
  المتقدمین لوظیفة ممرض قانوني / الترتیب حسب المجموع النهائي

 رقم الطلب التسلسل
 االســــــــم

  
 المجموع

100% 

 87.02 مهند حمادة محمد البرغال 168 1

 85.02 محمد نمر صدقي عكاشة 17 2

 84.39  عبد الغفار قسیم حمدي بنیان 135 3

 83.26 فارع محمد عارف بني ملحم 71 4

 81.17 محمد فارس ابراهیم حسن 73 5

 80.73 لیث محمد ادیب مصطفى مقدادي 90 6

 77.23 صالح موسى صالح ابو عكاز 158 7

 77.09 محمد صالح عبد القادر الربابعة 51 8

 77.00 عالء فتحي عز الدین ملكاوي 228 9

 76.98 بشار مصطفى عبد الزعبي 45 10

 76.58 احمد حسني احمد معابرة 66 11

 75.89 ابراهیم یوسف عبد الجواد ابو طه 184 12

 75.44 احمد عبد الرحیم احمد بني عبدالرحمن 6 13

 74.50 محمد نایف محمد الشیاب 119 14

 74.42 ابراهیم عبد هللا علي قوقزة 103 15

 74.34 هیثم امجد مصطفى النمراوي 121 16

 74.24 عبد هللا هاني محسن الحسینات 143 17

 73.84 ثائر محمد عادل احمد جاد هللا 58 18

 73.44 مصطفى محمود ابراهیم عالیه 87 19

 73.42 فیصل مصطفى عبد الرحیم الزریقات 150 20

 73.38 لؤي حیدر یعقوب العتوم 80 21

 73.06 معاذ تركي محمد بني سالمة 132 22

 73.05 انس محمود حسین ملحم 46 23

 72.92 ياشرف محمد محمود المصر  28 24

 72.81 مؤید ولید عوض العمري 23 25

 72.39 ایهاب ابراهیم محمد بني عیسى 48 26

 71.95 محمود نصري محمد الزعبي  157 27



 71.74 معاویة عبد الرحمن محمود زیدان 47 28

 71.69 صالح عمر محمد ابو خطاب 176 29

 71.51 محمد عمر محمود أبو الرب 67 30

 71.47 محمود المصري محمود ممدوح 32 31

 71.40 یوسف علي عقلة حراحشة 83 32

 71.39 مهدي محمود محمد صرصور 91 33

 71.38 بهاء حسن یعقوب الصیفي 223 34

 71.30 بسام فایز محمد سمودي 86 35

 71.26 ضیف هللا زیاد نجیب الشیخ 212 36

 71.25 احمد محمد احمد ابو یحیى 156 37

 71.21 د المومنيایثر فالح محم 39 38

 71.17 حذیفة محمد عارف عبد الكریم مومني 62 39

 71.05 محمد احمد محمد النجادات 37 40

 70.96 محمد بسام علي درویش 130 41

 70.78 صالح محمد صالح عالونة 231 42

 70.71 محمد طاهر خلف الزیود 79 43

 70.66 عالء الدین احمد علي ابو البصل 88 44

 70.58 ف محمد بدیوي خمایسةشر  209 45

 70.44 انس منذر محمد سعید عزایزة 172 46

 70.39 احمد محمد مصطفى فودة 104 47

 70.22 ایمن محمد علي الطیطي 18 48

 70.21 عبد هللا كامل احمد الدالیكة 74 49

 70.15 ناصر عبد المجید حسین زغول 61 50

 69.87 عمر ناصر محمد درادكة 136 51
 69.76 احمد زاید طالق بطاینة 19 52

 69.76 احمد راشد اسكندر بني خالد 98 53

 69.66 معاذ نبیل احمد الحلیواني 194 54

 69.45 ابراهیم خلیل محمود جرار 9 55

 69.38 بشار محفوظ فهمي احمد 55 56

 69.38 محمد قصي اكرم محمد زیادة 230 57

 69.20 براء یوسف صبحي جابر 122 58

 68.75 ضیف هللا خلیف سلمان العموش 84 59



 68.64 نادر عوض حسني العوضي 64 60

 68.56 حمزة ابراهیم محمد االخرس 220 61

 68.50 مجدي جبر محمد منسي 174 62

 68.47 عبد هللا احمد محمود الزعاریر 218 63

 68.07 یعقوب محمد یعقوب ابو زید 237 64

 67.92 فؤاد موسى عبد الرحیم عودة 60 65

 67.58 هاشم علي خلیل الحمد 189 66

 67.49 احمد جمیل رشید ربایعة 97 67

 67.49 یاسر ابراهیم سالمة وردات 216 68

 67.40 معن مرزوق سلمان كساب 144 69

 67.38 ربیع هاني امین حداد 175 70

 67.25 معاویة عمر محمد بني عیسى 49 71

 67.20 تامر جاسر احمد الحامد 75 72

 67.16 صدام محمد فرج ابو عالوي 169 73

 67.14 قیس محمد عطا الشوبكي 234 74

 67.07 مجد تیسیر محمود خالد 70 75

 67.04 ولید"محمد حمدي" مصطفى صندوقة 41 76

 67.03 ایاس فهمي یونس حجازي 159 77

 66.94 علي عادل سلیمان رواشدة 36 78

 66.65 یاليعبد هللا محمد سعید سلیمان الك 170 79

 66.58 شریف كمال محمد ابراهیم 93 80

 66.54 معتز محمد صالح صالح 129 81

 66.31 احمد عبد هللا محمد الهزایمة 155 82

 66.15 احمد جمعة عبد هللا السعود 117 83

 66.12 محمد فوزي عبد هللا زیدان 131 84

 66.08 محمود غازي محمد ابراهیم 21 85

 66.03 د ابراهیم ابو سالمةموفق محمو  100 86

 66.00 عمر هاني جمیل الوشاح 52 87

 65.92 عالء محمد ضرار رضا الشریدة 31 88

 65.76 بشار محمد عبد هللا ابو سریة 63 89

 65.70 احمد سمیر سالم الدخل هللا 11 90

 65.53 عبد الفتاح محمد عبد الفتاح الحدیدي 191 91



 65.48 محمد علي محمد حماد 53 92

 65.41 تامر بشار محمد صبحا 106 93

 65.15 رامي محمد عبد هللا ابو صالح 204 94

 65.07 احمد محمد سعید عبد الرحمن العوایشة 72 95

 65.02 قیس محمد شحادة الخشیني 34 96
  
  

  :اتظمالح
لتغطیـــة الشــواغر المطلوبــة للمستشـــفى حســب الجـــدول عشـــرین ممــرض قــانوني ) 20تــم قبــول ( -

 ه.أعال
) بناءً على توصـیات اللجنـة التـي شـكلت لهـذا 65تم استبعاد من كان تجمیعه النهائي أقل من ( -

 الخصوص.
 


