�إعالن �صادر عن �أمانة عمان الكربى لإجراء االمتحان التناف�سي (الفح�ص الفني/العملي) لوظيفة �سائق
تدعو �أمانة عمان الكربى بالتن�سيق مع ديوان اخلدمة املدنية التالية ا�سما�ؤهم والتي انطبقت عليهم �شروط ا�شغال وظائف الفئة الثالثة وال�شاغرة لديها بوظيفة (�سائق فئة �ساد�سة� ،سائق فئة خام�سة،

و�سائق �آلية ان�شائية) ،التواجد فى مقر دائرة معاجلة النفايات -حمطة �شرق عمان التحويلية التابعة لأمانة عمان الكربى والكائنة يف �أُم نوارة بعد اجل�سور الع�شرة /خلف الدفاع املدين ب�أجتاه
�شارع احلزام قبل �إ�شارات الغاز,وذلك من ال�ساعة � 9.00صباح ًا وحتى ال�ساعة  3.00ع�صر ًا ،لإجراء االمتحان التناف�سي (الفح�ص الفني/العملي) باليوم والتاريخ املحدد باجلدول �أدناه و�إزاء ا�سم كل

منهم ،م�صطحبني معهم البطاقة ال�شخ�صية ال�صادرة عن دائرة االحوال املدنية واجلوازات ورخ�صة ال�سوق التي يحملها �سارية املفعول وكل من مل يح�ضرخالل فرتة االعالن يعترب م�ستنكف ًا.
مالحظة -:يجب التواجد قبل املوعد املحدد للفح�ص ح�سب اجلدول �أدناه بن�صف �ساعة.
�أمني عمان

الدكتور يو�سف ال�شواربه

�سائق حمورين (فئة خام�سة)

�سائق �آلية �إن�شائية

�سائق عموم ال�سيارات (فئة �ساد�سة)

