أمساء املتأهلني لدخول امتحان القبول لوظائف (أعضاء قانونيني) بنظام التعاقد وعددهم ( )506شخص
قناة اإلعالم الرقابي
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مطلوب من المتأهلين في يوم اإلمتحان تسليم نسخة طبق األصل من الوثائق التي تم طلبها منننهم
في المراحل السابقة:
المؤ ب،
شهااات الداريب،
باإلضافة الى صورة البطاقة الشلصية.
لالستفسار :الدواصب مع اإلعالم الرقابي عبر وادساب رقم.776189390 :
أسماء المتأهلون:
االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .1ابدهاب علي شاي الذماري
 .3ابرا يم احما احما العبااي
 .5ابرا يم انيس محسن علي شغار
 .7ابرا يم عباالحكيم ابرا يم صاقي
 .9ابرا يم علي علي سالمة
 .11ابرا يم محما عباهللا يحيى ال عافي
 .13ابرا يم ناصر زاع عباهللا المصعاي
 .15ابوبكر حسن حسين محما قرم
 .17احما بكيب احما المر بي
 .19احما حزام ااي ناصر العفاري
 .21احما حسين ناصر ااي
 .23احما سعا محما الفراصي
 .25احما صالح علي المجهلي
 .27احما عباالرحمن احما صالح العياي
 .29احما عباالعزيز محما محما السماوي
 .31احما عباالكريم احما الباشا
 .33احما عباهللا محما الحااا
 .35احما علي احما مهاي الملالفي
 .37احما فيصب علي عباربه الصيح

االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .2ابدهاب محما صالح صالح الكوماني
 .4ابرا يم احما حموا اسماعيب العنفي
 .6ابرا يم زيا يحيى علي الموشكي
 .8ابرا يم عباهللا احما صالح
 .10ابرا يم علي محما النمر
 .12ابرا يم محما مهاي احما الطير
 .14ابرا يم يحيى يحيى نصر
 .16احما اسماعيب عباالكريم اللراساني
 .18احما دوفيق محموا غالب جحا
 .20احما حسين محما ابو طالب
 .22احما حسين ناصر ااي عوضه
 .24احما سليم حما علي الوزير
 .26احما عباالرب احما علي السياني
 .28احما عباالرحمن صالح شريان
 .30احما عباالغني حسن مسعوا
 .32احما عباالكريم احما روضان
 .34احما عباهللا نعمان الذبحاني
 .36احما علي محما البشاري
 .38احما محما جبران مصلح سكران
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االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .39احما محما حسين عباه الضياني
 .41احما محما عباهللا علي عباه
 .43احما مسعا علي الصيااي
 .45احما ناصر راشا الف يه
 .47اسامة احما لط احما عسالن
 .49اسالم يوس علي علي سكران
 .51اسماء عااب يوس العبسي
 .53اسماء ناصر مبلوت ابو نسران
 .55اشراق شوقي عباه العري ي
 .57اشر عباالباري علي محما الف يه
 .59اكرام صالح حسين المحمي
 .61اكرم نبيب شمسان العزعزي
 .63الحسين احما عباالو اب اللرساني
 .65اللنساء محما محموا محما السريحي
 .67المعدصم باهلل محما حسن المسوري
 .69اماب فيصب احما محما
 .71اماني عباالملك محما مبارك الصيرفي
 .73اماني محما علي النصيري
 .75امجا صااق محما اللطيب
 .77امب شكري عباهللا اليوسفي
 .79امب وحيا علي الحاشاي
 .81امين حسين عباهللا فج
 .83انهار حسين احما النجار
 .85اوسان مبلوت صالح الواحاي
 .87اياا محما ناجي علي النواري
 .89ايمان زاع علي سعيا الشيباني
 .91ايمن علي غالب الشمادي
 .93ايمن محما عباهللا فرج
 .95باريس محما غالب محسن
 .97بارالاين طا ر حموا الكامب
 .99بسام ناجي محما صالح الرعاي
 .101بشر محما احما طوا
 .103بغااا احما علي الحبابي
 .105بالب مهاي علي عباه
 .107دمام محما عياش محما
