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2018الثاني 

الباطنية العامة

التخصصاالسم ت

الباطنية العامةاحمد محمود محمد شهاب1

الباطنية العامةاحمد نضال جميل المهيدات2

الباطنية العامةاسامة احمد حسين الزيود3

الباطنية العامةاسيل محمود عوده الحسبان4

الباطنية العامةاالء غازي عبد المطلب المعايطه5

الباطنية العامةانتصار جمعه غدفان الشديد6

الباطنية العامةانس راضي عيسى الشويات7

الباطنية العامةايه عبد الرحمن محمد الرياطي8

الباطنية العامةثائر عوده موسى المبيضين9

الباطنية العامةحمزه غازى يوسف ابو زيتون10

الباطنية العامةدعاء عبد الكريم محمود الطويل11

الباطنية العامةطالل وضاح حسن الوشاح12

الباطنية العامةعدي عبد الجليل ابراهيم الوريكات13

الباطنية العامةعمر عادل فالح العزام14

الباطنية العامةمالك خميس عياد البوات15

الباطنية العامةمحمد خالد فرحان الشوره16

الباطنية العامةمحمد طالل احمد الذيب17

الباطنية العامةمحمد عبدهللا محمد البطاينة18

الباطنية العامةمحمد مرتضى محمد المجالي19

الباطنية العامةمحمد هاني مجلي شخاتره20

الباطنية العامةمعتصم محمد مهنا الحراسيس21

الباطنية العامةهبه محمد يوسف الشباطات22

الباطنية العامةنايف عادل طالل الخاليله23

طب األطفال

التخصصاالسم ت

طب األطفالاحمد ابراهيم علي العودات1

طب األطفالاحمد خليفه حسن خريسات2

طب األطفالاحمد عامر علي الحجيه3

طب األطفالاسيد عباس اسحق االخرس4

طب األطفالاالء طحيمر ابراهيم المجالي5

طب األطفالايمن احمد علي الحويان6

طب األطفالجمانة مصطفى ناصر طالفحه7

طب األطفالحنين عبد الحميد يحي الرواشده8

طب األطفالرؤى محمد حميدى هنداوى9

طب األطفالسليمان احمد سليمان العبد الالت10

طب األطفالعمار محمد عبد هللا الغصون11

طب األطفاللبنى زهير احمد الخطيب12

طب األطفالمالك تركي عواد الحماد13

طب األطفالمحمد احمد ابراهيم خصاونه14

طب األطفالمعتز عبدالرزاق محمد الرقاد15

طب األطفالهدايه عاكف محمد ابو قاعود16

طب األطفالينال عبد الكريم سليمان الصرايره17
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النسائية والتوليد

التخصصاالسم ت

النسائية والتوليداحمد صبرى يوسف عيال سلمان1

النسائية والتوليداالء محمد عطاهلل البطوش2

النسائية والتوليداماني صالح خليف البركات3

النسائية والتوليدايه محمد طه كيالني4

النسائية والتوليدبغداد محمد ناصر شناق5

النسائية والتوليدبيداء عبدهللا يعقوب بني نصر6

النسائية والتوليدحذيفه عيسى علي خشاشنه7

النسائية والتوليدساره محمد حسين عتوم8

النسائية والتوليدسالم جرير سالم الربضي9

النسائية والتوليدفادي مشيل حنا الهلسه10

النسائية والتوليدمجد سمير نايف الصعبي11

النسائية والتوليدمحمد حسين محمد الهزايمه12

النسائية والتوليدمحمود صالح سالم السالم13

النسائية والتوليدمرام عبد حسن المغاريز14

النسائية والتوليدمعتصم صايل جمعه الطيطي15

األشعة التشخيصية

التخصصاالسم ت

األشعة التشخيصيةاحمد راتب اهديب الربيحات1

األشعة التشخيصيةجيانا محمد يوسف الصعوب2

األشعة التشخيصيةخلدون احمد عبد الفتاح الحديدى3

األشعة التشخيصيةرماح عايد عقيل المشاقبه4

األشعة التشخيصيةسهل خالد محمد عبيدات5

األشعة التشخيصيةشذى محمود رستم السويلميين6

األشعة التشخيصيةطارق محمد عواد العظامات7

األشعة التشخيصيةعلي احمد بركات بني يونس8

األشعة التشخيصيةلبنى خالد بكر التميمي9

األشعة التشخيصيةمحمد عبد هللا محمد البدارنه10

األشعة التشخيصيةمعاويه رياض عبد الحفيظ الدغيم11

األشعة التشخيصيةهبه احمد عقله العموش12

تخدير واألنعاش

التخصصاالسم ت

تخدير واألنعاشعدي ناصر سالم الزيود1

تخدير واألنعاشعمر جمال هاني الصعوب2

تخدير واألنعاشعمرو محمد جميل الثبيتات العمرو3

تخدير واألنعاشمحمد جاسر خلف المعايطه4

تخدير واألنعاشيزن تيسير سليم الخديوي الزعبي5
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المختبرات

