�إعالن �صادر عن ديوان اخلدمة املدنية
يدعو ديوان اخلدمة املدنية بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة  ،التالية �أ�سما�ؤهم من حملة �شهادة بكالوريو�س التمري�ض على م�ستوى حمافظة العا�صمة ال�شغال وظيفة ممر�ض قانوين التواجد يف مبنى
الديوان الكائن يف طرببور – �شارع الأق�صى ،حل�ضور االمتحان التناف�سي االلكرتوين ح�سب االيام واالوقات املو�ضحه �أدناه.
*حيث �سيتناول االمتحان التناف�سي االلكرتوين جمالني رئي�سيني:
�أو ًال :جمال االخت�صا�ص املعريف ويعطى  % 50من العالمة الكلية.
وي�شمل الكفايات املهنية االتية:
• الكفايات املهنية العامة (وت�شمل ادارة الرعاية التمري�ضية ،ال�سالمة ومنع العدوى) :
• الكفايات املهنية اخلا�صة املبنية على احتياجات املري�ض ( وت�شمل ال�سالمة الف�سيولوجية  ،ال�سالمة النف�سية ,التعزيز ال�صحي)
ثانيا  :جمال القدرات و اال�ستعدادات واملهارات الوظيفية ويعطى  % 50من العالمة الكلية.
وي�شمل الكفايات واملهارات واال�ستعدادات التالية:
 الكفايات اللغوية (اللغة العربية واللغة االجنليزية)			
 اال�ستعدادات العقلية (التفكري املنطقي والتحليلي)علما ب�أنه لن يتم ال�سماح لأي من املر�شحني بدخول قاعة االمتحان مامل يتم االلتزام بربوتوكول ال�سالمة العامة بارتداء الكمامات والكفوف والتباعد االجتماعي وحتميل تطبيق امان،كما �أنه لن ي�سمح
ملرافقي املر�شحني بدخول حرم الديوان ،مع الت�أكيد على �ضرورة االلتزام باحل�ضور قبل ن�صف �ساعة من موعد االمتحان ومغادرة مبنى الديوان فور االنتهاء من االمتحان منعا للتجمعات.

رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
�سامح النا�صر
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جمموعة A
ابرار عبد الرحمن حممد فرحانه
ابراهيم احمد نايف البنيان
ابراهيم خليل حمي�سن الزير
ابراهيم فتحي ابراهيم ا�سعد
ابراهيم حممد ابراهيم حممود
اثار عبد ال�سالم طاهر اجليالين
احالم �صالح �صربى ما�ضي
جمموعة B
احمد ا�سماعيل حلمي عبد الرحمن
احمد امين مو�سى ابو احلاج
احمد ب�شري حممد املغربي
احمد تي�سري حممد م�صطفى

احمد
احمد
احمد
احمد
احمد
احمد

جابر ا�سعد اليو�سف
جميل ا�سعد ابو حمود
ح�سن احمد هديب
ح�سني احمد الطحاينه
حمد �سعد عبد اللطيف
�سامي حممد عليان
الدلق
احمد
�سليم
جمموعة C
�سمري حممد حممود
�صالح �سلمان ال�صعيدي
عادل خليل ابو مرير
عارف حممد املومني
عبد ال�سالم حممود امليمه
عبد العزيز جابر منر

اجمد عبد احلليم علي ابو زينه
اجمد عدنان علي ابراهيم
امل احمد حمود الزيود
امل ح�سام ح�سني احلمد
امل عماد الدين علي اخلطيب
امل حممد خليل ابو خلف
جمموعة O
امنه خالد �سنيان اخلوالده

اميمه
ان�س
ان�س
ان�س
ان�س
ان�س
ان�س
ان�سام
انوار

�سعيد حممد ابو طرب انوار
احمد حممد �شحاده
رحيب احمد ابولنب انوار
�سامل احمد املنا�صري انوار
م�صباح حممود حممد ايات
نواف خزاعي احلر ايات
يون�س ابراهيم ال�شخريتي ايات
ابراهيم حممد ابو غنيم ايات
ماهر ابراهيم �سامل ايات

جمموعة A
براء ح�سن عبد اللطيف ذيب
براء زكريا م�صطفى �شالمي�ش
براءه ا�سامه عبد العزيز جفال
براءه جرب �سليمان الوديه
براءه �سامي عبد الرحيم الزيود
براءه �سعيد عزات ح�سن
براءه حممد حبيب حفظي الر�شق
جمموعة B
بريهان �صالح الدين حممود جرب
ب�سمه خالد حممد عبد الهادى
ب�شرى احمد �سعيد رم�ضان
ب�شرى عبد اهلل فالح النوافعه
ب�شرى فار�س ابراهيم قمر

ب�شرى خملد �صالح الدهي�سات
بلقي�س عبد احلكيم �ضيف اهلل امل�ساعفه
بلقي�س عماد حممد البكريات
بهاء ابراهيم عو�ض ال�سعيد
بهاء جمال ح�سن النجار
بهاء طالل حممد ر�شيد م�صطفى
جمموعة C
بهيه معن حممد خري فطاير
بيان بركات حممود املومني
بيان خالد توفيق ابو جمعه
بيان خالد ح�سن عو�ض
الكوز
ح�سن
فايز
بيان
بيان حممد �سامي امل�صرى
بيان حممد عبد اهلل ابو �صبيح