 .109دوفيق ناصر احما عباهللا المصطفى
 .111جالب عباهللا ثابت شمس الاين
 .113جميب جماب عباالرحمن عباالولي
 .115حادم محما صالح صالح البليدي
 .117حسام الاين شام احما حميا الياسري
 .119حسام عباالمنعم سالم شر الشيباني
 .121حسان عباهللا محما نور األ اب
 .123حسن صالح جابر محما مانعة

االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .40احما محما صالح احما الافعي
 .42احما محما عباه حيار عكام
 .44احما مهاي ابرا يم احما مهاي
 .46از ار منصور شر الصالحي
 .48اسراء بكيب عباهللا الصوفي
 .50اسماء صالح حسين الحياري
 .52اسماء عباهللا عباالواسع الصلوي
 .54اسماعيب علي علي عباالرحمن شجاع الاين
 .56اشراق فيصب احما محما
 .58اصيب محما احما حيار
 .60اكرم على محما صالح الموشكى
 .62الحسن علي محما قاسم الشرفي
 .64الحسين نشوان محما الزنااني
 .66العالء عمر عباالعزيز يحيى الغزالي
 .68المندصر باهلل محما محما السماوي
 .70اماني امين مهاي الهبب
 .72اماني عباه محما اللربة
 .74امة العليم يحيى يحيى علي المر بي
 .76امجا عباالباري محما البليدي
 .78امب عباه طه الفراصي
 .80اميرة محما احما الحفاشي
 .82امينة محما عباهللا غالب الحمزي
 .84اوسام محما لط الجبلي
 .86اياا طارق عباالولي العري ي
 .88ايمان محما سرحان سعيا
 .90ايمن عباالكريم احما يحيى الشبيبي
 .92ايمن محما احما المندصر
 .94ايناس الرشيا جو عباالرزاق
 .96بارالاين امين علي فازع
 .98بسام محما حسن الحاج
 .100بسمة عباالملك يحيى الرزاقي
 .102بشير يحيى صالح عمير
 .104بكيب محما عباهللا االكوع
 .106بل يس يحيى صالح االاريسي
 .108دوفيق مهاي علي الل مي
 .110جالب حسن منصور عباالسالم
 .112جماب جميب عباالكريم كراي
 .114جهاا صالح احما علي صالح الاين
 .116حاما عباهللا محما علي العبياي
 .118حسام صااق عباالحميا عباالعزيز ال اضي
 .120حسام ع الن علي علي الحيجنة
 .122حسن حسن احما الف يه
 .124حسن عباهللا حسن عمير
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االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .125حسن عصام احما الوزان
 .127حسين احما سعا المبنن
 .129حسين حسن علي محما ما ش
 .131حموا علي علي البحيري
 .133لالا عباالباقي حاما علي
 .135للوا ابرا يم عباالعليم محما البركاني
 .137لوالن احما علي حندش
 .139رءفت عباالحكيم حموا احما
 .141رشاي عباالرحمن قاسم البليدي
 .143رشيا محما احما محما الكبسي
 .145رضوان حميا محما حموا الجعابي
 .147رقية مصلح محما علي الحباري
 .149رمزي عباالكريم عباه مطهر
 .151رنا طارق عباالرحيم سي الحمااي
 .153روياا حموا عباالفداح م بب االشوب
 .155رؤوفة صااق عباه النواري
 .157رياض صالح علي زيا
 .159ريم رمزي محما راجح
 .161ريم نجيب حموا الشرماني
 .163زلفى محما احما المدرب
 .165ز ير احما عباس الشامي
 .167زياا محما حميا علي الشيخ
 .169سامي عباس احما جحا
 .171سعا علي علي محما الضيفي
 .173سلطان عباه محما عباه السالمي
 .175سليم سعا حسين علي ال يني
 .177سماح احما محما قاسم
 .179سمية محما احما محما
 .181سمية محما علي شيبان
 .183سمية محما ناصر الحااء
 .185شذى لالا فديني محما محجب
 .187شمسان عباالرحمن لط الحيي
 .189صااق صالح محما الفاضلي
 .191صااق محما محما يحيى الهمااني
 .193صالح محموا صالح الجبوبي
 .195صلر عباالجليب علي المصري
