
لها المرشح الوزارةالوظٌفةاإلسمالهوٌة رقمم

االعالم وزارةجامعً اداريبربخ حافظ زٌاد رباب1700107907

االعالم وزارةجامعً اداريهللا عطا محمد طالل وفاء2800454118

االعالم وزارةجامعً اداريتٌم أحمد محمود محمد3926762824

االعالم وزارةمحاسبسكٌك عزات مصباح عزات4909521031

االعالم وزارةدبلوم سكرتٌرالفرانً الحمٌد عبد جمال سوزان5906637707

االعالم وزارةقانونً باحثالفرا صبري اللطٌف عبد سمر6801028036

االعالم وزارةدبلوم سكرتٌرالمدهون محمد عمر والء7800716987

الوزراء لمجلس العامة االمانةجامعً اداريهللا ساق القادر عبد حسن محمد8800152639

المالٌة وزارةجامعً اداريالفار عاشور عفٌف سماح9909134942

المالٌة وزارةجامعً اداريجراد ابو ٌونس السالم عبد اٌمان10901626259

المالٌة وزارةجامعً اداريالصفدي شكري دٌب هبه11905260337

المالٌة وزارةجامعً اداريالبكري جمال حسٌن خالد12801340043

المالٌة وزارةجامعً اداريابومعمر حمد سلٌمان رام13900556697ً

المالٌة وزارةجامعً اداريالنخاله خٌري محمد اٌهاب14903477677

المالٌة وزارةجامعً اداريتاٌه جبر حمدان محمد15967749532

المالٌة وزارةجامعً اداريالعبادله أحمد عطا وسام16900191404

المالٌة وزارةجامعً ادارياللحام مصطفى محمود ندى17410163638

المالٌة وزارةجامعً اداريعزام حسن محمد عل18900895756ً

المالٌة وزارةمحاسباللولو حٌدر جمال خالد19801354606

المالٌة وزارةمحاسبقاسم ٌوسف العز ابو دعاء20800626467

المالٌة وزارةمحاسبحمد ابو أحمد ابراهٌم أٌمن21801148925

المالٌة وزارةمحاسبالمبٌض حاتم ولٌد رامز22801501024

المالٌة وزارةمحاسبالترامسً أحمد محمود محمد23801404682

المالٌة وزارةمحاسبعوده ابو عبدهللا الحمٌد عبد فادي24905395091

المالٌة وزارةمحاسبالعبسً أحمد حسن بالل25906758263

المالٌة وزارةمحاسبالمصري خلٌل أحمد اسمهان26952218204

المالٌة وزارةمحاسبالخالدي جدوع الفتاح عبد ادهم27800102014

المالٌة وزارةمحاسبحسنٌن عثمان طالل محمد28801194812

المالٌة وزارةمحاسبسنٌمه ابو سلمان جمعه صفاء29802575225

المالٌة وزارةمحاسبالشافعً ابراهٌم خلٌل ماجد30801052481

المالٌة وزارةمحاسبالمشهراوي ٌوسف رمضان ابراهٌم31800508590

المالٌة وزارةقانونً باحثثابت ابراهٌم جمٌل سناء32801075730

المالٌة وزارةالبٌانات قواعد مبرمجالمدهون نمر ٌاسٌن منال33800636052

العــام الموظفٌن دٌوانجامعً اداريالفقعاوي صبحً محمود اٌاد34900760562

العــام الموظفٌن دٌوانجامعً اداريالباٌض جمعة حموده جمانه35800166928

العــام الموظفٌن دٌوانجامعً اداريغنٌم محمد عطا محمد36800447245

العــام الموظفٌن دٌواندبلوم سكرتٌرالشنتف رضوان محمد ادهم37801380726

(الخريجين بطالة) المؤقت التشغيل بند على للعمل المرشحين اسماء من الثالثة الدفعة

ً فرزها تم ان بعد جديد من توجيهها اعادة تم االصفر باللون المظللة االسماء السابقة الدفعة ترشيحات ضمن مسبقا



العــام الموظفٌن دٌواندبلوم سكرتٌرلطٌفة ابو حسن محمد حسن38801551862

العــام الموظفٌن دٌواندبلوم سكرتٌرفول ابو ٌوسف عونً اٌمان39802093831

العــام الموظفٌن دٌواندبلوم سكرتٌرالوكٌل علً محمد أحمد نرمٌن40800784308

العــام الموظفٌن دٌواندبلوم سكرتٌراحمد عزامً محمد الدٌن عز41901489757

العــام الموظفٌن دٌواندبلوم سكرتٌرحمدونه سعٌد تٌسٌر منار42926715566

العــام الموظفٌن دٌواندبلوم سكرتٌراالغا خمٌس ٌونس محمد43801889080

العــام الموظفٌن دٌواندبلوم سكرتٌرالشمالً محمد المجٌد عبد امل44801078940

العــام الموظفٌن دٌواندبلوم سكرتٌرعمرة ابو ابرٌك محمد هٌام45801606070

العــام الموظفٌن دٌواندبلوم سكرتٌرجبر محمد عبدهللا منى46901504498

العــام الموظفٌن دٌواندبلوم سكرتٌرالشٌخ اسعد القادر عبد فاطمه47903407856

العــام الموظفٌن دٌواندبلوم سكرتٌرالكبارٌتً سلٌمان فاٌز فلاير48923987770

الداخلٌة وزارةجامعً اداريجحا فؤاد محمود نسمه49800501959

الداخلٌة وزارةجامعً اداريمراحٌل ابو سلٌمان منصور ماهر50903488013

الداخلٌة وزارةجامعً اداريالنجار محمد عوض محمد51800002958

الداخلٌة وزارةجامعً اداريالسبعاوي رزق حسن عل52411778913ً

الداخلٌة وزارةجامعً اداريالعماوي نجٌب عامر هٌثم53700155112

الداخلٌة وزارةقانونً باحثعوٌضه أحمد توفٌق مسعد54801597535

الداخلٌة وزارةمحاسبمطر محمد عاطف أحمد55949840417

الداخلٌة وزارةمحاسبجهل ابو مصباح حسن سعد56801776170

الداخلٌة وزارةمحاسبسوٌرح ابو هللا عبد جمال منٌر57905334561

الداخلٌة وزارةدبلوم سكرتٌرفٌاض حسن علً اسماء58801922790

الداخلٌة وزارةدبلوم سكرتٌرالسكنً محمد محمد مرفت59903405835

الداخلٌة وزارةدبلوم سكرتٌرمشتهى محمد سعٌد عطاف60700076359

الداخلٌة وزارةدبلوم سكرتٌرطه كامل محمد نسرٌن61931679492

الداخلٌة وزارةمعماري مهندسالحالق عزمً حٌدر نٌفٌن62900534678

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةكهرباء فنًقرن ابو رشدي فتحً ٌوسف63801977588

