
اإعالن �صادر عن ديوان اخلدمة املدنية 
يدعو ديوان اخلدمة املدنية بالتن�صيق مع وزارة الرتبية والتعليم املر�صحني التالية ا�صماوؤهم من حملة �صهادة البكالوريو�س و الدبلوم يف التخ�ص�صات املبينة ادناه لتعبئة )وظيفة معلم( وفقًا لالأحقيات التناف�صية ، 

التواجد يف مبنى ديوان اخلدمة املدنية الكائن يف طرببور – �صارع االأق�صى ح�صب املواعيد املحددة ادناه، حل�صور االمتحان التناف�صي االلكرتوين.
*حيث �صيتناول االمتحان التناف�صي االلكرتوين جمالني رئي�صيني:

اأواًل: جمال االخت�صا�س املعريف ويعطى 70% من العالمة الكلية.
ثانيًا: جمال الكفايات الرتبوية واملهنية ويعطى 30% من العالمة الكلية.

مالحظات هامة:
• لن ي�صمح الأي من املر�صحني بدخول قاعة االمتحان اإاّل اإذا كان قد تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19، با�صتثناء اال�صخا�س الذين مل يتلقوا هاتني اجلرعتني الأ�صباب طبية بقرار من وزير ال�صحة اأو من يفو�صه وذلك ا�صتنادا الأمر الدفاع رقم )35( ل�صنة 

. 2021
• االلتزام بربوتوكول ال�صالمة العامة )ارتداء الكمامات والتباعد اجل�صدي(.

• �صرورة االلتزام باحل�صور قبل ن�صف �صاعة من املوعد املحدد.
• اإح�صار البطاقة ال�صخ�صية ال�صادرة عن دائرة االأحوال املدنية واجلوازات �صارية املفعول وقلم حرب واآلة حا�صبة.

• مينع اإدخال الهاتف اخللوي اإىل قاعة االمتحان.
• كل من ال يح�صراالمتحان يعترب م�صتنكفا.

• �صيتم ن�صر ا�صماء الناجحني على:-
www.csb.gov.jo )موقع ديوان اخلدمة املدنية االلكرتوين )ديوان اخلدمة املدنية.االردن -

 www.advs.gov.jo موقع االعالنات احلكومية -
- �صفحة الديوان الر�صمية على الفي�س بوك )ديوان اخلدمة املدنية االردين(

رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
               �صامح النا�صر   

�شكور  احمد  بركات  حممود 
غرايبه  احمد  م�شرف  مروه 
ال�شقر  احمد  حممود  معن 
اخلطيب  خليل  حممد  ه�شام 

حمافظة اربد / لواء 
الكورة

ال�شقريات  عارف  علي  اقبال 
ك�شاب  حممود  ابراهيم  امل 
ع�شا�شفه  احمد  م�شطفى  امنه 
خري�شات  عي�شى  حمدى  انت�شار 
نوفل  نوفل  احلميد  عبد  �شو�شن 
القا�شم  ابراهيم  قا�شم  نورهان 
حمافظة اربد / لواء بني عبيد

ال�شقريي  �شليمان  خالد  �شليمان 
درق  ابو  حممد  خالد  عمر 
الربيع  من�شور  حممد  غيث 
ب�شريى  ح�شن  خالد  قتيبه 
ال�شرفاء  �شليمان  �شلطان  نور 

حمافظة اربد / لواء ق�صبة 
اربد

ال�شعيدى  ا�شعد  حممد  �شعد 
حمافظة البلقاء / لواء 

دير عال
املعت�شم باهلل عبد ال�شالم معروف الفطيمات 

حمافظة البلقاء / لواء عني 
البا�صا

امل�شيفرياملحمديني  �شامل  الكرمي  عبد  احمد 
خوالده  �شلمان  عبدال�شالم  ايهاب 
ال�شالمات  العزيز  عبد  حممد  عادل 
العويف  يو�شف  حممد  ق�شي 
االخر�س  حممد  عطا  حممد 

خليل  ابو  حممود  عو�س  �شفاء 
الدعوم  �شليم  فار�س  عاي�شه 
احلق  عبد  علي  حممود  مي 
الرياحنه  يو�شف  حمدان  ن�شرين 

حمافظة اربد / لواء الطيبة
القرعان  ابديوى  احمد  ايه 
النوافله  خلف  حممد  بيان 
القرعان  حممد  خالد  ثواب 
�شرادقه  �شالح  حممد  روان 
العزام  علي  املجيد  عبد  �شجى 
عالونه  علي  حممد  ن�شرين 

حمافظة اربد / لواء الكورة
الدهني  م�شطفى  حممود  االء 
كليب  ح�شني  جا�شر  اماين 
خ�شا�شنه  علي  حممد  خوله 
ال�شياب  احمد  غالب  دعاء 
ال�شحادات  احمد  ح�شن  رنا 
العيده  فايز  اني�س  �شفاء 
حمافظة اربد / لواء بني كنانه

فريوان  حممد  قا�شم  االء 
مقابله  اهلل  �شيف   حامد  ب�شرى 
عيد  ابو  �شلطان  وليد  تبارك 
مقابله  �شليمان  �شايل  حنني 
عبابنه  داود  �شامل  رابعه 
طوالبه  حممد  غالب  فاتن 

حمافظة اربد / لواء
 ق�صبة اربد

عبده  عبده  فاروق  جهان 
القا�شم  ح�شن  حممود  �شوزان 
طوالبه  فواز  حممد  فاتن 
ردايده  م�شلح  خالد  منى 
مهداوى  فتحي  ماجد  هبه 
�شرحان  خليل  جمعه  وفاء 

حمافظة البلقاء / لواء ق�صبة 
ال�صلط

العلوان  حممد  تي�شري  �شالح 
املنا�شري  �شليم  عطا  عالء 
هزمي  ابو  حممد  زيد  كايد 

حمافظة العا�صمة / لواء 
اجلامعة

العمري  حممد  �شامح  دعاء 
حمافظة العا�صمة / لواء 

القوي�صمة 
العو�شات  حممود  خليل  ت�شنيم 
ال�شيخ  ابو  �شلمان  �شليمان  رحمه 
�شنب  احمد  حممد  �شاره 
العطا  ابو  �شالح  غازى  عدي 
توبه  ابو  ح�شن  عي�شى  معتز 
احلواجره  �شليمان  علي  منار 

حمافظة العا�صمة / لواء 
�صحاب

اخلوالده  �شامل  بكر  اخال�س 
ابوزيد  �شالح  حمد  الهام 
زيد  ابو  علي  حممد  هاله 
احلنيطي  ابوتني  خلف  خالد  هبه 
ن�شوان  جابر  الفتاح  عبد  هيا 
العلي  حممود  �شعيد  حممد  والء 
�شبيتان  ابو  يو�شف  علي  يو�شف 
حمافظة العا�صمة / لواء ق�صبة 

عمان
العكايله  خليف  احمد  زكريا 
حمافظة العا�صمة / لواء ماركا

غوامنه  احمد  حممد  جربيل 
العالك  زياد  حممد  �شامر  زياد 

حمافظة البلقاء / لواء
 ال�صونة اجلنوبية

العمارين  �شالمه  ا�شماعيل  �شميه 
العمارين  �شليمان  حممد  هبه 

حمافظة البلقاء / لواء
 عني البا�صا

ال�شعود  عطوه  احمد  االء 
القرعان  عبا�س  �شامي  �شروق 
�شعاده  مو�شى  الفتاح  عبد  مرمي 
اهلل  ن�شر  جميل  ب�شام  يا�شمني 
حمافظة البلقاء / لواء ماح�ص 

والفحي�ص
م�شاعده  �شالح  حامت  بروج 

حمافظة الزرقاء / لواء 
الها�صمية

ال�شرحان  خلف  �شالح  �شرى 
حمافظة الزرقاء / لواء 

ق�صبة الزرقاء
الزبون  عوده  علي  اريج 
م�شادى  جنيب  الدين  حمي   امريه 
احلمزات  حممد  عادل  انت�شار 
روا�شده  �شامل  �شربى  دعاء 
العبا�شي  فواز  حممد  هبه 
اليف  حممد  نا�شر  هند 

حمافظة الطفيلة / لواء
 ق�صبة الطفيلة

املهايره  فرحان  �شالمه  ا�شماء 
ا�شراق عبد الرزاق عبد املعطي الروا�شده 
اخللفات  �شالح  رزق  اميان 
امل�شيعدين  اهلل  عبد  ابراهيم  بيان 
املحي�شن  حممد  اهلل  عبد  دميا 
احلوامده  �شالمه  حممد  رناد 

حمافظة جر�ص / لواء ق�صبة 
جر�ص

عبدالقادر  خلف  جهاد  احمد 
احلراح�شه  قبالن  فالح  ب�شما 
رقيبات  حميدى  خالد  تامر 
عتوم  ابراهيم  �شعيد  متام 
القادري  املجيد  عبد  حممود  حمزه 
عبده  بني  عواد  عمر  الرحمن  عبد 
عبد الرحيم عبد اهلل ح�شن ال�شمادى 
الربيع  يو�شف  حممد  اهلل  عبد 
احلمد  مفلح  موفق  اهلل  عبد 
حمد  بني  ال�شالم  عبد  حممد  عمر 
الزعبي  املح�شن  عبد  حممد  فاطمه 
الزبون  حممد  خالد  ق�شي 
العودات  حممد  اهلل  عبد  قي�س 
حمدان  عي�شى  �شامي  نها 
العتوم  حممود  احمد  نهيل 
امل�شرى  خ�شر  من�شور  وجدان 

