
   

 الن صادر عن ديوان الخدمة المدنيةإع

والذين  سماؤهمأالتالية المرشحين  ديوان المحاسبة مع يدعو ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق

 28/2/2023 الموافق الثالثاءيوم  التواجد ،سابقا ةالمنشور اتانطبقت عليهم شروط االعالن

لحضور  ،شارع االقصى -الكائن في طبربورفي مبنى ديوان الخدمة المدنية  صباحا 11 الساعة

 وفقا للمجاالت التالية: االلكتروني االمتحان التنافسي

 

 من العالمة الكلية. %70ويعطى الوظيفي أوالً: مجال االختصاص 

 من العالمة الكلية. %30ثانياً: مجال القدرات و االستعدادات والمهارات الوظيفية ويعطى 

 واالستعدادات التالية:ويشمل الكفايات والمهارات 

 االستعدادات العقلية )التفكير المنطقي والتحليلي( -

 (االنجليزيةاللغة اللغة العربية و الكفايات اللغوية ) -

 

 مالحظات هامة :
 .ضرورة االلتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد •
والجوازات سارية المفعول وقلم إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة األحوال المدنية  •

 . وآلة حاسبة حبر

 .يمنع إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة االمتحان •
 . مستنكفا يعتبر يحضراالمتحان ال من كل •

 -: على الناجحين اسماء نشر سيتم •
  www.csb.gov.joموقع ديوان الخدمة المدنية االلكتروني )ديوان الخدمة المدنية.االردن( -
  www.advs.gov.joاالعالنات الحكومية  موقع -
 صفحة الديوان الرسمية على الفيس بوك )ديوان الخدمة المدنية االردني( -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.csb.gov.jo/
http://www.advs.gov.jo/


 ديوان المحاسبة

 

 

يوظيفة صيدل  

 الذياباتأريج إبراهيم محمود 
 جواد هاني عبد هللا كنعان 

 دعاء وائل مصطفى أبو عمر 
 رنا احمد فواز خصاونة

 روال طه عبدالكريم المحارمة 
 لجين إبراهيم مفلح أبو جاموس

 لينا عبدالكريم مصطفى العورتاني
 وظيفة مدقق

 االء علي محمود شواهين 
 احسان حابس محمد حتاملة

 اسامه محمد مسلم شعث
 رشيد الصوبانيأسيل منذر 

 انوار عماد نبيل العتيلي
 ايمان علي احمد النعيمات 

 املة تبشرى حابس محمد ح
 تقى جمال محمد أبو ريان

 حمزة خالد عبدالرحمن ابورمان 
 خلود خالد مصطفى نصر هللا 

 ديمة امين احمد أبو العدس
 رزان حكيم احمد أبو تمام

 رزان محمود علي أبو جابر
 ن رنا عدنان نعيم ياسي

 روان يوسف مناور خرابشة
 سالم محمد مصطفى الحنيطي

 سونيا فهد بركات القطيفان
 سيرين اسكندر عبدالكريم علي

 شهيرة عبدالمجيد يوسف االفغاني 
 عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الذهبي

 عبدهللا إبراهيم علي الحياري 
 عدنان موسى مصطفى الشيخ 

 لمى فارس سعود القاضي
 يانلينا ايمن نظمي سخت



 محمد معاوية حسين موسى
 مصطفى محمد حسين حمزات
  منى عمر عبدالحليم عربيات
 هبه خالد هارون السعيدات

 يوسف محمد يوسف الحانوتي 
 وظيفة مهندس 

 اسراء عرفات علي أبو رجب
 آية خالد بهجت الفريجات
 بشار محمد سالم الصرايره

 حنين جالل يوسف أبو خلف 
 حنين عقله عياد اللصاصمه
 خولة عوض علي البشايره
 دانيه علي أحمد النمرات

 سامي عادل سامي الحلبي
 سخاء عاطف اعبد الرواشده

 عايد أحمد عايد الشرفات
 عائشة طه احمد أبو طه

 غدير مروان طاهر القرعان
 منار حمود دعسان القطيطات
 هبه سليمان مصباح محيسن

 

 

 

 

 
 

 


