�إعالن �صادر عن ديوان اخلدمة املدنية
يدعو ديوان اخلدمة املدنية بالتن�سيق مع وزارة ال�شباب ،وزارة النقل ،وزارة ال�صحه ،وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ،وزارة اال�شغال العامة وا لإ�سكان ،وزارة املالية ،دائرة ا لأرا�ضي وامل�ساحة ،دائرة ا لأحوال املدنية
واجلوازات ،م�ست�شفى اجلامعة ا لأردنية ،اجلامعة الها�شمية ،معهد ا لإدارة العامة ،جممع اللغة العربية ا لأردين� ،صندوق توفري الربيد ،املركز الوطني لالمن ال�سيرباين ،الهيئة البحرية االردنية  ،هيئة تنظيم قطاع
النقل الربي� ،سلطة وادي ا لأردن� ،سلطة املياه ،املر�شحني التالية �أ�سما �ؤهم ،التواجد يوم االحد املوافق  ،2022/10/9يف مبنى ديوان اخلدمة املدنية الكائن يف طرببور� -شارع ا لأق�صى ،حل�ضور االمتحان التناف�سي
ا لإلكرتوين وفق ًا للمجاالت التالية :
 جمال ا لإخت�صا�ص املعريف ويعطى  %70من العالمة الكلية. جمال القدرات وا لإ�ستعدادات واملهارات الوظيفية 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 �إىل 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.JOرئي�س ديوان اخلدمة املدنية
�سامح النا�صر
� -صفحة الديوان الر�سمية على الفي�س بوك (ديوان اخلدمة املدنية االردين)

ال�ساعة � 10صباح ًا
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بكالوريو�س ادارة اعمال
حمافظة الزرقاء
ابراهيم احمد عبد املجيد عبد املجيد
ا�شرف حممد ابراهيم غوردلو
انور حممود حممد اخلاليله
اياد حممود حممد الروا�شده
ثائر حممد علي ابوا�سعيد
جوهر
علي
احمد
جوهر
حممد جمال حممد مومني
حممد ح�سن طالب داود
حممد رزق �سليمان عوده
حممد عمر عبد الفتاح املحي�سن
معاويه يو�سف �صالح ابو حوا�س
نا�صر �شافع راغب جرادات
دحني
عي�سى
ربحي
نائل
مملكة
احمد حممد عبدالرحمن عبابنه
نقر�ش
حممد
علي
اكرم
امال �سليمان حممد ابوهزمي
يو�سف
طه
في�صل
اجمد
امل �صالح مو�سى احل�سبان
اميان م�صطفى ا�شتيوى الهنداوي
با�سل فتحي جنيب ابو الرب
ب�شار حممد ح�سن العامري
جمال حماد حممود ابو عكاز
ختام حممد عثمان جمدالويه
خلدون حمدان علي اخلوالده
رانيا حممود علي خ�صاونه
رنا من�صور ح�سن البطاينه
�سامر نواف احمد ابو الزينات
�سحر يعقوب جمال ال�شريف
�سماح عي�سى حممد بحي�ص
�سناء حممود حممد درد�س
�صباح احمد فليح النجادا
طاهر تي�سري طاهر دعمه
النا�صر
علي
فار�س
علي
علي قا�سم تركي البطاينه
عمر حممد ح�سني عبابنه
بدر
ح�سن
راغب
فايز
فايزه خليل حممود ال�ضمور
فرا�س احمد نا�صر الغزاوي