 .197صاام عباالعزيز محما محما عباه
 .199صفوان علي احما الصغاري
 .201صالح الاين احما ثابت اللاوي
 .203ضياء احما عباه الصانع
 .205طه عبااللطي علي الشبيبي
 .207عاد ة علي علي الانكلي
 .209عاصم محما محما الكبسي

االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .126حسن محما حسين المدوكب
 .128حسين امين عباالحق عباالعزيز
 .130حسين شريان
 .132حنان علي حيار الضيفي
 .134لايجة احما علي المعمري
 .136للوا احما لط ال ريطي
 .138راجي حسن قا ا سعيا
 .140رافان عباهللا محما ابوعلي
 .142رشيا علي عباهللا رشيا
 .144رشيا محما يحيى الرضي
 .146رضوان عباربه احما الرميشي
 .148رمزي عباالغني يحيى االبارة
 .150رمزي محما احما قنا الضلعي
 .152رنا محما علي سعيا
 .154روياا علي احما المدرب
 .156رؤى امين عباهللا الذبحاني
 .158رياان عباالعزيز ع الن المحيا
 .160ريم شكيب احما راشا العبسي
 .162زكريا طارق غالب العري ي
 .164زمام علي احما الجراحي
 .166زياا محسن علي عباهللا
 .168زين العاباين حسين علي الشرفي
 .170سبل يحيى عباهللا ال طاع
 .172سلطان سالم غالب يحيى
 .174سلطان علي حسن المز ري
 .176سليم محسن علي قيس
 .178سمر سعيا علي علي الحااا
 .180سمية محما حموا النجم
 .182سمية محما محموا الحراسي
 .184سيناء عباالحميا البعااني
 .186شرين شكيب محما عوض المريري
 .188شيماء لالا احما الش يري
 .190صااق محما صالح محما الرمااي
 .192صالح قاسم الحجاب
 .194صلر رامان رشاا عباالرب
 .196صاام صالح صالح احما
 .198صاام علي محما المسمري
 .200صفوان علي عباهللا الشيبة
 .202صالح عباال وي احما سلطان
 .204طالب اسماعيب مصلح اللبوا
 .206طه مطهر محما محما الشامي
 .208عاصم احما عباالرحمن المعلمي
 .210عامر عباهللا عباالسالم الحريبي
الصفحة  3من 7
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االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .211عايض امين عايض الشميري
 .213عبااالله يحيى يحيى علي ابو جعيب
 .215عباالحكيم مهيوب عباالو اب علي
 .217عباالحميا احما عباالحميا احما معياا
 .219عباالرحمن اسماعيب محما الوجيه
 .221عباالرحمن عبااالله علي الشبيبي
 .223عباالرحيم عباالرحمن حموا ال ليصي
 .225عباالرزاق عباه صالح قا ا الجنيا
 .227عباالسالم محما حسن محما المطري
 .229عباالعزيز العزي محما عفي
 .231عباال اار علي يحيى الشرعبي
 .233عباال وي اسماعيب محما اسماعيب زبارة
 .235عباالكافي مجا ا علي محما السماوي
 .237عباالكريم محما محموا الجبوبي
 .239عبااللطي علي عباالهااي الم رمي
 .241عباهللا احما محما الكهالي
 .243عباهللا حيار حسن سالم الواقاي
 .245عباهللا عباهللا محما حادم
 .247عباهللا فؤاا محموا ذياب
 .249عباهللا محما حسن الرباط
 .251عباهللا ناجي محما بن اام
 .253عباالمجيا حموا يحيي محما الثاليا
 .255عباالمغني علي مصلح الف يه
 .257عباالملك عباالواحا محما اإلرياني
 .259عباالواحا احما عباهللا ما وب
 .261عباالو اب حموا عباهللا رامان
 .263عباه ناجي علي سعا الحي اني
 .265عانان احما محما الصياا
 .267عانان عباه حسن زيا
 .269عانان يحيى علي المحاقري
 .271عرفات محما يحيى محما اليوسفي
 .273عزالاين احما حسن عزالاين الجماعي
 .275عزالاين عباهللا حموا الوديحي
 .277عزام حادم اوه حادم
 .279عصام عباهللا صالح المغربي
 .281عصام منصورعلي ا مان