جمموعة N

احمد
احمد
احمد
احمد
احمد
احمد
احمد

احمد
احمد
احمد
احمد
احمد
احمد
احمد
احمد
احمد
احمد
احمد
احمد

عبداهلل عمر عبداهلل
فار�س عبد الرحمن خرو�شه
فوزى حممد النموره
جنار
�سعيد
كمال
جمموعة D
ماجد مفلح ابو زيد
حممد ابراهيم الطوبا�سي
حممد احمد اجلعارمي
حممد عبد الرحمن طوالبه
حممد فائق عبد الرحيم
جمموعة E
حممود احمد خ�شيم
حممود علي �شحاده
الزبن
رجا
معزوز

احمد نايف حممد الزبديه
احمد يا�سر يو�سف التعمرى
اخال�ص دروبي حمدان املوا�س
اخال�ص عوده عبد ال�سكارنه
اروى ب�سام ح�سن ال�شويات
�شان
حممد
منر
اروى
اريج ابراهيم احمد ال�سليميه
اريج حممد عي�سى ابو قدوم
جمموعة F
اريج خملد عنيزان املغاربه
ا�سامه بدران عبد الغني عامر
ا�سامه �سلمان �سالمه ابو غليون
ا�سامه فايز عبد الهادى عابد
ا�سامه حممد عبد الرحيم غاليه
ا�سامه يو�سف احمد عثمان

دانيا
دانيا
دانيه
دانيه

حممد احمد ابو ارمي�س ايات
اياد
جمموعة P
مو�سى حممد جوهر اياد
مو�سى حممود عا�صي اياد
ا�شتيان �سليمان احلميدات
اجمد حممد امل�ساعفه اي�سر
امين رجب عليان اميان
�سامل قبالن احلناحنه اميان
نواف ابراهيم برهوم اميان

هارون
يو�سف
عطيه
املعازي

يو�سف يعقوب
ابراهيم علي
زهري حممد
حممد احمد
جمموعة Q
منر ا�سماعيل ابو عرام
ب�سام جالل احلنفي
جمال علي الن�شا�ش
ح�سن �سامل ابو زيد

فراج
احمد
نهاد
بيان
بي�سان حممد منر ياغي
تاله امين مبارك ال�شمايله
جمموعة D
تامر حممد عبد املعطي جابر
ت�سنيم با�سم نايف يو�سف
ت�سنيم جمال م�صطفى ال�سوطرى
ت�سنيم عبد القادر يو�سف عبد القادر
ت�سنيم عي�سى احمد ابو ربيع
جمموعة E
ت�سنيم حم�سن �سعيد الدجاين
ت�سنيم حممد غامن النجار
ت�سنيم حممود عبد الرحمن خليل
ت�سنيم يو�سف احمد املعايطه

تغريد علي حممود ابو ارمي�س
متارا �سامل عنيزان املغاربه
تيماء حت�سني حممد الرقب
ثائر عبد املطلب م�صطفى ابو ن�صار
ثراء عطااهلل حممد اخلوالده
جابر حيدر جابر عمريه
جربيل �سمري مو�سى ابو �شرخ
جمموعة F
جمال يو�سف �سلمان الرجوب
جمان فواز عبد الكرمي داود
جمانا خالد �سهيل �شموط
جمانه انور حممد ح�سان
جهاد خالد حممد القدميات
جهاد زياد ناجي ال�سباتني

جهاد �سميح ابراهيم العمارين حال
جيهان فتحي �شحده ال�سعودى حليمه
حامت ماجد عي�سى ال�سالمه حمزه
حازم عبد الوهاب عبد احلي امل�صري
حذيفة احمد �صقر حممد حمزه
حمزه
جمموعة G
ح�سام ب�سام يو�سف العوامله حمزه
ح�سام �صابر حممد داود حمزه
ح�سام حممد عايد الرياالت حنان
ح�سام حممد حممود حماد حنان
ح�سن اكرم ح�سني النجار حنان
ح�سني احمد ح�سني بطاح حنني
ح�سني علي عبد اهلل ال�شرع حنني
ح�سني حممد جميل احللبي حنني

دعاء حامدي جمعه احلوامده دميا �شاهر عبد اللطيف ن�صار دينا
جمموعة N
جمموعة P
رامي زياد في�صل ال�سعد رائد عبد الغفار ابراهيم الذيبه
نهاد مدحت ن�صار دعاء �سمري جمال الغوطي
طارق حممد فرا�ش دعاء عمر حممد عبد الهادى دميا علي حممد العوامره رامي عبد القادر علي الرحاحله رائد حممد عبد اهلل ابو �صرار
عامر ابراهيم احلجاوي دعاء كمال حممد ابراهيم دميا غ�سان عبد العزيز ابراهيم رامي حممد خليل يا�سني رائد حممد علي النجار
جمموعة Q
جمال عبد القادر القنا�ص دالل زياد عبد الفتاح الك�سجي دميا حممود �سعيد اخلالدي
رائد حممد نايف امل�ساعفه
علي
حممد
حممود مو�سى ابوزهيه دنيا ماهر حممود حيف دميه
غامن رامي يو�سف عبد الرحمن عدوان ربا جواد اديب الفقهاء