اليوم ال�سبت املوافق
2018/12/1

اليوم االحد املوافق
2018/12/2

اليوم االثنني املوافق
2018/12/3

اليوم الثالثاء املوافق
2018/12/4

اليوم االربعاء املوافق
2018/12/5

اليوم اخلمي�س املوافق
2018/12/6

اليوم ال�سبت املوافق
2018/12/8

اليوم االحد املوافق
2018/12/9

اليوم االثنني املوافق
2018/12/10

اليوم الثالثاء املوافق
2018/12/11

اليوم االربعاء املوافق
2018/12/12

اليوم اخلمي�س املوافق
2018/12/13

اليوم ال�سبت املوافق
2018/12/15

اليوم االحد املوافق
2018/12/16

ابراهيم ابراهيم عبد
الرحمن �سالمه

اياد حممد جابر ابو كريفه

خالد حممد علي �شلبيه

�صالح عبد اهلل احمد
ال�شوابكه

عمر حممود حممد النمروطي

حممد �سميح خمي�س
�شعالن

م�صطفى علي احلاج علي امل�صري

ابراهيم خمي�س ابراهيم
العم�صي

ثائر جربين حممود
ال�شوبكي

�شادى عواد حممود
ابو قطام

فرا�س راتب �سليمان
ابو طري

خملد ابراهيم عطيه الزوايده

ان�س انور حممد الفاعورى

عمر حممود �سعيد الفار

ابراهيم را�سم حممد القطاوي

اياد حممد خليل خليل

خالد حممد يو�سف
ابو جعب

�صربي حممد عبد الرزاق
اجليو�سي

عمر نظمي عبد الرزاق خليل

حممد �شحده خليل احمرو

م�صطفى غالب حممود ابو �شربي

ابراهيم �شاكر احمد الزيتي

ثائر نايف ظاهر ال�شيخ
ح�سن

�شادي حممد �سليم ظاهر

فرا�س �سامي حممد ال�شيخ
خليل

مدحت حممد قا�سم �شرمي

ان�س ماهر عطيه مكاوي

عمر حممود حممد الكوز

ابراهيم �صبحي منر املالح

ايا�س جابر حممد ابو عواد

خالد يو�سف احمد
العنقي

�صدام علي حممد
خري�سات

عمر وليد طعمه املجدالوى

حممد �شعبان خالد ابو
حليمه

م�صطفى حممود احمد ابو �شاور

ابراهيم �صالح احمد النجار

ابراهيم فرحان علي ابو
يحيى

امين عبد الهادي عبد
القادر النجار

خدام ابراهيم خدام
ال�سويلميني

�صالح الدين حممد
�شاكر العزه

عمر يو�سف �سعيد احلنيطي

حممد �صالح علي �صالح

مطلق عبد الكرمي احمد
ال�سليحات

ثائر ه�شام حممد ابو
حاكمه

�شرحبيل علي عبد القادر
ابو نحله

فرا�س عاطف حممد
ابو عواد

مراد عبد اهلل �سبتى الرحمي

اياد خالد خليل ابو جنم

غيث �صايل عبد الكرمي
الربيحات

ابراهيم مبارك عبد الرحمن
املنا�صري

امين مناور خالد املنا�صري

خلدون جمال م�صطفى
يون�س

�صالح �صالح حممد
اخلاليله

عمران �سرحان ذياب ابو ح�سان

حممد عارف كامل الظاهر

معاذ ابراهيم �صبحي �سعد

ابراهيم �صالح احمد
الربغوثي

جابر احمد ر�شيد ابو يحيى

�شريف حممود ها�شم
العزه

فهد حممد فالح الدبايبه

مراد علي عبد القادر ابو �سيف

اياد �شريف يو�سف الكوز

فايز ابراهيم خليل الغوامنه

ابراهيم حممد مروح �سليمان

ايهم حممد حمارب دعم�س

خليفه نايف خليفه
املحاميد

�ضيف اهلل �صالح �سليمان
الكوز

عواد عبا�س حممد الزغاتيت

حممد عبد احلليم احمد
قنديل

معاذ عثمان حممد ا�سماعيل

ابراهيم عبد الهادى مفلح
احلنيطي

جعفر وهيب علي ح�سني

�صالح خليل �صالح
حمدان

في�صل عبد اهلل مو�سى
ال�شمايله

مراد حممد خلوى عبد الرحمن
الطباخي

اياد حممد عي�سى البابا

فايز عبد اهلل ح�سني ال�شواربه

ابراهيم حممود ح�سني
النبتيتي

با�سل �سالمه حممد
ال�سليحات

خليل ابراهيم �سليمان
ابوجبل

طارق ا�سماعيل حممد
ح�سني

عي�سى �ضيف اهلل ح�سن
العويدى

حممد عبد اجلابر يعقوب
يغنم

معاذ حممد عبد القادر �سريه

ابراهيم عقله زيدان
احلنيطي

جالل خليفه حممد احلجاج

�صالح رم�ضان �صالح
رم�ضان

كايد احمد ابراهيم
العبادي

مرزوق هالل حمود بعريات

امين �صالح �سعيد الطال�س

فرا�س جربيل حممد النقروز

ابراهيم هزاع حامد العليمات

با�سل حممد ظاهر
الهربي�شي

خليل حممد ح�سن
�سعدون

طارق ا�سماعيل منوره
منر

عي�سى حمفوظ مو�سى عو�ض

حممد عبد الرحمن عبد
اهلل الفقري

معتز �شاهر احمد الزيادات

ابراهيم عيد قا�سم ابو
�صعيليك

جمال عوده م�سلم ابو يحيى

�صايل حممد عليان
ال�شوابكه

كمال �شاكر عيد حجاب

مروان ا�سماعيل ابراهيم
عربا�ش

با�سل خليل بركات الكوز

في�صل فهد ربيع ال�سليحات

ابراهيم يو�سف جمعه
ال�شوابكه

با�سم حممد احمد ابو
الر�شته

داود عبد اهلل عبد ربه
ابو �صعيليك

طارق جودت داود فليفل

عي�سى منذر نعمان �سالم

حممد عبد العزيز عبد
الهادى ابو �سرور

