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اإعالن �ضادر عن ديوان اخلدمة املدنية

مو�سى يو�سف  ر�سمي  �سامي 
م�سامله احمد  ابراهيم  مالك 

امليكانيكية الهند�ضة  بكالوريو�ص 
اجلديدة الرمثا  بلدية 

عبداهلل عي�سى  عبداهلل  الدين  جالل 
احلميدي �سامل  مروان  �سلمان 
العزيز العبد  حممد  نا�سر  حممد 
طويق الرحمن  عبد  العزيز  عبد  موؤيد 
الزعبي حممد  خالد  هاين 

الظليل بلدية 
ا�سماعيل اهلل  عبد  فواز  ثائر 
احلكوك �سامل  حممد  ثائر 
م�سيمري ابو  �سليمان  عوده  �سامخ 
البلوي �سالمه  فخري  طارق 
عو�ض فار�ض  عمر  عدي 
ابوحمارب حممد  ا�سماعيل  حممد 
وتاأهيل خا�ضة  تربية  بكالوريو�ص 

اربد حمافظة 
الرحمن عبد  بني  حممد  �سلطان  احمد 
ك�سا�سبه احمد  علي  احمد 
عبابنه علي  حممد  ا�سامه 
�سواعي احمد  حممد  ح�سام 
زعارير احمد  ح�سني  ر�ساء 
م�سامله خلف  عمر  �سماح 
�سيني ابو  احمد  القادر  عبد  �سناء 
بكر بني  فالح  القادر  عبد  عالء 
�سالح حممد  عارف  حممد 
عبيدي ا�سعد  الكرمي  عبد  حممد 
ال�سمايل �سليمان  نايف  و�سال 
ربابعه احمد  عبداهلل  يو�سف 

العا�ضمة حمافظة 
الدين جنم  فوؤاد  �سامن  رانيه 
الزعبي عواد  حممد  رانيه 
ا�سماعيل ر�سيد  حممد  رائده 
قب�ساوى ح�سن  توفيق  ربى 
امل�سرى علي  احمد  رغده 
عبيد جميل  خلف  رهام 
الفاعورى م�سطفى  فهد  رمي 
اهلل عطا  جمال  روحي  �سريين 
�سعده ابو  حممد  جمعه  عبري 
املحاميد دهام  �سبحي  فاطمه 
ب�سر كامل  وراد  فاطمه 
اللحام ملحم  الرزاق  عبد  فدوى 
اخلزاعله قبالن  حممد  فوزيه 
�سلبي الرحيم  عبد  خالد  مرمي 
احلديدي م�سطفى  خالد  نرميان 
ال�سويطي �سالمه  حممد  ن�سرين 
القادر عبد  حممود  �سالح  نظميه 
الهرميي حمد  امني  هبه 

ال�سمادى ح�سن  احمد  لبنى 
بعريات احمد  ح�سني  لقاء 
الفريحات احمد  مفيد  ملي�ض 
عفيف ح�سني  علي  منال 
العنانزه عبداهلل  العزيز  عبد  وزيره 

مملكة
جلبو�ض ابو  ح�سني  �سافع  احمد 
عرقاوى حممد  م�سطفى  احلليم  عبد 
م�سعود حممد  امني  حممد  عالء 
�سماره حممد  اهلل  عبد  علي 
املالحمه م�سلم  الرحيم  عبد  نايل 

واملعلومات املكاتب  ادارة  دبلوم 
و�ضط اقليم 

ال�سديفات حممود  الدين  عالء  ابراهيم 
عقاب ابو  عاي�ض  با�سم  حممد 

الزرقاء حمافظة 
قطام ابو  �سالمه  عي�سى  خليل 

الطفيلة حمافظة 
الزغيبات حممد  �سليمان  احمد 

العا�ضمة حمافظة 
امل�سعور �سبحي  عماد  خالد 
الن�سويه حممود  حممد  رائد 
املنا�سره حممود  ا�سماعيل  عمر 
احلر احمد  الكرمي  عبد  ماجد 
علقم توفيق  حممد  مالك 
املح�سن حممد  ح�سن  حممد 
حامد حممد  فتحي  حممد 
الزبيدي م�سطفى  هاين  حممد 
عواد ابو  علي  احلاج  يو�سف  حممد 

املكاتب  ادارة  بكالوريو�ص 
واملعلومات
و�ضط اقليم 

حامد القادر  عبد  حممد  ابراهيم 
احلوامته �سليم  خليل  احمد 
احلمود حممد  ابراهيم  امين 
اجلنيدي العظيم  عبد  فواز  الدين  بهاء 
�سريه عبد  وليد  ثامر 
امل�سارفه حمدان  يو�سف  زيد 
اخلوالده �سحاده  احمد  علي 
خرمه ابو  خليل  الفتاح  عبد  عمار 
الزيادات مو�سى  احمد  و�سام 

الر�ضا�ص ام  بلدية 
اجلربان احمد  ن�سار  تهاين 

التنموي البرتاء  اقليم 
وال�ضياحي  

النوافله علي  حممد  اماين 
النوافله خليل  اهلل  �سيف  حنان 
احل�سنات مو�سى  احمد  عائ�سه 
احل�سنات احمد  عوده  عزه 
النوافله ح�سن  احمد  نوال 
اخلاليفه اهلل  دخيل  �سليمان  ي�سرى 

املعمارية الهند�ضة  بكالوريو�ص 
اجلنيد بلدية 

املومني اهلل  �سيف  خالد  تقى 
الكرزون جمعه  هاين  روند 
املومني قا�سم  �سعيد  �سند�ض 
املومني اهلل  عبد  املوىل  عبد  حممد 
اخلزاعله عقله  رائد  مي 

اجلديدة اجليزة  بلدية 
العتوم احمد  اهلل  عبد  هديل 

واملن�ضية الزعرتي  بلدية 
الفواعره خليف  احمد  خالد 

ال�ضعلة بلدية 
الربيع احمد  ريا�ض  رزان 
طوالبه احمد  ابراهيم  �سلمى 
العمور حممد  زياد  �سهد 

الفحي�ص بلدية 
بدر عي�سى  با�سم  دياال 
غطا�ض ا�سكندر  �سوقي  �سايل 
احلدادين �سالمه  با�سم  �سند 
جوده ابو  جري�ض  عوين  النا 
اجلري�سات اليا�ض  مر�سي  جمد 
النويران ف�سيان  جري�ض  مرح 

اجلديدة املزار  بلدية 
العوران علي  حممد  ت�سنيم 
طوالبه حممود  حممد  جوانا 
الغرايبه احمد  حممد  رجاء 
الزعبي حممد  ن�سرى  زينب 

دبلوم ادارة اعمال
و�ضط اقليم 

الددا م�سلم  مو�سى  امريه 
ال�سويدى علي  عبد  حنان 
الداغ�ض علي  عبدالهادي  منال 
العزه حممود  الفتاح  عبد  جنالء 