دانيه

ه�شام فايز
جمموعة O

دعاء

ح�سن

قرقوده دياال

مو�سى

احمد

جمموعة A
بركات حممود �شناق
ح�سن عواد العبادي
خالد حماد اجلراوين
خالد حممود ال�سباتني
خالد حممود �شحاده
خليل احمد ناجي
رائد حممود احمد
جمموعة B
رائد يو�سف نوفل
زائر عمر ابو علي
�صياح �سليمان ابو حمفوظ
عبد الرحمن ابراهيم بنات
عدنان حممود الطه

جمموعة N
�شهد عبد الرحمن حممود
�شهد في�صل حممد ابو
�صالح عمر حممد ابو
�صبا جمال يو�سف
�صدام عبد الغفار ابراهيم
�صفاء اح�سان �سليم
جمموعة O
�صفاء احلبيب حم�سن حامدي

حزين
�صبحه
خطاب
حرب
الذيبه
م�شه

�صالح
عايد
عزام
حممود حممد حموده حنني
ح�سني �سعيد عرفات حنني
جمموعة H
حنني
�شريف ح�سن رباع حنني
فواز حممد رم�ضان حنني
فوزي عبد �سالمه حنني
حممود كايد عمريه حنني
حافظ ابراهيم ابو زهري حنني
داود عبد الكرمي قا�سم حنني
ر�شاد ح�سن ابو ار�شيد حنني
احمد علي الربغوثي خالد
اني�س �سعود عرعراوي
ب�سام فيا�ض الطالع خالد

جميل

عبد

عثمان

جمموعة T

ح�سن

يحيى

عوي�ضه

داود

�سليمان

اجلندى

�سامل

مفلح

الزوغه

�أبي عزام حممود املرايره
با�سل ابراهيم حممد مفيد الدقاق
با�سل ب�سام عبد احلق م�صبح
بتول ا�سامه �صبحي البله
بتول في�صل حممد بطاينه
بتول حممد ح�سني الرموين
بتول حممد عبد القادر احلميمات
بثينه حممود حممد مو�سى
بدايه منر تركي ابو نعاج

علي

عايد

نعمان
توفيق
ماجد

ابو

فار�س
ح�سني
ح�سني

عواد
�شلبايه
علي
جازي

جمموعة I

ح�سني حامد اجلندي
زهري حممود عقل
زياد حممد عارف �سعاده
�سعيد احمد حنن
فائق حممد احلمامره
حممد ح�سن �شعبان
حممد �سليمان اخلر�شه
حممد علي عبد اهلل
م�صطفى عي�سى الب�ستنجي
يا�سني ابراهيم ابو ر�شيده
جمال �شحاده ذياب
جمموعة J
خليل يو�سف زبن

خالد
خالد
خالد
خالد
ختام
خلود
خلود
خليل
خوله
داليه
دانه
دانه

را�سم عبد الفتاح حمي�ض
غامن عبد احلميد بدران
فوزي احمد احلفناوي
فوزي حممود العرود
احمد عبد الهادى ال�سليحات
جعفر عبد اهلل �ضمره
حممد زكي املو�سى
جمموعة M
حممد خليل ابو علي
حممد يو�سف خ�صيب
فريز ا�سعد ال�سروجي
احمد عقله اخلطايبه
نا�صر عبد اجلواد علي
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نبيل

روان
روان
روان
روان
روان

اميان خلف �سامل ال�شاعر
اميان خليل حممود �سامل
اميان رامي حممود ابو رنه
اميان �سارى خليفه ال�شراب
اميان عماد فتحي النجار
اميان فهمي عبد الكرمي عليان
جمموعة R
اميان حممد رم�ضان م�صطفى القنه
اميان حممد ربحي �صالح

اميان حممد عبد الرحمن الدو�س ايه
اميان نايف �سليمان ال�شمايل ايه
امين عبد الرحيم احمد عواد ايه
املر
مفلح
حممد
امين
ايه
اينا�س ابراهيم �صالح الربيع
ايه
جمموعة S
اينا�س حممد امني اليا�س خ�ضري ايه
اينا�س يو�سف ا�سحق جربيني ايهاب
ايه جمال حممود ال�شيخ قا�سم ايهم
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ابازيد دنيا
دوله

روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان

ا�سراء
ا�سراء
ا�سراء
ا�سراء
ا�سراء
ا�سراء
ا�سالم
ا�سالم
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ها�شم

دانه

ا�سراء
ا�سراء
ا�سراء
ا�سراء
ا�سراء

بكر ا�سالم فار�س حممد بني �سعيد
ح�سن
جمال
ح�سني احمد ابو حطب ا�سماء ال�سبتي عارف ابراهيم
خالد كمال يعقوب ا�سماء زياد عثمان القرعه
�سعيد حممد ح�سن
جمموعة H
عزمي احمد الكد�ش
ا�سماء فتحي عبد اهلل الفيومي
جمموعة G
عماد حممد ابو عواد ا�سماء يو�سف حممد اخلطيب
جرب
علي
عمر
ا�سيد ابراهيم فايز ابو عنزه
عو�ض عبد اهلل ابو �سنيمه
فرا�س مو�سى احل�سامي ا�سيل ح�سن نا�صر عبد الفتاح
�سامل
احمد
خليل
حممود حممد الكوز ا�سيل
يو�سف جمعه وهبه ا�سيل عاطف �شحده ابو �شاور
جهاد خمي�س قدوره ا�سيل عماد عيد احلوراين
ناجي
علي
مازن
حمد علي احلميديني ا�سيل