حمافظة عجلون / لواء 
كفرجنة

العنانزه  ح�شني  نا�شر  اهلل  عبد 
العنانزه  حممود  فهد  حممد 
عنانزه  ح�شن  الرحيم  عبد  همام 

حمافظة مادبا / لواء
 ق�صبة مادبا

عياد  حممد  �شادق  بالل 
خمي�س  علي  ا�شعود  الدين  بهاء 
الب�شي�س  غندور  رافع  ع�شام 
ال�شعراء  حامت  اجمد  غيث 
ال�شعراء  املهدي  عبد  منور  مازن 
البواريد  من�شور  �شلمان  وائل 
�شخن  ابو  احمد  الرحمن  عبد  يو�شف 

اجلرادات  يو�شف  اهلل  عوده  نداء 
حمافظة الكرك / لواء

 املزار اجلنوبي
املطارنه  زعل  �شليمان  انوار 
الك�شا�شبه  يو�شف  احلي  عبد  رميا 
ابوع�شا  �شليمان  اهلل  �شيف  عائ�شه 
الطراونه  يا�شني  علي  عذاب 
اجلراعبه  دوي�شر  دحل  مها 

حمافظة الكرك / لواء فقوع
الزيديني  الرحمن  عبد  اهلل  عبد  ايات 
�شمهدانه  ابو  عرفات  حممد  دعاء 
االتيم  عيد  لويفي  منى 
الليمون  احلفيظ  عبد  حمود  والء 

حمافظة جر�ص / لواء ق�صبة 
جر�ص

عيا�شره  مو�شى  حممد  ايات 
عبده  بني  مر�شد  خالد  ر�شا 
زيتون  ابو  يو�شف  ح�شن  مي�شاء 
احلوامده  حممد  �شاهر  نادره 
املومني  جنيب  �شليمان  نقاء 
احمد  بني  �شليمان  فخرى  وفاء 

حمافظة عجلون / لواء
 ق�صبة عجلون

الزغول  حممد  حممود  االء 
احلوارنه  اهلل  عبد  ح�شن  اميان 
الق�شاه  حممد  قا�شم  اميان 
فواز  بني   ح�شني  علي  خوله 
عبابنه  حممد  املنعم  عبد  ر�شا 
الزغول  عقله  حممود  هنادي 

حمافظة عجلون / لواء 
كفرجنة

عنانبه  حممد  ح�شني  بيان 

حمافظة معان / لواء البرتاء
ال�شبيحات  عوده  عبداهلل  عوده 
النوافله  علي  ح�شن  كمال 
بكالوريو�ص جمال/لغة عربية                                              

البادية ال�صمالية / لواء 
ال�صمالية الغربية 

�شمره  ابو   مطلق  ح�شني  ا�شماء 
البعيج  فن�س  هليل  امنه 
ال�شرحان  عقيل  الهزل  رحمه 
ال�شريفات  احلافظ  عبد  تي�شري  رنا 
ال�شخت  حممد  ظاهر  عبري 
ال�شمريان  غ�شاب  فار�س  ورده 
البادية الو�صطى/ لواء اجليزة

ب�شري  �شليمان  نايف  ثروه 
ال�شواريه  فالح  نزال  رويده 
الدهام�شه  �شامل  حممد  �شو�شن 
الزعق  بخيت  فرحان  اهلل  عبد 
ال�شامان  ظاهر  عايد  مها 

حمافظة اربد /  لواء 
الرمثا

ديه  ابو  احمد  حممد  علياء 

حمافظة اربد / لواء 
االغوار ال�صمالية

العموري  فار�س  �شاهر  هناء 
حمافظة اربد / لواء 

الكورة
ربابعه  توفيق  حممد  احمد 
الرو�شان  �شالمه  علي  حممد  ا�شراق 
يون�س  بني  علي  حممود  افراح 
العطروز  مفلح  زاهي  متا�شر 

حمافظة مادبا  / لواء ذيبان
البواريد  عمر  حممد  االء 
ال�شمارات  خمي�س  ا�شماعيل  براءه 
خطايبه  القادر  عبد  زيد  �شاجده 
البواريد  عمر  حممد  منال 

حمافظة معان / لواء ال�صوبك
ال�شعيبات  علي  �شليمان  اقبال 
اخلليفات  فالح  خالد  ب�شرى 
الزيدانني  غنيم  خليل  دارين 
ال�شعيبات  اهلل  عبد  �شالمه  ر�شا 
بردغاوي  فوزي  تي�شري  �شروق 
الروا�شده  مو�شى  �شليمان  ملي�س 

حمافظة معان / لواء 
ق�صبة معان

ال�شوالقه  ح�شن  من�شور  الهام 
ال�شقريات  رجا  حممد  امريه 
ال�شاوي�س  احلميد  عبد  ح�شني  رهف 
النعيمات  حممد  علي  فاطمه 
خطاب  ال  حممد  عاطف  منارق 
اخلوالده  لطفي  ح�شني  هبه 

بكالوريو�ص خياطة/ت�صميم 
االزياء وت�صنيع املالب�ص                          

حمافظة اربد /  لواء الرمثا
الدلقموين  وحيد  حممد  عماد  افنان 
حمافظة اربد / لواء االغوار 

ال�صمالية
النعيمي  مرعي  نايف  مها 

حمافظة اربد / لواء 
املزارال�صمايل

ال�شروع  مفلح  ن�شيم  ت�شنيم 
الزعبي  علي  اجمد  �شابرين 
حمافظة اربد / لواء بني كنانه

اخلطيب  �شعيد  حممد  �شعيد  ايه 

ك�شا�شبه  احمد  علي  متا�شر 
عامر  بني  عبداهلل  احمد  �شونا 
�شطناوى  علي  �شاحي  منال 

حمافظة الكرك
الكفاوين  عو�س  �شاهر  الرحمن  عبد 
حمافظة عجلون / لواء ق�صبة 

عجلون
املومني  �شليم  حممود  ابتهال 
الربابعه  ا�شماعيل  كامل  زينب 
ال�شوابكه  كرمي  مناور  �شميه 
ال�شمادى  ابراهيم  حممد  عرين 
الق�شاه  حممد  قا�شم  فاطمه 
اخل�شيني  �شحاده  احمد  فداء 

حمافظة مادبا  / لواء ذيبان
ال�شخانبه  علي  اهلل  عبد  تغريد 
الغليالت  فيا�س  رجا  روال 
الفقهاء  نايف  الكرمي  عبد  رميا 
احلوامته  م�شلم  �شليمان  �شعاد 
احلوامته  عوده  حممد  عال 
ال�شواعده  مرتوك  حممد  فاديه 

حمافظة معان / لواء ال�صوبك
ال�شراري  حممد  كمال  ا�شراء 
الطوره  حممد  حممود  اماين 
ال�شعيبات  �شياح  علي  �شميه 
الطوره  ح�شني  الرحمن  عبد  عايده 
اجلبارات  ابراهيم  الرحمن  عبد  مي 
الطوره  حممود  علي  هاله 
بكالوريو�ص ريا�صيات                                               
حمافظة الكرك / لواء املزار 

اجلنوبي
ال�شرايره  حممد  خليل  احمد 

بكالوريو�ص جمال/لغة 
اجنليزية                                           

البادية اجلنوبية / لواء 
ال�صوبك

الر�شايده  دميثان  �شليمان  منى 

حمافظة اربد / لواء بني عبيد
ال�شمادى  م�شطفى  احمد  احالم 
الدويرى  �شلمان  علي  اميان 
الكوفحي  مفلح  با�شم  رميا 
نا�شر  ابو  نا�شر  احمد  لينا 
االبراهيم  حممد  جمال  لينا 
خ�شاونه  �شليم  حممد  و�شيله 

حمافظة جر�ص / لواء
 ق�صبة جر�ص

العقيلي  را�شد  طه  ار�شيد 
عبد الفتاح عبد احلافظ حممد حمدان 
الروا�شده  ح�شن  نا�شر  عزيز 

حمافظة عجلون / لواء 
ق�صبة عجلون

العرود  نهار  يو�شف  ذكريات 
حمافظة معان / لواء البرتاء

املرايات  حممد  زياد  احالم 
الهزاميه  حممد  ب�شام  ا�شالم 
النوافله  علي  اليف  منتهى 
احل�شنات  النبي  عبد  حممد  هديل 

حمافظة معان / لواء ال�صوبك
الرحيباوي  اهلل  عبد  عاطف  ايات 
ال�شعيبات  ال�شالم  عبد  ها�شم  �شعاد 
البدور  حممد  جربيل  �شوزانا 
اللواما  العبد  �شالح  مرمي 
الطوره عوده  القادر  عبد  ندى 

بكالوريو�ص اللغة العربية       
واآدابها                       

اقليم اجلنوب
ال�شعودي  مطلق  حممد  احمد 
املرايف  حمد  جميل  �شادي 
القطي�شات  عبداهلل  اكرم  �شهيب 
عطيه  بني  عايد  فريح  غامن 

البادية اجلنوبية / لواء 
البرتاء

ال�شعيديني  �شليمان  �شالمه  ا�شياد 
العونات  اهلل  دخيل  حممد  عهد 

البادية اجلنوبية / لواء ق�صبة 
معان

العطون  �شنيان  حممد  �شعد 

البادية ال�صمالية / لواء 
ال�صمالية ال�صرقية

احلم�س  ابو  طحبو�س  حممد  احمد 
امل�شاعيد  نايف  خالد  �شقر 
هالل  زعل  عوده  عالء 
امل�شاعيد  هالل  حممد  عالء 