معتز ماجد حممد علي قهوجي

ابراهيم ماهر حممد علي �سعد

حازم حممد يو�سف التميمي

�صالح روحي نعمان
القزعه

كمال حممد كمال �سالمه
القريوتي

مروان �سالمه �سالمه ابو �صيام

با�سم �سامي احمد �شتات

قا�سم حممد احمد الكوز

ابراهيم حممد احمد
العمايره

حذيفه حممد حمدان
القي�سي

�صالح حممد عبد الهادى
ابو خ�ضره

لورن�س حممد �سعيد
�شم�س الدين قر�ش

م�ساعد �سالمه علي العجالني

ب�سام احمد خليل
الب�ستنجي

قي�س عبد �سالمه املنا�صري

ابراهيم حممود احمد نومان

ح�سام احمد �سليمان ابو
ريا�ش

طارق جميل يعقوب
اخ�ضري

ل�ؤى حممد ح�سن
اخلطيب

م�شعل ح�سن حممد ال�شعار

ب�شار �سلطان حممود الكوز

كامل ابراهيم قا�سم زيد

احمد امني �سالمه �سالمه

ح�سن عبد الرحمن �صالح
النواي�سه

طارق عدنان لطفي عبد
اهلل اخلطيب

ماجد ح�سني حممد
اجلبور

م�صطفى دروي�ش م�صطفى
الراعي

ب�شار عقاب عايد حمد

كايد جمال حممد �سليمان

احمد تي�سري حممد النجار

با�سم يعقوب �سعيد �صالح

را�شد �سامل حممد الزيود

طالب احمد حممد ابو جلغيف

عي�سى مو�سى عي�سى اخلطيب

حممد عبد الكرمي فاي�ض ال�سامل

معتز يو�سف احمد ظاهر

احمد حامت احمد ابو ح�سان

بركات حممود حممد
البالونه

را�ضي عزت مو�سى �سعيد

طايل �شاهر عبد اللطيف
ال�شنيكات

عي�سى يو�سف دروي�ش الكردى

حممد عبد اللطيف عبد
الكرمي حجازي

مقبول فايز احمد احلجاج

احمد خالد ح�سني عبد
القادر

ب�سام ا�شتيوى عياد �سليمان

راغب احمد ح�سني الكوز

طالل �سامل بخيت
الدعجه

غ�سان احمد ح�سن احمد

حممد عبد الوهاب احمد
قدوم

منت�صر خالد ح�سن طرب�ش

احمد را�سم خمي�س الب�س

ب�سام عبد القادر عا�شور
�صايف

رافت ريا�ض حمدان
ال�صانع

طه �سليمان زايد ابو
ركبه

فادى ح�سن حممد ال�شمله

حممد عبطان علي الغرير

منري احمد مو�سى احلواجره

احمد �سامل علي الن�صر

ب�سام عي�سى عبدال�سالم
زياده

رافت حممود ابراهيم
القرى

ظاهر حممد عبد الفتاح
مزهر

فادي ابراهيم حممد ابو فنونه

حممد عزمي عبد اهلل
من�سى

منري عادل من�صور ح�سني

احمد �سامي عبد احلرايزه

ب�شري فاروق عبد الفتاح
ابو احل�سن

رافت حممود حممد
الكايد

ظاهر نايف ظاهر ال�شيخ
ح�سن

فادي احمد حافظ الرتتري

حممد عطا اهلل ا�سماعيل
االخر�س

مهند احمد عبد احلافظ
ال�سليحات

احمد �صايف حممد خطاب

بكر ا�سماعيل حممود
عبدالوهاب

راكان مو�سى عواد
الهباهبه

عارف عبد الرحيم عواد
ابو الربع

فادي �صالح علي املهريات

حممد علي �سامل الربيحات

مهند زعل حممد عمرو

احمد �صبح احمد احمد

بكر �شحده خلف ابو
جلغيف

رامي احمد عبد العال
عو�ض

عامر �سليمان عبا�س
�سليمان

فادي حممد حممود �صالح

حممد علي عبد اهلل
حممود علي

مهند عبد اهلل حممد عيده

احمد برهان يو�سف �سوي�سه

ح�سني ر�شيد �صالح العبيه

طارق في�صل �سلمان
هديب

ماجد عبد الرحمن حامد
حويله

م�صطفى �سليم ا�سماعيل
عبد النبي

ب�شار حممد جا�سر خالد

ليث عبد �سالمه املنا�صري

احمد ب�سام عبد اهلل النجار

ح�سني علي ح�سني ابو
�شعريه

طارق مفلح عوده حماد

مثقال غ�صاب �سامل
النجداوي

م�صعب حممد عبد الرحمن
هديب

بالل حممود حممد
م�صطفى

ليث حممود �سلمان الب�شاب�شه

احمد جميل عبد الفتاح
اغريب

حمدي حممد نبيل حمدي
�سعيد

طه طلب �سامل البداوى

جمدى من�صور عبد
املجيد جويل�س

معاذ حممد عبد الغني زيد

بهاء جرب عبد الرحمن
ابو كيفه

مالك حممد احمد اخل�ضور

احمد خليل احمد ابو مطر

حمزه احمد عبد اجلبار
ابو نحله

عادل خالد �سامل الرقب

حممد ابراهيم ح�سني
احلمدان

معاذ نواف فهد ابو طالب

تامر امين حممد اال�سمر

جمدي �شعبان احمد ابو ال�سعود

احمد عبد الر�ؤوف �سعيد يو�سف

بكر حممد عي�سى ال�شديفات

رامي حامد حممد اخل�صيالت

عامر عبد احلميد عيد املنا�صري

فادي وائل احمد احلديدي

حممد علي يو�سف النجداوى

مهند نزار عبد القادر زيدان

احمد خليل حممود �شريف

حمزه حامد ح�سن ابو
�سرحان

عادل حممد م�صباح
الرفاعي

حممد احمد حمدان
ابو عامود

معتز باهلل ابراهيم حممود
علقم

ثائر امني احمد �سلمان

حممد ابراهيم منر �سرور

احمد عبد ال�ستار عبد
الرحمن مو�سى

بالل ابراهيم حممد الدب�س

رامي حمد عبد اهلل
الزيود

عامر حممود عامر هديب