ا�سيل نايل ابراهيم املجايل
ا�سيل نوفان �ضيف اهلل �سمريات
جمموعة I
ا�شتياق مفلح علي العقيل
ا�شرف حممد �سليم اخلطيب
ح�سن
بدر
طه
افنان
افنان عبد النعيم جميل حجازى
افنان نعيم حممود الطهراوي
االء امعي�ش حممد امل�صرى
غيث
حممود
حامت
االء
الدوخ
احمد
خالد
االء
االء عبد اهلل فهد عيال عواد
�صبيح
يون�س
ع�صام
االء
االء علي حممد اجلرجاوى

جمموعة J
االء علي حممود النقروز
املرايف
احمد
حممد
االء
االء م�صطفى �صادق املرابع
الرباء حممد �سليم الطحان
العنود حممد م�سلم ال�سواعري
املعت�صم باهلل حممد حممود اخل�ضور
الهام عبد املنعم فار�س اخلطيب
امال وليد عو�ض ابو عون
جمموعة M
اماين امني ابراهيم اللح�سه
عزام
حممد
امني
اماين
اماين حممد خليل البحي�صي
اماين يو�سف عطا الطريفي
اجمد داود عبد الكرمي قا�سم

نعيم

عليان
ا�سعد
جنيب

عودات دميه
احللو دميه

الهياجنه دينا

م�صطفى

يا�سر
حممد

حممد

حممود

العطيات رايا

ح�سني

علي

الق�ضاه ربى حممد حممود احلاج �سالمي رغد مو�سى يو�سف امل�صطفى رهام حممد عبد احلميد خالف

جمموعة R

الزق رانيا احمد حممد ابو العال

رزان �سمري حممود امل�سرتيحي
احمد

رزان

عزمي

رزان

نبيل

ر�شا

احمد خ�ضر
جمموعة S

يو�سف

املالد
العو�ضي
عرفه

ر�شا

ح�سني

حممود

البزايعه

حممود

اخلاليله رانيا في�صل ا�سماعيل ال�شرقاوي ربى حمدي ابراهيم ال�صبان ر�شا

رفيق

حممد

احل�سن

احمد

بركات رغد

طارق

عمر

االقرع رانيا

حممد

فائق

عثمان ربى

ل�ؤي

كمال

ال�سوطري

رقيه
رقيه
رنا
رنا
رنا
رناد
رنده
رنيم
رنني
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روان غازى ربحي اخل�ضور
روان حممد خمي�س ف�ضيله
روان ن�ضال عبد اهلل اخل�ضور
روان وليد حممد ال�سيد
روان يو�سف ا�سماعيل اجلعفري
اهلل ف�ؤاد رزق
روزان عبد
جمموعة C
علي
علي
احمد
روال
روال حممد بكر يو�سف احلاج
ر�ؤى احمد �سعيد ر�صر�ص
ر�ؤى احمد حممود �صالح
ر�ؤى حممد ابراهيم ا�سماعيل
ر�ؤى وليد احمد اال�سمر
ريان حممد راجح املرعي

رمي �سمري عي�سى حمفوظ
رمي وجيه احمد حبو�ش
ريناد �سائد كمال �سعاده
جمموعة D
ريناد ماجد حممد العطاونه
ريهام يا�سني حممد جامن
زكريا احمد حممد ايوب
زياد ح�سان عبد املح�سن ابو عيا�ش
زياد حممد احمد اخلراب�شه
جمموعة E
زيد ح�سني حممد غيث
زيد خريى فار�س ابو هنط�ش
زين ب�سام مو�سى ابو جامو�س
زينب ح�سن نغيم�ش البدندي

�صفاء حمزه �شفيق عليان
�صفاء عارف حممد فليفل
�صفاء حممد عبد الرحيم �سمرين
�صفوت خمي�س حممد ابو احلاج
�ضياء الدين زهري حممد اللبابيدي
�ضياء فرج عبد املجيد امونه
طارق زياد حلمي الرملي
طارق �سعد عبد الكرمي النجداوى
طارق عبد الرحمن عيد ابراهيم

حماد

�سامر عبد اهلل ح�سني مقدادي
�سامر حممد �صالح خ�ضر
�ساندرا وا�صف جربيل ح�سونه
�ساندي فرا�س ف�ضل م�شه
�سجا يحيى �سالمه ابو الع�سل
جمموعة G
�سجى بنان احمد عبد اهلل
�سجى فوزى عي�سى ح�سبان
�سجى نا�صر يو�سف النمروطي
�سعاد خالد عبد الرحمن الفيومي
�سعاد عدنان عبد اهلل �سلمان
�سعاد عي�سى حرب �شوكه
�سعد وقا�ص حممد احلميدى

زينب عاطف �شاكر املومني
زينب مو�سى حماد ابوعجاج
زينه احمد ذياب النويهي
�ساجده عبد اجلبار عبد القادر ن�شوان
�ساجده قا�سم حمدى جماهد التميمي
�ساجده حممد جمال عي�سى ار�شيد
�ساجده حممد علي احلمزات
جمموعة F
�ساجده حممود �سامل الرفاعي
�ساره ابراهيم حمي�سن املحي�سن
�ساره را�ضي ا�سليم الزواهره
�ساره عبد اهلل احمد املومني
�ساره حممد حلمي ابو بكر
�سايل احمد حممد ا�سعيد �سعديه �سعدالدين حممدتوفيق احلرباوي