اجلديدة احل�ضينية  بلدية 
اجلازي في�سل  طالل  اخال�ض 
ال�سباحيني العزيز  عبد  �سامي  �سفاء 
ال�سميحيني عطيه  �سعري  عبري 
اجلازي حممد  فار�ض  فدوى 
اجلازي نزال  عبداهلل  هند 

الظليل بلدية 
�سموط عليان  حامد  حياه 
الباز يا�سني  حممد  منال 
مرعي حممد  راجي  ناديا 
العرافني �سالم  حممود  نوال 
النويري ح�سن  طالب  هديل 

برما بلدية 
خري�سات الرحمن  عبد  عليان  اماين 
العالونه حممد  عمر  جنوه 

عجلون حمافظة 
الفريحات �سامل  مازن  احمد 
�سهابات ف�سل  جميل  احمد  اميان 
�سويات بركات  حممود  رنا 
الطيفور علي  زاهي  �سائده 
املومني علي  م�سطفى  �سمر 
فريحات احلميد  عبد  �سفيق  �سو�سن 
عناب ابو  حممود  احمد  فوزيه 

واعالم/ �ضحافه  بكالوريو�ص 
الت�ضال وتكنولوجيا  الإعالم 

مملكة
العمرى ح�سني  ه�سام  بالل 
�سباح م�سعود  فائق  با�سم  خالد 
ربابعه علي  تركي  النا�سر  عبد 
قاقي�ض م�سطفى  احمد  عدي 
احلم�سي العزيز  عبد  منري  عمر 

حما�ضبة بكالوريو�ص 
ال�ضمالية البادية 

خالد بني  هزاع  ح�سني  عماد 
احل�ضا بلدية 

البطونيه هوميل  علي  دالل 
ال�سواويه كايد  ن�سار  رمي 
الهوامله م�سند  عقله  عهود 
منتهى �سامل �سليمان العرجان ال�سواويه
املراعيه حممد  �سليمان  نوره 
ال�ستيويني �سليمان  ح�سن  هديل 

واملن�ضية الزعرتي  بلدية 
النهود قبيل  عواد  ابراهيم 
الفواعره مقبل  عبيد  احمد 
الفواعره نايف  درزي  عالء 
املزاوده نا�سر  عو�ض  علي 
النعيمي حممد  قا�سم  مي�ساء 

العامريه بلدية 
ال�سكران اليف  را�سي  االء 
العطايا دحل  مف�سي  دالل 
امل�سلم زعل  علي  فاطمه 
رم�سان حممود  عبا�ض  مرمي 
ال�سموط ادهيم�ض  م�سلم  م�ساعل 

الفحي�ص بلدية 
احلجازين جميل  توفيق  اينا�ض 
احلجازين خليل  اهلل  عبد  بتول 
�سامل يو�سف  عالء  حنني 
زيادات �سالمه  عي�سى  �سالمه 
الزعبي احمد  احلميد  عبد  �سروق 
داود ف�سيان  عايد  عبري 

الر�ضا�ص ام  بلدية 
العيفه �سراري  حممد  انفال 
الكعابنه فرج  حممد  ايه 
الدهام�سه من�سور  �سامل  بثينه 
الزيدان خلف  حممد  جيهان 
املناحي عطوي  حممد  �ساجده 
النيف اليف  خالد  عمرو 

ها�ضم بني  بلدية 
عليم ابو  احمد  طالب  ا�سراء 
ال�سحيم �سامل  ج�سعان  �سلمان 
ال�سحيم �سامل  ج�سعان  �سبلي 

حممود حممود  رائد  حممود 
�سايف فوؤاد  حممد  معاذ 
�سمرين بدر  ماهر  يحيى 

مادبا حمافظة 
الدعام�سه ربحي  حممد  زيد 

معان حمافظة 
الغنميني حممد  احمد  ابراهيم 
البدور احمد  جهاد  ايهم 
الغنميني حممد  احمد  يعقوب 

املدنية الهند�ضة  دبلوم 
اجلديدة الرمثا  بلدية 

الداود حممد  النا�سر  عبد  حممد 
الكربى الطفيلة  بلدية 

القطيطات حماد  عدنان  احمد 
ال�سوالقه البلمان  احمد  �سامل  ا�سالم 
الزرقان ابراهيم  يا�سني  ا�سماء 
احلناقطه ابراهيم  ناجي  ايات 
الفريجات ربه  عبد  �سالمه  بيان 
ال�سباطات خليل  حممود  رزان 
القرعان ابراهيم  حممد  غدير 
الربيحات احمد  علي  هديل 
ال�سوالقه البلمان  عيد  ال�سالم  عبد  هيا 
ال�سوابكه احممد  �سليمان  يزن 

الظليل بلدية 
ولويل ذياب  ا�سعد  احمد 

الفحي�ص بلدية 
النابل�سي مو�سى  بدر  �سهام 

اجلديدة املزار  بلدية 
جراح قا�سم  حممد  قي�ض 

الدويخ �سامي  فايز  ليث 
ال�سحيم �سالح  اهلل  �سيف  م�ساعل 

التنموي البرتاء  اقليم 
وال�ضياحي  

العاليا مو�سى  حممد  ا�ستربق 
اخلاليفه اهلل  دخيل  رجا  ا�سراء 
الروا�سيه حميد  احمد  افنان 
اخلليفات حممد  ابراهيم  االء 
النوافله هارون  حممد  ايات 
الروا�سيه حممد  عبا�ض  اينا�ض 
الفرجات حممد  غ�ساب  حنني 
امل�ساعله مو�سى  حممد  خلود 
ال�سعيدات خليل  احمد  ربيعه 
ال�سالمني اهلل  عبد  م�سطفى  �سفاء 
الفرجات مو�سى  نا�سر  عبري 
النوافله اهلل  عبد  حممد  فاتن 
النوافله مو�سى  خليل  مروان 
النوافله عيد  خالد  منار 
اخل�سمان حممد  هاين  منال 
اخلليفات �سلمان  احمد  نور 
النوافله اهلل  عبد  حممود  وجدان 
النوافله حممد  ب�سام  والء 
الن�سرات هارون  مو�سى  والء 

والدفيانه �ضبحا  بلدية 
الزيادنه مو�سى  اهلل  عبد  انوار 
املخاريز كاين  مزكي  اينا�ض 
الرخاء �سليمان  طراد  بدر 
املا�سي خازر  حممد  جالل 
ال�سرديه واكد  حممد  حنان 
ال�سرديه حممد  �سليمان  ن�سرين 
العي�سى عوده  اهلل  عبد  يزن 