قي�س حممد خري فالح الوي�سي
لبيب عبد اهلل نايل عبيدات
حممد احمد حممد تي�سري عبابنه
حممد امني مو�سى ن�صايره
حممد ح�سن حم�سن بني عواد
حممد عطوان عقله ال�سعيدات
مطر حممود مطر الطوالبه
ملكي را�شد حممد الدومي
منال عوده م�صطفى القيام
ال�شوابكه
نزال
علي
مي
مي�ساء يو�سف رجا جمال
نبيل عبد القادر نايف فريحات
ن�ضال جميل عبد اهلل ادعي�س
هادي حممد احمد ردايده
هناء �صامد حمود ال�شقور
وفاء احمد حممد ابو هزمي
يحيى احمد عبد الرحمن ال�شلول
يزن عبد الكرمي نواف الزيناتي
يو�سف عو�ض خالد اخلالد
بكالوريو�س اقت�صاد
حمافظة العا�صمة
امين عبد الرحمن عبد دحب�س
تامر عبد الرزاق حممود �صالح
توفيق عبد اهلل توفيق خ�شان
خليل مو�سى عابد بني عبده
زيدون حممد هالل الرفاعي
�سلطان حممود علي ابو �صفيه
�شادي كامل حممد عبيدات
�صالح زين الدين عبد الرحيم الرجبي
حممد عبد الرحمن حممد العامرى
حممد عبد الرحيم م�صطفى دياب
حممد علي عليان عمريه
حممود �صالح حممد عالن
حممود هاين احمد العبي�سات
معاذ حري�ص علي ابو �صاحله
بكالوريو�س اللغة العربية و�آدابها
اقليم و�سط
احالم احمد حممد حمايده
ا�سماء عبد الفتاح �سامل اخو زرقاء
ب�سمه جمعه علي الرواحنه
�سناء عبد الرحيم حممد ابو العي�ش
لينا حممد ح�سن العالوين
وفاء حممد فالح النعيمات

بكالوريو�س الهند�سة ال�صناعية
اقليم و�سط
�سامي حممد �سعيد اخلليلي
�صفاء حممود احمد العي�سه
مرمي طايع عو�ض عبد اهلل
بكالوريو�س الهند�سة الكهربائية
حمافظة معان
بيان مفيد �سليمان كري�شان
بكالوريو�س تربية خا�صة وت�أهيل
بلدية ام اجلمال
ابت�سام حممد �سودي امل�ساعيد
ب�سمه عادل �صبح امل�ساعيد
�سهر مفلح خليف العي�سى
عائ�شه بلعا�س ع�سكر خمي�س
عائ�شه عا�شور عتيق الظفريي
وداد حممد �سليمان ال�شرعة
بلدية ام الر�صا�ص
ب�سمة قا�سم مفلح الكرازنة
حمد قا�سم حمد ال�ساليطه
املور
جنم
�سامل
عادل
النيف
لزام
فايد
عارف
عامر �سليمان حماده الزيدان
نور عطااهلل نتبول املحارب
بلدية حو�ض الدي�سة
ا�سيل عبد اهلل حممد الزوايده
حبيبه عطا اهلل حممد الزوايده
خلود عيد نا�صر الزوايده
دعاء �سامل �سالمه ال�سالمات
نعيمه علي عو�ض الزوايده
هند عي�سى عقله الزوايده
بكالوريو�س حقوق
حمافظة الطفيلة
جليله جالل عبد الرزاق احلمد
جمال عبد احلميد ناجي امل�سيعدين
زكريا �سلمان يحيى ال�شبيالت
عبداهلل ماجد عبداملطلب العكايله
غرام ثلجي حم�سن الرفوع
ن�ضال ظاهر علي عيال �سلمان
بكالوريو�س �صحافه واعالم/
راديو وتلفزيون
اقليم و�سط
ابتهال زاهي ح�سني املعايطه

fd
دبلوم ادارة اعمال
مملكة
ابراهيم حممد فالح القطيطات
احمد حممد �سعيد عقله الرحيباوي
اروى �صدقي حممود قا�سم
امال نا�صر �سليمان الفقري
امل احمد يو�سف ابو الغنم
جابر حممد حممود اخلري�سات
رامي غالب احمد ابو هنط�ش
رائد �صالح حممد الروا�ضيه
عطا اهلل حامد عطا اهلل االمامي
علي �سليمان �صالح القطيطات
فاتن عزمي عمر ال�شجراوى
حممد عو�ض �سامل املراغيه
مالك فوزي عبد الكرمي عنرت
منال عبدالهادي علي الداغ�ش
مياده يو�سف احمد ابوا�صليح
مي�سون ح�سني ذيب النعامنه
دبلوم ادارة لوازم وم�ستودعات
حمافظة الكرك  /لواء االغوار
اجلنوبية
خالد احمد عواد املغا�صبه
دبلوم الهند�سة الكهربائية
اقليم و�سط
احمد ا�سماعيل حممد �صالح
�صهيب زكريا عبد العزيز ال�شوبكي