طارق يو�سف احمد
جمموعة P
طالل احمد حممود احال�سي
طالل طلب علي املهريات
طه زياد علي احلاج علي
عادل ا�سحاق م�صطفى ابو �شلنفح
عامر علي حممد اخلراب�شه
عامر عي�سى حممد �شتات
عائ�شه ح�سن عبداهلل حرب

عائ�شه �سليمان حممد
عائ�شه حممود �صالح ع�سراوى
عبد اجلليل حممد عبد اجلليل بحر
عبد اجلواد قا�سم رفيق ارحيمه
جمموعة Q
عبد احلميد �صالح عبد احلميد ال�شوفيني
عبد الرحمن حممد ح�سني عباد
عبد الرحمن حممد عبد
خ�ضر عبد
ال�شيخ
الرحمن
عبد
عبد
عبد
عبد
عبد
عبد

اهلل احمد حممد �صالح
اهلل احمد ها�شم را�شد
اهلل ح�سني احمد الق�ضاه
اهلل خ�ضر ابنيه �صومان
اهلل عامر حممد الطويل
اهلل عبد الفتاح كامل عنايه
جمموعة R
اهلل حممد عبد اهلل قا�سم

جمموعة I

�سعيد عمر علي العقرباوى
�سفيان حممد احمد اللوامنه
�سالم عماد الدين حممد �سعيد اليون�س
جمموعة H
�سالم فاروق احمد �شحاده
�سماح �سعدى ابراهيم ابو عواد
�سماح كامل علي القطامني
�سمر ح�سني خليل ابو خليل
�سمر راتب حممد ابو ع�صبه
�سمر عطيه �سليم عوده
�سميح حممد احمد ال�صورى
�سمري رم�ضان داود ابو كويك
�سميه �صالح ابراهيم عدوان
�سميه �صبحي مو�سى عبد ربه

�سناء حممد احمد ال�شواهني
�سند�س طارق ح�سن الرفاعي
�سهاد حممد ابراهيم حمايده
�سهى حممد خليل ابو �سامل
�سهى حممود عبد العزيز ع�ساف
�سهى ن�صرات حممد امني الهدهد
�سهري �شكري حممد علي ابو زهره
�سوار م�صطفى مو�سى حجازي
�سوزان عبد الر�ؤوف ر�شيد الكيالين
�سوزان علي حممد �شديد
�سو�سن جمال حممد البدوي
جمموعة J
�سو�سن حممد عبده التني

عبد اهلل حممد مو�سى من�صور
عبد املغني غالب عبد املغني الدويك
عبد الهادي رجا عوده العودات
عبري ابراهيم احمد �صالح
عبري احمد �شاكر �شريتح
عبري �سمري حممد جروان
جمموعة S
عدي �سامي يو�سف ال�شريده
عدي ماهر جمعه ابو ن�صره
عروب جمال خليل ابو خ�شبه
عز الدين غازى يون�س العب�سي

اليف عالء خالد يو�سف ابو زيد
عي�سى
خليل
عزت
ع�صام فتحي عبد الكرمي حنون عالء �سلمان حممود عاي�ش
عطا
نعيم
عطا
احللو عالء �صادق عليان حماوره
عفاف حممد جمعه عيد
عقل �ضيف اهلل عقل �ضيف اهلل عالء حممد حممود عواد
عال امين ابراهيم القطراوي عالء حممود خالد ثامر
عال م�صطفى عبد اهلل العلي عالء نعمان جمعه م�سلم
الكار
علي
جمال
علي
جمموعة T
عالء الدين �سلمان عبد الرحيم اللوزي علي عي�سى علي حممود
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عواد عبد الرحيم ح�سني عبد الرحيم عبد الرزاق

بهجت حممد جابر
ال�سبوع
علي
نهار
ال�شرقاوى
عوده
ح�سن
رهف خلف فرحان الن�صر
طه
م�صطفى
�سعد
خليل
حممد
مقبل رهف راجح حممد املرعي
عمر عبد اهلل ح�سن
علي رداد احلرايزه رهف عاطف عبد اهلل املهريات
جمموعة T
رهف عبد ال�سالم احمد اللحام
حممد خالد حممد
فخرى يو�سف االمري روان احمد عبد املح�سن �سالمه
رهام مو�سى عبد اهلل قمر

�سريين
�شادى
�شاديه
�شاهر
�شذى
�شروق
�شروق
�شروق
�شروق
�شرين
�شفاء
�شفاء

م�أمون عوين جالل التميمي
يو�سف حممد البيك
احمد طالل احلمادنه
ح�سن مفلح احلميديني
علي ابراهيم �سمور
خالد حممد العجورى
عواد احمد املغاربه
جمموعة M
ل�ؤى حممود يو�سف
حممد فار�س خلف العنزى
نافز زاهي طمليه
�سليم حممد حرب
يو�سف حممد احلمورى