فادي يو�سف عمر �ضمره

حممد عمر عي�سى مطر

مو�سى احمد حممد ع�شا

احمد داود حممد ابراهيم

حمزه حممد م�سعود
ال�شوبكي

عامر ربحي حممود عادي

حممد احمد عياد ال�سكر

مهند احمد ابراهيم ال�ساحورى

جربيل حممود حمارب
الكوز

حممد احمد ح�سني الكوز

احمد عبد الفتاح حممود
عبد اهلل

بهاء جودت عبد الرحمن
خف�ش

رامي �سامر توفيق
احل�ضوي

عامر مو�سى ح�سن علي

فار�س اكرم فار�س حممود

حممد عي�سى عبد اهلل
�شوكه

مو�سى خ�ضر مو�سى نا�صر

احمد ديب عبد الكرمي
عبد القادر

خالد احمد ح�سن ابو
�سرحان

عامر عبد اهلل عبد اهلل
الر�شيد

حممد ا�سماعيل احمد
علقم

مهند عبد الرزاق حممد الزيتي

جعفر امني جراد الطراونه

حممد احمد خليل الب�ستنجي

احمد عبد اهلل حمدان
ال�صقريى

بهاء يو�سف قنديل قنديل

رامي عبد اهلل حممد
ار�شيد

عبد اجلواد عزمي عبد
اجلواد حممد

فار�س تي�سري عبد احلافظ
ال�شريفات

حممد غازى حممد ابو
عطااهلل

مو�سى فوزى حممد اجلبايل

احمد �سالمه �سالمه ابو �صيام

خالد احمد عبد الفتاح
الزعاتره

عامر حممد ح�سني
راجحه

حممد تي�سري عبد القادر
البكرى

مو�سى علي مو�سى اخلاليله

جالل احمد ها�شم حممد

حممد ا�سماعيل احمد ح�سن

احمد عبداهلل عبدالقادر
املغاربه

تامر احمد عبد املجيد
العبدالالت

رائد احمد حمدان
الرقب

عبد احلكيم يو�سف
ح�سن خليل

فار�س لطفي ا�سماعيل مطر

حممد فائق �شاكر ابو
حجله

مو�سى حممود �سليمان العجالني

احمد �سميح حممود العمله

خالد حرب عبد الرحمن
ابو م�صلح

عامر حممد علي
ال�سويطي

حممد جابر حممد
ابو عواد

مو�سى ف�ؤاد مو�سى حجازى

جمعه طالب علي ابو
ال�شيخ

حممد توفيق ابراهيم اجلالودى

احمد ع�صام حممود عو�ض

تامر حممد يو�سف املعاين

رائد ا�سماعيل احلاج
منر �سعاده

عبد الرحمن احمد عبد
الرحمن احمرو

فار�س مازن حممد نور ال�شامي

حممد فريد احمد ابو بالن

مو�سى م�صطفى حممود الزعاتره

احمد عبد الرحيم عارف
ابو رجب

خالد خليل ح�سن اجلول�سي

عايد م�صطفى ح�سن
الغرابلي

حممد جمعه م�صطفى
فوده

م�ؤيد حممود حممد اللوزي

حامت �سامل حممد الردايده

حممد ح�سن حممود الكراجات

احمد عقل �سعيد �صالح

توفيق عبد الكرمي حلمي
املهريات

رائد �سليمان احمد عبد
الكرمي

عبد الرحمن تي�سري
حممد عبد الرحمن

فرا�س ابراهيم �صابر غزال

حممد فواز عبد الرحيم
احمد

نادر احمد طالب بندق

احمد عبد القادر حممد
العناين

خالد عبد القادر توفيق
الرفاعي

عبد البا�سط ف�ؤاد ح�سن
ابو ع�صبه

حممد ح�سن خليل
خدا�ش

نادر فاروق عبد الكرمي �صالح

حازم اكرم عبد الكرمي
ابو عرار

حممد خالد ا�سماعيل ا�صبيح

احمد عمر ابراهيم زعرت

ثائر �سامل ا�سماعيل
الطميزي

رائد حممد خالد �سلمان

عبد ال�سالم ا�سماعيل
عبد ال�سالم بكر

فرا�س انور ربحي عو�ض اهلل

حممد كامل يو�سف يحيى

نادر حممد عبد الرزاق اجليو�سي

احمد عبد الكرمي احمد
امل�شارفه

خالد حممد احلاج عبد
اهلل خ�ضر

عبد احلميد حممد عبد
احلميد اجلواوده

حممد ح�سن حممد
هما�ش

نا�صر الدين حممد عارف عليان

ح�سام حممد م�صطفى
م�صطفى

حممد خالد يعقوب حمي الدين

احمد عي�سى ح�سني دع�سان

ثائر عبد القادر حممود
القي�سي

ر�شيد علي ار�شيد املرعي

عبد العزيز �سعيد حممود
كنعان

فرا�س خالد عوده النجداوى

حممد ماجد عي�سى ال�شلمي

نا�صر �سليمان احمد ال�سليحات

احمد عبد اهلل احمد فوده

خالد حممد ح�سن ال�شنابله

عبد الرحمن �سعاده عبد
الفتاح حممد ح�سن

حممد حمدان عبد اهلل
ح�سان

نا�صر �صالح حممد عالن

ح�سان احمد عبد املنعم
حمود

حممد خليل عامر عاي�ش

احمد قا�سم طه احلراح�شه

ثائر علي ح�سني م�سلم

رعد حممد عيد
الر�شاوين

عبد الكرمي عمر ا�سحق
خليل

فرا�س �سليمان حممد الدعجه

حممد مبارك عبد القادر
�صندوقه

نا�صر حممد حممود العجالني

احمد عطا اهلل م�صطفى
جاد اهلل

خالد حممد راجح القبج

عبد الكرمي مازن
عبدالكرمي الفواز

حممد خالد عبد العزيز
دع�سان

نا�صر فواز علي كنهو�ش

ح�سان مو�سى ا�سماعيل
الكوز

حممد عبد اهلل فهد املهريات

احمد ماجد احمد حممد
�سعدون

جا�سم حممد �سامل �سالمه

ركان مناور م�سلم
ال�شوابكه

عبد اللطيف تي�سري عبد
ابو عبيد

فرا�س حممد زكريا الطنبور

