اسماء المقبوليه وظيفت مذير دائرة الرقابت الخارجيت
اعالن 2013 /44
م

رلن الٌِْح

االسن

ahmed khalil ibrahim barbakh 1

800209223

 2اتراٍُن هذوْد جوعَ راضً

952101368

 3اساهح رسوى سلٍواى الٌجار

903617819

 4أدوذ صالخ سالم اتْدٌة

800712549

 5أدوذ علً هذوذ أتْ شرٌعَ

801328543

 6أدوذ هذوْد عْض دوذٌح

901002451

 7أدوذ ّصفً أدوذ ًاصر

903542165

 8أساهح هذوذ عثذ اهلل الشطلً

905387320

 9إتراٍُن عور دوذاى الوصري

931706733

 10إٌاد إتراٍُن رٌاب الوصري

901341313

 11إٌاد ًصر رشذي الخراز

900611385

 12تذر عثذ تذر أتْسٍذّ

901507384

 13تسام رتٍع هذوذ العوري

960142511

 14تسام سلٍواى سلوً عٍذ

901358903

 15تالل عثذالخالك هذوذ العطار

903182079

 16تالل هذوذ علً اتْ رّن

949821904

 17تالل هذوذ هذوْد أتْ شٌة

800028821

 18تٍِـح هصثاح هذوْد صثّاح

926693110

 19جِاد عثذ الذوٍذ ٌْسف اتْ غسٍ

915307326

 20دسام الذٌي خلٍل هذوذ درب

800026866

 21دسي هذوذ دسي أتْ سلطاى

903319424

 22دسٍي عور عثذ المادر عثذ المادر

906716154

 23خلٍل هعرّف دسي تارّد

924376957

 24دٌوح رفٍك هذوذ هاصح

700017650

 25راهى خالذ عطٍَ شاٍُي

926755042

 26رتاح ٌْسف رتاح عثذ الذْاد

901492959

 27رهضاى رزق رهضاى الذاٌه

800705030

 28زورٌا أدوذ هذوذ جْدج

900337908

 29ساهر هذوذ هعٍي شعثاى شعث

803003482

 30شادي عطا هذوذ عاٌش

800147530

 31صالخ ووال صالخ صٍِْى

801021189

 32صذلً أدوذ هذوذ عثذ العال

905513339

 33عادل جْاد عادل الرفاتً

976038810

 34عاطف سلٍواى هذوذ عارف هراد

905391645

 35عثذ اهلل ّلٍذ دسي الوذلل

800612848

 36عثذالفتاح عثذرتَ عْدج الوجذالّي

901497040
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االسن

 37عطا دسي عطا الوذتسة

905131090

 38عالء ٌْسف لاسن طعٍوح

931543730

 39عالءالذٌي خلٍل اتراٍُن السٍذ

900978594

 40علً هذوذ علٍاى علً

949837371

 41عور دسي هصطفً تٌٍرج

906544358

 42عور عثذ اهلل علً الذاج

946672540

 43عورّ ُشام ُاشن السما

800276156

 44غٍث علن الذٌي شذادج اتْ عاصً

800382137

 45فؤاد جوال عثذ الِادي السر

800157315

 46هازى فتذى واهل اتْ شعر

906634233

 47هذوذ اسواعٍل رضْاى عاشْر

971756143

 48هذوذ اسواعٍل عطٍح هذجس

800105991

 49هذوذ جذّع جاداهلل دخاى

919853259

 50هذوذ دسي صثذً خلٍفَ

909079022

 51هذوذ سالن عْض هذٍسي

931701833

 52هذوذ غساى هذوذ الذجار

906693262

 53هذوذ هذوْد السٍذ المطاّي

908972631

 54هذوذ ٌذٍى اسواعٍل الصٍرفً

926714296

 55هذوذ ًٌْس عثذ اهلل اتْ هصطفى

926745431

 56هذوْد أدوذ خلٍل صْاى

900301086

 57هذوْد عْدج عثذ اهلل سعٍذ

974966285

 58هذً الذٌي إسواعٍل هذً الذٌي األسطل

800213027

 59هوذّح هذوذ هذوْد شوالً

900272436

 60هٌال طَ هذوذ دسي ترواخ

926714791

 61هٌٍر هذوذ عثذ الردوي ترواخ

801891730

ً 62ائل ووال سالهح األي

926110750

ً 63ثال غازي شعثاى الًٌْْ

906665781

ً 64صال صالح هذوذ الوصري

905217410

ُ 65اشن ٌذٍى ُاشن األغا

801086828

ُ 66اًً خلٍل هذوذ دسًْح

800167157

ُ 67اًً زٍُر اسواعٍل خلٍل

800002008

ُ 68ثح أدوذ شذادج أتْ الموثس

905213336

ٍُ 69ثن زٌاد تْفٍك دوذ

903070688

ّ 70ائل سلٍواى اتراٍُن ترُْم

900771882

ٌ 71اسر علً دوذاى ترُْم

960128304
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