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةدبلوم سكرتٌرالتعبان سالم عٌد تهان64900584871ً

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةدبلوم سكرتٌرصبٌح مصطفى نافذ ُعال65800022725

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةدبلوم سكرتٌرالعال عبد محمد هشام أحمد66802109504

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةجامعً اداريالدنف الكرٌم عبد كامل أحالم67906766217

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةجامعً اداريالبطش حسن كمال رأفت68906676168

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةجامعً اداريجعرور عٌد سمٌح اسماء69926750860

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةجامعً اداريمعمر خمٌس موسى خمٌس70905388427

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةجامعً اداريتركٌه المجٌد عبد علً المجٌد عبد71931532212

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةجامعً اداريسالم محمود زكرٌا مها72922257886

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةجامعً اداريجهٌر هللا عبد أحمد اٌمان73901519793

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةفنً دعم و شبكات مهندسشماله ابو فضل فرج فاتن74800315970

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةقانونً باحثحسنٌه كامل اسامه هبه75802189407

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةقانونً باحثالسقا الجواد عبد اعتماد نادٌه76800274367

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةقانونً باحثكحٌل حافظ مسعود صابرٌن77801831231

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةقانونً باحثالشاعر صالح جمال منى78801430505

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلنصار محمود داود عالءالدٌن79800539009

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلالعمصً محمود عزمً محمد80802099713

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلالرحمن عبد دٌاب محمد دٌاب81800103277



العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلفروخ محمد معٌن ٌاسمٌن82800664989

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلالعشً سعٌد ناٌف هللا عبد83800720708

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلعلٌان محمود حسن محمد84802135038

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلالحنجوري عبدهللا أحمد عبدهللا85906655105

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلالمبحوح المنسً موسى هالة86801926726

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلعبٌد ابو الرحٌم عبد ابراهٌم محمد87802078774

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلحسونه حسٌن ماهر محمد88800013211

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلالدلو راشد صالح أحالم89800458986

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلعروق سعٌد محمود سمٌحه90801603283

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلمبارك محمد جالل رٌهام91801948886

العالً والتعلٌم التربٌة وزارةبٌانات مدخلحماد ابو جدوع محمد شحده92801521931

والمواصالت النقل وزارةجامعً اداريالرٌاطً هارون خالد أحمد93801109489

واإلسكان العامة االشغال وزارةكهرباء فنًرٌا ابو محمد العاطً عبد رفٌق94921453478

واإلسكان العامة االشغال وزارةكهرباء فنًالقدٌم عودة أحمد اكرم95900992850

واإلسكان العامة االشغال وزارةمحاسبغٌث نمر ٌحٌى محمد96413047739

واإلسكان العامة االشغال وزارةمحاسبالمصري سعدي فتحً رأفت97800014680

واإلسكان العامة االشغال وزارةدبلوم سكرتٌركالب رمضان أحمد رمضان98800274946

واإلسكان العامة االشغال وزارةدبلوم سكرتٌرالدٌراوي علً صالح كرٌمه99800304206

واإلسكان العامة االشغال وزارةدبلوم سكرتٌرحمدان محمود محمد أحمد100909089500

واإلسكان العامة االشغال وزارةمعماري مهندسسمعان ابو رمضان محمد سمٌر101412496986

العمل وزارةسباكه فنًالبنا محمد سمٌر عمار102926765983

العمل وزارةذكر خاصة تربٌةطبٌل أحمد صالح الحسن103801541673

الصحة وزارةكهرباء فنًشنب ابو محمود حمدان معتز104903500932

الصحة وزارةكهرباء فنًتٌم ابو ابراهٌم عوض خالد105908988132

الصحة وزارةكهرباء فنًكساب سعٌد فضل أنور106911866069

الصحة وزارةكهرباء فنًطه ابو العال عبد رضوان ٌاسر107901376004

الصحة وزارةكهرباء فنًالتلبانً القادر عبد محمد مروان108901468959

الصحة وزارةكهرباء فنًالمدهون عبد محمد ماهر109901495036

الصحة وزارةكهرباء فنًالحافً اسماعٌل حسن محمد110801906181

الصحة وزارةكهرباء فنًالدحدوح حسنً فؤاد محمد111800443079

الصحة وزارةنجاره فنًالهندي محمود خلٌل أحمد112992692467

الصحة وزارةسباكه فنًالصواف حسنً أحمد محمود113800405037

الصحة وزارةسباكه فنًالبرعً محمد وحٌد محمد114900220971

الصحة وزارةسباكه فنًالمزٌن موسى عٌسى عالء115903579233

الصحة وزارةسباكه فنًالعمري محمد محمد محمد116905586574

الصحة وزارةسباكه فنًالعزٌز عبد محمد ابراهٌم ٌوسف117410207807

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالفالوجً حسن نافذ منال118801873845

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًعلً محمد جمعه محمد عبدهللا119801175746

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالقادر عبد كامل خضر تحرٌر120931530034

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًحسان ابو سعٌد سلٌم منار121906664891

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًشبات سالمه ٌحٌى زٌن122411166606

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالعدسً محمود نبٌه صفاء123926710427

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالتتري خلٌل رفٌق فداء124801288317

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالعرقان موسى ٌوسف ٌحٌى125800784670



الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًخطاب عبدهللا أحمد بٌرتا126901352476

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالجدبه كمال محمد بهٌج رغده127800519076

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالقرٌناوي حماد أحمد الهام128802002899

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًاللحام محمد خالد نسرٌن129413320052

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالجرجاوي رباح طه هٌام130801604430

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًشرشره محمد عدنان ٌاسمٌن131410157481

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالجبور عطا مصطفى رهف132803092949

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًقوٌدر جمعه روحً سناء133976041350

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًدٌه ابو صالح سمٌر سال134801518960ً

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالعاوور فارس محمود سحر135413374000

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًرجٌلة ابو سالم سلٌمان فاطمه136905401576

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالبلعاوي جوهر محمد فاطمه137800650061

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالمالحً رشاد شكري عالٌا138800430597

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالنباهٌن علٌان محمد اسراء139801843160

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالفرا جاسر ابراهٌم والء140800159618

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًحماد عبدهللا صبري رهام141801276296

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًحسنٌن ابو حسن مصلح نور142801537044

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًبربخ ابراهٌم سعٌد ابراهٌم143800784035

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًحلس سلٌمان ناٌف اٌمان144801989542

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالشوا محمد توفٌق سهام145926760729

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًرحمه محمد نمر اعتدال146801543018

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالنبٌه محمد زهدي ابتهال147800702987

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالنونو كامل فاروق رنا148801183542