حمافظة اربد /  لواء الرمثا
ار�سيدات الرحيم  عبد  رفعات  ا�سماء 
مقدادي م�سطفى  ح�سني  ربا 
الفتاح عبد  حممد  ح�سن  رغد 
ال�سمري اهلل  عبد  حممد  رقيه 
ال�سبول حممد  ب�سام  �سلفانور 
جراروه علي  حممد  منتهى 
اجلياتنه مذيب  حممود  والء 

حمافظة اربد / لواء الغوار 
لية ل�ضما ا

العزام �سعيد  ح�سني  ابراهيم 
ال�سوبكي احمد  خالد  جهاد 
ال�سوبكي �سلمان  ا�سماعيل  رائد 
القيام خليل  م�سطفى  اهلل  �سيف 
جهجاه ابو  اللطيف  عبد  ح�سن  اللطيف  عبد 
العالونه م�سطفى  ا�ستيوى  م�سطفى 
الرياحنه مر�سد  علي  الدين  نور 

والدفيانه �ضبحا  بلدية 
ال�سامي �سالمه  خالد  �سالح 

اجلديدة موؤاب  بلدية 
الطراونه عبد  ذيب  او�ض 
الطراونه حممد  عمر  ب�سار 
الطراونه اهلل  عبد  الهادى  عبد  �سهد 
الطراونه اهلل  عبد  جمال  عباده 
الق�ساه اهلل  عبد  علي  اهلل  عبد 
الطراونه حممود  احمد  حممود 

حما�ضبة دبلوم 
و�ضط اقليم 

الغزاوى �ساكر  مروان  ب�سار 
احلاج عي�سى   ح�سن  حممد  جالل 
عالن مو�سى  حممد  �سامر 
ق�س�ض حممد  طالب  عالء 
رزق حممد  مو�سى  فاخر 
البطران حممد  ربحي  فادي 
جروان منر  طراف  خري  حممد 
فرا�ض ابو  مو�سى  �سالح  حممد 
احلاليقه جربيل  فتحي  حممد 
ليل ابو  علي  حممد   ح�سام  منذر 
جابر ابو  احمد  عزمي  وائل 

اجلنوبية البادية 
عطيه بني  خلف  انور  جميله 
احلميدات فراج  علي  رنا 
ال�سلبي عيد  حممد  روان 
قا�سوم ابو  عيد  �سامل  �سحر 
ال�سعيديني �سالمه  عو�ض  عليا 
املراعيه هوميل  �سامل  جناح 
ال�سميحيني �ساحي  عواد  هدى 

ال�ضونة  لواء   / البلقاء  حمافظة 
اجلنوبية

عوده بني   غريب  ح�سن  حنني 
اخلليفات اهلل  عبد  احمد  روؤيا 
�سماح عبد الرزاق عبد الكرمي الرحامنه
البداوى ح�سني  حممود  غاده 
املعاعيه مفلح  ذيب  مها 

الكرك حمافظة 
الروا�سده عطا  خالد  احمد 
الك�سا�سبه فالح  خالد  احمد 
املعايطه حممود  علي  احمد 
الطراونه احمد  يا�سني  احمد 
القروم عوده  زكي  ا�سراء 
احلطيبات مطيع  حممد  ا�سراء 
املطارنه مطري  يا�سر  االء 
املعايطه خلف  عويد  اماين 
املبي�سني حممد  الرحيم  عبد  امينه 
البطو�ض عقله  را�سي  ان�ض 
الب�ساب�سه نهار  عايد  اي�سر 
النواي�سه �سامل  مرتوك  امين 
القراله يو�سف  طلعت  اينا�ض 
الك�سا�سبه العزيز  الكرمي عبد  بيان عبد 
العبادى مو�سى  ابراهيم  جمانه 
الطراونه ابراهيم  حممد  حازم 
املريعات احلويل  عيد  عوده  حنان 
العجو داود  �سليمان  داود 
الروا�سده خميمر  نايل  رافت 
املجايل اهلل  مد  خازر  رامي 
املطارنه مطري  يا�سر  ر�سا 
القراله م�سلم  احلفيظ  عبد  رنا 
ال�سمايله الكرمي  عبد  جمال  رهام 
الرياطي احمد  حممود  روزان 
ال�سمايله حممد  اهلل  عطا  زينب 
الطراونه �سليم  حممد  �سلمان 
املالحمه اللطيف  عبد  خالد  �ساهر 
ال�سمور حممد  ماجد  طارق 
الق�ساه اهلل  عبد  حممد  عابده 
الطراونه املح�سن  عبد  خليل  اهلل  عبد 
الروا�سده فالح  كامل  عمر 
ال�سرايره حممود  عواد  فدوى 
املحادين احمد  راتب  لبنى 
موايف خليل  ح�سني  لوؤي 
ال�سرايره �سليمان  حممد  ماجده 
املعايطه علي  عاكف  حممد 
ال�سرايره م�سلم  اهلل  عبد  حممد 
ال�سمور احمد  ال�ستار  عبد  حممود 
ال�سحيمات �سليمان  حربي  مرام 
املعايطه اهلل  مد  امني  م�سطفى 

ال�ضمالية البادية 
الرو�سان حممد  قا�سم  احمد 
العظامات عرقوب  علي  حاكم 
اخلرمان عواد  الكرمي  عبد  �ساكر 
امل�ساعيد فرحان  فارع  عماد 

الو�ضطى البادية 
العيطان متعب  اهلل  عبد  �سيف 
ال�سموط عايد  عطااهلل  حممد 

اجلفر بلدية 
تايه ابو  م�سحي  غديفان  بيان 
التوايهه علي  توفيق  �سلطانه 

ال�ضرحان بلدية 
م�سامله حممد  االله  عبد  افنان 
احلراف�سه عفن  علي  فاطمه 
ال�سرحان فرحان  فالح  فاطمه 
ال�سرحان عبد  �سعدي  مياده 
خالد بني  خالد  ح�سن  نور 
ال�سرعه حممد  احمد  وجدان 

ال�ضراه بلدية 
املهريات ح�سني  �سامل  ا�سالم 
طه ابو  ح�سني  طالب  ا�سالم 
طه ابو  حممد  عبداهلل  منار 

ونايفة ال�ضاحلية  بلدية 
العظامات ثاين  جزاع  امل 
العظامات ثاين  اهلل  عبد  بيان 
ال�سرفات حممد  خليف  عنود 
العظامات خلف  عويد  نعامي 

الهوميل عيال عواد ناجي  مالك �سبحي 
املعايطه �سليم  دريو�ض  منار 
اجلعافره مو�سى  خالد  مهند 
الع�سايله اهلل  عبد  احمد  ن�سال 
النواي�سه الرحيم  عبد  �سالح  هدى 
اجلرادات احمد  ح�سام  همام 
الطراونه عقل  احلكيم  عبد  وعد 
موايف �سامي  ح�سام  وئام 

املفرق حمافظة 
ال�سديفات عي�سى  حممد  رندا 
ال�سعود احمد  حممود  رويده 
ال�سديفات قا�سم  �سالح  عائ�سه 
الزعبي احمد  حكمت  هبا 