جمموعة A
علي فرحان حممد ا�سعد
عماد حمود ربيع ال�سليحات
عمار �شعبان حممود الزبيدى
عمار حممد ح�سن العلمي
عمار حممد عبد الوهاب اخلطيب
عمار نواف عاهد نزال
عمار و�سام حممود م�صلح
جمموعة B
عمر احمد �سالمه �سالم
عمر احمد علي �سليمان
عمر عبد القادر جمعه ابو ا�شريخ
عمر علي ح�سني املو�صلي
غامن
خليل
غامن
عمر
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فادي زهري مو�سى ال�شروف
فاديه عبد الرحمن خليل �شرايعه
فار�س علي رمان احلوارثه
جمموعة D
فاطمه احمد ابراهيم الفقيه
فاطمه احمد خ�ضر زايد
فاطمه الزهراء علي حممود ال�شافعي
فاطمه عادل نايل عبد الرحيم
فاطمه م�شهور عبد اللطيف ال�شرايعه
جمموعة E
فاطمه نبيل حممد حلمي الرازم
فداء �صبحي توفيق كفايه
فداء ف�ضل حممود ابو زينه
فرا�س ح�سني �سعيد ب�شري

فرا�س عبد احلميد جمعه قنديل
فرا�س حممد حممود الزيود
فرح ابراهيم علي العظم
فرح ابراهيم يو�سف زامل
فرح بدر مو�سى االخر�س
فرح حممد طاهر ابو عيد
فرح نا�صر ح�سن �صدقه
جمموعة F
املنعم عبيد
فرح وليد عبد
ف�ضل فتحي ح�سن جمعه
فلك عطا اهلل عبد حمد
فواز حممد عبد احلميد قدوره
قتيبه حممد ابراهيم اللواما
قي�س ه�شام احمد ابو ا�سنينه

كاتيا ن�ضال منر عبد اهلل
كرميه ح�سن خمي�س دياب
كميليا كامل �سليم الفار
كوثر ح�سني عبد اهلل الغنميني
كوثر خالد احمد �ضميدي
جمموعة G
كوثر مروان احمد البدوى
الرا رائد احمد ال�سويطي
الرا غالب خليل احلجوج
جلني حممود فهمي الدجاين
جلني يا�سر علي ابو زيد
ملى ف�ضل عبد الهادى م�صلح
ملي�س احمد جميل م�صطفى
ملي�س �سامر مروان احلاج

البحري

حممود علي ح�سني ح�سني
حممود ماهر حممود امل�شرقي
حممود حممد حممود ابو �صفيه
حمي الدين ه�شام حممد الرمياوى
جمموعة Q
مراد نا�صر حممد القي�سي
مرام ح�سن حممد عوده
مرام ح�سني حممود االحول
مرام في�صل حممد الربابعه

مرام مامون حممود اخلطيب
مرام وائل �سعيد امل�صري
مرح �صالح ح�سني رمال
مرح حممود خليل ابو�سميحه املنا�صري
مروان جميل رم�ضان الغري�سي
مروان يو�سف �سالمه ال�شوابكه
مروى
جمموعة R
مروه اكرم كمال ك�شوقه مرمي
مروه ب�سام مو�سى معايل مرمي

جمموعة A
مالك ا�سامه حممد ابراهيم
مالك جمال ا�سماعيل ابراهيم
مالك ح�سن م�صطفى ا�سماعيل
مالك خالد حممد ابو مياله
مالك عبد النا�صر يو�سف جاد اهلل
مالك حممود حممد ابو �سامل
ملك حممود عبد القادر اال�سمر
جمموعة B
منار غازي تركي ابو الهيجاء
منار حممد جمعه التح
منار وليد احمد �سلمان
منال جمال �شحاده ابو كثري
منتهى حممد ر�شيد دعا�س

منذر ابراهيم عبد الرحمن �شعالن
منى �صبحي عبد اهلل املغاربه
منري نبيل حممد عليان
مها �صبحي جميل حممود
مها عبدالرزاق عطيه ال�صبايحه
مها عمر م�صطفى مهداوى
جمموعة C
مهدي احمد عبد ربه اجلوهري
مهند ح�سن حممد الب�س
مهند �سعيد �صالح احلوراين
مهند عمر �صالح العزه
مهند كمال علي العمرى
مهند نظمي حممد قا�سم
مورا احمد حمود ال�ضمور

م�ؤيد يون�س احمد املهريات
مي اكرم فايز عالء الدين
مي عبد اهلل �سعيد �شاوي�ش
جمموعة D
مريفت �سامر �شامخ زيد الكيالين
مريفت عبد الرحيم حممود العناين
مي�س عاطف ح�سن ابو عرقوب
مي�س عبد املنعم نعمان اله�شلمون
مي�س نايف ابراهيم النقروز
جمموعة E
مي�س هيثم علي ال�شبيالت
مي�ساء تي�سري عبد اهلل ابو ارقيه
مي�ساء �سليم حممود عو�ض
مي�سر وائل حممد عبد الرحمن

حممد
ح�سني
املهريات
العو�ضي
القاروط
خ�شبه
حمو

جمموعة N
زايد ح�سن الكوز
عبد اهلل �سعيد �شاوي�ش
عبده حممود ابو مل�ش
لطفي مرتوك املهريات
حممود غازي حجري
مو�سى حممود عا�صي
جمموعة O
يا�سر احمد غنام