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالخولى اسماعٌل حسٌن محمد149800866469

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًوهدان زكً حاتم زٌنب150800692329

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًتٌلخ ابو الكرٌم عبد عودة تغرٌد151410151963

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالقصاص السالم عبد محمد سالم152410202386

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًعلوان محمد الناصر عبد سهٌر153800187106

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًكحٌل خضر توفٌق نرمٌن154801726399

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًشعبان احمد محمود هللا عبد155413352576

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًالمعزه ابو الرحمن عبد عدنان تحرٌر156802018804

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًهللا عبد محمد عادل سها157800411241

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًشراب مصطفى جمٌل منى158953843299

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًرمضان خمٌس زهٌر نورا159801446907

الصحة وزارةطبٌة تحالٌل أخصائًقدٌح ابراهٌم محمد دجانه160931563290

الصحة وزارةجامعً اداريالمبٌض رشدي محمد حسن161900564683

الصحة وزارةجامعً اداريالعال عبد حمدان عوض عادل162923785430

الصحة وزارةجامعً اداريشملخ ابراهٌم سعدي نرمٌن163906772231

الصحة وزارةجامعً اداريباٌض محمد تحسٌن سامٌه164903694578

الصحة وزارةجامعً اداريالسالمً علً أحمد ربا165801162421

الصحة وزارةجامعً اداريالقبانً عمر عوض تهان166800126807ً

الصحة وزارةجامعً اداريالزعنون محمد زٌاد محمد167800431488

الصحة وزارةجامعً اداريعمرو ابو سلٌمان رفٌق ازهار168906765300

الصحة وزارةجامعً اداريندى ابو حسن عدنان جٌهان169700056948



الصحة وزارةجامعً اداريكشكو هاشم محمد حازم170900265695

الصحة وزارةجامعً اداريالشٌخ الرزاق عبد حسن حازم171901474395

الصحة وزارةجامعً اداريالبلعاوي محمد الدٌن سٌف محمد172801141904

الصحة وزارةجامعً اداريفارس ابو اسعد ولٌد ساهٌر173801596065

الصحة وزارةجامعً اداريعٌد سلمً سلٌمان بسام174901358903

الصحة وزارةجامعً اداريصٌام محمود رمضان محمد175801598723

الصحة وزارةجامعً اداريالبنا محمد زٌاد دعاء176801112624

الصحة وزارةجامعً اداريالسوسً نمر مروان روال177953822814

الصحة وزارةجامعً اداريعلفه ابو حسٌن رٌاض محمد178931549174

الصحة وزارةجامعً اداريالبرقونً انٌس نبٌل محمد179906768148

الصحة وزارةجامعً اداريهللا عوض العزٌز عبد نعمان صابرٌن180801812819

الصحة وزارةجامعً اداريالحافً علً فوزي منى181800867699

الصحة وزارةجامعً اداريثابت سالم سلٌم شرٌفة182964869564

الصحة وزارةجامعً اداريالشٌخ الرزاق عبد الوهاب عبد عالء183909130932

الصحة وزارةجامعً اداريالبسٌونً احمد جمٌل محمد184413352303

الصحة وزارةجامعً اداريوادى سعٌد منار شٌماء185801301680

الصحة وزارةجامعً اداريحجار حامد بسام سعاد186909134876

الصحة وزارةجامعً اداريقلجه محمد حٌدر محمد187926650003

الصحة وزارةجامعً اداريالنعسان موسى صالح بسمه188800450868

الصحة وزارةجامعً اداريمطر محمد رزق شرٌن189800835621

الصحة وزارةمحاسبحبوب ابراهٌم محمد شٌماء190803617257

الصحة وزارةمحاسبالغول محمود محمد محمود191800518821

الصحة وزارةمحاسبمطر محمد سعٌد محمد192901506204

الصحة وزارةمحاسباحمد عوض زٌاد اكرم193906770136

الصحة وزارةمحاسبالرٌفً صالح حمدي مها194801067497

الصحة وزارةمحاسبعكٌلة علً تٌسٌر انسام195901443010

الصحة وزارةمحاسبالبطش سعٌد الرحمن عبد بهاء196926652306

الصحة وزارةمحاسبعٌسى عودة حرب محمد197931525265

الصحة وزارةمحاسبراس ابو نمر سلمان محمد198903187110

الصحة وزارةمحاسبمرتجى رشٌد رفٌق عرفات199906703145

الصحة وزارةمحاسباللوح حسن خضر محمد200800146730

الصحة وزارةمحاسبحموده عرفه فاٌق محمد201800590390

الصحة وزارةمحاسبالغمري سالم سلٌمان نضال202801181900

الصحة وزارةمحاسبالحلو شهٌر محمد رائد203801294315

الصحة وزارةمحاسبهنٌة حامد سلٌم محمود204800560179

الصحة وزارةمحاسبشوحه حسٌن احمد أشرف205413327958

الصحة وزارةمحاسبسعد أحمد سعد أحمد206901450510

الصحة وزارةمحاسبعٌشان عوض سلٌم عماد207903612562

الصحة وزارةمحاسبابوظرٌفه محمد محمود توفٌق208700210503

الصحة وزارةجامعً اجتماعً باحثٌاسٌن سلٌم محمود نهله209908650492

الصحة وزارةجامعً اجتماعً باحثشوٌدح أحمد دٌاب اٌوب210907690192

الصحة وزارةجامعً اجتماعً باحثدرٌقه ابو أحمد الرحمن عبد أحمد211800444390

الصحة وزارةجامعً اجتماعً باحثالنٌرب محمود رمضان ختام212923095608

الصحة وزارةجامعً اجتماعً باحثالملفوح الرحمن عبد أحمد امان213800304883ً



الصحة وزارةقانونً باحثنصٌر علً ٌوسف هٌام214801458506

الصحة وزارةقانونً باحثقندٌل صالح القادر عبد نوران215800590952

الصحة وزارةاالنترنت تطبٌقات و االلكترونٌة الصفحات مبرمجسبت ابو فاٌق صابر هٌثم216803001775

الصحة وزارةاالنترنت تطبٌقات و االلكترونٌة الصفحات مبرمججالله ابو اسماعٌل جمال محمد217801289448

الصحة وزارةاالنترنت تطبٌقات و االلكترونٌة الصفحات مبرمجطبٌل محمد كنعان نبال218801796632