جر�ص حمافظة 
ال�سبلي حممد  ها�سم  احمد 
قوقزه نايف  يو�سف  احمد 
احلوامده الرحيم  عبد  مو�سى  ا�سالم 
احلوامده اهلل  عبد  �سالح  امل 
العتوم حممد  علي  بثينه 
جرن حممود  عامر  بالل 
علي ال�سيخ  خالد  حممد  خوله 
الكيالين زيد  عادل  لوؤى  حممد  روان 
الزعبي عقله  ون�ض  �سمريه 
لباد ابو  �سعيد  فايز  �سو�سن 
احلراح�سه حممد  عادل  �سالح 
عبد الرحيم احمد عبد الرحيم الروا�سده
لباد ابو  �سالمه  حممد  عدنان 
الرما�سنه ابراهيم  انور  الدين  عالء 
القي�سي الفتاح  عبد   حممد  عمار 
القوقزه جرب  م�سطفى  عمر 
قوقزه م�سطفى  مو�سى  كفى 
حوامده مو�سى  ح�سني  حممد 
اهلل دخل  حممد  م�سطفى  حممد 
احليارى حممد  ابراهيم  مديحه 
عماوى عواد  خالد  مراد 
الرحيمي �سالح  عمر  هند 

مادبا حمافظة 
من�سور حممد  يو�سف  احمد 
الزعريات فهد  علي  ا�سامه 
احلناحنه حممد  حمد  ا�سرف 
املرا�سده حممد  علي  اماين 
ابوعمران جميل  حممد  اياد 
القطافني �سامل  ا�ستيوي  امين 
الدعام�سه جميل  فايز  جميل 
احلباب�سه قطي�ض  �سحاده  حمزه 
الع�سراوي حممد  حممود  حمزه 
بركات الفتاح  عبد  حممد  �سوزان 

الظليل بلدية 
ال�سواهني عليان  ها�سم  اماين 
عقل احمد  املعطي  عبد  خديجه 
العو�سات جمعه  حممد  خديجه 
�سمره ح�سني  خالد  �سجى 
م�سطفى ابو  حممد  �سليمان  فاطمه 
احلبانني حممد  �سالمه  ن�سرين 
عوده حممد  احمد  نور 

الكفارات بلدية 
عبيدات علي  حممد  ايه 
ال�سخني احمد  الرحمن  عبد  متارا 
عبيدات مفلح  فايز  كفى 
ار�سيدات غازى  عرب  الرا 
حجات حممد  الكرمي  عبد  ماريانا 
الاليف عيفان  ر�سوان  منال 

الب�ضاتني ام  بلدية 
الفقراء املح�سن  عبد  علي  زينب 
رداد حممود  حممد  فرا�ض 
ال�سهوان عارف  ب�سام  فرح 
العويدي حممود  احمد  موؤيد 
الفالح حممد  ع�سام  مني 
الربايعه بركات  �سفيان  والء 

برما بلدية 
الزعبي اهلل  عبد  احمد  اميان 
ال�سبيح حممد  عقاب  �سحر 
اجلربه يو�سف  حممد  �سحي 
احلناتله �سامل  احمد  فاطمه 
ال�سالمات الهادي  عبد  الرحمن  عبد  ماجده 
الزعبي اهلل  عبد  احمد  نور 

جعاره حممد  �سميح  طارق 
الفايز ملوح  ثامر  عبري 
عوي�سه احمد  العزيز  عبد  الدين  عالء 
عوده ابو  حممود  خالد  علي 
ال�سقور جملي  �سامل  علي 
ال�سعرا حممد  علي  فواز 
طريف بن  �سليمان  تركي  حممد 
ال�سوابكه عي�سى  �سامل  حممد 
جرب حممد  عمر  حممد 
نبهان جميل  فايز  مهند 
كايد ر�سدى  م�سعود  هنادى 
العنقي احمد  �سليمان  وائل 
هدبه ابو  فهمي  ب�سام  وفاء 
الواوي ذيب  خري  يو�سف 

حمافظة معان / لواء البرتاء
النوافله مو�سى  عايد  امل 
العو�سات اهلل  �سيف  نواف  �سفاء 
الروا�سيه عقيل  ناجح  عائ�سه 
فريحات حممد  بركات  عليا 
النوافله �سليمان  احمد  نهيل 

املعلومات  نظم  بكالوريو�ص 
الدارية

بلدية المري احل�ضني بن عبداهلل
ال�سرعه حما�سن  حامد  احمد 
امل�ساعيد احميد  نزال  الهام 
العي�سى م�سند  هزاع  ايات 
ال�سياب ح�سن  حممد  براءه 
امل�ساعيد ار�سيد  فالح  عهد 
احلراف�سه من�سور  احمد  مالك 

ال�ضرحان بلدية 
ال�سليم علو�ض  حممد  اأثري 
الزعيم عطااهلل  كامل  االء 
ال�سرعه ح�سني  علي  اميان 
ال�سرحان بدر  علي  بدور 
ال�سرحان �سامن  احمد  �ساجده 
عقله علي  طايل  هبه 

اربد حمافظة 
اخلليلي توفيق  حممد  الرزاق  عبد  ر�سا 
املنا�سره حممد  علي  ر�سا 
�سطناوى ر�سوان  املهدى  عبد  روال 
حيدر حممد  فوزى  �سذى 
العزام حممود  عدنان  غدير 
احلالحله احمد  نايف  ماريا 

البلقاء حمافظة 
الك�سواين م�سطفى  حممود  اروى 
الغنانيم �سامل  �سليمان  ا�سماء 
�سعبان ا�سماعيل  عزمي  اميان 

والدفيانه �ضبحا  بلدية 
الفواز اهلل  عبد  ذعار  اماين 
الفواز حممد  فيا�ض  ردينه 
م�ساعيد حممد  احمد  فاتن 
ال�سرديه حممد  عيد  فاطمه 
معايل حممود  علي  جناه 
ال�سرديه خلف  مكحول  هند 

فحل طبقة  بلدية 
ال�سمران �سليم  جمال  اروى 
حران خلف  حممد  اماين 
الرياحنه اهلل  عبد  فرحان  جهاد 
عا�سور را�سد  ادم  روان 
ال�سكر ابو  ح�سن  مو�سى  �سايف 
الطعاين خالد  زيد  عبله 
املراونه حممود  احمد  عال 
خملوف حممد  فتحي  عليا 
الوادي فايز  خلف  فكتوريا 
جمدالوي �سعد  ما�سي  ناديه 
الدخيل حامد  نعيم  نور 
�سرحان خ�سر  حممود  هديل 

