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السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين لممسابقة المعمن عنها لتعيين عدد من المواطنين بصفة ضابط معمومات  يعتبر
التحريري  نناجحين باالمتحالدى المؤسسة العامة لمطيران المدني طيران من الفئة األولى بموجب عقود سنوية 

 وفق تسمسل درجات نجاحهم وفق الجدول األتي :
 كتابةً  رقماً  والشهرة االسم م

 فقط سبعون درجة الغير 70 حسان توهان ديب  .1
 فقط سبعون درجة الغير 70 محمد اسامة يحيى عبد الرحمن  .2
 فقط ست وستون درجة الغير 66 عصام عبد الكريم الكور  .3
 فقط ست وستون درجة الغير 66 انس محمد كمال جراده  .4

 غيرفقط أربع وستون درجة ال 64 اصف هيثم حسن  .5
 فقط أربع وستون درجة الغير 64 فراس منصور أبو مغضب  .6
 فقط أربع وستون درجة الغير 64 مهند منير داود  .7
 فقط إثنتا وستون درجة الغير 62 عمي سعد سمطان  .8
 فقط إثنتا وستون درجة الغير 62 حسام الدين رضوان خميس  .9

 فقط إثنتا وستون درجة الغير 62 رامي يحيى يوسف  .11
 فقط إثنتا وستون درجة الغير 62 حمد خموفحازم ا  .11
 فقط إثنتا وستون درجة الغير 62 نايف محمود بت والد  .12

 فقط ستون درجة الغير 60 جعفر معين حسن  .13
 فقط ستون درجة الغير 60 مهند حمزة البني  .14

 فقط ستون درجة الغير 60 عماد اسامة حاتم  .15

 فقط ثمان وخمسون درجة الغير 58 وسام ذيب زين  .16
 فقط ثمان وخمسون درجة الغير 58 قصي عبد الكريم ابو ثمجة  .17
 فقط ثمان وخمسون درجة الغير 58 عمار يحيى العيسى  .18
 فقط ثمان وخمسون درجة الغير 58 عمي محمد حسينو  .19
 فقط ثمان وخمسون درجة الغير 58 جمال درويش عربية  .21

 فقط ثمان وخمسون درجة الغير 58 امين علي صالح  .21

 فقط ست وخمسون درجة الغير 56 رائد هاشم حواط  .22
 فقط ست وخمسون درجة الغير 56 عامر حسن رمضان  .23
 فقط ست وخمسون درجة الغير 56 عمي حسن حسن  .24
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 فقط أربع وخمسون درجة الغير 54 عمي عبد الرزاق شبيب  .25
 فقط أربع وخمسون درجة الغير 54 عمي سميمان يوسف  .26
 أربع وخمسون درجة الغير فقط 54 اسامة مكائيل محمد  .27
 فقط أربع وخمسون درجة الغير 54 علي احمد الحالق  .28

 فقط إثنتا وخمسون درجة الغير 52 عالء عمي ابراهيم  .29
 فقط إثنتا وخمسون درجة الغير 52 ابراهيم محمد مونس  .31

 فقط خمسون درجة الغير 50 قاسم محمد رحال  .31
 غيرفقط خمسون درجة ال 50 عبد الكريم علي ناصر  .32

 

 ساحة الىجمة /  -الكائه فً  / دمشق  العىوانعة المؤسسة على مراجٌرجى لمزٌد مه المعلومات 