الصحة وزارةالبٌانات قواعد مبرمجالعقاد شحده حسن حنٌن219801864323

الصحة وزارةالبٌانات قواعد مبرمجبرغوث محمود مصطفى منى220801087107

الصحة وزارةمدنً مهندسمحٌسن محمد أحمد المحسن عبد221801508870

الصحة وزارةمدنً مهندسالحصٌن ابو سالم سلمان محمد222905464210

الصحة وزارةمدنً مهندسمسلم أحمد تٌسٌر محمد223801388125

الصحة وزارةمدنً مهندسالبهنساوي صالح مصطفى أحمد224801242835

الصحة وزارةمدنً مهندسالنجار حسٌن ٌوسف حسٌن225801177023

الصحة وزارةمدنً مهندسمعبد حسن أحمد حسن226801596529

الصحة وزارةاغذٌة مشرفندا ابو حسٌن الدٌن جمال م227800763757ً

الصحة وزارةمعماري مهندسالرحمن عبد محمود علً شٌرٌن228931687958

الصحة وزارةمعماري مهندسعلٌوة أحمد سالم هالة229901445288

الصحة وزارةمعماري مهندسالهادي عبد أحمد مصطفى هدى230900601006

الصحة وزارةمعماري مهندسالشوا مصطفى خمٌس هٌفاء231906532486

الصحة وزارةمعماري مهندسالعطار ابراهٌم فخري أٌمن232951074715

الصحة وزارةمعماري مهندسهللا ساق مراد مصلح صبح233905258919ً

الصحة وزارةجامعً حكٌمبشٌر أحمد محمد دعاء234801260696

الصحة وزارةجامعً حكٌمنصار حسن صبحً حسن235801957077

الصحة وزارةجامعً حكٌمطباسً محمد ابراهٌم غاده236801888595

الصحة وزارةجامعً حكٌمعاشور مصطفى حسان محمد237801250432

الصحة وزارةجامعً حكٌمرخٌه ابو نصر سلمان ابراهٌم238801846924

الصحة وزارةجامعً حكٌممرتجى فرحات فرحات اسالم239800720997

الصحة وزارةجامعً حكٌمالبردوٌل غازي عادل عل240800407470ً

الصحة وزارةجامعً حكٌمهوٌشل ابو محمد احمد محمد241800867178

الصحة وزارةجامعً حكٌمعمر ٌوسف علً اسالم242800762130

الصحة وزارةجامعً حكٌمالعمصً جابر أحمد محمد243802017574

الصحة وزارةجامعً حكٌمضهٌر شحده حسن بترا244801710252

الصحة وزارةجامعً حكٌمهاشم ابو القادر عبد ابراهٌم القادر عبد245802056853

الصحة وزارةجامعً حكٌممصطفى ابو اسماعٌل موسى ختام246801751553

الصحة وزارةجامعً حكٌمطٌر ابو أحمد نظمً لمٌاء247801293317

الصحة وزارةجامعً حكٌمالعاٌدي علً صالح فاطمه248801536988

الصحة وزارةجامعً حكٌممصطفى ابو الرازق عبد عبدهللا نجاة249801952896

الصحة وزارةجامعً حكٌممطر نمر طلعت الكرٌم عبد250801880501

الصحة وزارةجامعً حكٌمضهٌر خمٌس ابراهٌم نضال251800613275

الصحة وزارةجامعً حكٌمشاوٌش أبو حجازي محمد نارٌمان252801139718

الصحة وزارةجامعً حكٌمموسى ابو عامر عبدهللا عامر253802031310

الصحة وزارةجامعً حكٌمالترابٌن خمٌس عودة كفاٌه254801897968

الصحة وزارةجامعً حكٌمشابط ابراهٌم جمٌل بكر255412442030

الصحة وزارةجامعً حكٌمعوكل سلمً شتٌوي اسالم256801887381

الصحة وزارةجامعً حكٌمالكاس ابو رضوان نوفل امنه257800692295



الصحة وزارةجامعً حكٌممصبح ابراهٌم اسماعٌل ارٌج258801292608

الصحة وزارةجامعً حكٌممصطفى ابو حسن عاطف رٌم259801985656

الصحة وزارةجامعً حكٌمالمدهون ابراهٌم ٌوسف سمر260801994039

الصحة وزارةجامعً حكٌمالحناوي محمد عوض شفٌقة261700209448

الصحة وزارةجامعً حكٌمالفلٌت محمد حسنً محمد262802132480

الصحة وزارةجامعً حكٌمالنابلسٌه علً رمزي خلٌل263802033860

الصحة وزارةجامعً حكٌمالمبٌض موسى حسن كامله264906661418

الصحة وزارةجامعً حكٌمالجبالً سلٌمان عادل سلٌمان265801808635

الصحة وزارةجامعً حكٌمالعطاونه سلٌمان حسن مها266800725723

الصحة وزارةجامعً حكٌمالحسنً سعٌد محمد معتز267801966383

الصحة وزارةجامعً حكٌمصالح حسٌن الرؤوف عبد المعطً عبد268801105115

الصحة وزارةجامعً حكٌمابوظاهر حسن صالح رهام269801720681

الصحة وزارةجامعً حكٌمزعرب سالمه كامل مرٌم270800685562

الصحة وزارةجامعً حكٌمتٌلخ ابو سلٌمان ابراهٌم محمد271800665754

الصحة وزارةجامعً حكٌمطباسً حسٌن ابراهٌم بالل272801191230

الصحة وزارةجامعً حكٌمالكفارنة أحمد عامر فادٌه273801458092

الصحة وزارةجامعً حكٌمالمسحال ابراهٌم محمود معتز274801823287

الصحة وزارةجامعً حكٌمجاسر ابو نمر محمود محمد275800140303

الصحة وزارةجامعً حكٌمراضً فارس محمد راض276801082264ً

الصحة وزارةجامعً حكٌمعبٌد ابو المجٌد عبد زكري صقر277801078064

الصحة وزارةجامعً حكٌمعلً فارس شحاده توفٌق278411942253

الصحة وزارةجامعً حكٌمحرب محمد حمدهللا لؤي279800309452

الصحة وزارةجامعً حكٌمعلٌوه ابو حسٌن محمود هبه280802130443

الصحة وزارةجامعً حكٌمحسان ابو حسٌن وحٌد سهام281801503780

الصحة وزارةجامعً حكٌمابوجاموس محمد عطٌوه شرٌن282800552150

الصحة وزارةجامعً حكٌمعلٌان حسن عدنان سامح283801833013

الصحة وزارةجامعً حكٌمبدران محمود الرؤوف عبد هٌلٌن284802108324

الصحة وزارةجامعً حكٌمسحوٌل الرحٌم عبد عبدهللا عٌد285800673477

الصحة وزارةجامعً حكٌمالخطٌب حسٌن خلٌل أحمد286800401812

الصحة وزارةجامعً حكٌمهالل أبو محمد حسٌن محمود287932530520

الصحة وزارةجامعً حكٌملبد توفٌق أحمد ابراهٌم288801724998

الصحة وزارةجامعً حكٌمالحمضٌات ابو أحمد توفٌق اٌمان289802073007

الصحة وزارةجامعً حكٌمسالمة الفتاح عبد نافذ فتح290801737909ً

الصحة وزارةجامعً حكٌموشاح فرٌد المالك عبد اسالم291801835760

الصحة وزارةجامعً حكٌمالشرافً محمود مرفق محمد292800164493

الصحة وزارةجامعً حكٌمالمصري نمر سالم محمد293801967399

الصحة وزارةجامعً حكٌمقشطه حافظ قاٌد روان294800679680

الصحة وزارةجامعً حكٌمقدٌح طافش سلٌمان نوال295801981846