اجلديدة موؤاب  بلدية 
البياي�سه مو�سى  ح�سني  ر�سا 
البطو�ض احمد  زكريا  رندا 
البطو�ض م�سلم  حممد  فاطمه 
ال�سلوح مزلوه  حممد  منريه 
املواجده ال�سرارى  �سامل  مي�سون 
الربيكات علي  حممد  نوال 

العوامله الرحيم  عبد  م�سطفى  بتول 
جلمه ابو  احمد  �سليمان  حنان 
العزب املجيد  عبد  عوين  ريف 
هزمي ابو  احمد  حممود  النا 

مملكة
ريان ابو  حممد  جمال  ابراهيم 
النويرى يو�سف  �سالمه  ابراهيم 
م�ساقبه مطلق  حممد  ا�سامه 
�سيخه حممود  يا�سر  امين 
اخلطيب علي  احمد  بالل 
غبون حممد  فوؤاد  ح�سام 
كراد�سه فرح  اليا�ض  لوؤي 
ال�سوامله راغب  بكر  حممد 
الرمياوي طلبات  عثمان  حممد 
اجلراح ر�سوان  م�سباح  نور  حممد 
البدور حممد  و�سفى  حممد 
عيد ابو  �سليمان  ح�سن  معتز 

 / كهربائية  هند�ضة  بكالوريو�ص 
القوى هند�ضة 

اجلديدة املزار  بلدية 
احل�سنى ابو  احمد  علي  احالم 
درادكه ح�سني  تي�سري  االء 
اجلراح حممد  ر�سوان  رافت 
اجلوارنه حممد  علي  �سامر 
اجلراح ح�سني  �سبحي  عاطف 
اجلوارنه علي  عمر  عمار 

الر�ضا�ص ام  بلدية 
العرامني حممد  �سليمان  �سريين 
العيطان مليح  حممد  الن�ساء  فخر 
 / ميكانيكية  هند�ضة  بكالوريو�ص 
والآلت احلرارية القوى  هند�ضة 

الكفارات بلدية 
عبيدات حممود  عدنان  ثامر 
عبيدات �سامل  حممد  ح�سني 
ن�سار ابراهيم  تركي  حوران 
النوتي حممود  فار�ض  رابي 
عبيدات حممد  م�سعل  احلكيم  عبد 
حموري جودت  حممود  منار 

العا�ضمة حمافظة 
ا�سرف ح�سن  في�سل  احمد 
الرتك م�سطفى  �سعبان  با�سم 
قرع ابو  م�سطفى  مو�سى  �سامر 
يا�سني حممد  ابراهيم  طارق 
ال�سردي عبد  حممد  عا�سم 
داود خالد  ابراهيم  فادى 
اجلمال اهلل  عبد  عدنان  معتز  حممد 

اربد حمافظة 
حرب ا�سماعيل  علي  الهام 
الق�سا�ض حممد  غازى  بالل 
الدويري علي  احمد  خوله 
يو�سف الكرمي  عبد  �ساكر  رانيا 
مرجي مو�سى  توفيق  رحاب 
الوديان علي  تركي  �سحر 
فهيد �سليمان  علي  فاطمه 
الكنعان علي  فايز  ماجده 
كليب ح�سن  ح�سني  حممد 
الزعبي حممد  فالح  م�سعب 
الردايده فوزي  اكرم  منال 
ال�سبح خليل  خالد  حممد  منال 
اللطايفه خلف  حممد  ناديه 
م�سطفى احمد  فواز  ناهد 
�سرك�ض احمد  يو�سف  نداء 
�سخني نهار  حممد  هند 

حمافظة اربد /  لواء الرمثا
عوده عارف  حكمت  ب�سمه 
طنا�ض اهلل  عبد  ابراهيم  رانيه 
خ�سان الهادي  عبد  جمعه  رائده 
الب�ساب�سه منري  في�سل  �سوزان 
بزراوي ح�سن  معروف  ليلى 
اخلطيب �سعيد  ح�سام  حما�سن 
مو�سى حممود  حممد  منى 

الو�ضطية لواء   / اربد  حمافظة 
ب�سايره اهلل  عبد  حممد  احمد 
وديان حمدان  �سليمان  حممود 

املدنية                                                                                          اخلدمة  ديوان  رئي�ص 
النا�ضر �ضامح 
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حمافظة الكرك / لواء الغوار 
اجلنوبية

النواي�سه حميده  حممود  احمد 
الدعي�سات فيا�ض  حممد  هايل 

حمافظة الكرك / لواء املزار 
اجلنوبي

العناين احمد  �سامل  ابراهيم 

نوا�ض ابو  ذياب  املنعم  عبد  احمد 

ال�سرايره حممد  عو�ض  احمد 
اخلر�سه ف�سل  يا�سني  احمد 
الطراونه وراد  �سربي  احلارث 
الطراونه كرمي  ريا�ض  �سامر 

الروا�سده مبارك  ال�سالم  عبد  �سريف 

الطراونه حممد  فالح  غيث 

الطراونه حامد  نايل  فار�ض 

ال�سرايره م�سلم  اهلل  عبد  حممد 
البطو�ض حممد  ه�سام  حممد 
الق�ساه احمد  حممد  نزار 

الفايز حممد  طالل  طراد 
الزبن علي  عطا  علي 
االحمد احمد  �سالح  عمر 
عبده داود  فوزي  فرا�ض 
الطيب خليل  حممد  ماجد 
الفايز عيد  عارف  حممد 
ال�سعر ابو  رجب  جميل  الدين  حمي 

التنموي البرتاء  اقليم 
وال�ضياحي  

ال�سالمني علي  حممد  افراح 
اخلليفات كرمي  جربيل  ختام 
ال�سالمني احمد  نبيل  عمار 
اخلليفات حممد  مو�سى  هاجر 

العا�ضمة حمافظة 
قدوم ابو  حممد  عي�سى  احمد 
عاي�سه ابو  حممود  حممد  احمد 
اهلل �سقا  حممد  بكر  ابو  ا�سامه 
ربعي امني  حممد  امني 
طرخان اهلل  عبد   هاين  احمد   امين 
عطون احلافظ  عبد  طه  امين 
احلي عبد  �سادق  حممود  با�سل 
حما�سا را�سد  علي  رافت 
عبيدات �سالمه  �سامي  �سفيان 
حلو�ض نايف  عاكف  �سهاب 
ار�سيد الرحيم  عبد  ح�سن  طارق 
احمد راتب  عادل  ع�سام 
القوا�سمي �سبحي  حممد  عادل  الدين  عالء 
ميمي عي�سى  جنيب  عالء 
ال�سمريي علي  نواف  علي 
ال�سليتي �سامل  حممد  فرا�ض 
عطيه املجيد  عبد  م�سطفى  فوؤاد 
نوا�ض حممود  اللطيف  عبد  مامون 
ر�سيد الرحمن  عبد  احمد  حممد 
حممود �سالمه جميل اجلريري احل�سان
احلاليقه مو�سى  عايد  معت�سم 