التخصصاالسم ت

المختبراتاماني محمد اشتيوي الربعي1

المختبراتديما رائد خالد الدباس2

المختبراتشذى موسى شاكر القيسي3

المختبراتياسمين خليل محمود الصبح4

المختبراتياسمين محمود سلمان السعيدات5

طب األسرة

التخصصاالسم ت

طب األسرةدعاء سليمان حسين الخوالده1

طب األسرةرامي فرح مفضي الربضي2

طب األسرةمحمد عدنان عايد البطاينة3

طب األسرةمحمد وليد يعقوب الخالدي4

طب األسرةمهند غازي محمد الحرافشة5

طب الطوارئ

التخصصاالسم ت

طب الطوارئمحمد رياض فالح الشريدة1

طب الطوارئمعتز حسين ابراهيم سالم2

الطب الوقائي

التخصصاالسم ت

الطب الوقائيسيف علي محمد الجبالي1

التأهيل والمفاصل

التخصصاالسم ت

التأهيل والمفاصلبشرى اعقاب احمد المعايطه1
التاهيل و المفاصلحنين خالد خليف القطامين2

التاهيل و المفاصلمظهر علي محمد الدومي3

التاهيل و المفاصلمنذر عبدالحليم حمد الشخاترة4

النفسية

التخصصاالسم ت

النفسيةإيهاب خالد شحادة اللصاصمة1

النفسيةجعفر محمود  بركات2

النفسيةمحمد وائل فائق هنديه3

النفسيةمعالي مشعل خلف الزبن4
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صيدلية تزويدية

التخصصاالسم ت

صيدلية تزويديةاحمد محمد حسين العمارين1

صيدلية تزويديةافنان عدنان راضي المومني2

صيدلية تزويديةانوار جمال فالح الشريده3

صيدلية تزويديةدانا احمد عقله الجوارنه4

صيدلية تزويديةربى ظاهر محمود قرعان5

صيدلية تزويديةرزان محمد موسى رواقه6

صيدلية تزويديةرزان وليد فهد القرامسه7

صيدلية تزويديةساره تيسير حسين محاسنه8

صيدلية تزويديةلمى عمر علي التيم9

صيدلية تزويديةماجده مصطفى محمود جرادات10

صيدلية تزويديةمنار نادر ابراهيم جوينات11

صيدلية تزويديةميس خالد عبد الحميد الضمور12

صيدلية تزويديةهبه يحيى محمد سلمونه13

صيدلية تزويديةهديل عارف سليم المومني14

صيدلية سريرية

التخصصاالسم ت

صيدلية سريريةاسراء سعيد حسني العوايشه1

صيدلية سريريةاسراء عبد الكريم شحاده القضاه2

صيدلية سريريةاسيل عبد هللا احمد البراهميه3

صيدلية سريريةاصاله احمد سليمان الفريحات4

صيدلية سريريةالعنود جعفر ضيف هللا الحنيطي5

صيدلية سريريةامانى داود عقله الشوابكه6

صيدلية سريريةايات يوسف حسين القواقزة7

صيدلية سريريةاية احمد عبدالمولى المومني8

صيدلية سريريةآيه يحيى عبد الحليم عصفور9

صيدلية سريريةبيان محمد خير صالح الرجوب10

صيدلية سريريةتقى مفلح علي مفلح11

صيدلية سريريةروان امجد فرحان خريسات12

صيدلية سريريةروان عبد الكريم حسن جراح13

صيدلية سريريةروان مازن علي المومني14

صيدلية سريريةسماح عبدالكريم حسن الغزاوية15

صيدلية سريريةعرين حمود احمد بني خالد16

صيدلية سريريةغيداء تيسير محمد النسور17

صيدلية سريريةهبه زهير محمد المومني18

صيدلية سريريةياسمين ابراهيم جويعد المعايطه19

4