الصحة وزارةجامعً حكٌمحبٌب محمد خالد عثمان296801287814

الصحة وزارةجامعً حكٌمالشٌخ ٌوسف جمعه شكري عائشة297801776709

الصحة وزارةجامعً حكٌمعبٌده ابو سلٌمان رمضان امل298801167073

الصحة وزارةجامعً حكٌمفٌاض ابراهٌم فاٌز أحمد299801352006

الصحة وزارةجامعً حكٌمالشاعر محمد حامد حنان300800776866

الصحة وزارةجامعً حكٌمالشاعر الرحمن عبد أحمد اٌاد301800729378



الصحة وزارةجامعً حكٌمرمضان حسن شوقً ٌوسف302802127001

الصحة وزارةجامعً حكٌمرباح محمد صابر محمد303801258492

الصحة وزارةجامعً حكٌمالهمص توفٌق محمد بهاء304801785601

الصحة وزارةجامعً حكٌملطٌفة ابو عوض محمد حنٌن305801525031

الصحة وزارةجامعً حكٌممهادي عودة سامً رنا306801973140

الصحة وزارةجامعً حكٌمبرٌك ابو عكاشة خمٌس كرم307802017657

الصحة وزارةجامعً حكٌمالعسلً رشاد حكمت جعفر308800702623

الصحة وزارةجامعً حكٌماسلٌم هاشم المجٌد عبد عماد309801227174

الصحة وزارةجامعً حكٌمقشطة محمد موسى محمد310802069724

الصحة وزارةجامعً حكٌمحمدان محمد السالم عبد محمود311801537853

الصحة وزارةجامعً حكٌمسٌدو ابو مصباح انور أٌمن312410660278

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالسعدي حامد ابراهٌم محمد313802467308

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضصالح الحاج محمود أحمد ربا314800803793

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالعصار محمد الكرٌم عبد محمد315801265703

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضسمره ابو عٌد الرحٌم عبد اسماء316801015892

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضدروٌش علٌان محمد ٌزٌد317802727719

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالكفارنه أحمد ٌوسف رندة318802247981

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضجباره ابو محمود سمٌر حازم319802213769

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضجلو شحده فرٌد ساره320903456960

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالسبع أحمد فؤاد بهاء321801947458

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالغول خمٌس كمال حسن322801279621

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالبطنٌجً عٌاد باسم زكرٌا323802592022

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضصقر الكسندروف فاسٌلً اولٌنا324412497943

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضأهل عبد نعٌم اللطٌف عبد325800562183

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالغز محمد سعٌد محمد محمد326802329839

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضخضره ابو عطٌه تٌسٌر أٌمن327802057356

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالبطه محمد خلٌل بالل328802371070

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضبركه عبود كمال عل329802478016ً

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضجبر حسن عودة أحمد330800737793

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالدٌن خٌر محمد زكً محمد331801264284

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالجملة داود شحادة دلٌال332802341818

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالعزاٌزه محمد محمود العزٌز عبد333802238626

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالرحمن عبد خمٌس نعٌم عبدهللا334802075481

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضخطاب ابو سالم علٌان خالد335800622029

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالعكلوك سعٌد عبدهللا اٌمن336412441362

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضراضً محمد جمال محمد337803141308

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالبحري سعٌد عارف سعاد338802539494

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالعالول عبدالقادر رشدي ابراهٌم339401998323

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضصالح حسن الهدى نور لٌلى340802284679

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضداٌر ابو أحمد عادل ٌحٌى341802666610

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالسبح ابو عبدهللا علً سهٌر342901515247

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضخلٌل هاشم تٌسٌر ٌاسر343802533448

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالصفدي سالم نبٌل شادي344802224949

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالعواوده حماد موسى اكرم345802499061



الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضحمدان أحمد محمد ٌاسر346801228032

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالقادر عبد ربحً ُعثمان ابراهٌم347801849217

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضحرب محمد خلٌل حمزه348802558288

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضالمزٌنً رفعت جابر رفعت349802164418

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضحسان علً محمد حسن محمد350801156365

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضصرصور محمود صبحً محمود351802790584