البادية ال�صمالية / لواء 
ال�صمالية الغربية 

الوحيدي  اهلل  عبد  هزاع  ا�شماء 
خالد  بني  مطر  عطااهلل  تهاين 
احلوراين  علي  احمد  ر�شا 
العطوي  من�شور  خلف  فاطمه 
�شبارجه  ح�شن  جهاد  لوؤي 
ال�شليم  فالح  علي  حممد 

بكالوريو�ص اللغة االجنليزية 
واآدابها                                    

البادية اجلنوبية / لواء 
البرتاء

الرواجفه  �شميان  �شامل  حمزه 
البادية اجلنوبية / لواء 

ال�صوبك
الزوايده  حممد  اهلل  عطا  ي�شرى 

حمافظة اربد / لواء 
املزارال�صمايل

درادكه  علي  ابراهيم  امارا 
حمافظة الكرك / لواء فقوع

املعاقبه  احمد  نواف  عمر 
حمافظة مادبا  / لواء ذيبان

احلي�شه  الغني  عبد  احمد  بيان 
عبده  زكي  حممد   نواف  بيان 
الفقهاء  نويران  متعب  �شباح 
القعايده  ع�شكر  حممود  كوثر 
ال�شخانبه  النبي  عبد  عواد  نارميان 
كنعان  �شعد  جابر  وفاء 
بكالوريو�ص تربية مهنية                                                 

البادية اجلنوبية / لواء 
ال�صوبك

العمارين  �شليمان  حممد  حليمه 
العمارين  عيد  هارون  كوثر 

البادية اجلنوبية / لواء 
القطرانة

الطحاطره  نهار  عاي�س  مرمي 
البادية اجلنوبية / لواء 

القويرة
العمريات  �شليمان  ح�شني  اماين 
الزوايده  عيد  علي  ايه 

ال�شرحان  �شال�س  فار�س  جنود 
ال�شرحان  ع�شوي  كنو�س  نهيل 

البادية الو�صطى/ لواء املوقر
ج�شار  ابو  عفن  �شبحي  �شامل 

حمافظة اربد /  لواء الرمثا
ال�شبول  مو�شى  اهلل  �شيف  عنود 
خزاعله  خالد  حممد  الزهراء  فاطمه 
اخلريف  اهلل  عبد  ابراهيم  ليث 
الفندي  ماجد  جهاد  نان�شي 
املخادمه  حممد  ح�شني  نعمه 
النادي  احمد  ابراهيم  هديل 
طبنجه  ابو  حممد  م�شطفى  هند 
حمافظة اربد / لواء االغوار 

ال�صمالية
اخل�شان  �شعود  حمد  احمد 
مراد  يو�شف  حممود  الهام 
نوفل  اللطيف  عبد  ر�شمي  اينا�س 
عمايره  �شحاده  ماجد  جعفر 
�شكور  ا�شعد  عمر  حمزه 
الهنداوى  حممد  احمد  رائد 
ال�شمريات  ح�شن  احمد  زين 
العبادي  احمد  علي  �شفاء 
�شالح الدين ا�شرف ا�شماعيل الطرياوي 
علي  حممد  علي  الرحمن  عبد 
عبد الرحمن حممد عبد القادر ابو دحيله 
الرب  ابو  ف�شيل  �شند  اهلل  عبد 
الطوي�شات  الكرمي  عبد  عبد اهلل حممد خري 
العمري  ح�شن  �شليم  فادي 
�شحيمه  ابو  ن�شار  ح�شني  لينا 
اخل�شر  نافع  ابراهيم  حممد 
الدبي�شي  حممد  �شالح  حممد 
الر�شوان  حممد  مو�شى  حممد 

البدول  ابوعتيقه  علي  حممد  بتول 
ال�شويلحني  �شليم  �شليمان  �شميه 
املو�شه  �شالح  حممد  هبه 

البادية اجلنوبية / لواء
 ق�صبة العقبة

العمارين  ارحيل  حممد  انت�شار 
غريقانه  ابو  �شليم  عايد  هيا 
البادية اجلنوبية / لواء ق�صبة 

معان
اجلبهه  �شامل  حممد  احرتام 
النعيمات  علي  هارون  روان 
النعيمات  حممد  اهلل  عبد  �شذى 
الروا�شده  جريد  ها�شم  �شيماء 
املراعيه  �شليمان  حممد  فاتن 
اجلازي  مليح  علي  وفاء 

البادية ال�صمالية / لواء 
ال�صمالية الغربية 

اخلالدي  حممد  عبيد  ا�شيل 
ال�شرع  حممد  قا�شم  اماين 
املحمود  احمد  خالد  براءه 
العي�شى  �شالمه  احمد  هبه 
الربي  خ�شر  �شلطان  هيام 
حجازي  نائل  علي  ورود 
البادية الو�صطى/ لواء اجليزة

الر�شيد  علي  عطااهلل  عروب 
الر�شيد  �شعود  احمد  ن�شيم 
الر�شيد  وحيفه  �شالمه  وعد 

البادية الو�صطى/ لواء املوقر
الدهام  عليان  خلف  عرين 

حمافظة اربد / لواء 
االغوار ال�صمالية

م�شرتيحي  حممود  ن�شر  ا�شالم 
فلوه  عيد  حممد  ا�شماء 

بلح  علي  جمعه  معاذ 
حمافظة العا�صمة / لواء ناعور

املناع�شه  حممود  في�شل  اجمد 
الهالالت  �شلمان  بركات  بالل 
الطحاطره  انهري  �شعود  رميا 
العجارمه  فهد  فايز  زينب 
الدروبي  علي  ح�شني  �شروق 
العواوده  بركات  حمود  ماجد 
املناع�شه  فالح  طايع  حممد 
املرعي  احمد  علي  م�شعب 
العرمان  فالح  يو�شف  وهيب 
حمافظة العا�صمة / لواء وادي 

ال�صري
امل�شاعله  هارون  حممد  اديانا 
الطراونه  كرمي  نايل  خالد 
حمافظة العقبة / لواء ق�صبة 

العقبة
النخاطني  هوي�شل  هاين  امري 

حمافظة الكرك
ال�شرفاء  ابراهيم  املهدي  عبد  خملد 

حمافظة الكرك / لواء 
االغوار اجلنوبية

العزازمه  عواد  غامن  ابت�شام 
العزازمه  ثنوى م�شلح �شلمان املراميه 
املطارنه  �شليمان  عماد  عمرو 
ابوجلقا  جمعه  عطيه  نوره 
حمافظة الكرك / لواء املزار 

اجلنوبي
الق�شاه  كرمي  علي  وائل 

حمافظة الطفيلة / لواء 
ب�صريا

املزايده  ال�شفا�شفه  عبدالقادر  احمد  ا�شراء 
امل�شيعدين  حممد  طالب  االء 
الربكات  خليل  فواز  عبري 
امل�شيعدين  اهلل  عبد  احمد  مثايل 
الرفوع  احمد  اهلل  �شيف  مها 
الرفوع  عبد  ح�شني  والء 

حمافظة العا�صمة / لواء 
اجلامعة

اللبابنه  خلف  احمد  ان�شام 
عبيد  خ�شر  رزق  رزان 
املناجله  �شليمان  بركات  فاطمه 
احلماد  �شليمان  ح�شني  النا 
يو�شف  هوا�س  خري  منى 
اهلل  ن�شر  الرحمن  عبد  خريى  وفاء 

حمافظة العا�صمة / لواء 
القوي�صمة 

الر�شدان  قا�شم  يا�شني  دعاء 
حمافظة العا�صمة / لواء

 وادي ال�صري
دغجوقه  �شعيد  خالد  ذكريات 

حمافظة الكرك / لواء 
االغوار اجلنوبية

املغا�شبه  حممد  خليل  خالده 
ال�شعار  الرحيم  عبد  جرب  �شو�شن 
الروا�شده  عارف  حمدي  عبري 
املعنون  �شلمان  ابراهيم  عفاف 
الهوميل  القادر  عبد  جمعه  لقاء 
حمافظة الكرك / لواء الق�صر

البلوي  الكرمي  عبد  حممد  ا�شيل 
العمرو  داود  �شالح  امل 
اجلرادات  خلف  علي  روؤى 

يوم االربعاء املوافق 2022/1/19 
ال�صاعه 10 �صباحا

يوم االربعاء املوافق 2022/1/19
ال�صاعه 12:30 بعد الظهر 



حمافظة البلقاء / لواء ال�صونة 
اجلنوبية

اهلل  ن�شر  الرحمن  عبد  عدنان  االء 
اخلوالده  �شليمان  فرحان  خلود 
عرابي  ابو  احلافظ  عبد  عي�شى  ربى 
النيف  �شلمان  من�شور  فاتن 
ابويامني  احمد  عبدالرحمن  منار 
العزازمه  م�شلم  �شليمان  نداء 

حمافظة البلقاء / لواء 
دير عال

الديات  �شامل  ح�شن  اروى 
�شالح  ابو  ابراهيم  حممد  امال 
النعيمات  عبدالهادي  احمد  باديه 
احلمد  �شالمه  فهد  رنده 
الدروبي  هالل  نزال  جنالء 
املنا�شري  حممد  ح�شني  يا�شمني 

