كشف بأمساء املتقدمني لشغل وظيفة مطوري ومربجمي أوراكل
يف مشروع نظام معلومات املشرتيات احلكومية

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

األسم
طه حسين مطهر
جمال محمد عبداهلل أحمد
محمد فضل محمد نعمان
عمر عبداهلل عبد النور سالم
ماهر عبد الرحمن الغيثي
يوسف عبد اهلل الكبسي
رياض صالح مثنى
محمد عبد الولي الغابري
علياء عبداهلل محسن الوادعي
أسماء عبداهلل حسين الحيمي
قاسم عبدالحسين الجبل
معاذ أحمد الدبعي
محمد أحمد سليم
أسامة خالد الطيري
عالء فضل أحمد
أحمد عبد الجليل الحيدري
جالل ثابت السماوي
عبد السالم علي محمد سلمان
شاكر إبراهيم الشيباني
عمار عبداهلل محمد جعشان
سلمى سليم محفوظ
منيف محمد عبدالغني
محمد محمد االسدي
يعقوب محمد ناجي
رشاد سعيد محمد سعيد
فهد عبداهلل الشاوش
وضاح محمد الشوافي
عبدالصمد لطف الرضي
محمد مهيوب ناجي سعيد
مروى عبدالمجيد عبداهلل
محمد اسماعيل بريك
عبدالرحمن االبصري
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طه عبدالرقيب صوفان
سلمى نصر الدين الفقيه
فايز عبادي حيدره
وسيم عبدالصمد عبدالجبار
فادي محمد امين الصغير
محمد عبدالرحمن الحليلي
خالد مطهر طاهر مطهر
طارق ناجي الزبيدي
محمد طه يونس شلبي
صالح صالح الحاشدي
نواف هاشم بن طالب
سعيد ربيع بن عمير
مروان خالد محمد عبداهلل
وفاء عبدالجليل عثمان
ماهر عبدالرحمن الحسيني
بشير علي شمر
هيفاء لطف االنسي
محمد عبداهلل بحر
هارون فواد ناشر
محمد عبداهلل علي البركاني
ميثاق عبدالقادر العريقي
ماجد علي مجاهد
مبارك مبارك السودي
محمد الشامي
كمال محمد سرحان الروضي
منير علي محمد
مازن عبدالوهاب قاسم الشرجبي
فواز عبدالسالم سعد
عادل حسين القديمي
عبدالملك عبداهلل غالب حسن
محمد نجيب االغبري
ماجد علي يحيى العفيف
فادي مصطفى هويدي
عبدالمجيد زيد محمد العذيبي
منير محمد العمودي
سامي ياسين عبدالسالم هزاع
اسامه علي العماد
اديب مهيوب محمد عبدالرب
عبداهلل زيد علي الهمداني
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وليد احمد حسن الجابري
اسامه صالح احمد الفرزعي
عالء عبدالعليم محمد الجند
جميل فيصل محمود
سوسن صالح احمد الفرزعي
ماجد صالح ضيف اهلل الغزالي
محمد طه صالح سعيد
علي سيف محمد
عبدالوهاب حسن علي عبدالملك
وائل حسن الهاروني
سليمان احمد الحداد
ايمن مصلح دحان
شمسان امين محمد نصر
محمد سيف صالح طالب
محمد مختار ملهي
هاني محمد احمد االشول
مازن عزام محمد
معاذ سلطان عبدالجليل
عصام احمد البركاني
محمد احمد دحان
رامي عبدالعزيز محمد السقاف
نزار عبدالعزيز مهيوب احمد
ريمي فيصل ناشر سيف العريقي
الياس محمد احمد سلمان
شكري اسماعيل القباطي
عماد محمد محمد علي
يونس عبداهلل محمد الصغير
عدنان علي المريسي

بعد الفرز والتقييم واالختبار والمقابلة تم توظيف
 فادي مصطفى هويدي
 معاذ احمد محمد الدبعي

