد م�سند �سالمه احلجايا
البادية اجلنوبية  /القويرة
حممد �سالمه �سويلم االذينات احمد عو�ض عتيق الزوايدة
حممد عطوه علي العلياين احلجايا ب�سام �سليمان ح�سني اخل�ضريات
البادية اجلنوبية /املزار اجلنوبي حازم عو�ض مطلق املناجعة
بكر خالد �سامل الهدايات خالد عطا اهلل �سليمان ال�سعيديني
�صخر خالد �سامل الهدايات راكان عطا اهلل �سليمان الفقري
عالء حممد �سامل ال�سراحني �سامل هوميل احمد املداهني
حممد �صالح عودة بن هداية �سالمة �سلمان عوده املالعبة
وائل �سليمان �سامل الهدايات �سليمان �سنيان �صباح املزنة
البادية اجلنوبية /بادية ق�صبة معان �صالح �سليمان حممد الزوايدة
احمد �سليمان ر�شيد النعيمات �صخر عواد عبد اهلل الزوايدة
احمد عبد اهلل حممد احلويطات عبد اهلل �سليمان هوميل الزوايدة
حاب�س عبداهلل حممد اجلازي عبد اهلل �صباح �سالمه الطر�شان
املزنة
غ�ضيان
عيد
حماد ح�سني عودة ال�سليمانيني عمر
خالد ح�سني عودة الطر�شان فهد �سليمان عطية القدمان
خالد قا�سم حممد اجلازي ماجد ا�سريع �سالمه الطر�شان
�سليمان علي عودة العثامنة حممد ابراهيم عيد العوي�ضات
�صخر عواد �سالمة املراعية حممد عوده عواد القدمان
عبد اهلل �سامل ن�صار املراعية حممد عو�ض قا�سم البدول
املزنة
علي
نا�صر
عبداهلل عقل حميد العواديني مزيد
املزنة
م�سعد
عودة
عقاب حممد عقلة املراعية هيثم

الرفوع حممد عبد الكرمي علي الديري �صدام حممد خلف ال�شواهني العمرو عبدالرحمن زايد عبدالرحمن ال�ضالعني

FI

البادية اجلنوبية /احل�سينية
ابراهيم �صالح �سليمان اجلازي
ابراهيم حممد بادي العودات
ج�سار دميثان هايل الذيابات
جمال ح�سن مفلح اجلازي
ر�شاد ابراهيم خليف العقيالن
�سلطان فهد كرمي اجلازي
�سليمان من�صور فالح امل�صبحيني
عبد احلميد علي �سلمان العمران
عبد املجيد علي فالح امل�صبحيني
عبداهلل �سعود جازي امل�صبحيني
فادي فار�س حممد اجلازي

خالد
�سلطان
�صايل
طالل
عالء
ماهر
حممد
يا�سر
يا�سر

�سامل
حممد
عواد
علي
فرج
حممد
علي
حمد
فرج

حممد
�سليمان
�سويلم
�سامل
عليان
�سويلم
�سليمان
حممد
حميد

ال�سعيدين
ال�سعيديني
اجلبارين
املحازيز
الكبي�ش
ال�سعيدين
ال�سعيدين
ال�سعيديني
الكبي�ش
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علي جهاد حممد احلروب
عمر مامون �سالمه ال�شواوره
عواد ب�شري بركات ال�شواوره
فرا�س هايل عبدالهادي الروا�شده
حممد جميل كرمي ال�شواوره
حممد �سمري عبدال�سالم احلروب
معاذ عبد الغفار �سالمة القرالة
منري فار�س منري ال�شواوره
همام اديب عبد احلميد ال�ضالعني
يعلى حممد عبد النبي ال�ضالعني
يو�سف امني مو�سى ال�شواوره