 .283ع يب علي احما الشامي
 .285عالء الاين صالح صالح حسين الصعاي
 .287علوي احما عباهللا علي
 .289علي بن علي محما الشلح
 .291علي جميب محما العذوبي
 .293علي صالح ما ش صالح الشجري
 .295علي عباهللا احما محما الجماعي

االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .212عباس احما يحيى محما الغشم
 .214عباالجليب قايا احما العواي
 .216عباالحليم عباهللا ءحما الشرفي
 .218عباالحميا محما علي صالح الجملي
 .220عباالرحمن لالا غالب عبيا الف يه
 .222عباالرحمن محما علي الياومي
 .224عباالرزاق حسين محما حميا
 .226عباالرقيب احما صالح فرحان
 .228عباالصما حميا علي السواي
 .230عباالفداح علي عباهللا عباالملك االنسي
 .232عباال اار محما احما ع بة
 .234عباال وي عباهللا اشم الجنيا
 .236عباالكريم محما احما شجاع الاين
 .238عبااللطي عباالواوا عباالرحمن محما
 .240عباهللا احما عباه ال طامي
 .242عباهللا حسين االرياني
 .244عباهللا عباالسالم محما الشرعي
 .246عباهللا علي حموا الوديحي
 .248عباهللا كهالن عباالو اب الشماحي
 .250عباهللا محما قاسم حسن الوصابي
 .252عباهللا يحيى محما عباهللا المحاقري
 .254عباالمجيا عباهللا عباالمجيا علي
 .256عباالملك عباهللا صالح ال فاري
 .258عباالناصر عباهللا محما غيالن العلوي
 .260عباالواوا علي سعا مهاي الحطامي
 .262عباالو اب عباالرحمن قا ا محما
 .264عبير احما صالح سعا
 .266عانان حموا حسن الهمااني
 .268عانان ماجا صالح العياروس
 .270عرفات علي عباهللا ثوابة
 .272عرفات منصور ناصر العزب
 .274عزالاين طا ر يوس بجاش
 .276عزالعرب محما علي علي
 .278عزيزة عزيز سالم علي الصلوي
 .280عصام علي احما عباال اار
 .282عصام يوس الصغير عباهللا الحاج
 .284ع يب يحيى علي قايا
 .286عالء الاين محسن عمر العربي
 .288علي احما سي احما
 .290علي دوفيق محما اللطيب
 .292علي زيا احما العجلي
 .294علي عباالرحمن علي يحيى الراشاي
 .296علي عباه حسن احما الجعفري
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االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .297علي علي صالح النميري
 .299علي محما جاسر اللوالني
 .301علي نجيب علي ال اسي
 .303علياء محما حسين النهمي
 .305عماا محموا علي ابكر
 .307عمار شاي حموا قايا نصاري
 .309عمار محما علي العصيمي
 .311عمر حسن عباالو اب حسن الشماحي
 .313عمر علي عمرعلي زقيني
 .315عمر محما مسعا احما الحارثي
 .317عمرو عباهللا محما علي
 .319عمرو علي احما الليفري
 .321عمرو مطيع حسن زعيب
 .323عهوا عباهللا عباهللا الوجيه
 .325غااة عانان جميب الحكيمي
 .327غاير عباه شر سي الحكيمي
 .329فارس محما راجح علي الجحافي
 .331فارس يحيى محما الشامي
 .333فاطمة احما ابرا يم الديوح
 .335فاطمة علي علي الشاوري
 .337فهمي شوقي محما اواس
 .339قصي راجح ناصر الصعاي
 .341لؤي احما علي سنان السعياي
 .343ماجا غالب عباهللا قايا الصلوي
 .345مازن محما احما المدرب
 .347ما ر مسعا محما ناصر الابيسي
 .349مجا ا عباالجبار محما الف يه
 .351مجا محما ناصر احما الصياا
 .353محما احما سعا ااوا
 .355محما احما عباه احما الرفاعي
 .357محما احما علي صالح النهاري
 .359محما امين محما سعيا
 .361محما حسن عباه غالب
 .363محما حسين محما الاريبي
 .365محما حميا محما قريع
 .367محما لالا عباه صالح الغيلي