هناء ابراهيم ح�سني ابو العي�س
هناء عبد اهلل حممد االقط�ش
هناء حممد عبد الفتاح ال�سيد
هنادى ح�سن هالل بكر
هيا احمد ابراهيم املهريات
هيا ب�سام يو�سف العزه
ن�صر
احمد
جمال
هيا
هيا �شفيق �سامي ال�سائح
هيا حممود عبد اهلل االمري

ال�سيد

حممد
حممد
حممد
حممد
حممد
حممد
حممد

هديل
هديل
هديل
هديل
هديل
هديل
هديل

جمموعة N
�سعيد ابراهيم �سعيد حماد
�سليم �سليمان الرموين
طه عطااهلل عبد الدين
عبد احلميد عيد املحي�سن
عبد ربه حمدان حمدان
عزت ح�سن ابو زهره
جمموعة O
عوده عي�سى عبد اجلبار

عمر حممد اكرم يون�س دعنا
عمران يو�سف حممد العقله
عنان غ�سان مو�سى ايوب
عنود راتب غالب احل�سامي
عنود حممد عبد القادر رزق
عوين ا�سامه عطا عبد القادر
جمموعة C
غاده �سليمان ا�سماعيل ابو غليون
غاده طالب �سامل زيدان ال�شيخ
غدير حممود عبد اجلواد ابو عو�ض
غ�سان حممد احمد اخلراب�شه
غيداء وليد احمد دغم�ش
غيداء يحيى ذياب ملكاوي
فاتن ا�سماعيل عبد القادر ابو حرب

حممد
حممد
حممد
حممد
حممد
حممد
حممد
حممد
حممد

جمموعة I

ملي�س ن�شات حممد �شلبي
لولو حيدر احمد عكيله ماجد ا�سماعيل احمد الدويرى
ل�ؤى حممود �سليمان الوح�ش ماجد زيدان حممد اخلراب�شه
مازن عقله منيزل العليمات
جمموعة H
ليث عبد احلفيظ حممود بني ملحم مالك خليل حمدى برغال
ليث فائق علي الرهايفه مالك عمر فواز احلوامده
ليث حممد خ�ضر اخل�ضور ماهر حممد �سعود �سليمان طميزي
لني خليل ابراهيم زمزم مبارك امين مبارك ال�شمايله
لينا ابراهيم ا�سماعيل اجلعيدى جمد ب�سام يا�سني ال�شلبي
لينا ح�سني يو�سف عبد القادر جمد عمر حممد الباي�ض
لينا �شفيق رفيق احلب�ش جمد معاويه فوزي جرادات
لينا عبد اهلل حممد ابراهيم جمدي نظري يون�س عرار
لينا حممد حممود خليل
جمموعة J
احمد
هاين
لينا
ر�شيد حممد ابراهيم ح�سن القواقنه
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عي�سى عبد الر�ؤوف داود حممد
غالب حموده البا�سطي
لطفي حممد عو�ض حممد
حممود احمد جاد اهلل حممد
حممود حممد هديب حممد
مو�سى عبد الفتاح غنامي حممود
مو�سى حممد يو�سف حممود
نبيل عارف ابو كر حممود
نزيه حممد علي اكلني حممود

هاين احمد
جمموعة P
يعقوب احمد الزيود
يو�سف ح�سن قزع
يو�سف حممد عبد املهدي
اجمد حممد جوده
ح�سن حممد هما�ش
حميدان احمد �صالح
عبد الر�ؤوف ح�سن يامني

مروه
مروه
مروه
مروه
مروه

�سليمان حممد البلوى
عي�سى تركي الهواوره
حممد رفيق احلميدى
مطاوع احمد هنداوى
يا�سر حممود ابو معيل�ش
جمموعة S
م�صطفى عبد القادر �أ�سعد
بكر حممود ابوعواد
�سميح حممود بياري

مرمي عماد حممد عبد الرحمن
مرمي حممد احمد البكريات
مرمي حممد حممد باحمط
م�صطفى احمد م�صطفى حمد
م�صطفى فالح فالح الدعجه
م�صعب حمد مو�سى عبد القادر
معاذ ابراهيم حممود ا�سماعيل
معاذ اكرم ح�سني النجار

جمموعة T
معاذ �صالح �شاكر ا�سماعيل
معاذ فوزى حممد عوده
معاويه حممد عبد الرحمن احلاج ف�ضاله
معتز رعد حت�سني ابده
معتز حممد يو�سف عيا�ش
معتز م�سلم عبد الرحمن العزه
معتز يو�سف �شاكر نوفل
معن احمد عبد املعطي الطرياوي
مالك ابراهيم �سامل ابوزيد

جمموعة I

هبه م�صطفى علي ن�صراهلل
هبه ن�ضال عبد ربه القدميات
هدى احمد توفيق ح�سون
هدى راجي عبد الكرمي ابو �سكوت
هدى عبد احلميد حممود ا�سعد
هدى حممد عبد الغني ياغي
هدى ناجح ح�سني �سالمه
جمموعة M
هديل احمد حممد حماد
هديل ب�سام فريد �شراب
هديل تي�سري عبد اللطيف ابو �سمره
هديل جهاد حممد دعبور
هديل خالد مو�سى القرعان
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مي�سون احمد ابراهيم
مي�سون خالد �سليمان
مي�سون علي حممد
نادر عو�ض ح�سني
نادره ب�سام ابراهيم
نادين �سهيل �صالح
ناديه ماجد مو�سى
جمموعة F
نازك طالل م�صطفى هوا�ش
نا�صر �سعدالدين حممدتوفيق احلرباوي
نان�سي �سامي علي ربابعه
نبيل احمد م�صطفى عي�سى
نبيل عمر عبد احلميد الزعبي
جنود راتب غالب احل�سامي