الصحة وزارةدبلوم عملً ممرضبرٌك ابو عكاشة خمٌس اكرم352802398388

الصحة وزارةمٌكانٌكا حرفًشعر ابو صالح عٌد محمود353802744425

الصحة وزارةمٌكانٌكا حرفًنصٌر ابو علً عطاهللا رام354905450144ً

الصحة وزارةدبلوم تخدٌر فنًعبٌد محمد عبدهللا مصعب355800623654

الصحة وزارةدبلوم تخدٌر فنًرٌده ابو محمد سالم ندى356802616128

الصحة وزارةدبلوم تخدٌر فنًالمغنً سعٌد نافذ محمود357802582668

الصحة وزارةدبلوم تخدٌر فنًالبع رمضان محمد الدٌن سراج358803178847

الصحة وزارةدبلوم تخدٌر فنًمعٌلق ابو فارس حمدان هٌثم359802408898

الصحة وزارةدبلوم تخدٌر فنًخلٌفه محمد سمٌر محمد360801266289

الصحة وزارةدبلوم تخدٌر فنًهللا عوض محمد جمال عبدهللا361803443928

الصحة وزارةدبلوم تخدٌر فنًهنٌة فاٌز مصطفى اسامه362802287656

الصحة وزارةدبلوم تخدٌر فنًقانوع شحده صالح الرحمن عبد363801936998

الصحة وزارةدبلوم تخدٌر فنًالعجله سعٌد سمٌر سعٌد364802917344

الصحة وزارةدبلوم تخدٌر فنًاألستاذ خلٌل زٌاد ابراهٌم365803500404

الصحة وزارةبٌانات قواعد مهندسمطر محمد ابراهٌم رشا366801839275

الصحة وزارةقانونى صٌدلىالنشوي ابراهٌم مصباح شٌرٌن367800083982

الصحة وزارةقانونى صٌدلىحبوب رمزي احمد محمد لورٌن368800635864

الصحة وزارةقانونى صٌدلىخلٌل الشٌخ الكرٌم عبد رزق دٌانا369800724718

الصحة وزارةقانونى صٌدلىالكرٌري أحمد عونً عال370801716317

الصحة وزارةقانونى صٌدلىالزعالن دروٌش حمدي هبه371801543570

الصحة وزارةقانونى صٌدلىالنخاله فهمً جمال فداء372800723785

الصحة وزارةقانونى صٌدلىمطر محمود فضل دٌنا373801069253

الصحة وزارةقانونى صٌدلىمهنا الوهاب عبد محمود مٌسون374901251421

الصحة وزارةقانونى صٌدلىالمصري موسى ابراهٌم اٌمان375903622769

الصحة وزارةقانونى صٌدلىراضً أحمد نوفل دعاء376801780370

الصحة وزارةقانونى صٌدلىالخضري اسماعٌل صالح اٌمان377800184277

الصحة وزارةقانونى صٌدلىعابد محمود فضل غاده378801069238

الصحة وزارةقانونى صٌدلىغنام ابراهٌم سعٌد ٌافا379903317790

الصحة وزارةقانونى صٌدلىنتٌل محمد خمٌس زٌاد380801356791

الصحة وزارةقانونى صٌدلىمصبح دٌاب رفٌق لورٌن381801758889

الصحة وزارةقانونى صٌدلىطه محمد حامد سناء382800088387

الصحة وزارةقانونى صٌدلىمعٌلق ابو فواز محمد دٌنا383803009539

الصحة وزارةقانونى صٌدلىخٌال خلوصً منذر غاده384801933045

الصحة وزارةقانونى صٌدلىعابد محمود فضل دٌمه385801069246

الصحة وزارةقانونى صٌدلىالٌازجً بدوي انور نسمه386800590473

الصحة وزارةقانونى صٌدلىصالحه خلٌل عرٌق بسمه387800651234

الصحة وزارةقانونى صٌدلىحجازي سالم الكرٌم عبد نسمه388801545914

الصحة وزارةقانونى صٌدلىالعجله رباح سامً أحمد389800832172



الصحة وزارةقانونى صٌدلىعٌد أحمد الدٌن محً هنادي390800472755

الصحة وزارةقانونى صٌدلىطوطح سلٌم فاٌز سمٌره391900221193

الصحة وزارةقانونى صٌدلىحلس أحمد حمدي وفاء392906712120

الصحة وزارةقانونى صٌدلىحموده محمد سلمً القادر عبد393800183295

الصحة وزارةقانونى صٌدلىفٌاض عبد فتحً سندس394801083726

الصحة وزارةقانونى صٌدلىمقداد جمعه ٌوسف هناء395800049819

الصحة وزارةقانونى صٌدلىكرش ابو ابراهٌم موسى هٌثم396410560270

الصحة وزارةطبى سكرتٌرعنبر خلٌل عٌد خلٌل397801881327

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالفرام محمود هشام ابراهٌم398801931163

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالنجار أحمد رسمً أحمد399800752529

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالعال عبد محمد هشام سوسن400802522805

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالحبٌبً محمود عبدهللا امان401802568386ً

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالخطٌب محمد تٌسٌر منى402801742339

الصحة وزارةطبى سكرتٌرابوٌوسف ابراهٌم ولٌد محمد403802327890

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالتتري اسماعٌل نعٌم اسالم404802156844

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالفً ابراهٌم أحمد فداء405800566358

الصحة وزارةطبى سكرتٌرجراح عوٌض محمد روٌدا406700146426

الصحة وزارةطبى سكرتٌرهللا عطا بشٌر جمٌل عاٌشة407802219782

الصحة وزارةطبى سكرتٌرشحادة محمد محمد حنان408800410953

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالعدلونً شعبان ولٌد تسنٌم409801278409

الصحة وزارةطبى سكرتٌرحجازي الكرٌم عبد حجازي سوزان410900293994

الصحة وزارةطبى سكرتٌرعاصً ابو حسن الرحٌم عبد مؤمن411802147934

الصحة وزارةطبى سكرتٌرطعٌمه ابو الخالق عبد ابراهٌم وفاء412800460834

الصحة وزارةطبى سكرتٌرقدٌح محمود مهدي منى413802695171

الصحة وزارةطبى سكرتٌرحمدان أحمد محمود أحمد414801942483

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالسٌد محمد طه دعاء415802629923

الصحة وزارةطبى سكرتٌرجبر خمٌس ٌوسف ٌسرى416803254630

الصحة وزارةطبى سكرتٌرسالم سلمان توفٌق اٌمان417802558155

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالهادي عبد اسماعٌل اشرف هند418802895797

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالمدنً رمضان محمد فاطمه419804094977

الصحة وزارةطبى سكرتٌرجاسر الرحمن عبد سعٌد هارون420411041452

الصحة وزارةطبى سكرتٌرابودحروج دحروج سالم خلود421906723390

الصحة وزارةطبى سكرتٌرماضً محمود محمد سماح422801872664

الصحة وزارةطبى سكرتٌررٌالة ابو محمد حاتم العزٌز عبد423802976878

الصحة وزارةطبى سكرتٌرقبالن محمود محمد رٌمان424803325430

الصحة وزارةطبى سكرتٌرطاقٌه أبو جمٌل فرٌد هٌثم425801511031

الصحة وزارةطبى سكرتٌرعوده ابو محمد ولٌد صابرٌن426802302331

الصحة وزارةطبى سكرتٌرعدوان محمد مازن اخالص427803244292

الصحة وزارةطبى سكرتٌرعلٌان عرفات محمد عرفات428802744060

الصحة وزارةطبى سكرتٌرابوعٌطه ٌوسف ٌعقوب محمد429802801613

الصحة وزارةطبى سكرتٌرشملخ سلٌم محمد امنه430905498028

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالخضري ٌوسف سامً محمد431802676650

الصحة وزارةطبى سكرتٌرشعت رشدي نبٌل منذر432802600957

الصحة وزارةطبى سكرتٌرخاطر ابو خلٌل محمود امجد433801126145



الصحة وزارةطبى سكرتٌربركة ابراهٌم جالل كرٌمه434801563222

الصحة وزارةطبى سكرتٌررضوان محمد ابراهٌم فاطمه435801830928

الصحة وزارةطبى سكرتٌرزكري مصطفى ابراهٌم خلٌل436802349159

الصحة وزارةطبى سكرتٌردلول عبد جمال سامر437802591420

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالعطار سالم فتحً فدوى438801847955

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالبردوٌل محمود زٌاد سناء439800739492

الصحة وزارةطبى سكرتٌرمنصور محمد عاطف امان440801438623ً

الصحة وزارةطبى سكرتٌرموسى ابراهٌم محمد ابراهٌم441803285501

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالشوبكً محمد العزٌز عبد حورٌه442803002252