حمافظة البلقاء / لواء 
عني البا�صا

�شالح  حممد  داود  احالم 
رواع  ابو  حممود  حممد  امل 
�شاهني  الفتاح  عبد  علي  زينب 
مرمي  ابو  ابراهيم  حممود  منال 
عبادى  حممود  فرحان  مها 
�شحاده  ر�شدى  ن�شر  ناديه 

حمافظة البلقاء / لواء
 ق�صبة ال�صلط

الطوال  جري�س  زياد  ا�شواق 
الرمامنه  احمد  عادل  جهان 
الق�شري  �شالح  الرحيم  عبد   �شناء 
الرحامنه  �شالح  حممد  غدير 

احلامد  دغيم  عقاب  ب�شما 
الزبن  دوي�شر  عدنان  ب�شمه 
اخل�شري  منزل  خليف  �شيته 
الزبن  ك�شاب  �شبعان  فاطمه 
العثمان  هزمي  هليل  هيفاء 

حمافظة اربد /  لواء الرمثا
روا�شده  عقله  احمد  اريج 
الدردور  احمد  را�شد  �شحر 
ابوعاقوله  مفلح  م�شطفى  �شهى 
القويدر  قويدر  غازي  �شريفه 
الداود  رجا  الفتاح  عبد  عبري 
ربابعه  بركات  فوزي  مي 

حمافظة اربد / لواء الكورة
دراو�شه  احمد  عارف  ازدهار 
عمايره  حممد  عبدالكرمي  تغريد 
م�شرتيحي  حممد  حكمت  �شجى 
خري�شات  خليل  اهلل  �شيف   �شحر 
خ�شا�شنه  حممود  يو�شف  عائ�شه 
ع�شبات  حممد  قا�شم  نائله 
حمافظة اربد / لواء الو�صطية

اخال�س عبد املجيد م�شطفى ال�شواحله 
النزال  احمد  علي  اماين 
لبابنه  احمد  علي  �شماح 
زيدان  حممد  ه�شام  �شو�شن 
مرام عبد الكرمي م�شطفى الطعامنه 
حمافظة اربد / لواء بني عبيد

عبابنه  فهد  الروؤوف  عبد  ر�شا 
جرب  ح�شن  عيد  فاطمه 
خ�شاونه  �شالح  الكرمي  عبد  الرا 
الدويري  فواز  �شالح  مرام 

حمافظة العا�صمة / لواء
 ق�صبة عمان

طوقان  كامل  بالل  ربا 
الزبيدى  منر  �شالح  ر�شا 
�شنك  ح�شني  علي  �شها 
خ�شري  من�شور  علي  حممد  �شهاد 
�شبيح  اهلل  عبد  حممد  عال 
اجلمل  ا�شحق  حمدى  لبنى 
حمافظة العا�صمة / لواء ماركا

حميد  ابو  حممد  ديب  ب�شرى 
اهلل  عبد  روبني  عادل  روال 
نحله  ابو  خ�شر  اللطيف  عبد  �شهاد 
�شاره  ابو  عطا  علي  عبري 
طبازه  حممود  حممد  غاده 
�شمره  ابو  م�شطفى  جميل  ناديه 

حمافظة جر�ص / لواء
 ق�صبة جر�ص

بنات  مو�شى  ح�شن  رىل 
البطاينه  احمد  ركاد  �شماح 
غيث  احمد  �شليمان  �شمر 
�شاغه  عبداهلل  احمد  �شميه 
املارديني  ها�شم  يحيى  هبه 
عبابنه  احمد  �شليمان  وفاء 

حمافظة معان / لواء
 ق�صبة معان

رخيه  ابو  اهلل  عبد  احمد  البتول 
جوده  ابو  احمد  علي  اميان 
داغر  ابراهيم  منري  رنا 
طراد  ابراهيم  ماجد  �شباأ 
الروا�شده  احمد  مناور  �شوار 

الفاعور  حمد  عقاب  النا 
زبادي  ح�شن  عي�شى  ملي�س 

حمافظة البلقاء / لواء 
ماح�ص والفحي�ص

املهريات  �شارى  يو�شف  االء 
العلي  حممد  احمد  اميان 
ال�شبلي  يو�شف  م�شلح  جهان 
الر�شيدات  ابراهيم  حممد  روزان 
عليان  خالد  زيدان  هبه 
احلجازين  غ�شيان  حاكم  والء 

حمافظة الزرقاء / لواء 
الر�صيفة

عمر  �شالح  علي  اأالء 
مازن  ابو  احمد  نبيل  رند 
�شلبي  حممد  جمال  �شجا 
الروا�شده  كامل  احمد  هيام 

حمافظة الطفيلة / لواء
 ق�صبة الطفيلة

حنني رزق احمد املرا�شده/الفريجات 
العميالت  �شالح  نعيم  رهام 
ال�شقور  �شالمه  خلف  �شميه 
الروا�شده  �شامل  طه  عابده 
اجلراي�شه  فريد  زهري  مرمي 
البداينه  مرتوك  خليل  ميمونه 

حمافظة الطفيلة / لواء 
ب�صريا

روان عبد الرحمن فرحان احلرا�شي�س 
النعانعه  عطيه  �شامل  �شاجده 

مدير�س  ابو  ر�شيد  حت�شني  مريفت 
اجلراح  حممود  عبدالنور  ورود 

حمافظة اربد / لواء
 ق�صبة اربد

خ�شر  �شعيد  ابراهيم  امل 
حمافظة البلقاء / لواء

 ال�صونة اجلنوبية
العدوان  املهدي  عبد  حممد  رانيا 

حمافظة البلقاء / لواء 
عني البا�صا

عبيدات  عبد  �شليم  احالم 
ح�شن  علي  حممد  منري  احالم 
حمافظة الزرقاء / لواء ق�صبة 

الزرقاء
زغول  �شليمان  حممد  ناهده 

حمافظة العا�صمة /
 لواء اجلامعة

ال�شدفان  الفتاح  عبد  ابراهيم  اريج 
الق�شري  حممد  يو�شف  ا�شالم 
البطو�س  ا�شماعيل  �شليمان  اماين 
اللوزى  خمي�س  حممود  ختام 
ال�شعار  نزال  علي  خوله 
اهلل  العبد  جورج  ر�شدي  هديل 
حمافظة العا�صمة / لواء ق�صبة 

عمان
القعايده  م�شلم  عايد  ختمه 
احلم�شي  علي  حممد  فاروق  �شهري 
بكر  بني  حممد  احمد  هدى 
حمافظة العا�صمة / لواء ماركا

ال�شوبكي  ابراهيم  خليل  نور 

بكالوريو�ص فنون جميلة                                                  
اقليم اجلنوب

الرواجفه  خلف  اهلل  عبد  احمد 
احلمادين  عارف  ح�شني  تامر 
دقدوقه  �شليمان  طالب  مي�شره 

البادية اجلنوبية / لواء 
ق�صبة معان

املراعيه  �شياح  علي  ا�شيل 
البادية الو�صطى / لواء 

ق�صبة الزرقاء
النويران  �شوعان  فاي�س  ا�شيل 
العثمان  م�شاطن  حممد  تغريد 
ذياب  هليل  �شالح  ر�شا 
نويران  �شوعان  فرحان  فاطمه 
الفهيد  �شليمان  عليان  منى 
العثمان  عياده  عقيل  مي�شون 

البادية الو�صطى/ لواء اجليزة
العمريات  حممد  مفلح  ا�شماء 
اجلريري  �شامل  غالب  ايه 
اجلريري  حممد  حممود  حياة 
احلنايفه  فالح  احلافظ  عبد  روزان 
الزبن  خلف  �شالح  عهود 
اجلريرى  خلف  فار�س  معاذ 
الزيود  خلف  خمي�س  منار 

البادية الو�صطى/ لواء املوقر
اخال�س �شيف اهلل عبد اهلل ال�شليل 
اخلري�شا  خالد  حممد  الهنوف 
االغوات  �شامل  نايف  حنان 
الدوخي  خملد  مظفي  رهام 
ال�شرعه  عليان  �شليمان  روعه 
اخلري�شه  نزهان  اهلل  �شيف  مي�شاء 

القراله  ا�شليم  م�شهور  حنان 
حور  ابو  حممد  يحيى  دعاء 
اجلغبري  من�شور  حت�شني  فاطمه 
اله�شلمون  عبوده  ايوب  النا 
برغ�س  �شعدى  ح�شن  منار 
حمافظة العا�صمة / لواء ناعور

البحر  الكرمي  عبد  اهلل  عبد  الهام 
ال�شوابكه  عبداهلل  حممد  زين 
فريج  عمر  عدنان  �شماح 
املناع�شه  حممد  تي�شري  �شميه 
ال�شيوف  نواف  ها�شم  �شو�شن 
املرعي  ر�شوان  يو�شف  ناديه 

حمافظة العا�صمة / لواء
 وادي ال�صري

الرا�شد  عبد  حممد  ابت�شام 
م�شعود  الرحمن  عبد  حممد  خوله 
�شالح  ح�شن  علي  درين 
احل�شني  ح�شن  اهلل  عبد  �شهام 
ال�شعار نزال  علي  غدير 

الزيود  عبد  خملد  هنادي 
حمافظة الكرك / لواء 

االغوار اجلنوبية
الروا�شده  يحيى  حممد  ا�شراء 
اخلتاتنه  خليفه  اهلل  عبد  ر�شا 
ا�شتيوى  اللطيف  عبد  كمال  رنا 
الر�شايده  جعفر  �شاكر  رميا 
اخلطبا  حممد  نواف  عطاف 
اجلعارات  �شليمان  توفيق  هديل 