ملوح
علي
ف�ؤاد
نداء
نداء حممد جميل اخلطيب
ندى ا�سماعيل طلب �صادق
ندمي ابراهيم عبد اهلل �ضمره
نذير حممد توفيق الزعبي
جمموعة G
نزار نايف احمد ال�شافعي
ن�سرين ابراهيم خليل �سيد احمد
ن�سرين عمر عمر ابو �صفيه
ن�سيم حممود احمد ر�ضوان
نعمه عارف حممد م�شايخ
نعمه حممد خري عبد احلميد الدربا�شي
نهايه ها�شم حممد املعايطه
نوال راجي حممود حماد

نور ح�سني ابراهيم احل�سا�سنه
نور خالد عبد الرحمن حممد
نور �سميح حممد تي�سري خليل
جمموعة H
حزين
خالد
طه
نور
نور عبد اهلل زياد دار عواد
نور حممد احمد طرخان
نور حممد �شريف العزه
نور ن�ضال احمد ابو ديه
نور ن�ضال نايف البكرى
مرار
حافظ
هاين
نور
نورا ع�صام حممد الروا�شده
ح�سن
علي
حممد
نورا
نورهان داود ح�سن �سالم

نوزت ح�سن حممد علي خري�سات
ربعي
منر
عواد
نوف
نريمني ابراهيم حماد ابو جنم
نريمني زهري حممد البخارى
هاين عي�سى طايل غرايبه
هبه احمد عبد اهلل ابو م�سلم
هبه ح�سني عبد الفتاح العا�صي
هبه طالب ا�سماعيل ا�سماعيل
هبه عاهد احمد ع�سال
هبه عماد رفيق الزويد
هبه فخري م�سعد الروا�شده
جمموعة J
هبه حممود احمد ابو �صعيليك

�سهيل حممد ابراهيم
كمال حممد ح�سني
عدنان خليل ابو مرير
حممد عبد احلميد طالفحه
منري احمد ابو قدوم
جمموعة R
جرب احمد اجلبايل
�سعيد حممود حردان
�سالمه خليل ابو غازي

والء �شاكر عمران زيتون
والء ع�صام داود البيومي التميمي
والء حممد عبد احلافظ الزيود
والء حممد حممود اليف
جمموعة S
وليد خالد �شعبان الربيعي
يارا حممد عبدالرحمن ابو ريان
يا�سر زهدى احمد ح�سني
يا�سمني تي�سري احمد الزعبي
يا�سمني رائد ر�شدى ابو حفيظه

يا�سمني عاطف ابراهيم اخلواجا
يا�سمني حممد علي �سالمه
يا�سمني حممد م�صطفى املبي�ضني
يا�سمني مو�سى عبد الفتاح االخر�س
يا�سمني ه�شام مو�سى �سمرين
يا�سني حممد خليل ابو خ�ضره
جمموعة T
يزن زهدي م�صباح حمفوظ
يزن عبد اهلل جميل ال�شيخ احمد
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هيا م�صطفى زيدان
جمموعة P
هيا ن�صرات حممد امني الهدهد
هيثم جمال احمد الطميم
هيثم عبد الرحيم حممد ابو حمفوظ
هيثم نهاد حممود عبيد
هيلني يعقوب حنا برغوث
وجيهه تركي داود ال�سوامله
ورده حممد عمر برقاوي

وعد
وعد
وفاء
وفاء
وفاء

ورده م�صطفى خليل احمد يو�سف
ورود خالد �سامل الطواف�شه
ورود �صالح حمدان ال�شرمان
ورود �صالح حممد البعول
جمموعة Q
ورود يو�سف عبد اهلل عالونه
و�سام احمد ح�سني م�شعل
والء
و�سام جازي ح�سني البريوتي
والء
و�سيم حممود حممد الهيموين
وعد حامد �سالمه امل�ساعفه والء

حممد ابراهيم حممد �سعيد العجمي
حممد احمد حمفوظ �صالح
حممد احمد حممد عو�ض
حممد احمد م�صطفى عبد القادر
حممد ا�سحق ابراهيم ابراهيم
حممد اجمد جميل ابو زعنونه
حممد ثائر �صالح حممد
جمموعة M
حممد جمعه جابر عبد الغني
حممد جميل احمد �سالمه
حممد خالد �سليم التميمي
حممد خالد حممد ابو بكر
حممد رمزى دروي�ش مطور

يزن عماد احمد القي�سي
يزيد ن�ضال ر�شاد احلرباوى
ميان يو�سف عبد الغني ابو ار�شيد
ينال ح�سني حممد ابو حمديه
يو�سف ا�سامه يو�سف ابو عفيفه
يو�سف ر�ضا يو�سف عبد الفتاح
يو�سف ماجد حممد ابو طوق
يو�سف حممد ح�سن عبيد
يو�سف حممد يو�سف ح�سني
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