حممد حممود �صبح �شاهني

نايف �صقر حممد الرقب

احمد علي احمد العودات

خالد نعيم ح�سن القي�سي

عبد الكرمي منر عي�سى
ابو الرب

حممد خالد حممد
ابراهيم

نا�صر حممد ربيع ال�سليحات

ح�سن حممود ح�سن الكوز

حممد عزيز حممد كنعان

احمد ماجد عرفات �سلهب

جربيل ح�سن �صالح
املغاربه

رمزى علي حممد الطويل

عبد اهلل ممدوح عبد
اهلل اخلاليله

فرا�س حممود ح�سني ابو �سليم

حممد حممود �صربى
حممد

نايف فوزى عبد العبد

احمد علي عاي�ش العوامله

خ�ضر عو�ض علي ابو ركبه

عبد اهلل خريى �شريف
عبداهلل

حممد خالد حممد غنيم

نا�صر حممد قا�سم �شرمي

ح�سن حممود حممد
م�صطفى

حممد حممود عبد الفتاح زعبوط

احمد حممد ا�سماعيل الغريب

جربيل حممود مو�سى
الطقاطقه

رم�ضان عبد احلميد
حممد يعقوب

عبد املجيد حممد
ابراهيم خلوى خ�ضري

ف�ضل حممد ح�سن برهم

حممد حممود عبد املجيد
االخر�س

نائل يو�سف حممد ابو الري�ش

احمد عمر امني جرب

خلدون خالد عو�ض
احلنيطي

عبد اهلل رفيق توفيق
جوده

حممد خلف �سالمه
الدبايبه

نبيل جميل عبد اهلل الهربي�شي

ح�سني ح�سني حممود
ابو رقيه

حممد حممود عبد القادر البو

احمد حممد جمعه كرذوع

جعفر احمد عبد ربه
الغروز

زكريا حممود حممد �شنب

عبد املعني حممد عبد
املح�سن القماز

ف�ؤاد احمد عبد اجلابر ا�شنينه

حممد حممود حممد خلف

نبيل �سالمه حجاج العودات

احمد كامل يو�سف حواري

خليل �سميح �سليمان امري�ش

عبد اهلل عماد الدين
عمر �شعراوى

حممد رجا حممد عبد
الرزاق

نبيل �سمري مو�سى الكردى

ح�سني هندى علي
اخلطاطبه

حممد م�صطفى حممود العتله

احمد حممد خطاب قويدر

جمعه عيد فار�س النجيلي

زهران حممود مو�سى
زهران

عبد النا�صر منري عبد
النبي جروان

ف�ؤاد ب�سام �شكرى امل�ساعده

حممد منري ح�سن ابو �سند

نعمان ح�سن �سليمان �شعبان

احمد ك�ساب ناجي معمر

خليل عدنان خليل اللوزي

عبد ربه احمد عبد ربه
الغرابلي

حممد رفيق �صالح عمر

جنم زياد جنم الق�صايبه

ح�سني حممد ح�سني
عمريه

حممد مقبول ح�سني عليان

احمد حممد �سامح �سامل
الدويك

جميل غالب جميل
املنا�صري

زياد �سليمان عطااهلل
النادى

عبد را�شد عبد الرحمن
�سليمان

ف�ؤاد ذيب عبد اهلل ابو خ�ضر

حممد مو�سى ابراهيم
عو�ض اهلل

نهاد عبد اهلل ا�سماعيل ال�صويف

احمد حممود ح�سني النبتيتي

خمي�س ابراهيم ح�سن
النجار

ع�صام خليل �سعد الدين
النمر

حممد �سليمان فالح
الزغاتيت

ن�ضال عبد الرحيم علي
الدروبي

حمدى عبد احلليم احمد
اجلرايره

حممد نور حممد الربيحات

احمد حممد �سالمه احلجاج

جميل حممود جميل حويل

زياد علي احمد العودات

عبدالرحمن ح�سني �سامل
ابو�سمور

فيا�ض حممد فيا�ض الوتار

حممد ن�صر �شحاده كليب

هاجم ناجي يو�سف ح�سني

احمد حممود حمد �سليم

راتب حممد احمد العداربه

ع�صام عبد اهلل حممد
ال�صرايره

حممد �شامخ �سليمان
الزعبي

ن�ضال حممود عبد النبي ايوب

حمزه عي�سى احمد ح�سني

حممد يون�س راغب ال�شطرات

احمد حممد �صالح يو�سف

جهاد ابراهيم عبد الكرمي
املهريات

زياد فهد نهار احل�ساميه

عبداهلل �صالح �سعيد
املحمديني

في�صل نواف حممد عزام

حممد نواف عارف ال�شيبي

هاين جعفر ر�شيد ابو طبيخ

احمد يو�سف �سعيد ابو
حمظيه

رافت حممد عبد اهلل جمعه

ع�صام ف�ؤاد جميل جميل

حممد �شريف علي دبيك

منر رجاء عبد اهلل ابو غليون

حمزه مو�سى عبداهلل
الرعود

حممود جمال مفلح ابراهيم

احمد حممد عطا اهلل الوح�ش

جهاد حممد احمد العر�ضان

زيد وا�صف احمد توبه

عبداهلل يون�س حممد
احلمادين

قا�سم كامل احمد �شعالن

حممد ها�شم حممد
املجدالويه

هاين كمال حممد النونه

ا�سامه احمد �سعيد مريزيق

رافت حممد علي حممد
ابو هالل

عطا اهلل �سليمان �سالمه
ابوركبه

حممد �صادق علي عبد
الرحيم

ها�شم حممد احمد غنيم

را�شد يعقوب ا�سحق
ال�صليبي

حممود �سالمه ح�سن ابو غليون

احمد حممد وليد عبده
ابو ع�صب

حازم عبد اهلل مو�سى
الهوادى

زيدان ح�سن حممد �سامليه

عبيد عواد الاليف
ال�سليحات

ق�صي حمدان عبد احلفيظ
املهريات

حممد يا�سني مو�سى حمو

ه�شام �شحاده �صالح ابو �سويلم

ا�سامه عبد اهلل �سعدات
غيظان

راكان احمد عبد املح�سن
البداوي

عالء الدين احمد حممد
دب�ش

حممد �صباح حممد ابو
ح�سان