اجلازي  حممد  اهلل  عبد  ال�شيماء 
اجلازي  نزال  حجي  امل 
اجلازي  نزال  فرحان  ب�شرى 
العودات  ممدوح  بركات  عاطف 
العمامره  ذياب  مقبول  عطاف 
الذيابات  م�شعان  حممد  هاجر 

البادية اجلنوبية / لواء 
القويرة

حويطي  احمد  را�شم  االء 
الزوايده  �شلمان  اهلل  عبد  امل 
اخل�شريات  عو�س  �شعود  حنان 
احل�شا�شني  �شليمان  عيد  منال 
الزوايده  علي  حمد  ن�شرين 
العوي�شات  عفنان  جمعه  وفاء 

البادية اجلنوبية / لواء 
ق�صبة العقبة

العمارين  �شتيوى  علي  حليمه 
النجادات  �شويلم  �شالمه  عدله 

البادية ال�صمالية / لواء 
ال�صمالية الغربية 

ال�شرحان  �شال�س  خالد  اماين 
ال�شرحان  مف�شي  �شالح  اميان 
البدارين  نهار  عوده  �شناء 
العا�شم  �شليمان  فرحان  �شفاء 
ال�شرحان  عواد  جزاع  �شهيناز 
اخلالدي  نا�شر  فالح  نور 

البادية الو�صطى/ لواء املوقر
الغيالني  منوخ  حممد  �شلطان 

حمافظة الطفيلة / لواء 
ب�صريا

الغزيوات/اخلوالده  ابراهيم  حممد  ا�شيل 
الرفوع  �شالح  غازي  تقوى 
املزايده  ال�شفا�شفه  يحيى  فايز  �شرى 
 حمافظة العا�صمة / لواء �صحاب
املوا�شله  حممد  فواز  اهداب 
النادي  مو�شى  نايف  بتول 
الطهراوى  الرحيم  عبد  احمد  دانا 
الريا�شي  اهلل  عبد  احمد  روؤى 
ال�شواعري  �شليمان  عمر  هناء 
الرقاد  مرتوك  احمد  و�شام 

حمافظة العا�صمة / لواء
 ق�صبة عمان

االدهم  خالد  حازم  ا�شيل 
اخلطيب  ابراهيم  حممد  رزان 
�شاهني  حممد  زكريا  رهام 
اجلاعوين  �شربى  �شهيل  �شماح 
حممود  جواد  طارق  كنان 
العربيات  اهلل  عبد  احمد  مرام 
حمافظة العا�صمة / لواء ماركا

مر�شد  �شعيد  القادر  عبد  �شو�شن 
يا�شني  �شدقي  ب�شام  �شفيه 
مغاري  خليل  احمد  غاده 
طالب  ابو  ذيب  احمد  مادلني 
مرام حممد رم�شان ح�شني ابو حليمه 
اجليو�شي  ح�شني  حامت  نور 

حمافظة العقبة
غايل  حممد  اكرم  حممد 

حمافظة العقبة / لواء
 ق�صبة العقبة

الزغول  علي  فار�س  ا�شماء 
خالد  بني  جابر  ح�شني  بيان 

حمافظة الكرك / لواء
 ق�صبة الكرك

ال�شنيكات  بخيت  حممد  ارزاق 
املعايطه  الكرمي  عبد  تي�شري  ا�شالم 
ال�شحيمات  خليف  احمد  امل 
املجايل  العزيز  عبد  احمد  امل 
املجايل  جميل  اهلل  عبد  ر�شا 
القراله  املهاينه  عطااهلل  حمد  رناد 

حمافظة املفرق / لواء 
ق�صبة املفرق

اخلوالده  �شليم  ابراهيم  اأ�شمى 
امل�شاقبه  ح�شني  عمر  اجماد 
ال�شمادى  �شالح  احمد  امل 
خزاعله  عواد  نواف  تغريد 
روا�شده  عقله  احمد  دعاء 
ال�شديفات  فالح  اح�شان  روزان 
ال�شريف  علي  فرحات  حممد  عطاف 
اخلزاعله  جملي  يو�شف  فاطمه 
العويدات  �شالح  يا�شني  معايل 
امل�شاقبه  علي  هاين  مي 
العلي  عايد  توفيق  هديل 
اخلوالده  �شليمان  اهلل  عبد  يا�شمني 

حمافظة جر�ص / لواء 
ق�صبة جر�ص

�شناعه  علي  �شادق  االء 
خزاعي  منري  الكرمي  عبد  جمانا 
اخلوالده  فار�س  عيد  رايه 
العتوم  �شبع  ح�شني  �شو�شن 
القادرى  �شرور  ابراهيم  مي�شاء 
القرعان  حامد  خليل  نهى 

حمافظة اربد / لواء الو�صطية
ا�شماء في�شل حممد �شعيد ابو زيتون 
عثمان  جرب  حممد  اينا�س 
ب�شايره  ابراهيم  خ�شر  �شفاء 
جراح  فالح  اكرم  مي�شون 
الب�شايره  احمد  حممد  جنات 
العزام  اهلل  عبد  فواز  هدى 

حمافظة الطفيلة / لواء
 ق�صبة الطفيلة

ال�شعود  �شامل  احمد  االء 
البياي�شه  مف�شي  جميل  رحمه 
القوابعه  اهلل  عطا  احمد  رفيده 
القي�شي  �شامل  طاهر  رقيه 
القرعان  هوميل  ابراهيم  فاتن 
القرارعه  اهلل  عبد  حممود  منى 

حمافظة العا�صمة / لواء 
اجلامعة

عفانه  حممد  �شالح  الهام 
القريوتي  مو�شى  م�شباح  �شهى 
احل�شني  احمد  حممد  �شروق 
العجارمه  علي  احمد  �شهربان 
ال�شويلميني  ج�شعان  حماد  عال 
رزق  ابراهيم  غالب  هديل 

حمافظة العا�صمة / لواء 
وادي ال�صري

امل�شرى  �شلمان  الكرمي  عبد  االء 
اهلل  فرج  حممد  حممود  �شائده 
العنيزات  حماد  احمد  عبيده 

دويرى  م�شطفى  عمر  �شجى 
العالونه  حميدى  عي�شى  غيداء 
غريبه  ابو  �شليمان  خالد  مي 
البيطار  ن�شرت  الدين  �شالح  نورا 

حمافظة الكرك / لواء 
املزار اجلنوبي

نزال  فريد  �شعيد  رواء 
حمافظة مادبا  / لواء ذيبان

البطايحه  �شليمان  حممد  االء 
الهروط  عطوه  حممد  حال 
ال�شوره  �شليم  يو�شف  روان 
ال�شوابكه  حممد  الرحيم  عبد  �شالم 
الغويرين  ذيب  �شالح  غدير 
الهواو�شه  القادر  عبد  هزاع  مرمي 

حمافظة مادبا / لواء
 ق�صبة مادبا

العجالني  جميل  زايد  بثينه 
هاين  ابو  �شليم  يو�شف  رانيا 
عوي�شه  حممود  نعيم  �شريين 
خ�شري  ابو  يون�س  ه�شام  �شفا 
الرياطي  حممد  جرب  منار 
عكور  حممد  مو�شى  منار 

حمافظة معان / لواء ق�صبة 
معان

البدور  حممود  جمال  دانا 
الن�شرات  جدوع  �شالح  دميه 
البدور  حممود  ابراهيم  هاله 
بكالوريو�ص جمال/فنون جميلة                                             

حمافظة البلقاء / لواء 
ق�صبة ال�صلط

العوامله  العبد  حممد  هبه 

حمافظة عجلون / لواء 
ق�صبة عجلون

الق�شاه  حممود  خالد  اروى 
ال�شمور  اهلل  عبد  احمد  ب�شرى 
ا�شماعيل  احمد  زكي  متا�شر 
طيفور  حممود  ح�شني  �شناء 
الدربا�شي  حممد  احمد  �شفاء 
الق�شاه  احمد  حممد  فاطمه 

حمافظة عجلون / لواء 
كفرجنة

عتوم  �شامل  حممد  احالم 
دبا�س  احمد  حممد  اماين 
بعاره  زكي  �شبحي  ختام 
امل�شري  علي  حممد  فهميه 
ال�شمادى  الرحيم  عبد  احمد  نهاد 
العنانزه  علي  درغام  وعد 

حمافظة مادبا  / لواء ذيبان
�شليمان  خليف  علي  توافيق 
اليف  مطاوع  اهلل  عبد  حنني 
الفقهاء  ن�شار  نايف  عائ�شه 
الهواوره  �شليم  �شلمان  عبري 
الفقهاء  نويران  احلافظ  عبد  هاجر 
العتيالت  اهلل  عبد  خالد  و�شال 

حمافظة مادبا / لواء
 ق�صبة مادبا

الباز  حممد  �شعيد  اميان 
ال�شوابكه  ح�شني  احمد  بثينه 
عي�شى  احمد  حممد  دالل 
البو�شي  �شامل  رم�شان  �شهى 
الدهامني  احمد  حممد  فاطمه 
ال�شوابكه م�شلم  يون�س  هيام 

عبري عي�شى حممدعبدال�شالم العزب 
القي�شي  حممد  عوده  نها 
الديب  حممد  عي�شى  هنادي 