حما�ضبة دبلوم 
البلقاء حمافظة 

�سنجق حممد  �سنجق  اماين 
حنان حممد حممود ابو ع�سبه الرحاحله
اخلري�سات حممد  زعل  خلود 
العدو�ض ابو  عي�سى  رومل  �سكينه 
رحامنه عو�ض  هالل  �سكينه 
ع�سيبه ابو  عواد  �سليم  نايفه 

ال�ضونة  لواء   / البلقاء  حمافظة 
اجلنوبية

ح�سان ابو  احمد  نواف  احمد 
العونه م�سلم  ح�سن  ثائر 
القريناوي الكرمي  عبد  جمال  عماد 
بنات عي�سى  كمال  عمر 
النواجي حممد  ابراهيم  يو�سف 

العقبة حمافظة 
حرب القادر  عبد  حممد  ا�سالم 
اجلالد حممد  خالد  امال 
معيتق ابو  حممد  احمد  امل 
�سبان عادل  ابراهيم  جنوى 
الكباريتي احمد  ماأمون  نوزت 
هديل عبد الفتاح عبد الرحمن احلروب
كوكاز اهلل  عبد  حممود  يو�سف 

وتقومي قيا�ص  ماج�ضتري 
و�ضط اقليم 

العمايره حممد  ا�سماعيل  اخال�ض 
الفتياين مو�سى  �ساهر  حممد  ح�سام 
بهاء ابو  ح�سني  حممد  خالد 
غزاوي خالد  عدنان  دينا 
ال�سهاب �سالح  حممود  رامي 
احللو القادر  عبد  م�سطفى  رميا 
اخلطيب فوؤاد  يون�ض  اهلل  عبد 
املومني جنيد  هاين  امني  حممد 
ابراهيم اهلل  عبد  مروان  حممد 
داود ابراهيم  نا�سر  حممد 
الوحيدى الرحمن  عبد  حممد  معت�سم 
الوحيدي الرحمن  عبد  ابراهيم  منار 
اهلل عو�ض  ابراهيم  مو�سى  منى 
�سم�سم احمد  حممود  مي�ساء 

اعمال ادارة  بكالوريو�ص 
و�ضط اقليم 

احل�سبان مو�سى  �سالح  امل 
جمدالويه عثمان  حممد  ختام 
املذكر خمي�ض  حممود  �سحر 
الكلوب عقله  حممد  �سناء 
النجادا فليح  احمد  �سباح 
ال�سوابكه نزال  علي  مي 

اجلديدة اجليزة  بلدية 
الدمي�سي م�سطفى  اللطيف  عبد  احمد 
الزبن من�سور  هايل  برج�ض 
ح�سام الدين عثمان م�سطفى ابو �ساوي�ض
الزبن جرمان  علي  خالد 
الدهمان فريح  خلف  زياد 
احلامد غالب  حميدي  زيدان 
الفايز نايف  عارف  �سطام 
الفايز جنيب  ابو  الدبوبي  غازي  �سالمه 
الدهام�سه حممد  عواد  �سدام 
الكرمي مطاوع  حممد  �سياء 

لواء ق�ضبة   / الكرك  حمافظة 
الكرك

احللو منر  جميل  احمد 
ال�سمور احمد  ال�ستار  عبد  احمد 
املعايطه حت�سني  احمد  �سفيان 
اجلراجره ح�سن  مو�سى  عثمان 
املجايل املعا�سفه  حممد  حامت  حممد 

عجلون حمافظة 
الق�ساه م�سطفى  �سعيد  اروى 
�سقاح يو�سف  طعمه  الهام 
الفريحات �سليم  احمد  حنان 
فريحات ح�سن  اهلل  عبد  ختام 
الق�ساه احمد  عبداهلل  خوله 
الق�ساه حممد  علي  خوله 
العرود نهار  يو�سف  روزان 
املومني اهلل  عبد  احمد  �سهناز 
الزغول ربه  عبد  نعيم  فاديه 
فواز بني  اهلل  عبد  علي  فاطمه 
مومني حممد  عمار  ليايل 
فريحات حممد  احمد  موزه 
عطا بني  ابراهيم  حممد  هبه 
الفريحات علي  توفيق  يا�سمني 

ال�سبع م�سطفى  خليل  موؤيد 
حممد كامل  جميل  نادر 
عبيد م�سطفى  عامر  وجدي 

والن�ضاءات البنية  بكالوريو�ص 
و�ضط اقليم 

احلياري �سالمه  حممود  حمزه 
احلوارات احمد  علي  ر�سا 
�سعدون �سعدون  هادي  رنا 
عمايره �سليمان  �سعد  �سناء 
امل�ساروه ن�سر  احمد  فداء 
حمداهلل منر  مر�سد  وفاء 
املهريات اهلل  عبد  �ساهر  ياره 

اجلنيد بلدية 
م�سطفى حممد  ظاهر  رامي 
املومني حممود  عادل  رناد 
العمري علي  ح�سني  �سوزان 
جلبان ابو  �سالح  عمر  عالء 
املومني اهلل  عبد  احلميد  عبد  معتز 

اخلالدية بلدية 
اخلالدي نزال  خالد  ابراهيم 
النعيم رويلي  ممدوح  احمد 
اخلالدي مو�سى  عدنان  حكمت 
خالد بني  حممد  با�سم  حنني 
م�سطفى علي  عدنان  دعاء 
امل�ساعيد ربه  عبد  تي�سري  حممد 

ونايفة ال�ضاحلية  بلدية 
ال�سبيب ركاد  حاب�ض  هديل 

العامريه بلدية 
ال�سبيح �سليويح  حممد  عمر 

الر�ضا�ص ام  بلدية 
الهقي�ض ال�سحيم  �سامل  اجمد  زين 
ال�سحيم حويل  خالد  �سهد 
الهوانيه فالح  �سلمان  في�سل 

الوليد بن  خالد  بلدية 
الع�سل ابو  خالد  عمر  ابراهيم 
النعوا�سي حممد  �سليمان  جعفر 
النعوا�سي علي  حممد  زيد 

مادبا حمافظة 
م�سرتيحي حممد  زيد  با�سم 
اهلل جاد  اهلل  جاد  عثمان  حمزه 
حليه ابو  �سليمان  ا�سماعيل  حممد 
جوده ابو  يو�سف  عليان  حممد 
املطريات مزعل  علي  ممدوح 

مملكة
ال�سخني حمود  حممد  �ساهر 
مقبل ال�سيخ  اهلل  عبد  حممد  اهلل  عبد 
كليب ح�سن  ح�سني  حممد 
قزق ا�سعد  ابراهيم  حممود 
حليمه علي  ح�سونه  حممود 
�سالمه بني  عقله  احمد  معاذ 