الصحة وزارةطبى سكرتٌرمدلل حسن حسن مجدي443801215427

الصحة وزارةطبى سكرتٌرعاشور محمود محسن محمد444802971572

الصحة وزارةطبى سكرتٌرغبن حسٌن عادل محمد445800676595

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالشاعر عطوه خضر اٌه446802785071

الصحة وزارةطبى سكرتٌربهار سالم سامً االء447802293118

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالمدهون محمد شاكر مروه448802426130

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالمدهون علً بكر اٌاد449802063701

الصحة وزارةطبى سكرتٌرمصبح  ٌوسف عوض مٌساء450801710484

الصحة وزارةطبى سكرتٌراللوح محمد كمال رشاد451802677708

الصحة وزارةطبى سكرتٌرشلدان شاكر زكرٌا عبدهللا452802277780

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالعبٌد عبدهللا راجً عل453800652489ً

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالغوله سلٌم نوفل محمد454801484619

الصحة وزارةطبى سكرتٌرنصر خٌري جمال شٌماء455802578625

الصحة وزارةطبى سكرتٌرالشاعر صالح أحمد اسراء456802039701

الصحة وزارةطبى سكرتٌرصافً ابو ثابت مازن امٌره457800268864

االجتماعٌة الشؤون وزارةكهرباء فنًخلٌفه محمود كامل محمود458964888358

االجتماعٌة الشؤون وزارةسباكه فنًطلبه خلٌل ابراهٌم بهاء459801783408

االجتماعٌة الشؤون وزارةسباكه فنًابودٌاب أحمد نبٌل محمد اٌاد460802135947

االجتماعٌة الشؤون وزارةسباكه فنًقادوس هاشم اكرم جهاد461801501305

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اداريزعٌتر ابو سالم محمد محمود462800282840

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اداريخلف سالم أحمد محمد463800296576

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اداريالكحلوت محمد ٌوسف رٌم464800048746

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً ادارياسد ابو سالمه محمد فداء465931501258

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اداريطعٌمه ابو خلٌل صالح جاكلٌن466800035263

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اداريسماره محمد سهٌل رٌم467800201865

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اداريشقلٌه العبد ناٌف عبدهللا468903484806

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اداريالحلبً السٌد مصطفى الدٌن بهاء469926764259

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اداريمرتجى حمدي ماهر وسٌم محمد470801342924

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اداريالتعبان سالم أحمد امجد471951074681

االجتماعٌة الشؤون وزارةمحاسبعواد اللطٌف عبد طعمه نارٌمان472906736913

االجتماعٌة الشؤون وزارةمحاسبحبوش حسنً ماهر رام473801370602ً

االجتماعٌة الشؤون وزارةمحاسبطٌنه أحمد جمال رنا474801500828

االجتماعٌة الشؤون وزارةمحاسبالكحلوت محمود حاتم ضٌاء475801545609

االجتماعٌة الشؤون وزارةمحاسبالسوافٌري زكً توفٌق عفاف476900646795

االجتماعٌة الشؤون وزارةمحاسبالحداد وصفً سمٌر وصف477901646273ً



االجتماعٌة الشؤون وزارةمحاسبالخولً حامد فارس سرحان478800096901

االجتماعٌة الشؤون وزارةمحاسبالجلٌل ابو محمد جمٌل محمد479801807272

االجتماعٌة الشؤون وزارةدبلوم سكرتٌرالنجار خلٌل محمود محمد480906664438

االجتماعٌة الشؤون وزارةدبلوم سكرتٌرمدٌن ابو سلٌمان فٌاض سلٌمان481800067712

االجتماعٌة الشؤون وزارةدبلوم سكرتٌرالٌازوري محمود محمد عصام482700052038

االجتماعٌة الشؤون وزارةدبلوم سكرتٌرالعال عبد خلٌل بكر محمود483800757783

االجتماعٌة الشؤون وزارةدبلوم سكرتٌررشود ابو محمد القادر عبد اسٌا484801815432

االجتماعٌة الشؤون وزارةدبلوم سكرتٌرابودٌب عبدالفتاح خلٌل ندى485411042419

االجتماعٌة الشؤون وزارةدبلوم سكرتٌرالرحمن عبد اسماعٌل محمد الدٌن عالء486426401311

االجتماعٌة الشؤون وزارةدبلوم سكرتٌرٌاغً رشٌد كمال محمد مروه487801055922

االجتماعٌة الشؤون وزارةدبلوم سكرتٌرالعروقً محمود ماجد أحمد488410613921

االجتماعٌة الشؤون وزارةبٌانات مدخلالبزم محمد شكري هبه489800742025

االجتماعٌة الشؤون وزارةبٌانات مدخلالمصري ابراهٌم ٌوسف امتثال490801030685

االجتماعٌة الشؤون وزارةبٌانات مدخلصقر ابو علً بسام محمد491801159765

االجتماعٌة الشؤون وزارةبٌانات مدخلالبطران أحمد راسم محمد ٌاسر492800260960

االجتماعٌة الشؤون وزارةبٌانات مدخلالساٌس خضر أحمد ماهر493968870360

االجتماعٌة الشؤون وزارةبٌانات مدخلعوده ابو أحمد حسن عل494901614511ً

االجتماعٌة الشؤون وزارةبٌانات مدخلالقن الرحمن عبد زكرٌا محمد495800342065

االجتماعٌة الشؤون وزارةبٌانات مدخلالصوري محمود اسعد زٌنب496801399247

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثالنباهٌن سلٌم محمود غاده497908983497

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثالعطاونه سلٌمان حسن روعه498800220782

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثهللا جاد الفتاح عبد محمود بسمه499800489411

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثعٌاش عبدهللا فتحً فاتن500800377269

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثبرٌص علٌان أحمد ٌسرى501800611824

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثالحمضٌات ابو محمد شرٌف شرٌن502946693116

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثالهباش أحمد فاروق نور503800297673

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثشلوف ابو عبدهللا ابراهٌم مٌسون504903502110

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثالدرٌنً فهمً العزٌز عبد جابر505800093585

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثالغول حسٌن محمد هدى506801437369

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثصالح محمد مصلح انور507917359226

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثجزر ابو محمود عودةهللا تحرٌر508900829714

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثسحوٌل الرحٌم عبد عبدهللا نفٌن509905375945

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثالقدره عبدهللا محمد اٌمان510973156722

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثالٌازجً سلٌم سمٌر صفاء511800535486

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثرٌان عبدهللا ولٌد ناهد512900934456

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثالحشاش عودة ٌحٌى سماح513800174146

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثسكر سلمان رٌاض ٌاسمٌن514801486309

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثنعٌم ابراهٌم فضل وجدان515800477762