طارق عي�سى را�ضي الل�صا�صمة
عامر حممد �صالح القمول
عايد عودة �سامل ال�سراحني
عبداهلل جمعة عودة العزازمة
عبداملجيد فايز حممود اخلطيب
عروة �سلطان احمد اخلطيب
عالء جعفر حممد اخل�ضري
عالء نايف حمدي الل�صا�صمة
فار�س عودة را�ضي ال�سعود
حممد خري عمر ابراهيم املجايل
حممد حم�سن فهد املجايل
معاذ ن�ضال عبدالكرمي دراغمه
حمافظة الكرك /فقوع
يو�سف خملد �صالح اللحاوية احمد فالح حممد ال�شقور
ا�سامه زيد �سلمان احلمايده
حمافظة الكرك /املزار اجلنوبي
ان�س احمد �سالمه بن طريف
احمد راتب عطاهلل اخلر�شة
جعفر عبدالكرمي �سليم الل�صا�صمه
اجمد عبد االله يون�س الطراونة
ح�سام نايل يا�سني اخلماي�سه
ب�سام علي خلف الب�شاب�شه
حمزه اكرم عوده اخلماي�سه
بالل حممد مو�سى ابونوا�س
راكان خلف عطوان املحا�سنه املوا�ضيه
حمزة حممد حماد الطراونة
�صالح عبد �سليم ال�شقور
�سهم مو�سى علي اخلطباء
�سيف الدين خالد حماد الطراونه عبداهلل حممد عرفات ابو�سمهدانه
�شرف حممد اليف ال�صلمان اخلر�شة عمر فرحان دخل اهلل ال�شقور
طارق �سليمان ا�سماعيل البطو�ش حممد احمد حامد الل�صا�صمه
عبداملطلب خليف عفنان الطراونة حممد خالد زيدان احلمادين
عبيده خالد عبداهلل القطاونه حممد خليف زعل احلمادين
عمار علي عاتق ال�صرايره
حممد �سامل �صالح الليمون
قتيبة يون�س علي الذيابات
قي�س ار�شيد حممد املواجده حممد عبداهلل احمد الل�صا�صمه
ليث �سامل زعل الطراونة حممد حممود حممد الفتينات
حممد ابراهيم عبد ال�صرايره معتز �صالح عمر املوا�ضيه بن طريف
حممد حامد م�سفوه اجلعافره نياز عليان حممد القويدر
حممد زايد حممد املواجده هيثم يا�سني هندي احلمادين
حممد نايف عبدالقادر العثامني يو�سف حممود حممد الفتينات
حممد يا�سني حممود احلطيبات
حمافظة الكرك /ق�صبة الكرك
احمد
احمد
ا�سالم
ب�سام
ثائر
�سند
طارق

حمافظة الكرك /عي
عادل قبالن ال�ضالعني
حممد عبد ربه الروا�شده
�شاكر ح�سن الروا�شدة
ح�سام حامد الك�سا�سبه
القراله
حماد
زيد
ح�سني حامد ال�ضالعني
خالد عبيداهلل املطارنه

ابراهيم جمال عبدالعزيز العقول ال�ضمور

احمد ابراهيم حممد
احمد ناجي حممود
ا�سامة احمد مو�سى
عطا
فايز
اياد
زيد عبداملهدي حممد
عا�صم احمد �سالمه
عبداهلل علي عبدالرحمن

املعا�سفة
الذنيبات
ابون�صار
البياي�ضه
ال�شرفاء
املحادين
املعايطة

علي
عليان
فادي
ليث
حممد
حممد
حممد
حممد
حممد
م�صعب
مظفر
ه�شام

�سالم حمي�سن احلويل
�سامل علي العبي�سات
علي عبدالرحمن املعايطة
�صالح عودة الفراية
احمد فا�ضل اجلراجره
حربي �سليمان ال�سحيمات
حمود خلف املعايطه
�سامل عبدالقادر ال�صعوب
نور رزق حممود ال�شمايلة
�سمري عطا عطياين
�سامل عبدالعزيز الع�ضايله
يو�سف عطيه مو�سى

حمافظة معان /البرتاء
ا�سامة حممد هارون اخلليفات
ا�سماعيل حمد �سلمان الرواجفه
حمزة عيد عواد الزوايدة
حمزة حممد �صالح احل�سنات
�سائد ا�سامة حممد الهالالت
�صقر�صباح دخيل اهلل العونات
عبد الرحمن عايد هايل الفلحات
عبداهلل خليل مو�سى الهالالت
حممد ب�سام علي الغنيمات
م�صعب يحيى خلف احل�سنات
حمافظة معان /ال�شوبك
ابراهيم عاي�ش عودة االتيم
بدر عبد الرحمن حرب الهباهبة
متيم �شاكر عبد الكرمي الزويري
خالد احمد خلف اخل�شمان
�سفيان ح�سني ابراهيم الرفايعة
عدي حممد عبد الرحمن الع�سويف
علي جمعة �سامل العزازمة
حمافظة معان /ق�صبة معان
احمد ابراهيم خليل ابو جري
احمد �سليمان رجا اخلوالدة
احمد من�صور حنفي اخوعمرية
احمد نبيل عبد الرحمن �سامل عثمان
�سليمان وليد �سليمان كري�شان
عبد العزيز �سامل عيد البزايعة
عبداهلل وجدي عبداهلل ابو جري
جرار
عيد
مرعي
عبيده
عمري ا�سعد حافظ عليان
حممد مو�سى مو�سى عبيد
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