�إعالن �صادر عن ديوان اخلدمة املدنية

يدعو ديوان اخلدمة املدنية بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة وم�ست�شفى الأمري حمزة بن احل�سني وم�ست�شفى اجلامعة االردنية وم�ست�شفى امللك امل�ؤ�س�س عبداهلل اجلامعي و امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء
التالية �أ�سما�ؤهم من حملة �شهادة البكالوريو�س والدبلوم ال�شامل يف التخ�ص�صات املبينة �أدناه ،التواجد يف مبنى ديوان اخلدمة املدنية الكائن يف طرببور– �شارع الأق�صى ح�سب الأيام والأوقات املحددة
�أدناه ،حل�ضور االمتحان التناف�سي االلكرتوين .حيث �سيتم �إجراء االمتحان التناف�سي وفق ًا للمجاالت الآتية:

* جمال االخت�صا�ص املعريف ويعطى  %70من العالمة الكلية للتخ�ص�صات (دبلوم تعقيم  ،بكالوريو�س �إ�سعاف (رعاية �صحية عاجله/طوارئ) ،بكالوريو�س �صيدلة ،بكالوريو�س الطب العام،بكالوريو�س �أحياء ،بكالوريو�س طب
�أ�سنان ،بكالوريو�س فيزياء طبيه ،بكالوريو�س نظارات طبيه وفح�ص نظر ،دبلوم �إدارة لوازم وم�ستودعات ،دبلوم ا�سعاف(رعاية �صحية عاجله/طوارئ) ،دبلوم علوم مالية وم�صرفية).
*جمال الكفايات الفنية ويعطى  %70من العالمة الكلية للتخ�ص�صات (بكالوريو�س خمتربات وحتاليل طبية  ،بكالوريو�س ا�شعه  ،بكالوريو�س متري�ض ،دبلوم متري�ض ،دبلوم خمتربات وحتاليل طبية ،دبلوم ا�شعة) ،وميكن االطالع
على هذه الكفايات من خالل الرابط التايلwww.csb.gov.jo/web/competency :
* جمال القدرات واال�ستعدادات واملهارات الوظيفية ويعطى  %30وي�شمل:
 -اال�ستعدادات العقلية (التفكري املنطقي والتحليلي)  -الكفايات اللغوية (اللغة العربية واللغة االجنليزية)

مالحظات هامة:
• لن ي�سمح لأي من املر�شحني دخول قاعة االمتحان ما مل يتم االلتزام بربوتوكول ال�سالمة العامة (ارتداء الكمامات والكفوف والتباعد اجل�سدي).
• لن يتم ال�سماح للمرافقني بدخول حرم املبنى.
• �ضرورة االلتزام باحل�ضور قبل ن�صف �ساعة من املوعد املحدد.
• �إح�ضار البطاقة ال�شخ�صية ال�صادرة عن دائرة الأحوال املدنية واجلوازات �سارية املفعول وقلم حرب.
• مينع �إدخال الهاتف اخللوي �إىل قاعة االمتحان.
• كل من ال يح�ضر 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)

• ملزيد من املعلومات واال�ستف�سارات ميكن االت�صال على االرقام التالية � )962791025063 ، 962785225727 ،962791025062( :أو مركز االت�صال الوطني (.)065008080

رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
�سامح النا�صر
																					

بكالوريو�س ا�سعاف(رعاية
�صحية عاجله  /طوارىء)
مملكة

ابراهيم �سامل حممد املومني
اح�سان حممود حممد م�سرتيحي
احمد توفيق ح�سني امل�سعودي
احمد حاب�س �سليمان عبد القادر
احمد �سعيد احمد الوقفي
احمد عبد ال�سالم حممد عمرى
احمد م�صطفي عقله ال�شرمان
ا�سالم عماد احمد اخلزعلي
ان�س ابراهيم حممد حوريه
بالل معن م�شيل حجازين
حمزه ح�سني �سليمان بني عي�سى
خالد احمد علي القري�شات
�سليمان حممد �سليمان العرود