وم�ضادر  وتوثيق  مكتبات  دبلوم 
ومكتبات تعليمية 

الر�ضا�ص ام  بلدية 
النبع عايد  مهل  حميدي 
حجزه ابو  �سالمه  �سياح  �سعود 
العهد عادي  مهدي  عادل 
حجزه ابو  خلف  م�سمح  نايف 
خ�سري جرمان  اهلل  �سيف  وعد 

ا�سماعيل ابو  يعقوب  حممد  �سروق 
امللكاوي عمر  مامون  �سهيب 
ملكاوي ابراهيم  الدين  ح�سام   والء 

الكورة رابية  بلدية 
م�ساعده �سالح  با�سم  اميان 
ال�سطناوى م�سطفى  احمد  جنان 
�سرادقه زايد  ح�سني  حمزه 
القرعان احمد  �سحاده  �سجى 
النوافله حممود  عر�سان  حممد 

والدفيانه �ضبحا  بلدية 
املدارمه عايد  حاب�ض  دعاء 
احلوامده حمود  عواد  رانيا 
العليمات عواد  اهلل  عبد  غيداء 
ال�سرديه عايد  بخيت  و�سن 

اجلديدة موؤاب  بلدية 
الذنيبات ع�سر  ر�سمي  ا�سراء 
الطراونه احمد  ح�سني  امنه 
العبادله حمود  حمد  اهلل  عبد 
احلوراين ح�سني  نبيل  مهند 

الزرقاء حمافظة 
لنب �سب  عيد  انور  ادهم 
العن�ساوي اهلل  عبد  جهاد  اهلل  عبد 
�سعدى ابو  �سوقي  ابراهيم  عالء 
داود داود  قدرى  علي 
�سعيد خالد  حممد  يحيى 
قا�سم عارف  حممد  يزيد 
القريوتي الكرمي  عبد  حرب  يو�سف 

دبلوم علوم احلا�ضب اليل
الفحي�ص بلدية 

حداد جنيب  �سالمه  رميا 
حمافظة اربد /  لواء الرمثا

امل�ساعيد طالل  حممد  امريه 

الرم�سان فالح  عمر  اآيات 
ح�سني نوفان  حممود  �سفاء 
اجليزاوي �سالح  ح�سني  فاطمه 

الدارية املعلومات  نظم  دبلوم 
و�ضط اقليم 

احلديدى الرحمن  عبد  �سعد  اح�سان 
خليل عزيز  حممد  ا�سماء 
الرزاق عبد  اجلواد  عبد  حممد  االء 
�سحاده ابو  الرزاق  عبد  حممد  االء 
اخلراب�سه املجيد  عبد  م�سلح  اميان 
املنا�سري احمد  ناجي  اميان 
ليال ابو  حممود  مرعي  با�سم 
ابوهزمي حممد  �سليمان  بثينه 
�سليم ابو  خالد  حامد  ب�سرى 
الغنميني اهلل  عبد  ح�سني  متام 
الزعبي عواد  خالد  ثروت 
العطيات عبا�ض  احلليم  عبد  خلود 
املنا�سري حممد  حممود  دالل 
النعيمات احمد  اهلل  عبد  �سحر 
الكوفحي حممد  طايل  �سو�سن 
�سالح حممد  داود  �سالح 
ح�سني حممد  عزت  فاطمه 
عليوه حممود  ابراهيم  كوثر 
حيا�سات يو�سف  خالد  لوؤي 

البزور علي  �سالح  نارميان 
البلقاء حمافظة 

كبري ابو  حممد  ح�سن  احمد 
جربان يون�ض  يو�سف  ا�سامه 
الزعبي �سالح  املعطي  عبد  عدي 
غنيمات عبدالقادر  حممد  قي�ض 
النادي ابو  حممد  عادل  جمدي 
اخلراب�سه فالح  حممد  يو�سف 

العا�ضمة حمافظة 
اجلالد احلفيظ  عبد  احمد  ابراهيم 
نعف�ض مطر  عبدالرحيم  احمد 
حموده احمد  م�سطفى  احمد 

الكيخيا حممد  ابراهيم  ا�سامه 

را�سد ابراهيم  اكرم  ا�سرف 

عرفات فتحي  نبيل  ا�سرف 
الكوز حممد  احمد  اجمد 
�سخور ا�سماعيل  خلف  خليل 
العوامله يو�سف  ع�سام  ركان 

ال�سنار �سالح  ح�سني  زاهر 

رم�سان حامد  احمد  �سهاب 

العقبي خليل  ابراهيم  عبداهلل 
اجلبور اهلل  عبد  ابراهيم  عبداهلل 

اهلل عبد  فتيح  عدنان  عالء 

اجلمال حممد  علي  عالء 
�سلمان بني  احمد  ها�سم  فرا�ض 
قطي�ض ابو  منر  حممد  مازن 
�سامل حممود  احمد  حممد 
احل�سني امني  ا�سعد  حممد 
الذويب حممد  عبد  حممد 
العمله �سليم  م�سلم  حممد 
الطويرقي ح�سني  يحيى  حممد 
النت�سه نعمان  عمران  مراد 
عي�سى حممد  مو�سى  م�سطفى 

عطيات املجيد  عبد  احمد  لينا 
الكلوب احمد  ب�سري  لينا 
يو�سف يو�سف  احمد  جناح 
تفاحه الرحيم  عبد  منيف  ن�سمه 
ح�ساين الكرمي  عبد  نظمي  هبه 
غنانيم احمد  اكرم  هنادي 
ال�سمايل حممد  علي  وفاء 
دراغمه ح�سني  يو�سف  وفاء 

اجلديدة الرمثا  بلدية 
ال�ساي�ض حممد  جمال  اح�سان 
العزيز عبد  حم�سن  ابراهيم  امال 
�سلفا ابو  يو�سف  احمد  ب�سمه 
الزعبي القادر  عبد  احمد  دميه 
االبراهيم مو�سى  يحيى  عفاف 
الفا�سل حممد  كمال  فرا�ض 
الذيابات حممد  حممد  نور 

التنموي البرتاء  اقليم 
وال�ضياحي  

احل�سنات حممد  �سليمان  �سهناز 
ال�ضونة  لواء   / البلقاء  حمافظة 

اجلنوبية
�سعاده حممود  حممد  االء 
مرار رجب  انور  رنا 

الكرك حمافظة 
اجلالمده �سالح  حممد  اروى 
الطراونه حمود  حممد  اميان 
الب�ساب�سه �سالمه  �سعدي  رائده 
الهل�سا يعقوب  خمائيل  نفني 
املبي�سني اهلل  ف�سل  حممد  نور 

حمافظة الكرك / لواء الغوار 
اجلنوبية

النواي�سه القادر  عبد  مو�سى  ايه 
ال�سعار حمد  حممد  رفيده 
النواي�سه رزق  عوده  زينب 