هيثم جمال �صابر النمروطي

رامي اجمد �سعدي ال�صليبي

حممود غامن علي علي

احمد حممود ح�سني ابو يحيى

حازم حممد عطيه
ابو�صر�صور

�سامر احمد عزات
الهربي�شي

عدنان حممود حممد
ال�سوطرى

ل�ؤي احمد عبد الرحمن عرب

حممد يو�سف ح�سني
املهريات

هيثم حممد ابراهيم ابو ارميله

ا�سعد فواز جمعه ابو رواع

رائد عبد الرحيم ح�سن
علقم

عالء �صالح علي
احلوراين

حممد �صربى مو�سى
حممود

هيثم عمر احمد ابو ديه

رامي �سليمان حممد الكوز

حممود غامن حممود غامن

احمد حممود علي حميدان

حافظ حممود حافظ ابو زر

�سامر احمد مو�سى بغادنه

عدي احمد زامل
ال�سليحات

ماجد ا�سماعيل ابراهيم عمرو

حممد يو�سف حممد ابو
جعفر

وائل ح�سني عيد فراج

ا�سماعيل �سامي احمد
ابو رومي

رائد عبد اللطيف عبد اهلل
طرخان

عالء حممود م�صطفى
ال�شملتي

حممد عارف حممد
املغاربه

هيثم فايز حممد ابو �سعود

رامي فايز ح�سن الكوز

حممود حممد احمد خدا�ش

احمد وليد احمد حويل

ح�سام الدين حممد خالد
العزه

�سامر �سالمه حممد نا�صر
الدين

عدي حممد �سليمان
ابو طري

ماجد حممود علي ال�صقور

حممد يو�سف حممد
�سليمان

وائل عدنان احمد الب�ستنجي

ا�سماعيل علي عبداللطيف
ا�سماعيل م�سعد

رائد حممد احمد �سعد

علي احمد عبد الرحيم
م�صطفى

حممد عايد عطيه ابو
را�ضي

هيثم حممد علي الهيم�صاوي

ربيع هزاع خ�ضر عطون

حممود حممد بدر احلوامده

احمد يو�سف عبد الفتاح
خليل

ح�سام حممود ا�سماعيل
ال�شخامي

�سامر من�صور �سعد
املنا�صري

عرفات حممد عبد
احلميد اجلواوده

مالك عبد اهلل عطيه ر�ضوان

حممود بكر عبد اهلل �صالح

وائل نعيم ح�سن القي�سي

ا�سماعيل حممد ابراهيم
ال�سيخ

رائد حممد �صالح الدين
احلوراين

علي جميل علي �صالح

حممد عبد الرحمن
�سلمان حمدان

هيثم حممد من�صور اخمي�س

رزق حممد علي ال�سامل

مراد احمد ابراهيم �صالح

احمد يو�سف عوده حماد

ح�سن �صالح ح�سني ا�سعد

�سامر يا�سني مو�سى حمو

عز الدين عبد الفتاح
ح�سن حماد

جمدي حماد جمعه العطاونه

حممود جمعه عبد اجلليل
اخلوار

و�سام ح�سن نايف حوامده

اكرم حماد عو�ض اهلل
ابو يحيى

رائد حممد حممود حمدان

علي خليل ابراهيم
ابوح�شي�ش

حممد عبدالعزيز
عبدال�سالم الغوامنه

وائل عبد الكرمي �سليمان
العبد اهلل

رمزي مروان حممد الطويل

مراد توفيق حممد ابو كف

احمد يو�سف حممد دعم�س

ح�سن �صربى حممد ح�سن

�سامي حممد احمد �سماره

عزالدين حممد �سامل
الدروع

جمدي يا�سر فالح الهبارنه

حممود حكم �صبحي
امل�صرى

و�سام خليل عبا�س ال�ضعيفي

اكرم عبد احلليم احمد
العمايره

ريا�ض يو�سف حممد
النويهي

علي خليل عوده الهبارنه

حممد علي عبد القادر
ابو نحله

وائل عدنان حممد �شحاده

زيد حمد اهلل عثمان
ال�شايب

مراد حممد �سلمي الكوز

ا�سامه توفيق ابراهيم ا�سمران

ح�سن فتحي ح�سن خالد

�سائد عبد اللطيف ح�سني
التيم

عزت همام عزت
العقرباوي

جملي انور جملي قطيفان

حممود خ�ضر حممد
ال�شوامره

و�سام نافذ حممود غنب

اكرم مو�سى حممد البطاط

زياد احمد ح�سن الطرب�ش

علي عبد الرحمن مو�سى
علقم

حممد عواد علي اخلاليله

وحيد عبد �سلمان جويل�س

زيد خالد �سالمه احلر

مراد ن�ضال فهيم ال�شعيبي

ا�سامه داود عبد ابو جلغيف

ح�سن حممد احمد
اجلعافره

�سعاده حممد �سعاده
العقرباوى

ع�صام علي عبد الرحمن
ابو زيتون

حممد ابراهيم حممد ابو العد�س

حممود خليل عبد الرحيم
ال�شوبكي

و�سيم ابراهيم ح�سني ابو ملوح

اكرم يو�سف ا�سماعيل
الزعاتره

زياد زيدان ذيب هندى

علي عوده �سالمه ابو
غليون

حممد فايز عو�ض
اهلل عيد

وليد غازى �صبيح �صبيح

�سامر جعفر جمال
الكردي

م�سعود ابراهيم حممد
العورتاين

ا�سامه داود علي املغربي

ح�سن حممد �سليمان عبد
القادر

�سعدون �ضيف اهلل
عوي�ضه ابو غليون

عطا اهلل جوده حممد
املنا�صري

حممد ابراهيم حممد الك�شا�ش

حممود �سائد عبد الكرمي
غنامي

و�سيم زكي ا�سماعيل ابوح�شي�ش

احلارث فرحان �سليمان ابو
�صعيليك

زياد �سامل حممد الرقب

علي حممد ح�سني
�شحاده

حممد فتحي ح�سن
من�صور

يا�سر حممود �سليم ابو غليون

�سامر را�ضي عبد الرزاق
احمد

معاذ حممود احمد النرباوي

ا�سامه علي حممد حماد

ح�سني �سليمان مو�سى
عطيات

�سفيان علي حميدان