يوم االحد  2021/3/28ال�ساعه � 11:30صباح ًا

�صهيب م�صطفى عبد احلميد البعل
عبداهلل قا�سم عبد اهلل اجلمل
عدي جهاد عقله م�ساعده
عدي ناجي خالد ال�صمادى
عالء هايل ح�سني خفاجه
علي حممد احمد بني يون�س
علي م�شعل عبد اهلل عودات
عماد ر�شاد علي املومني
عمر غالب حممد مقابله
غنمه
كامل
عمر
كامل
اليحيى
علي
ح�سني
ليث
بكالوريو�س ا�شعة
ليث عبد الكرمي �صالح العبويني
مالك خالد علي �صفورى (ت�صوير ا�شعاعي)
حممد ا�سماعيل فار�س مرعي
بكالوريو�س �صيدله
هديل
حمافظة البلقاء
حممد ح�سان حممد الربيع
حممود احمد حممود املومني راكان قا�سم علي ابو هزمي
حمافظة العا�صمة
وائل
حممود خالد حممد ال�شلبي �ضياء �سليم يو�سف العكل امل عي�سى �صالح ال�شعباين وداد
عمر عبد العزيز حممد ب�شري
حممود
حممود
مظفر
مهاجر
م�ؤيد
هادي
هيثم
و�سيم
يو�سف
يو�سف

عبد ابراهيم الروا�شده
فايز حممود �شواهني
حممد حممود بني عطا
احمد حمد ال�سيوف
حممد حممود زعبي
حممد ح�سني الزغول
حممد ر�شدى الروا�شده
حممود عطا ال�سلمان
�سعيد حممد ابوزعرور
حممد حممود خطاطبه

عماد الدين رزق م�صطفى العبد اهلل
احلكم حممد عي�سى خاليله
�صدام احمد �شحاده الدويري
طارق وائل حممد قبالن
ح�سام فرا�س علي عرابي
احمد عادل حممد �شلبي

دبلوم ا�شعة
(ت�صوير ا�شعاعي)
مملكة

حممد غالب خلف ابراهيم حممد ابراهيم ال�شوبكي
ان�س حممد احمد بني مفرج
فاروق حممد عقل بالل عطا اهلل خلف البواريد
علي ذياب م�صطفى ثامر �شاي�ش عبد اهلل ابراهيم
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بكالوريو�س الفيزياء الطبيه ن�ضال حامد عبد اهلل اخلوالده مهند حممد عبد الرحمن الدربا�شي
وليد امني احمد ابو هاين
حمافظة املفرق

احليويه

قتيبه عبد النا�صر احمد اخلوره اميان
ق�صي حممد مفلح اخلراب�شه حنني
حممد جميل عبد املجيد تيم
دينا
رانيا
مملكة
قري�شات
احمد
الطاف حممد
رنده فايز ح�سني عبد اجلابر
اميان جمعه �سلمان خ�ضر �سحر فاروق فهمي عبد احلليم
رنادا رجا مرعي بني حمد
�سماح عمر عبد الكرمي عد�س
رميا احمد عبد اهلل القوي�سم
عبري حممود عارف تقي الدين
لبنى احمد ح�سني ابو �سويد عزه قي�س حممد طاهر القي�سي
مي ع�صام بديوي الروا�شده
ناديا يحيى �سر�سك �شواقفه فدوى �شريف ح�سني املحاميد
هيا ح�سني حممد عي�سى منال خالد حممد العلبي
بدوى بدران نعيم
حممد غازي احمد �سماره
امين جميل م�سمار
حممد كامل حمام

