
االسم الرقم
 اماني عوض سلیم عزام1
اباء كمال صالح قشمر 2
اثار یاسر إبراھیم بركات 3
احمد ادریس احمد مفارجة 4
احمد قاسم مصطفى عودة5
احمد نضال نایف خراز 6
اخالص ادیب فایق عرار7
اریج فالح مصلح راشد8
اسراء احمد یوسف صوالحة 9

اسراء اكرم محمد عطار10
اسراء جھاد احمد قشوع 11
اسراء شاكر زكي الجالد12
اسراء مصطفى یوسف زبیدیھ13
اسماء یوسف ذیاب مناصرة 14
اسیل خالد سعید إسماعیل 15
اسیل علي مثقال بركات 16
اشراق یوسف حسن عبد الرازق17
اشرقت شاھر محمد زكارنة 18
اعتدال عبد الكریم حسین نافع 19
افراح حسین عبد اللطیف عبد الرحمن 20
افراح محمد عمر ابو ربیع 21
االء أنور یوسف عقل22
االء حمدي حافظ حسونة  23
االء راضي عمر ناصر 24
االء سلیم عبد معالي 25
االء عبد هللا احمد الغورنة26
االء علي محمد خاطر27
االء عوض هللا حافظ ریماوي 28
االء فایق عبد الھادي مشعل 29
االء فایق فارس عواد 30
االء محمد محمود بوزیھ31
االء ھارون مصطفى اغنیم 32
البراء جمال صالح علي احمد33
الھام احمد اذیاب شدفان34

الطلبات المستوفیة الشروط لوظیفة موظف أرشیف اعالن 2/2018
امتحان الكتروني بدیوان الموظفین العام ووزاة االتصاالت

یوم الثالثاء الموافق 24/7/2018
الجلسة األولى في دیوان الموظفین من الساعة 9-10 صباحا



اماني نمر حج علي 35
امجد عبد الكریم محمد بشارات 36
امجد عماد محمد صوص 37
امل حسین شریف فشافشھ38
امنة امین إبراھیم زید 39
امنة محمد إسماعیل نمر 40
امنھ طارق حسن شتیھ41
امنھ نبیل بني عوده 42
امیر فخري عبد الرحمن عبد الرحمن43
امیره وفیق قاسم مصلح44
انتصار محمد حافظ دحادحة 45
انس حسن احمد بدران46
انس سمیح احمد القوع47
انغام محمد علي الفقیھ 48
انوار احمد علي غلیون49
انوار اسماعیل عبدهللا عفانة 50
انوار محمد حسین ابریغیث 51
اھاال زكي محمد كعكاني52
ایات ناصرمحمد  یوسف 53
ایاس نبیل نعیم عوده 54
ایة خیري امین طھ55
ایة عبد الرحمن یونس الرجوب56
ایة مازن سلیم عباھرة 58
ایة ھالل محمود سنونو 59
ایسر عبدهللا عطا شتیة 60
ایسر فوزي فایز دروبي 61
ایمان محمد طھ غیاضة62
ایمن محمد رضا ابو سالمة 63
ایمن محمد سعید السعد 64
ایناس تیسیر رضا ماضي 65
ایھ نھاد محمد زیدان66
ایھ یوسف عبد هللا السویطي67
ایھم طاھر زھدي عبد المجید 68
إباء موسى محمد عبیدیة69
إبراھیم خالد محمود عصیده70
إبراھیم سھیل إبراھیم خریشة 71
إبراھیم نادر مصطفى راشد72
إسماعیل نعیم إسماعیل مطر73
إیمان محمد كامل العبادي74
إیمان محمدمثقال حجاج75



إیمان نجیب محمد صوالحھ76
إیناس عبد القادر أحمد الفیشاوي77
إیھاب محمد أحمد رزق هللا78
أحالم محمود موسى عثمان79
أحمد اكرم فخري جبر80
أحمد روحي ثروت زیادة81
أحمد فیصل عبد الكرم بدران82
أحمد محمد مصطفى صالح83
أحمد محمود محمد العالم 84
أحمد نائل نظمي بني نمرة85
أحمد یاسر أحمد عویس86
أحمد یوسف رشید یعاقبھ87
أروى طالب سلیمان قیسیھ88
أریج عبد هللا إبراھیم صالح89
أریج قاسم محمد القرواني90
أریج محمود سعید عوض هللا91
أزھار عمر عادل دار یحیى92
أسامة احمد عبد ارحیم دروبي 93
أسامة حمدان سلیمان مھر94
أسماء صالح راتب عاصي95
أسماء فخر عودة سلیمة96
أسماء محمود محمد عثمان97
أسماء یوسف محمد عبد هللا 98
أسید محمد شاكر بدریة99

أسیل ناصیف رجا بایر100
أسیل نظام سالم غنیم101
أكرم حافظ عبد الرحمن عوض102
أمالیا توفیق عبد الرحمن حمایل 103
أمل حسن عباس طھ 104
أمل زكي محمد طنیب105
أمل محمود ابراھیم شري106
أنصار حجازي محمد اطمیزي107
أنھار عارف حسین أبو أسعد 108
أیة مصطفى محمد حسان عیاش109
أیوب عبد الكریم محمد سعید نجار110
بتول جمیل شریف عرام111
بدور عبد هللا محمد برغوثي112
بردیس جمیل شریف ماضي113
بشار حسام جابر الناجي114
بالل علي ھشام عثمان115



بلقیس تیسیر ابراھیم قاسم 116
بنھا عامر إبراھیم أبو حجلة117
بھاء شاھر إبراھیم بركات118
بھاء محمد إبراھیم دریدي119
بھیھ أحمد حسني األشقر120
بیان أحمد عبد العزیز نخلة 121
بیان عوني عبد القادر محمد عوض122
بیان مفید محمد سایس123
تحریر محمد اسحق دیك124
تحریر محمد مصطفى بزار 125
تسبیح محمد إبراھیم ملحم126
تسنیم عثمان محمد سلیمة127
تغرید خلیل ابراھیم الحنیني 128
تغرید نظمي شریف طنبوز129
تمارا صدقي صالح ابسیسھ130
تماضر بقمحمد محمود نجدي131
تمام یسري حسم طھ132
تھاني محمود أحمد إبراھیم133
ثائر أسامة علي أبو حنانة134
ثائر یاسر إبراھیم قطاوي135
ثائرة فایز عودة عرباسي136
ثناء ناصر عثمان فقیھ137
جلیانة ایمن حسین یوسف138
جمانة كاید محمد جنازرة139
جمیلة حسن فضل كتانة140
جنان بسام محمود مناصرة 141
جھاد حاتم یعقوب یعقوب 142
جھاد فارس ماجد صالح الدین143
جھاد محمد جمیل سیف 144
جھاد مراد ثابت الخطیب145
جوى صالح صالح حبایب146
حازم إیھاب بركة 147
حازم عبد هللا عبد الرحیم عمر148
حذامة فھمي عبد القادر الساحلي149
حسن أحمد حسن عدس150
حال عبد السمیع جودت خلیفة 151
حمزه مأمون حسن شتیھ152
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