فالح

عالء الدين يو�سف
حممود احمد

حممد احمد توفيق �شكوان

حممود عادل عبد اللطيف
ابو همام

وليد احمد ابراهيم ابو حو�سه

ان�س احمد عبد ربه ال�صانع

زياد عبد الرحمن ح�سني
م�شه

علي حممد �سليمان
النقروز

حممد ماهر �شاكر
املهتدي

يحيى حممد يعقوب عمر
الرازم

�سعد حممد عوده
الدواهيك

معتز فايز ح�سن الكوز

ا�سامه حم�سن ابراهيم قا�سم

ح�سني حممد كمال �سامل
البجايل

�سالمه احمد من�صور
العودات

عالء ح�سن حممد
الدعجه

حممد احمد �شحده عبد اهلل
امل�شني

حممود عدنان مو�سى
احلداد

وليد �شحده عبد الرحيم فراح

ان�س حممود علي الهنداوى

زيد احمد حممد اخلطيب

عمر ا�سماعيل علي
ابوحممد

حممد حممود ح�سن علي

يعقوب يون�س �سامل املكارنه

�سلمان عبد الرحمن
�سليمان الكوز

منت�صر �سالمه عبداملجيد احلجاج

ا�سامه حممد عيد ال�سواحره

حكم رم�ضان عبد الكرمي
فحل

�سلطان جا�سر حمد
الدبايبه

عالء �سامل ح�سن
التعمري

حممد احمد عبد احلافظ
الزيود

حممود علي حممود
ال�سويطي

وليد عبد القادر ح�سن عو�ض

انور را�شد حمدان القطارنه

زيد �ساكت كامل ال�سليحات

عمر خليل ابراهيم
م�سعود

حممد حممود م�صطفى
علي

ينال �سعد حممد ال�شعار

�سند فاهد عبد الرحمن
املنا�صري

منذر حممود فريج الروا�شده

ا�سامه حمي الدين حممد
رجب

حكمت احمد علي املغاربه

�سلطان علي خليف
العويدي

عالء عدنان حممد
�شاهني

حممد احمد حممد ال�شويكي

حممود فريد �سليمان را�ضي

يا�سر عبد القادر حممد ابو �سليم

انور حممد عبد القادر الكايد

زيدون يا�سر م�صطفى
اجلعفرى

عمر خليل عبد الرحمن
من�سي

حممد مو�سى حممود
ابو عيده

يو�سف احمد مو�سى امل�صرى

�شادى حممود حمارب الكوز

منري جمال ح�سني الكوز

ا�سماعيل احمد خلف العبادى

حلمي احمد حممد اخلاليله

�سلطان عو�ض احمد
الهباهبه

عالء عطا اهلل �صالح
البداوى

حممد ا�سماعيل احمد ال�شدفان

حممود فهد احمد القرنه

يحيى امني يحيى املدهون

اياد ح�سان �صالح ال�شوابكه

�سامر ابراهيم �سعيد العامل

عمر عبد احلميد عيد
املنا�صري

حممد نعيم عي�سى
العوراين

يو�سف �سالمه �سلمان ابو غليون

�صفوان احمد علي
احل�سا�سنه

ن�ضال جمال م�شهور الكوز

ا�سماعيل داود حممود عالن

حمزه ح�سان حامد
احل�سامي

�سلمان حممد �سلمان
القطيفان

عالء حممد حممود عواد

حممد ا�سماعيل حممود زعاتره

حممود ماهر خليل عليوى

يحيى حممود ابراهيم الرقوب

اياد ح�سن عبد العال �سعدون

�سامر �صبحي احمد ابو غيث

عمر عبد الرحمن �سعود
العايد

حممد وائل عبد احلفيظ
العفي�شات

يو�سف عبد الرازق �سالم ابو
غليون

�صقر عبد القادر �سلمي
الكوز

نور الدين حممد احمد عاي�ش

ا�سماعيل حممد عبد الفتاح
ابو زر

حمزه عبد الرزاق �شريقي
ابو زيتون

�سمري علي احمد عياد

عالء نعيم حممد
ال�صرييف

حممد ب�سام �سامل الرتاكيه

حممود حممد احمد عزام

يحيى مفلح �سامل احلجاج

اياد عطيه حممود ربايعه

�سامي عوده عواد املنا�صري

عمر عطيه جمعه
العودات

حممد يا�سني احمد مناع

يو�سف حممد ح�سني �صندوقه

�صالح عبد العزيز جابر
عفانه

هاين امني �صالح فاعور

ا�سماعيل حممد عبد القادر
ال�صبح

حمزه عبد الفتاح ر�ضوان
املفلح

�سمري حممد احمد
العجارمه

علي احمد علي نوفل

حممد تي�سري حممد خليل

حممود حممد راجح القبج

يزن احمد ح�سني �سماره

امين جمال عبد القادر
الزعاتره

�سامي مو�سى عطيه نا�صر
الزوايده

عمر علي ح�سني ابو
غليون

حممد يو�سف احمد ابو
عفيفه

�سائق �آلية �إن�شائية

طالب عبد اهلل طالب
امريزيق

يحيى ماجد حممد جمعه

ا�سماعيل نايف داود م�صطفى

حمزه عبد اهلل �سليمان
النعريات

�سهم عبد اهلل فهد
املهريات

علي ا�سعد �صالح نا�صر

حممد حاب�س كامل الرقب

حممود حممد عني�سي
العني�سي

يزن حممد عبد القادر احلبا�شنه

اجمد مو�سى حممد ابو احلاج

حمزه عبد اهلل مو�سى
برهوم

�سياف ابراهيم خمي�س
العجارمه

علي خالد عبد اهلل خالد

حممد حامد حممد اخلطيب

حممود مف�ضي ذيب
ابو عواد

يو�سف ابراهيم ذيب ابراهيم

امين ح�سن حممود
املنا�صره

�سائد فواز عبد الرحيم
احمد

عمر م�صطفى حممود
املدهون

حممد يو�سف جمعه
ال�شوابكه
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عامر حممد �سلمان
الكوز