بكالوريو�س خمتربات
وحتاليل طبيه
حمافظة اربد

ا�سيل �صالح حممد العمو�ش
بكالوريو�س متري�ض
حمافظة العا�صمة
اينا�س معني حممد دوايه
حمافظة العا�صمة
ا�سماعيل عبد املنعم �سالمه الرجوب
ان�س �صالح ح�سنني ح�سنني ابراهيم فتحي ابراهيم ا�سعد بتول عواد عجاج العليمات
�أبي عزام حممود املرايره
بكالوريو�س طب
ايهاب مو�سى حممد الرمياوي احمد ح�سن احمد هديب
البادية الو�سطى
بيان عبد الرحمن حممود ح�شا�ش
دعاء جميل م�صطفى اخلري�سات احمد عارف حممد املومني احمد حمد خازر اجلبور
ديانا عبد ال�سالم حممد العمرى احمد حممد عطيه الدوخ ا�سامه حممد خازر اجلبور
زيد �سعد الدين عبد الرحمن قنوع ا�سامه �سميح حممود يو�سف دعاء جمال �صقرى الربقان
�سامر كمال عي�سى علي اكرم خليل ابراهيم اجلعفرى �سليمان �سعود رخي�ص الزبن
عبري تي�سري �صبحي ابو عا�شور جالل احمد عبد اجلواد البنا �صدام احمد فار�س الق�ضاه
عمر �سعدي خليل خليل رائد حممد علي النجار عمران حمداهلل �سليم الدوين
فداء فتحي عبد ربه بدران عبد الكرمي �صبحي م�صطفى الزيات البادية اجلنوبية-احل�سينية/
حممد ا�سعد ح�سن فيا�ض عبد الكرمي مو�سى �سليمان ح�سن
معان
حممد �سعيد حممد اجلغيمي عبد اهلل حممد �سعيد عواد �شطناوى عذاري �سالمه �سليمان ارتيمه اجلازي
حمافظة معان
مي�س احمد حممد الوديان علي ابراهيم �سعيد مناع
مي�سره حممد حممود عبد احلافظ فرا�س ح�سني �سعيد ب�شري ليث اجمد حممد �شطناوي
علي
طه
خليل
زيد
مملكة
فواز حممد عبد احلميد قدوره
�سيوف نبيل احمد الروا�شده
ال�شريف
عمر
ا�سامه خري اهلل
حممد عبد العزيز ح�سن ابو مو�سى
االء روحي نايف �شرادقه
حمافظة البلقاء
بالل ح�سن احمد القا�سم حممد مو�سى عبد الفتاح غنامي
من�صور جعفر من�صور الدق�س

الدغمي
ابو عليم
ابو عليم
ابو�سماقه

غيداء حممد ار�شيد
حمافظة الزرقاء
حممد ح�سن عبد الرحيم �صالح الرا رزق اهلل �سامل
النا رزق اهلل �سامل
حمافظة املفرق
احمد فرحان احمد ابو عوي�ضه جلني علي را�شد
احمد م�صطفى علي ابو الهيجاء ماهر حامد نويران اخلوالده
ا�سراء حمد قا�سم ال�شديفات
حممد ابراهيم حممد العنيد
ا�سيا حممد فالح امل�شاقبه
ا�سيل فرحان را�شد العليمات حممد دوا�س فارع �شواقفه
االء غازي عبد املجيد الرقيبات حممد �صبحي احمد ال�صياح
املعتز باهلل ابراهيم خليل ال�سريحني مرح عي�سى عبد الكرمي اخلزاعله
بهاء الدين احمد م�صلح الزعبي هبه احمد فالح احلراح�شه
بيان عثمان حمد ابو�شريف هدايه ح�سني فا�ضي ال�شديفات
حمزه نوفان عواد خزاعله
حمافظة مادبا
خالد يو�سف نهار ال�شديفات
رامه حازم حممد اخلالدي ا�سماء حممود م�صطفى ال�شايب
�سيف فواز فرحان اخلوالده االء ح�سن فرحان الفقهاء
عا�صم خالد علي اخلوالده اولغا الك�سندر فيكتور بيلونوغينا
عبد اهلل حممد �صبح خوالده ايهم خالد علي ابو الغنم
براءه حمد نايف ال�سيوف
عبد اهلل حممود عطا اهلل احلويان
را�شد م�صطفى حممد احلويان
عمر عرفات مو�سى العلي رناد عوده عبد اهلل الوخيان
عندليب كامل نا�صر اخلزاعله �سجى ظاهر عبد احلافظ اجلماليه