حمافظة الكرك / لواء 
االغوار اجلنوبية

الزهران  حممد  حمد  االء 
املعاقله  احمد  فتحي  دانيا 
احل�شو�س  �شليمان  ذيب  زينات 
الع�شو�س  علي  حممد  �شوزان 
النوا�شره  رباح  ح�شني  ندا 
ال�شعار  خملوف  �شامل  هدى 

حمافظة الكرك / لواء فقوع
العجالني  حممد  عبدالعزيز  ا�شماء 
العزيز  العبد  اهلل  عبد  قبالن  ا�شيل 
املبي�شني  عي�شى  في�شل  جمانه 
وندى  ابو  توفيق  خازر  دعاء 
�شناء عبد احلميد عبد اهلل التالهني 
هدى عبد احلافظ �شالمه الل�شا�شمه 

حمافظة الكرك / لواء
 ق�صبة الكرك

العبي�شات  علي  �شامل  ا�شراء 
املبي�شني  الكرمي  عبد  عدنان  ثناء 
املحادين  ن�شر  علي  رائده 
الرهايفه  �شالمه  �شامل  رمي 
اجلعافره  �شليم  عدنان  �شميا 
البياي�شه  عابد  متعب  �شميه 

حمافظة الزرقاء / لواء 
الر�صيفة

العداربه  يو�شف  طارق  براءه 
حمافظة الزرقاء / لواء

 ق�صبة الزرقاء
فرعون  حممد  ا�شعد  اروى 
اليا�شني  مو�شى  �شعيد  حممد  اماين 
ايوب  ايوب  حنا  تاال 
عبا�شي  يو�شف  جميد  متارا 
الزواهره  الرحمن  عبد  توفيق  رحمه 
ال�شقريات  عطيه  حمدي  هدى 

حمافظة العا�صمة / لواء 
اجلامعة

احلمربجي  عزت  احمد  اماين 
زالبيه  م�شطفى  حممد  ر�شا 

حمافظة العا�صمة / لواء 
القوي�صمة 

مقدادي  ابراهيم  عزت  �شناء 
حمافظة العا�صمة / لواء وادي 

ال�صري
العويدى  �شالح  حممد  عليا 
كمال  خمتار  ا�شامه  لبنى 
دبلوم جتميل                                                       
حمافظة العا�صمة / لواء ناعور

م�شعل  مو�شى  طارق  احالم 
حمافظة الكرك / لواء 

ق�صبة الكرك
العداربه  حممود  حممد  ا�شراء 
دمج  احمد  ابراهيم  دعاء 
القراله  يا�شني  عبدالباقي  رمز 
ال�شرفاء  عبده  جميل  �شيماء 

حمافظة الطفيلة / لواء ب�صريا
ح�شن  اهلل  عبد  ابراهيم  اماين 

بكالوريو�ص علم نف�ص وار�صاد                                              
البادية اجلنوبية / لواء

 ق�صبة العقبة
اجلهالني  هليل  �شليمان  احمد 

البادية ال�صمالية / لواء 
الروي�صد

امل�شاعيد  مطر  �شاير  نوير 
البادية ال�صمالية / لواء 

ال�صمالية ال�صرقية
ال�شنابله  عطيه  �شباح  حنني 
املزاوده  مفلح  �شالح  �شناء 
ال�شمريان  معيوف  خملد  مرمي 
العظامات  مفلح  علي  هيام 

البادية الو�صطى / لواء
 ق�صبة الزرقاء

طاهات  عقله  هاين  اريج 
نويران  ا�شحيمان  �شالح  اماين 
املرعب  ابراهيم  �شايل  ايات 
العثمان  ماين  لفا  عالية 
الزيادي  مطر  ح�شن  كفايه 
نويران  ا�شحيمان  �شالح  مها 

حمافظة اربد /  لواء الرمثا
الرم�شان  حممد  الوهاب  عبد  دينا 
الوردات  احمد  نا�شر  رانيه 
احلايك  ح�شني  �شريف  رزان 
احلايك  فالح  �شلطان  �شفاء 
ال�شقران  الرحمن  يو�شف عبد  هيفاء 
ال�شخني  ا�شماعيل  حممد  وجدان 

بكالوريو�ص علم نف�ص وار�صاد                                              
البادية اجلنوبية / لواء 

البرتاء
اخلاليفه  �شليمان  �شالح  ا�شالم 
الفرجات  عقله  �شالح  غيداء 
ال�شالمني  مو�شى  ا�شماعيل  مرام 
ال�شبيحات  عوده  عبداهلل  جنود 
العمرات  علي  اهلل  عبد  نهايه 
احلمادين  اهلل  عطا  ربه  عبد  نهى 
البادية اجلنوبية / لواء احل�صا

ال�شتيويني  �شليمان  �شامل  العهود 
ال�شحادات  �شامل  حممد  بيان 
العقار  �شامل  مداهلل  حنني 
كري�شان  خليل  ب�شام  �شماح 
فاطمه �شامل �شليمان العرجان ال�شواويه

املراغيه  فهد  فالح  فاطمه 
البادية اجلنوبية / لواء 

احل�صينية
اجلازي  نزال  عبداهلل  تهاين 
ال�شميحيني  ح�شني  عواد  رميا 
البادية اجلنوبية / لواء ق�صبة 

معان
املراعيه  حممد  حم�شن  انوار 
املعايطه  �شامل  زياد  حنني 
املراعيه  عيد  عو�س  عبري 
العطون  دب�شي  اهلل  عبد  ف�شيه 
اللوافيه  ابنيه  عوده  منى 
ال�شيخ  ابو  �شليم  اهلل  عو�س  ن�شامي 

بكالوريو�ص تغذية وت�صنيع 
غذائي                                          

حمافظة اربد / لواء الطيبة
قرعان  حممد  ح�شن  ا�شالم 
الرفاعي  �شالح  علي  حنني 
عالونه  حممد  الدين  حمي  �شحر 
غزال  ابو  حممد  قا�شم  ملا 
قدي�شات  حممد  �شالح  هيام 
هياجنه  ذيب  احمد  وعد 
حمافظة اربد / لواء بني عبيد

ال�شوحه  احمد  ا�شامه  اريج 
جربين  �شعيد  زياد  �شذى 
الرجوب  جروان  حممد  �شفاء 
دويدار  علي  نعيم  �شفاء 
عري�شه  ميخائيل  ع�شمت  ملا 
ناديه عبد الرحمن حممود ابو عوي�شه 

حمافظة اربد / لواء
 ق�صبة اربد

عواد  ابو  حممود  املعطي  عبد  امتثال 
احلواطمه  عقله  �شالح  رغده 
الق�شاه  فالح  علي  حممد  رنا 
غرايبه  حممود  ح�شن  �شهى 
ربيع  ا�شعد  احمد  مها 
عثامنه  مفلح  حممد  هدى 

حمافظة البلقاء / لواء 
دير عال

حمد  بني  عي�شى  �شامح  متا�شر 
الفقها  يعقوب  عمر  حما�س 
اخلماي�شه  عيد  خليل  �شحى 
الع�شويل  الوايل  عبد  اهلل  عبد  نهايه 
الديات  احمد  حممود  هناء 
نوار�شه  حممد  ع�شام  والء 

حمافظة اربد / لواء الطيبة
عالونه  حممد  علي  ا�شماء 
ال�شلبي  علي  حممد  انوار 
قرعان  م�شرف  ر�شوان  جزائر 
القوا�شمه  عر�شان  حممد  روان 
دراو�شه  عي�شى  حممد  هبه 
عالونه  اهلل  عبد  حممد  والء 

حمافظة اربد / لواء 
املزارال�صمايل

خ�شاونه  علي  حممد  علي  االء 
العمرى  حممد  خالد  دعاء 
العمري  احمد  حممود  �شفاء 
العمرى  �شعيد  الرحمن  عبد  فاطمه 
ميا�س  اهلل  جاد  من�شور  كوثر 
ال�شبيالت  حممد  احمد  ملياء 
حمافظة اربد / لواء بني عبيد

الدويرى  مو�شى  زيد  ا�شماء 
املالك  �شامل  اهلل  عبد  ذكريات 
ال�شرع  فارع  انور  ريعان 
احل�شن  ف�شل  احمد  رمي 
ال�شمادى  الغفور  �شعاد �شيتان عبد  
الدويرى  �شليم  عقله  غدير 

حمافظة اربد / لواء
 ق�صبة اربد

عبابنه  ابراهيم  طالب  اميان 
عوده  حممد  حممد  ربى 
طعان  حممد  طاهر  رندا 
الطويل  بركات  ق�شيم  �شرى 
بطارنه  ذياب  ح�شني  عبري 
كنعان  حممد  طالل  نهى 

حمافظة العقبة / لواء ق�صبة 
العقبة

الرياطي  حممد  عي�شى  االء 
هاين  بني  �شالح  علي  ايات 
ح�شني  الغني  عبد  مطلق  ايات 
القوا�شمه  عزات  ابراهيم  ربا 
العالمات  حنا  ندمي  مريانا 
احمد  احلميد  عبد  حممود  نيازيه 

حمافظة معان / لواء ال�صوبك
الطوره  ح�شن  نواف  �شريين 
حبه  مو�شى  ب�شام  فاتن 
ال�شرابعه  دروي�س  حمود  فردو�س 
الغنميني  حممد  خليل  ماآثر 
اجلزازى  حممد  ب�شري  اهلل  منة 
احلي�شه  علي  �شليم  هبه 