ايه عمر احمد ابو الب�صل
رامي حممد عبيد ال�صبيحي
رميا جنم عبا�س البلعو�س
زايد عياده �سالمه الدخيل
�سارا حممد توفيق �صربه
�سلمى حممد علي عبابنه
�شهد حممد فرحان الق�ضاه
عمر ا�سماعيل علي الزاغ
مالك حممد علي اال�سمر
حممد �صبيح حممد الزواهره
حممد طالل ح�سن مرزوق
هبه فتحي اليف حميدات
بكالوريو�س علم نف�س وار�شاد
بلدية ام اجلمال
عبداهلل ح�سني خليف امل�ساعيد
فادي عوده �سامل امل�ساعيد
بكالوريو�س علوم اداريه
حمافظة العا�صمة
ابراهيم حممد ال�شيخ علي احل�سن
احمد ح�سن احمد ابو علي
ا�سامه ا�سماعيل ح�سني الوريكات
�سليمان
ثابت
فايز
ب�شار
�صالح عطا اهلل حممود البداوى
طارق يو�سف عبد ابو حمد
عماد نعمه دخل اهلل ال�شويحات
عوده طارق فائق حدادين
حممود طاهر حيدر حردان
منت�صر عبد احلفيظ خليل �سليمان
مهند حمد حممد املواهره
بكالوريو�س علوم احلا�سب االيل
مملكة
ب�شار عبد املهدى طالل الذيب
ح�سام خالد داود الك�سواين
خالد حممود طالب ردايده
رامي ر�ضوان ح�سن احلوري
عبد الرزاق حممد حممد الطيطي
عالء الدين حممد ف�ؤاد اال�سعد
غاندى جابر فالح ابو اخليل
طعان
حممد
�صالح
ل�ؤى
حممد احمد ح�سني جبعيتي
حممد �سمري حممد عبنده

حممود قا�سم حممد منا�صره
معاذ ابراهيم توفيق علي
معتز توفيق عقيل بني هاين
م�ؤن�س احمد �سلمان االفغاين
وائل عبد القادر مفلح عبد الرحيم
يحيى حممد احمد اجلوارنه
يزن ب�سام حممد حمافظه
بكالوريو�س فنون جميلة/ت�صميم
وفنون تطبيقية(جرافيك)
اقليم و�سط
االء �سلطان عبد اهلل اجلغبري
اميان حممد عبد الفتاح كلوب
باتري�شا مروان مو�سى جان جاته
حممد �سعد �سليمان ح�سان
مهند احمد امني �سعيد احلمدان
نيللي عطا اهلل احمد احلمورى
بكالوريو�س فيزياء
حمافظة الزرقاء
افراح يو�سف حممد داود
احمد
احمد
فايز
اميان
ح�سن
علي
جميل
ربا
ع�صام حممد توفيق جرادات
حممد عبد الرحمن ح�سن �شقري
مناهل ح�سني امني ابو خليفه
بكالوريو�س حما�سبة
اقليم و�سط
اخال�ص حممد علي ال�شطي
جمال ح�سن عبد الرحيم ابو �شومر
الدباغ
يون�س
�ضياء
رىل
زياد حممود ابراهيم ح�سن
�سونه ح�سني حممود عباد
عبد النا�صر راجح عبد العزيز ابو العدو�س

طليب
احمد
طه
عفاف
مربوك
حممد
نبيل
عال
منار �سعيد م�صطفى معايل
مملكة
ابت�سام حممد احمد مقابله
ابراهيم احمد حممد بني م�صطفى
احمد ف�ؤاد ا�شنيور رواجبه
احمد يا�سني عايد طبي�شات
ا�سالم زياد جنيب ال�شيخ
اميه عبد اهلل �صالح عثامنه