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثالضانً جمٌل حربً شرٌن516906556568

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثحمدان جمعه ابراهٌم اسماعٌل517801374299

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثخلٌل ابو سلٌمان مسلم امل518900764226

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثدقه ابو محمود محمد نهاد519920643459

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثخلٌفه سٌد احمد عدٌلة520919865253

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثقشطه القادر عبد فضل مٌاده521800203663



االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثاحمد ابراهٌم توفٌق تهان522900493495ً

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثبكر سعٌد محمد ماجده523915545024

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثٌاسٌن اسماعٌل داود ابتسام524801438722

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثالعمصً محمود محمد هٌفاء525901019604

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثحجو ابراهٌم سمٌر نسرٌن526906615901

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثالكرد شكري سمٌر فاطمه527801112632

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثسكران ابو نعمان العبد ماجده528900532326

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثناجً محمود رجب سناء529951900935

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثشاهٌن محمد الحلٌم عبد اٌمان530901361279

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثعوده ابو محمد جهاد سهٌر531909089955

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثطعٌمه ابو ابراهٌم عمر اٌمان532801195264

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثزٌدان الهادي عبد الوهاب عبد سناء533901733394

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثابوجوٌعد الكرٌم عبد صابر صابرٌن534801563651

االجتماعٌة الشؤون وزارةجامعً اجتماعً باحثقدٌح امٌن حسن غاده535410567085

االجتماعٌة الشؤون وزارةقانونً باحثحسونة محمود سعٌد محمد536900498825

االجتماعٌة الشؤون وزارةاعالم و عامة عالقاتطعٌمه ابو جمعه محمد مؤمن537906728878

االجتماعٌة الشؤون وزارةاعالم و عامة عالقاتبهار محمد سالمه اسالم538802212589

االجتماعٌة الشؤون وزارةاالنترنت تطبٌقات و االلكترونٌة الصفحات مبرمجالبساٌنه محمد هانً خالد539800112211

االجتماعٌة الشؤون وزارةاالنترنت تطبٌقات و االلكترونٌة الصفحات مبرمجصالح محمد عٌسى اسراء540802065276

االجتماعٌة الشؤون وزارةمدنً مهندسرجب محمد معٌن محمود541410576722

االجتماعٌة الشؤون وزارةمٌكانٌكا حرفًصالح صبحً حسٌن معتز542802521195

االجتماعٌة الشؤون وزارةمٌكانٌكا حرفًعماد خمٌس جمعه عمر543931684914

االجتماعٌة الشؤون وزارةمٌكانٌكا حرفًالشٌخ محمد ولٌد محمد544803473586

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر خاصة تربٌةحشٌش ابو محمد عطٌه هللا عبد545412289555

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر خاصة تربٌةالعبادله محمد توفٌق ولٌد546801583782

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر خاصة تربٌةقرمان محمد أحمد محمود547801880311

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر خاصة تربٌةالقهوجً محمد سلٌمان أحمد548800406415

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر خاصة تربٌةقدٌح محمد سلٌمان عمار549903098424

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر خاصة تربٌةقدٌح محمود رشدي انس550802070243

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر خاصة تربٌةعجور اسعد محمود ٌوسف551801594581

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر خاصة تربٌةصٌام السالم عبد علً جهاد552947200697

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر خاصة تربٌةحرب ابو سالم رزق محمد553801364522

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر خاصة تربٌةٌاسٌن الحمٌد عبد صالح أحمد554802776120

االجتماعٌة الشؤون وزارةانثى ع ابتدائً تربٌة. بعوده محمد فتحً رنا555900153016

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر د ابتدائً تربٌة. باألسطل علً نعٌم أحمد556800555781

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر د ابتدائً تربٌة. برضوان اسماعٌل نعٌم محمد557802182063

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر د ابتدائً تربٌة. بالعٌد شٌخ محمد ٌحٌى زكرٌا558801869231

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر د ابتدائً تربٌة. بالغازي عرفات ابراهٌم أحمد559802415562

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر رٌاضٌة تربٌةالجواد عبد حمدان فاٌز عصام560700088628

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر رٌاضٌة تربٌةالخالدي فضل أحمد رأفت561801557554

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر رٌاضٌة تربٌةشبانه ابو محمد أحمد محمد562906740287

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر رٌاضٌة تربٌةالمشوخً سلٌمان محمد ٌوسف563906549068

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر رٌاضٌة تربٌةالصفدي محمد اسماعٌل مدحت564801564451

االجتماعٌة الشؤون وزارةذكر رٌاضٌة تربٌةعساف محمود زٌاد بالل565801369976



الزراعة وزارةجامعً اداريالشٌخ حسن عمر عال566800198491

الزراعة وزارةجامعً اداريالعصار شاكر محمود رٌما567803006360

الزراعة وزارةجامعً اداريالهندي مصطفى جالل فدوى568903276384

الزراعة وزارةجامعً اداريفروانة غازي غٌاز أٌمن569906504675

الزراعة وزارةمحاسبالرزي فوزي سلٌم نداء570800013922

الزراعة وزارةمحاسبالفرا صالح سلٌمان نصرهللا571952696557

الزراعة وزارةدبلوم سكرتٌرالغمري مصطفى خلٌل سمر572801734054

الزراعة وزارةبٌانات مدخلسكٌك رباح رٌاض ٌاسمٌن573800395535

المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالتمحاسببحور محمود فؤاد خلٌل574800067894

المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالتمحاسبعمرة ابو أحمد سٌد اٌمان575903579969

المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالتدبلوم سكرتٌرالمبحوح رباح عبد سمٌره576920895547

المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالتدبلوم سكرتٌرصفٌه ابو مصطفى طه الرحمن عبد577801516162

المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالتقانونً مساعدعابد اسماعٌل صقر بسام578800153512

واالثار السٌاحه وزارةمعماري مهندسمخٌرز هللا عبد جبر عبٌر579803000785

واالثار السٌاحه وزارةمعماري مهندسالحاج محمد المالك عبد فٌروز580979484276

واالثار السٌاحه وزارةمعماري مهندسالمدلل ٌوسف عزات سفٌان581911427383

واالثار السٌاحه وزارةمعماري مهندسبرغوث محمود طالب غادة582412452674

واالثار السٌاحه وزارةمعماري مهندسالسماك حسٌن ابراهٌم مٌساء583905501037

الطبٌعٌة والموارد الطاقة سلطةمحاسبنعٌم علً فضل اسماعٌل584906734116

ً فرزها تم ان بعد جديد من توجيهها اعادة تم االصفر باللون المظللة االسماء السابقة الدفعة ترشيحات ضمن مسبقا