حمافظة معان / لواء
 ق�صبة معان

�شموط  ال�شالم  عبد  نزار  ا�شراء 
العثامنه  �شامل  حممد  ا�شيل 
النعيمات  دع�شان  حممد  امامه 
االتيم  �شالح  حممد  ر�شا 
اجلبارات  ابراهيم  مو�شى  لبنى 
اخلطيب  �شامل  فالح  ن�شيبه 
بكالوريو�ص جمال/اجتماعيات 
+درا�صات اجتماعية                             
البادية الو�صطى/ لواء اجليزة

العيينات  عقيل  مفلح  امينه 

حمافظة البلقاء / لواء 
عني البا�صا

طوالبه  ح�شني  حممد  ا�شيل 
عبا�س  يو�شف  الكرمي  عبد  حنان 
فرحان  م�شطفى  مو�شى  �شو�شن 
حيا�شات  حممد  فايز  غاده 
الوحيدى  حممد  احلميد  عبد  فائقه 
البكرى  داود  عديل  هنادى 

حمافظة الزرقاء / لواء
 ق�صبة الزرقاء

غنام  يو�شف  يعقوب  ابت�شام 
الرحيم  عبد  حممد  ح�شني  جيهان 
اخلاليله  مو�شى  حممد  ديانا 
العوامله  ح�شني  علي  رميا 
حمفوظ  ابو  �شامل  اهلل  عطا  مي�شون 
عريقات  احمد  حممود  نور 

حمافظة العا�صمة / لواء 
اجلامعة

تايه  علي  حممد  جومانا 
غزاله  ابو  م�شطفى  ا�شماعيل  رنا 
عد�س  حممد  الكرمي  عبد  �شناء 
احلنيني  القادر  عبد  ربحي  لبنى 
عواد  �شحاده  عيد  منال 
العوامله  القا�شم  �شليمان  نهله 

حمافظة العا�صمة / 
لواء �صحاب

االعرج  ذيب  رم�شان  ايه 
ال�شعود  احمد  علي  بتول 
قنديل  ح�شن  ماهر  رهام 
اخلياط  حممد  مروان  روان 
العايدى  حممد  احمد  �شهى 
ابراهيم  م�شطفى  يو�شف  هبه 

�شفاء عطيه �شامل ال�شفا�شفه املزايده 
الرفوع  خليل  ماجد  �شحى 
الرفوع  خليل  حكمت  فاطمه 
�شلمان  عيال  ذياب  حممد  هدى 

حمافظة العا�صمة / لواء 
اجلامعة

ح�شونه  احمد  �شميح  دانا 
عوده  احلفيظ  عبد  منر  دعاء 
املواجده  فرحان  م�شطفى  النا 
النعيمات  اللطيف احمد  ن�شرين عبد 
عي�شى  ح�شن  احمد  هدى 
تفاحه  م�شطفى  غالب  وفاء 

حمافظة العا�صمة / لواء 
�صحاب

الدبايبه  احمد  اللطيف  عبد  تهاين 
الزعانني  �شربى  �شالح  �شجى 
اجلرابعه  �شالح  خلف  �شريهان 
الدبايبه  عطا  �شعد  لبنه 
فريح  علي  الرحمن  عبد  جمد 
الطهراوى  حممد  مو�شى  هبه 

حمافظة العا�صمة / لواء
 ق�صبة عمان

احلافظ  عبد  ح�شن  يو�شف  امل 
نوا�س  ابو  احمد  يا�شني  بي�شان 
عالونه  حممد  فالح  رزان 
حمفوظ  حممد  عي�شى  رميا 
حامد  ا�شحق  ماجد  مها 
النجار  احمد  ب�شام  نداء 
حمافظة العا�صمة / لواء ماركا

عرجان  حممد  احمد  بيان 

حمافظة العا�صمة / لواء
 وادي ال�صري

املالوى  عبد  علي  اخال�س 
الغنميني  اهلل  عبد  ح�شني  لوزه 
غزو  حممود  احمد  منار 
الق�شاه  علي  امني  حممد  هبه 

حمافظة جر�ص / لواء
 ق�صبة جر�ص

اخللف  احمد  علي  ازدهار 
اخلوالده  هندى  اهلل  عبد  انعام 
فريحات  احمد  الروؤوف  عبد  خلود 
عبده  حلمي  �شليم  حممد  جنوى 
القرعان  مهاو�س  علي  نو�شه 
هقيان  حممد  ع�شرى  هند 

حمافظة مادبا  / لواء ذيبان
العباب�شه  حممد  احمد  �شهاد 
العوايدة  حممد  حمدان  عرين 
القعايده  مفلح  حممد  عليا 
االبراهيم  احمد  خليفه  فاطمه 
ال�شوامله  ح�شن  العزيز  عبد  نور 
البلوي  �شليمان  حممد  هند 

بكالوريو�ص مكتبات 
وتوثيق+م�صادر تعليمية

ومكتبات                        
البادية اجلنوبية / لواء 

االغوار اجلنوبية
ال�شعيديني  حممد  حمد  مها 

البادية اجلنوبية / لواء 
احل�صينية

اجلازي  نايف  ح�شني  ا�شماء 

حمافظة اربد / لواء الطيبة
النمرات  عطيه  احمد  ابراهيم 
هياجنه  بركات  املهدى  عبد  علي 
العالونه  حممد  غالب  حممد 
قرعان  احمد  هاين  حممود 
القرعان  احمد  علي  م�شطفى 
خ�شري  �شليمان  خليفه  مطيع 

حمافظة اربد / لواء الكورة
الر�شدان  جعفر  اهلل  �شيف  اريج 
دومي  بني  علي  حممد  اميان 
�شريين احمد حممد بني عبد الرحمن 
الب�شول  علي  حممود  فاديه 
الر�شدان  الكرمي  عبد  زياد  ليلى 
ق�شا�س  احمد  فتحي  مريفت 

حمافظة البلقاء / لواء
 ال�صونة اجلنوبية

احلوامده  خليف  حممد  ايه 
الطوالبه  زيدان  ب�شام  مالك 

حمافظة البلقاء / لواء
 عني البا�صا

�شليم  ابو  علي  م�شعل  اخال�س 
ع�شبه  ابو  ا�شعد  منري  االء 
�شعبان  يو�شف  حمزه  الهام 
الن�شا�س  حممد  عادل  فريوز 
عكا�س  �شعدى  يا�شني  هبه 
العمايره  احمد  عبداهلل  هناء 

حمافظة الطفيلة / لواء 
ق�صبة الطفيلة

الهوامله  حماد  اهلل  عبد  افنان 
ال�شبايله  حممد  عي�شى  رند 
ال�شرايده تي�شري  �شامل  �شاجده 

يوم اخلمي�س املوافق 2022/1/20
ال�صاعة 10 �صباحا

يوم اخلمي�س املوافق 2022/1/20
ال�صاعه 12:30 بعد الظهر 

يوم االحد املوافق 2022/1/23
ال�صاعة 10 �صباحًا



مهيدات  حممود  قا�شم  �شدى 
مبارك  حممد  �شبحي  عبري 
اخلطيب  نايف  احمد  فاطمه 

حمافظة اربد / لواء ق�صبة 
اربد

�شعيد  حافظ  ع�شام  ا�شالم 
عليان  حممود  منري  دعاء 
الرفاعي  حممد  عدنان  رمي 
عا�شور  مناور  حم�شن  �شو�شن 
حب�شي  احمد  فوزي  مياده 
غزاوى  احمد  ح�شني  حممد  نور 
حمافظة البلقاء / لواء ال�صونة 

اجلنوبية
روا�شده  عو�س  نعيم  رنا 
العودات  اهلل  عبد  حمد  �شهام 
النويري  ح�شن  طالب  غدير 
العتايقه  �شالمه  �شليم  فاطمه 
املغربي  علي  احمد  هدى 
العدوان  حممد  با�شم  هيا 

حمافظة البلقاء / لواء دير 
عال

ال�شواحلي  احمد  اهلل  عو�س  ا�شراء 
امل�شاهره  ابراهيم  خليل  ايه 
عماره  ابو  حممود  فار�س  دانا 
الفقري  احمد  ريا�س  عروب 
خا�شوقه  حممد  علي  مر�شالت 
�شعيدين  مو�شى  رائد  مها 
حمافظة البلقاء / لواء ق�صبة 

ال�صلط
العوامله  عبد  �شالمه  تغريد 
روند عبد احلافظ عبد القادر الرما�شنه 
الغنيمات  مو�شى  علي  �شافيناز 

الكو�شه  �شامل  خالد  عبري 
عوامله  حممد  �شلمان  عبري 
العنا�شوه  الرحيم  عبد  احمد  نور 

حمافظة الزرقاء / لواء 
الر�صيفة

اجلعربى  احمد  خليل  ابراهيم 
اهلل  عبد  حممد  فوزي  ا�شراء 
احمد  عوده  ح�شن  ح�شام 
القوا�شمه  الكرمي  عبد  حممد  ربيع 
قدوره  عبد  خ�شر  حممد  رنا 
ترعاين  عي�شى  هاين  روان 
مالح  عمر  مازن  عماد 
ا�شيا  ديب  تي�شري  عمر 
خ�شر  ح�شن  يو�شف  حممد 
�شبح  عارف  ابراهيم  ن�شرين 
القادر  عبد  فهمي  جنم  نهى 
خطار  حممد  احلافظ  عبد  نور 