اينا�س احمد حممد عبابنه
جمعه ابراهيم حممد ال�سكارنه
ح�سام جمال عي�سى عبد الرحمن
دانا حممود ح�سن ابو دالل
ر�أفت وحيد عبد الرحمن الطعاين
زهري �شاهر خليفه حوري
زينب يو�سف �صالح زيتون
�سامي احمد حممود ابو ال�شوارب
�سمر عبد العزيز مو�سى الذيب
عبد املعز يحيى ابراهيم عبيدات
عبري فواز حممد عبد الرحمن
عالء الدين عبد اهلل احمد فرحات
عمر احمد عبد الرحمن غرايبه
فاطمه يا�سني علي اليا�سني
فل�سطني ب�شري ح�سن يخلف
قا�سم ابراهيم حممد الفندي
لورن�س ماجد عبد اهلل عقله
حممد ذياب مثقال عبد اهلل
حممود فرحان ابراهيم عبد العال
حممود مروان عبد الر�ؤوف خرمي
حممود عبدال�سالم حممد بني هاين
معاذ حممد علي جرادات
منال حممد احمد ال�شياب
مي�سره فوزي ادري�س ابو جبل
نوار عبد الرحمن كايد الكرا�سنه
نريوز حممود م�صطفى جرادات
بكالوريو�س مكتبات
وتوثيق+م�صادر تعليمية ومكتبات
حمافظة الزرقاء
االء �شحاده عالوي ال�شيخ خلف
ا�سراء هاين قا�سم �سمور
العبد
ح�سني
فتحي
رانيا
رميا حممد �صالح ال�صفدي
ماريا فا�سيليفنا فولكوفنا عمري
مرمي عبد الرحيم حممد زايد
بكالوريو�س موارد مائية وبيئة
حمافظة اربد
رامي عارف حممد عبيدات
�سامر احمد مو�سى القرعان

�سميح حممد علي البحري
بكالوريو�س هند�سة القوى
قا�سم نواف توفيق جراح
حمافظة العا�صمة
ل�ؤي رافع احمد ال�صواحله ا�سامه عطا احمد الناطور
بكالوريو�س نظم املعلومات
اولغا فالريفنا ايفان �ش�شربنكو
االدارية
اخلطيب
عوده
طه
امين
البادية الو�سطى
بيان حمداهلل �سليم الدوين جمانه �سليمان حممد �سعاده
بكالوريو�س هند�سة االت�صاالت
خالد كمال حممد �سعيد حماد
اقليم و�سط
�سوزان حلمي حممد م�سك زيد ابراهيم احمد العزه
�شريين حمد فندى البدور
�سامر حممد با�سم عبد الرحيم الناطور
بكالوريو�س هند�سة البرتول
مملكة
�سماح حممد ح�سن ابو ثابت
ن�صار
ا�سماعيل
ا�سماعيل حممد
�سمريه �صربي عبيد اهلل اخلر�شه
عبود
ابو
املجيد
عبد
الرباء مثنى
مرفت �سعيد احمد احمد
زيد
ابو
�سامل
ع�صام
حمزه
ن�سيبه خميمر علي �سالمه
ال�سيد
ؤوف
�
الر
عبد
نبيل
حممد
�سامر
يو�سف راتب يو�سف العب�سي
عمر حممد من�صور الرواحنه
بكالوريو�س هند�سة
عمرو علي حممد احلمود
قتيبه زكي حممد احل�سبان امليكاترونك�س /هند�سة كهربائيه
حمافظة البلقاء
حممد ب�سام عبد الرحيم احليارات
تي�سري