 .369محما سعا عباهللا الحاي
 .371محما شوعي صالح العاضي
 .373محما صايق شر سعا
 .375محما عباالرزاق محما الغرسي
 .377محما عباالسالم محما المهاي
 .379محما عباالكريم احما الشامي
 .381محما عباالكريم علي الحماطي

االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .298علي محسن حموا علي العماا
 .300علي محما علي الهمام
 .302علي يحيى عباالكريم احما العنسي
 .304عماا محما احما الهحري
 .306عمار زيا محما االنسي
 .308عمار عباهللا سعيا محما
 .310عمر احما محما الثور
 .312عمر علي عباهللا قاسم الحمااي
 .314عمر عوض صالح عباهللا الصرابي
 .316عمرو عباالكريم ناجي الشغاري
 .318عمرو عباه ار م محما
 .320عمرو عمر حسن السلطان
 .322عها ار م علي عباالكريم
 .324عياروس علي صالح الهمااني
 .326غااه عباالكريم فارع المذحجي
 .328غرام احما احما يوس الريمي
 .330فارس نصر علي جميب
 .332فازع لالا العزي محما المسلمي
 .334فاطمة علي عباالعزيز علي ٌحميا
 .336فضب يحيى عباالحفي المحبشي
 .338فهمي محسن الحاج الجنا
 .340كماب محما عباالرحمن احما الصنعاني
 .342لؤي راجح ناصر الصعاي
 .344مازن عباالرزاق عون عبيا العزاني
 .346ما ر صااق عباال وي ار م العري ي
 .348ما ر منصور عباالواحا الشويب
 .350مجا علي سعا اللوالني
 .352مجيب حسن محما الدويدي
 .354محما احما عباالرحمن العبسي
 .356محما احما عباه زاع
 .358محما اسماعيب راشا محما صالح
 .360محما حسن زيا عباس
 .362محما حسن يحيى السااة
 .364محما حموا علي الصباحي
 .366محما حيار حسن سالم الواقاي
 .368محما راجح عباهللا حسن حملة
 .370محما سليمان صايق جام
 .372محما صالح لط اللوالني
 .374محما عباالحكيم عباالفداح السااة
 .376محما عباالسالم علي السراجي
 .378محما عباالسالم محما سعيا الم طري
 .380محما عباالكريم احما علي الحرازي
 .382محما عباهللا عباهللا شوارب
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 .383محما عباهللا غالب حميا الحرازي
 .385محما عباهللا محما صالح الشاللي
 .387محما عباالناصر علي الرااعي
 .389محما عباالو اب قا ا حسن
 .391محما عباه شر قاسم الشغاري
 .393محما عباه علي الزين
 .395محما علي سليمان احما
 .397محما علي عباالعزيز صالح
 .399محما علي محما عبااي
 .401محما علي يحيى زيا
 .403محما قا ا علي قا ا المرولة
 .405محما محما علي النجار
 .407محما مصلح صالح مرااس
 .409محما منصور احما الضبري
 .411محما ناجي حسن الغاواني
 .413محما ناشر احما الحكيم
 .415محما ااي حسن عباهللا الجبوبي
 .417ملدار لالا زيا الشامي
 .419مروان عباهللا عباهللا الجبب
 .421مروان نعمان محما الغاردي
 .423مساعا عباهللا احما الحضرمي
 .425مطهر فيصب محما مثنى
 .427معاذ لالا عزيز الزنااني
 .429معدز لؤي عباالوارث الس ا
 .431معدما راشا علي فريا
 .433مفيا عباهللا محما محسن المنصوب
 .435منذر ااوا عباه المعشري
 .437منصور صالح منصر عباه
 .439منى احما احما يحيى الوشلي
 .441مها حموا حسن سعا الرضمي
 .443مهران محما صغير حسن مزارق
 .445ناصر علي مبلوت ابو نسران
 .447ناصر محما احما االبيض
 .449نبيب علي محما احما الطلحي
 .451نايم سالم كرامة بابحير
 .453نسيبة محما عباالكريم عامر
 .455نصر فؤاا سليمان قا ا
 .457نصر يحيى محما حسين الصوفي
 .459ن مية عبااللطي على قاسم
 .461نورا سعا عثمان ناجي
 .463ااي جيالن علي معلم