حمافظة الزرقاء / لواء ق�صبة 
الزرقاء

العالونه  م�شطفى  ح�شن  بيان 
اهلل  ن�شر  ر�شيد  با�شم  نور 

حمافظة الطفيلة / لواء ق�صبة 
الطفيلة

احلجوج  حمد  احمد  اميان 
الرعود  �شالح  علي  ر�شا 
الزغايبه  علي  نايف  زينب 
العكايله  عبدربه  متعب  �شناء 
احلجاج  ذياب  احلميد  عبد  �شاديه 
الرطيالت  �شالح  اهلل  عطا  مرمي 

املحاميد  حممد  �شاكت  ماجده 
ال�شمور  اعبد  حممد  جمد 
حمافظة الكرك / لواء املزار 

اجلنوبي
الروا�شده  فا�شل  حممد  امريه 
النواي�شه  حممد  معن  حمزه 
احل�شني  مبارك  علي  رائده 
الطراونه  خليف  عو�س  �شحر 
النواي�شه  حممد  �شمري  فاطمه 
النواي�شه  اهلل  عبد  حامد  النا 
النواي�شه  حامد  �شامل  حممد 
اخلر�شه  خالد  خلف  معتز 
الطراونه  حممود  اهلل  دخيل  ن�شرين 

حمافظة املفرق / لواء ق�صبة 
املفرق

احلراح�شه  من�شور  حممد  ا�شماء 
عليمات  �شليمان  اهلل  عبد  تغريد 
�شالح  احمد  ابراهيم  دالل 
امل�شاعده  عو�س  مو�شى  ر�شا 
احلايك  عارف  اهلل  عبد  فرح 
ال�شمادي  احمد  ع�شام  هاله 

حمافظة جر�ص / لواء ق�صبة 
جر�ص

حما�شنه  ح�شن  احمد  ا�شالم 
احلمود  اهلل  عطا  نا�شر  ا�شماء 
احلوامده  احمد  كميل  االء 
القطامني  علي  حممد  ايات 
ال�شاعر  جميل  اكرم  ر�شا 
حممد  حممد  عي�شى  غدير 

حمافظة عجلون / لواء ق�صبة 
عجلون

الق�شاه  حممد  عمر  االء 
الرب�شي  جميل  نعيم  رواء 
ا�شماعيل  بني  �شعيد  حممد  �شراء 
الزغول  كرمي  حممد  �شفاء 
عوي�س  حممود  غ�شان  ملا 
قطي�شات  الكرمي  عبد  نواف  مرمي 

حمافظة مادبا  / لواء ذيبان
الفقهاء  عو�س  الرحمن  عبد  اروى 
الرواحنه  حمود  ابراهيم  ا�شراء 
اللوان�شه  عايد  �شالمه  خالده 
الوريكات  �شليمان  مو�شى  خوله 
الفقهاء  همالن  عبد  عائ�شه 
اجلماعني  يون�س  ممدوح  فداء 

حمافظة معان / لواء ال�صوبك
اجلديعات  ابراهيم  حممد  عبداهلل 

حمافظة معان / لواء ق�صبة 
معان

انعيم  احمد  حاب�س  حنني 
داغر  ابراهيم  منري  �شمر 
�شنيور  عي�شى  حممود  �شمريه 
احلالمله  اكرمي  جمال  ن�شيبه 
النعيمات  حممد  اهلل  عبد  يا�شمني 
القطي�شات  ابراهيم  حممد  يا�شمني 

بكالوريو�ص جمال/تربية 
ريا�صية                                           
حمافظة العا�صمة / لواء ق�صبة 

عمان
الزعيبات  عيد  املهدى  عبد  هبه 
حمافظة العا�صمة / لواء ماركا

ال�شرمان  �شالح  حممد  جلني 

حمافظة الكرك / لواء فقوع
الليمون  الزريقات  �شالمه  حممود  �شميه 
الليمون  ارويعي  يحيى  مرام 
الليمون  ابراهيم  �شامل  ن�شيم 

بكالوريو�ص جمال/�صريعة 
ودرا�صات ا�صالمية                                  

البادية ال�صمالية / لواء 
ال�صمالية الغربية 

القميزي  عواد  �شامل  اميان 
اخلزام  �شهاب  مفلح  خلود 

حمافظة اربد / لواء الكورة
م�شاعده  �شالح  علي  حممد  اماين 
مرعي  بني  ح�شني  حممود  �شهام 
عواوده  حممد  زيدان  �شو�شن 
الربابعه  �شليمان  حممد  فاطمه 
اخلطيب  احمد  علي  ناديه 
الروابده  �شالح  حممد  هيام 

حمافظة الطفيلة / لواء 
ب�صريا

اخل�شبه  حممد  احمد  احالم 
الزيدانني  اهلل  عبد  مزعل  اقبال 

حمافظة مادبا  / لواء ذيبان
العجالني  الغني  عبد  حممد  ب�شمه 

الهروط  احمد  �شليمان  بنان 

املوا�شيه  حممد  �شاكر  مرمي 

حمافظة معان / لواء البرتاء
ال�شالمني  �شليمان  غازى  اكرام 

بكالوريو�ص تربية ريا�صية                                                
البادية اجلنوبية / لواء 

ال�صوبك
العمارين  �شالمه  اهلل  عبد  �شحر 

البادية اجلنوبية / لواء 
القطرانة

النعيمات  زعل  علي  رقيه 
الليمون  اهلل  عبد  �شليمان  �شاجده 
احلجايا  الطحاطره  نهار  علي  �شحر 
ال�شمايله  يو�شف  �شامل  عبري 
عطيه  بني  فرهود  عواد  فاطمه 
الطحاطره  نهار  مظهور  م�شايخ 

البادية اجلنوبية / لواء 
ق�صبة العقبة

ال�شعيدين  �شامل  حممد  دارين 
احلرا�شي�س  خ�شر  نا�شر  روند 
املحازيز  علي  يا�شني  غرام 

البادية ال�صمالية / لواء 
ال�صمالية ال�صرقية

ال�شرفات  هالل  علي  ابتهال 
ال�شرف  �شباح  مقبل  انوار 
العي�شى  �شعود  غازي  خلود 
املح�شن  جالل  ح�شن  دميا 
ال�شرفات  ادخني  علي  �شجى 
الكربيت  عطيه  احمد  �شحر 

البادية ال�صمالية / لواء 
ال�صمالية الغربية 

ال�شديد  خلف  �شليم  الهام 
اجلبور  حمد  اجود  امنه 
الظليفي  مليح  �شالح  �شفاء 

العتايقه  �شليمان  م�شلم  فاديه 
خالد  بني  عرقوب  عواد  ناهد 
املجا�شعه  عايد  ثويني  هاجر 

حمافظة اربد /  لواء الرمثا
�شليم  بني  نايف  طه  متا�شر 
الزعبي  احمد  عادل  دعاء 
الوردات  الرحمن  عبد  حممد  دعاء 
حمافظه  علي  وجيه  ديانا 
خالد  بني  فرج  علي  زينب 
قرباع  خ�شر  املوىل  عبد  مي�شاء 
حمافظة اربد / لواء االغوار 

ال�صمالية
ال�شقور  فيا�س  ح�شن  اميان 
مهاو�س  نوا�س  عاطف  براءه 

حمافظة اربد / لواء الطيبة
القرارعه  عوده  مرت�شى  رهام 
�شناجله  �شالح  حممود  �شاجده 
يحيى  �شليمان  فهمي  غدير 
عالونه  حممود  غازى  فاتن 
قرعان  قا�شم  طاهر  جمد 
اخلري�شه  فليح  ركان  نهى 

حمافظة اربد / لواء الكورة
عو�س  اهلل  عبد  نظري  ا�شراء 
فرح  نايف  �شالح  عزام  اماين 
عبا�س  مو�شى  اهلل  �شيف  ت�شنيم 
دواغره  يو�شف  القادر  عبد  ر�شا 
م�شرتيحي  حممد  را�شد  رما�س 
�شرادقه  احمد  �شبحي  نور 
حمافظة اربد / لواء الو�صطية

العمرى  م�شعل  �شامي  احالم 
عثمان  فواز  نا�شر  اقبال 
�شخر  بني  حامد  حيدر  امل 

حمافظة العا�صمة / لواء 
اجلامعة

عي�شى  مو�شى  نبيل  رميا 
العزاوي  نظمي  طارق  �شهري 
ابداح  احمد  اهلل  عبد  �شوزان 
عطيه  �شفيق  ع�شام  حممد  عاليه 
ال�شطرى  اهلل  عبد  حممد  عال 
االعرج  عبده  حممد  نورا 

حمافظة العا�صمة / لواء 
القوي�صمة 

عطيه  خليل  حممد  االء 
عنبتاوي  حممود  راهف  ر�شا 
العجالني  اهلل  عبد  مطلق  رقيه 
ال�شاذيل  حممد  خليل  �شروق 
النواي�شه  علي  حت�شني  نان�شي 
وفا  توفيق  �شعيد  يا�شمني 
حمافظة العا�صمة / لواء ناعور

ال�شواعري  ر�شوان  حممد  حنان 
الع�شران  حمد  عبدالنعيم  رانيا 
احلربي  عواد  فالح  رحمه 
ال�شواعري  فالح  عارف  �شفاء 
عثمان  احمد  خليل  مي�شاء 
الهمالن  اهلل  عبد  حممد  نور 
حمافظة العا�صمة / لواء وادي 

ال�صري
العرموطي  ابراهيم  خليل  ر�شا 
ابزاخ  املجيد  �شعيد عبد  رنده حممد 
النجداوي  عبد  حممود  رهام 
طقم  حممد  يا�شني  فاتن 

يوم االحد املوافق 2022/1/23
ال�صاعة 12:30 بعد الظهر