يزن يو�سف ح�سان الكوز

امين حممد احمد عطيله

ان�س احمد خليل عنبه

حمزه علي حممد
اجلوامي�س

�سيف �سعيد ر�ضوان املفلح

علي يو�سف ر�ضوان
املرعي

حممد ح�سني �سعيد الع�ساكره

حممود مو�سى احمد
املغاربه

يو�سف خليل عثمان الب�ستنجي

�سعد �سليمان م�صطفى
ال�شعيبي

عمران خالد حممد
اجلعفري

حممد يو�سف حممد
ابو الري�ش

ابراهيم بركات مبارك
الكوز

عبد الرحمن جميل
ح�سني الغباب�شه

يزيد حممد ها�شم حب�ش

ان�س عبد الرحمن احمد
ابو عمري

حمزه حممد رجاء العدوان

�شادى �شي�شان احمد
عمريه

عماد ابراهيم عبد اهلل
ال�صو�ص

حممد ح�سني عبد اهلل م�سلم

حممود يو�سف حممد
امل�صري

يو�سف �سعد فالح الدبايبه

امين حممد �سالمه
الب�ستنجي

�سعد عبد ال�ستار حممد
زيدان

عو�ض يعقوب جابر
حمي الدين

حممود احمد ح�سن
عباد

ابراهيم فاروق جميل
حممد

عبد ال�سالم حممود
حممد م�صطفى

يو�سف علي يو�سف �سالمه

ان�س مر�شد عبد الرحيم
الناطور

حمزه حممد �سامل ال�شرايعه

�شادى فهد �سعد احلرايزه

عماد ح�سن عبد اهلل
ال�سليحات

حممد خالد ا�سماعيل الزعبي

خملد علي حممود الزعبي

يو�سف �صالح ابراهيم فرج

ايهاب احمد �صبحى
ال�ضبط

�سعد فاروق جميل
حممد

غازى �سلمان مو�سى
الرتابني

حممود احمد عبد
الرزاق العجرمي

احمد ح�سن عبد الوهاب
اخلطيب

عبد اهلل احمد عبد
اهلل ابو ريا�ش

يون�س �سليمان حممد دعاب�س

انور احمد م�سند ابو ري�شه

حميد حممد علي عقله

�شادى يو�سف من�صور
ابو حميد

عماد را�سم خمي�س الب�س

حممد خالد حممد ال�شوبكي

مراد عزو حممد
عبدالرحمن

يو�سف عبد الرزاق حممد الزيتي

ايهاب عبد املنعم
ا�سماعيل النت�شه

�سعود حممود �سليم ابو
العرج

غالب نواف عبد
الرزاق العايد

حممود جمال ح�سن
ابو يحيى

احمد خالد حممد
ال�صرايره

عبد اهلل عبد الرزاق
ح�سني ابو �صيام

يون�س مو�سى ح�سن الكوز

انور حممد �سليم التيم

خالد جمال احمد فراج

�شادي داوود حممد
النعريات

عمر احمد عبد الرحمن
اجلربان

حممد خلف نا�صر الهباهبه

مراد حممد احمد جابر

يو�سف علي عبد الرحيم نوفل

ب�سام خليل حممد ابو
ريان

�سعيد داود حممد
احللبيه

فادى �سمري احمد ابو
جامو�س

حممود خالد حممود
عو�ض اهلل

احمد �صالح احمد
احلنيطي

عدي خليل عيد
البداوى

اني�س دخل اهلل ا�سماعيل
العي�سى

خالد رايق حممود الك�سجي

�شادي زياد عي�سى ا�سليم

عمر احمد عبدالكرمي
اجلبايل

حممد خري فالح عبد احلافظ
الزيود

مراد يو�سف حممد احمد

يو�سف فوزي �شفيق م�صطفى

بكر حممد حمدان ابو
خ�ضر

�سفيان عبد الفتاح
عي�سى ابو مطر

فادي فاروق حممد
عوده

حممود عبد الهادى
حممد ابراهيم

احمد في�صل خلف
اخلاليله

عدي عبد املنعم حممد
ابو �صيام

اياد بدران حممود علي

خالد �صالح احميد حمي�سن

�شاكر هاين عبد الرحيم
النعيمات

عمر جمعه عبد اهلل
ابو زايد

حممد رم�ضان حممود هيكل

مرزوق حممد مرزوق
الرعود

يو�سف حممد رباح عبد اهلل
ال�شريف

بكر حممود احمد
الزيديني

�سالمه احمد �سالمه
الفقيات

فار�س حميدي ع�سود
القبيل

حممود علي خليل
دب�ش

ا�سامه حممد م�صطفى
ح�سن

ع�صام عزات �صالح
اخلطيب

اياد حمدان ح�سني دكروك

خالد حممد حماد ابو يحيى

�شاهر حممد �سليمان
الزعاتره

عمر زاهي حممد طمليه

حممد �سامل ر�شيد عودات

مروان عيد ابراهيم
املهريات

يو�سف حممد م�سلم ابو غنام

بالل حممد ح�سني
الدغدا�شي

�سلطان احمد حممد
الزيود

فايز جرب حمد
الرميالت

حممود فهمي حممد
النونه

ا�شرف ها�شم ح�سن عثمان

عالء تي�سري حممود
الرا�شد

اياد خالد حممود النقروز

خالد حممد �صالح القا�سم

�صابر كامل �سليمان
عبد اهلل

عمر �سعيد خ�ضر يحيى

حممد �سامل حممود املحاميد

م�شعل علي يو�سف
ال�سليحات

يو�سف حممد م�صلح نخله

بهاء الدين ه�شام ح�سن
الزرد

�سلطان تي�سري حممد
احلاج خليل

فرا�س ابراهيم علي
الزبديه

حممود مو�سى يو�سف
البوريني

املقوق�س توفيق حامد
مكاوى

علي �سليمان علي عبد
الرحمن

اياد حممد ابراهيم ابو �سامل

خالد حممد عبد الهادي
قا�ضي

�صالح حامد جمعه
حميدان

عمر عبد اللطيف
�سليمان علي

حممد �سالمه مو�سى �سلمان

م�صطفى خليل عبد
الرحمن العي�سوى

يو�سف مو�سى م�صطفى حماد

تي�سري فرحان �سلمان
ابو غنيم

�شادى عبد الرحيم
�سليم جربيل

فرا�س ذياب حممد ابو
ارميله

حممود موفق حممود
النوباين

اجمد يو�سف احمد ال�شلبي

علي ه�شام علي فوده

اليوم اخلمي�س املوافق