الهوميل اللطيف  عبد  حممود  يحيى 
املفرق حمافظة 

اخلوالدة �سامل  ب�سام  براءه 
ابو�سليم نورى  عديل  بيداء 
الهاج�ض حممد  ابراهيم  حبيبه 
اخلليفه حممد  خالد  رهف 

اخلزاعله بخيتان  الكرمي  عبد  عهد 

علوان ابو  ا�سعد  �سريف  فاطمه 
مادبا حمافظة 

قنديل زهري  رائد  امريه 
العدوان توفيق  برج�ض  بيان 
امل�سارفه عطيه  ها�سم  منيفه 
العطيات حممود  غالب  نور 
الزواهره احلافظ  عبد  خليل  هديل 

القي�سي حممود  �سالح  هيا 
امل�ضاحة هند�ضة  دبلوم 

اجلنيد بلدية 
املومنى الرحيم  عبد  فهمي  احمد 
املومني م�سطفى  �سمري  ثابت 
املومني حممد  عو�ض  حممد 

اجلديدة اجليزة  بلدية 
الغنمي عقله  حممد  القا�سم 
ال�سباك عيد  ابراهيم  علي 

�سالح م�سطفى  جميل  رنا 
النواي�سه حماد  علي  رميا 
ال�سبحيني �سلمان  �سعيد  منتهى 

البلقاء / لواء دير عال حمافظة 
النعيمات عبد  را�سد  اميان 
احلوارات خليل  احمد  ختام 
النعيمات �سعد  مو�سى  غرام 

الزرقاء حمافظة 
حامد ابراهيم  حممد  ابراهيم 
الطريفي احمد  وائل  عالء 
ابوالرو�ض توفيق  خالد  عمر 
الهيب ح�سني  الرحيم  عبد  م�سطفى 
�سالوده حممد  عدنان  و�سام 
�ستيوي يو�سف  امني  يو�سف 

حمافظة الكرك / لواء الغوار 
اجلنوبية

الع�سو�ض داود  �سليمان  ا�سعاف 
اخلطبا �سامل  حممد  متارا 
اجلعارات �سليمان  مو�سى  عزيزه 
مقدادى الرحمن  عبد  خالد  فاطمه 
النوا�سره ارفيع  فريج  فاطمه 
البوات �سامل  حممد  مظله 

اجلديدة الرمثا  بلدية 
اخلزعلي احمد  خالد  احمد 
عطيه عدنان  ن�سال  اأماره 
دردور خالد  رائد  �سالح 

ال�ضراه بلدية 
احلويطات �سامل  كامل  نور�ض 

ال�ضعلة بلدية 
طوالبه حممد  عثمان  عمران 

العامريه بلدية 
الفلوح زعل  فايز  حممد 

العيون بلدية 
�سعيد بني  حممد  ر�سيد  مامون 
طوالبه حممد  موفق  معن 

الكفارات بلدية 
براهمه مف�سي  ا�سماعيل  احمد 
عبيدات عبداهلل  زياد  بهاءالدين 
العبويني �سالح  غازى  �سالح 
عبيدات من�سور  نا�سر  الرحمن  عبد 
عبيدات �سالمه  خالد  ال�سالم  عبد 
عبيدات فالح  غ�سان  عمار 
عبيدات فالح  احمد  عمر 
عبيدات في�سل  حممد  موؤمن 
عبيدات احمد  فوزي  ه�سام 

اجلديدة املزار  بلدية 
العمري اهلل  عبد  احمد  عبداهلل 
هياجنه في�سل  الكرمي  عبد  فوؤاد 
ال�سرمان حممد  وليد  حممد 
ال�سرمان حممود  خري  حممد  يا�سر 

اجلديدة الريموك  بلدية 
نعامنه احمد  حممود  احمد 
بواعنه حممد  كمال  الرحمن  عبد 
نعامنه علي  جمدي  حممد 
جبل ابو  حممد  علي  يزيد 

الر�ضا�ص ام  بلدية 
الزريقات را�سد  نهار  حممد 

املفرق حمافظة 
الدغمي حممد  نايل  �سريين 
عمو�ض فالح  علي  فدوى 
مو�سى مظهور  خريو  منال 
البيطار فالح  �سالح  ميعاد 
الزعبي حكمت  حممد  ورود 

عجلون حمافظة 
فريحات توفيق  فريح  حممد 

معان حمافظة 
العودات داثان  خالد  اميان 
طه ابو  دروي�ض  رم�سان  رانيا 
�سالح يا�سني  هاين  رواء 
ال�سقريات عقيالن  حممد  �سناء 
الغنانيم عيد  ذياب  فداء 
الع�سل ابو  حممود  حممد  نهى 
الطوره القادر  عبد  قا�سم  وفاء 

حمافظة معان / لواء البرتاء
اخلليفات �سلمان  �سالح  با�سمه 
الدراو�سه كرمي  نايف  تهاين 
ال�سباغ مهدى  ح�سن  داليا 
الهالالت حممد  حاب�ض  �سناء 

اجلديدة ايل  بلدية 
الغوامنه علي  ح�سني  حممد 

النعيمات عو�ض  �سامل  معتز 
الوليد بن  خالد  بلدية 

م�ساروه اهلل  عبد  حممود  احمد 

الرو�سان حممد  ح�سن  جهاد 

ملكاوي خليل  حممد  يو�سف 
وال�ضياحي التنموي  البرتاء  اقليم 

الف�سول احمد  ابراهيم  احمد 
فرج ابو  �سليمان  عمر  احمد 
احل�سنات ربه  عبد  يحيى  احمد 

احل�سنات حممد  يون�ض  الدين  بهاء 

الفرجات عطاهلل  رجائي  عامر 

الرواجفه حمود  ح�سني  حممد 

العاليا احمد  حممد  حممود 
الفرجات علي  عدنان  مو�سى 

ح�ضنة بن  �ضرحبيل  بلدية 
غزو حممد  في�سل  احمد 

�سمرا ابو  حممد  عواد  با�سل 
فحل طبقة  بلدية 

ربه عبد  حامد  رومي  ا�سيد 
اجلديدة موؤاب  بلدية 

الق�ساه عي�سى  ماجد  ابراهيم 
الطراونه ابراهيم  يو�سف  ابراهيم 
الطراونه ح�سن  احمد  عمر 

الطراونه يو�سف  احمد  مالك 

القطاونه يو�سف  حلمي  حممد 

الطراونه يا�سني  عو�ض  يزن 
واملزار موؤتة  بلدية 

ال�سرايره حممد  عاكف  احمد 
عبد الرحمن علي عبد الرحمن القطاونه
نوا�ض ابو  ح�سن  عمر  اهلل  عبد 

�ضباحًا  11 ال�ضاعة   2022/12/1 املوافق  يوم اخلمي�ص 

11 �ضباحًا 2022/12/4 ال�ضاعة  يوم الحد املوافق 