جناح

العوامله

حممد عاطف حممد اخلطيب رنده
حممود �سامل حممود الق�ضاه �سرى خلدون عبد اللطيف ال�صبيحي
معاذ عمر حممد احلوارنه
�شريين يو�سف حممد ح�سن
عامر
منر
ا�سامه
منذر
م�ؤيد علي �سليمان �سليمان عرين حممد ح�سن ال�شرع
قائد غ�سان عبد الرزاق اليا�صجني
بكالوريو�س هند�سة احلا�سبات
االلكرتونية
م�صعب احمد فالح الرحامنه
اقليم و�سط
ماج�ستري تخطيط اقليمي
الزن
احمد
احمد ح�سني
حمافظة مادبا
رميا يو�سف مر�شد العبد اهلل
مالك حممود حمدان الف�شيكات
فاطمه احمد حممد العمري
ماج�ستري علوم م�صرفية ومالية
بلدية وادي عربة
حمافظة العا�صمة
عيده �سامل عوده ال�سعيدين
والء �سميح خالد الروا�شده عماد عديل حممد عادل فطاير
مملكة
حممد ابراهيم احمد علي
�صليبي
حممود
طه عبد اهلل
حممد عاطف حممد الع�ساكره
ع�صام ب�شري عبد الفتاح �سالم
حممود عادل م�صطفى عليان
حممد عطيه حممود ابو �صعيليك
حممد عو�ض طعمه خمادمه مهند فرحان حممد العنيزات
حممود يا�سني علي اليا�سني ن�ضال ذياب عزات الكفايف

ال�ساعة الواحدة بعد الظهر
علي منري عبد اهلل عبد اهلل
حممود فريد حممود عبد الوهاب
معاذ حممد خليل العقده
معتز حممد امني عبد القادر عيا�ش
منذر عبد النا�صر علي النجار
مملكة
رابعه جميل ح�سن بني عطا
�سامي حممد حممود الوردات
حممد عبد املجيد حممود امللك
حممود �سليمان حمدان روا�شده
دبلوم الهند�سة الكيماوية
اقليم و�سط
احمد �سميح طاهر حممد عبد ال�سالم
احمد عدنان عبد الفتاح عبد اهلل
ادهم

غازي

�صالح

علي

حمدان
رفيق
فريد
ان�س
زيد حممد م�صطفى ا�سماعيل
�سعيد جودت عبد الرزاق زيتون
عبد اهلل جرب �سامل العرجان
عبد اهلل م�صطفى حممد علي ابو قاعود
عبداهلل علي عي�سى قري�ش
عثمان ح�سن احمد عمريه
عمار جميل حممد البكريات
عمر حمدى عبد الرزاق ال�شيخ قا�سم

عمر �سليم حممد العمايره
عمرو ا�سماعيل حممود �سليمان
لطفي فتحي حممود برهم
م�أمون غازي احمد ابو دله
حممد احمد حممود اخلطيب
حممد جمال مو�سى �سامل
حممد خالد حممد �شتات
حممد �شاكر علي العطاونه
علي
حممود
اياد
معتز
مهند حممد خليل احلجوج
هيثم عثمان ح�سن �صالح
وليد ع�صام عبد ابو �شاوي�ش
دبلوم الهند�سة املدنية
اقليم و�سط
ابراهيم �شعبان �صبحي ابو �ساره
احمد حممود مو�سى �سليمان
بهيه ا�سماعيل حممد من�سي
خالد ح�سني �سليمان ابو جنا
طالل حمد حمد الهواوره
عادل �شوكت عي�سى ال�ضمريى
عالءالدين عبد الرحيم اديب ابو ا�صبع
حممد منري عبد املهدي ال�شريف
حممود منري حممود العدوي
عزام
يو�سف
علي
مو�سى

دبلوم الهند�سة امليكانيكية
اقليم و�سط
بالل نايف احمد احلاليبه
يو�سف حممد حممود يا�سني
دبلوم تربية ابتدائية وطفل
مملكة
ابت�سام حممود احمد اليا�سني
جرار
هوميل
زاهي
امل
اميان ح�سن ح�سني الب�شايره
ختمه �سرور عبد اهلل ابو العي�س
احمد
نايف
كامل
خلود
عزام
فايز
�صبحي
رجاء
املغربي
علي
حممد
رغد
رهام طالل عي�سى عمرو
زهره رومل عي�سى ابو العدو�س
زينب حممد �سليمان ربابعه
�سميه احمد حممود �شلبي
�سهام احمد حممود الوقفي
الدق�س
�سامل
عمر
�سهام
ف�ضى م�صلح ح�سني ال�سعود
لبنى ابراهيم �سليمان ال�شويخ
ليلى فهد حممد عبد اهلل
منال خليل عبد الرحمن هندى
منتهى علي حممد الفقيه