 .465اني علي ناصر الضرواني
 .467ايلة علي محما الحضراني

االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .384محما عباهللا قاسم الف يه
 .386محما عباهللا زاع الشعبي
 .388محما عباالواوا صالح صالح ال اضي
 .390محما عباالو اب محما الشماحي
 .392محما عباه طا ر الحاي
 .394محما عباه قايا غالب المحمواي
 .396محما علي صالح عباسي
 .398محما علي محسن قاسم الحميضة
 .400محما علي محما علي النوم
 .402محما قايا م بب احما السعياي
 .404محما محما عباهللا علي السياغي
 .406محما محما م بب الشاوش
 .408محما مالط محما السياغي
 .410محما منصور علي علي العزب
 .412محما ناجي علي ناصر الحماطي
 .414محما ناصر محما صالح الملرفي
 .416محموا محما صالح الحاي
 .418ملدار علي احما الجمرة
 .420مروان قحطان عباهللا غالب
 .422مريم احما يحيى ثابت
 .424مشيرة امين حسن راجح
 .426مطيع محموا سي عباالكريم
 .428معاذ عباهللا ءحما شمهان
 .430معدصم احما عباالحميا فرحان
 .432مفاز علي عمر علي
 .434مناضب احما صالح سالم
 .436منصور احما عباهللا العذري
 .438منصور محما صالح اسعا
 .440منير عباال اار علي بن عويش
 .442مها زياا صالح الشاللي
 .444ناصر علي فرحان احما فرحان
 .446ناصر مانع احما الحاي
 .448ناي علي محما العنسي
 .450نجاة محما علي عايش
 .452نسمة فيصب سعيا بازنبور
 .454نسيم حسن علي الشرفي
 .456نصر مصطفئ عوض االنسي
 .458نضاب احما علي النواري
 .460نوح علي حسين شر ان
 .462نورالاين مطهر احما عباهللا علي
 .464اشم عباالسالم علي اسماعيب الذاري
 .466اني مصلح محما علي االاريسي
 .468بة هللا ابرا يم حيار
الصفحة  6من 7

أمساء املتأهلني لدخول امتحان القبول لوظائف (أعضاء قانونيني) بنظام التعاقد وعددهم ( )506شخص
االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .469ايب محما علي احما المؤيا
 .471شام عباالفداح عباه الحطامي
 .473ال صالح حسين قا ا األنصاري
 .475ماان محما احما ال حيط
 .477يثم حسن علي مفداح
 .479يثم عباه احما علي البعااني
 .481يثم فؤاا محما صالح االصبحي
 .483وا ب فدح محما طارش
 .485وااا عباالملك عباالسالم الهداري
 .487وايع احما صالح رسام
 .489وسام علي ناصر صالح شمس الاين
 .491وفاء محما عباهللا الوجيه
 .493وليا دوفيق قا ا العندري
 .495وليا لالا حموا حموا الحزورة
 .497وليا عباالكريم احما اسماعيب شمهان
 .499و ام عباالرحمن شر ال اسي
 .501ياسر محما محما علي العزكي
 .503يحيى عباهللا علي بعران
 .505يع وب عباهللا سالم الحكيمي

االسننننننننننننننننننننننننننم
م
 .470شام احما ثابت سالم
 .472شام محما محما عباهللا
 .474مام جميب قاسم فارع الصفواني
 .476ناء محما حسين غراب
 .478يثم سعا علي صالح
 .480يثم علي ناصر صالح شمس الاين
 .482يثم محما عباالمجيا المنيفي
 .484وا ب محما علي محما الحاج
 .486وااا علي عبااللالق علي حجر
 .488وسام عباالحكيم محما المحبشي
 .490وفاء مجا ا محما الدرابي
 .492وليا دوفيق علي النميري
 .494وليا حموا علي محما اال نومي
 .496وليا صالح احما عباالرب
 .498و ام احما محما الجبري
 .500ياسر احما محسن علي
 .502يحيى عباالكريم يحيى محما علي
 .504يحيى محما يحيى العاليا
 .506يوس احما علي احما عناش

انتهى،،،
#الشؤون_االاارية
#الجهاز_المركزي_للرقابة_والمحاسبة
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