�سل�سبيال فاروق حممد بني حمد
�صوفيا �سامل جوزيف احلدادين
عدي عماد �سميح احلوراين
فايق مف�ضي فالح ال�ضرابعه
فريا مروان انور عجيالت
كوثر �سليمان احميد ال�سعود
حممد احمد �سلمان كنانه
حممد �سالمه غندور الب�شي�ش
حممد عبد احلفيظ عطا اهلل الطوالبه
معاويه �سفيان بكر ابو جابر

حمزه ح�سام الدين مروان ابو عوده
خالد حممد احمد البطل
طارق يو�سف عثمان يون�س
طه خالد عبد الرحمن العو�ضات
عكرمه م�سعود عبد الفتاح م�صطفى
حممد مروان منر ال�سمريي
حممود حممد علي امل�صرى
ن�شات ابراهيم ح�سني عمران
منر جمال حممد �صومان
هادي غازى فالح مهيدات
يو�سف حممد م�صطفى الدهون

دبلوم التعقيم
مملكة
تي�سري جابر

عماد الدين ح�سن حممد العمايره
فرا�س برهان ابراهيم ابو �شخيدم مري�ش
ق�صي بالل جميل كرمي
كرمي ف�ؤاد عبد العزيز احمد
ليث خ�ضر حممود اخلواطره
مالك جمعه علي الربايعه
حممد خري ب�سام كمال البكري
حممد علي ابراهيم ابو هاين
معاذ جمال ابراهيم ابو ناب
معتز جمال حممد مرم�ش

دبلوم خمتربات وحتاليل
طبية
مملكة
اجمد مفيد حممود الرفاعي

حموده
احمد
احمد عي�سى احمد بني فواز
ان�س احمد عبد اهلل ابو ع�صبه
بدر نايف حممد املومنى
عبيده وائل علي الربابعه

خلدون حممود عبد اهلل املومني
مثنى ح�سني عارف م�صلح
حممد يون�س ابراهيم ر�شيد
هيثم حممد عبد الرحمن ما�ضي

بكالوريو�س احياء

حمافظة العا�صمة

راكان عبد اهلل احمد الدويرى
حمافظة العا�صمه
عبد الكرمي وليد عبد الكرمي ابو عامر
احمد عزت احمد م�صطفى عبد اهلل �صالح عبد اهلل الباي�ض
ح�سن حممد ح�سن خروب عمر عماد حممد االطر�ش
حممد زكي طالب العبد
حمافظة معان
عبد الرحمن حممود م�صطفى علقم
حممد �صدام عمر مو�سى الفرجات
عبد
نزيه
احمد

بكالوريو�س نظارات طبية دبلوم ا�سعاف(رعاية �صحية
وفح�ص نظر
عاجله  /طوارىء)
حمافظة البلقاء
مالك اجمد فريد عواد االء حممود حممد ابو جزر
حمافظة مادبا
هبه م�صطفى عبد الكرمي االطر�ش ت�سنيم احمد حممد يا�سني

ماجد عارف عبد اجلليل الوخيان

دعاء خالد حممد عثمان
بكالوريو�س طب ا�سنان
�شذى خالد عطيه القنا�ص
مملكة
عماد حممد عبد احلميد الرياالت
ايهاب �سعيد م�صلح خ�شان ق�صي ماجد حممود ح�سن دعاء حممد احمد بني فواز
بتول �صالح عبد الغني ال�شرع مي�ساء جمال ابراهيم ابو عو�ض
دبلوم علوم م�صرفية ومالية
خالد خليل احمد القي�سي هبة اهلل علي حممد خناطله
حمافظة جر�ش
ربى قا�سم حممد ح�سني
دبلوم ادارة لوازم
حممد ح�سني علي املحا�سنه
�سماح غالب حممد احلديدي
وم�ستودعات
�سوزان حممود عبد العاطي بوادى
حمافظة عجلون

دبلوم متري�ض
حمافظة جر�ش

وفاء

حممد

علي

العمري

البادية ال�شمالية

يزن

غالب

اليف

العا�صم وليد عبد اهلل �سليمان املومني