جناح ح�سني ح�سن ابو عمرو
هاتفه

حممد

مثقال

�سليمان

هاديه

ذياب

جميد

الطحان

هاله

ابراهيم

جراد

الربديني

هدى
هنيه
هيام
و�سام

امري

نايف منر علي النا�صر
خليف رجا اخلطيب
جميل عبد الكرمي ال�شوابكه
حممد فالح العطيان
دبلوم ح�ساب كميات
حمافظة العا�صمة
علي
�ساكب
امين

دبلوم علوم احلا�سب االيل
حمافظة معان  /لواء ال�شوبك
�سميه

خلف

ابراهيم

الهباهبه

مملكة
رابعه جمال احمد الزقيبه
ماجده حممود علي عريق
دبلوم حما�سبة
حمافظة الطفيلة
ربى عبد اهلل �سامل القوابعه
�سفيم

فوزى

عطيه

البدور

�سونيا �صالح عبد املهدي الربعي

حمافظة املفرق
االء عبد اجلواد فائق الطيطي
امال كامل ارحيل ال�شبيل
�سميه ابراهيم ح�سن ال�شديفات
لينا حممد احمد ابراهيم
نهاد حممود عبيد اهلل العنا�سوه
نوال ح�سن �سعد العزازمه
حمافظة عجلون
الهام طعمه يو�سف �شقاح
حنان احمد �سليم الفريحات
خوله عبداهلل احمد الق�ضاه
�شهناز احمد عبد اهلل املومني
هبه حممد ابراهيم بني عطا
يا�سمني توفيق علي الفريحات
حمافظة معان
ختام عبداهلل احمد النوافله
رنا حممود حممد الفناط�سه
ال�سبع
ذيب
خالد
جناه
نور يا�سني حممد الطوره
هبه �سعيد ابراهيم القرام�سه
هيا ا�شعيب حممد ال�شقريات
مملكة
اروى ابراهيم ح�سني الظهريات
اقبال حممود حممد ن�صريات

ح�سني

درادكه مريفت
علي
خليفه
امنه
انعام ابراهيم قا�سم علول هاله م�شرف خلف بني هاين
اميان عبد احلميد ح�سني ابو�شقره هديل عبد الفتاح عبد الرحمن احلروب
بثينه اكرم مفلح روا�شده
هيام علي عبد الرحيم هنانده
حنان احمد هزاع الدعيج
وجدان احمد ذياب الب�شارات
حنان حممد �شنوان حما�شا
دبلوم نظم املعلومات االدارية
حنني جمعه �سالمه املرادات
حمافظة الطفيلة
رابعه عدنان عبد العزيز الكوفحي
عامر عبد املح�سن �سامل القوابعه
رانيه زياد ح�سني بني خالد
حمافظة العا�صمة
ر�شا حممد فالح حمافظه
ان�س ح�سني خليف احلرا�سي�س
رنده عامر ابراهيم ابو الرب
ح�سن حممد كمال ح�سن حرب
روال حممود علي بني يون�س
خالد حممد عوده العدوان
رميا �سعيد حممد النمارنه
الزغل
احمد
عمر
علي
�ساره اياد عبد الفتاح اكباريه
حممد عدنان ابراهيم احلوراين
�سونيا �سليمان كليب عبيدات
�صفاء عبد اهلل �صالح البدر حممد يو�سف ح�سن ابراهيم
ع�صمت يو�سف ابراهيم �شخاتره حممود هيثم حممود عو�ض اهلل
عليا حممد ح�سني ال�شكري هادي خليل ابراهيم ابو مين
عوا�صف

حممد

علي

اجلعافره

ذيب

جرادات نبيل

غدير

توفيق

لبنى

ح�سن

مرمي

حممد

عو�ض

منتهى

جميل

�سعيد

�صالح

م�صطفى
داللعه
مهداوى احمد

مو�سى

العالونه

حمافظة معان
�سليمان

جدوع

الغنميني

دبلوم هند�سة االت�صاالت
اقليم اجلنوب
ماهر

احمد

الق�ضاه

