
2018دورة تموز -المسموح لهم التقدم المتحان قبول االقامة الشفوي-اسماء االطباء و الصيادلةالعاملين في الخدمات الطبية 

الجراحة العامة
التخصص nameت

جراحة عامةاحسان الكرٌم خلٌل عٌسى الزٌود1

جراحة عامةاحمد حسٌن دمحم طلفاح2

جراحة عامةثائر دمحم علً ابراهٌم الطرابشه3

جراحة عامةحسان كمال ارشٌد مقابله4

جراحة عامةرغد مصطفى مفضً الحسام5ً

جراحة عامةطارق دمحم قاسم العبد الحلٌم6

جراحة عامةعطا صالح عطا الحوران7ً

جراحة عامةعالء عماد الدٌن سلٌمان عثامنه8

جراحة عامةعلً احمد بركات بنً  ٌونس9

جراحة عامةلٌث حسٌن احمد الحراسٌس10

جراحة عامةدمحم عبد هللا مصطفى ابو  الكشك11

جراحة عامةدمحم محمود خلٌل حموري12

جراحة عامةدمحم هاشم دمحم الودٌان13

جراحة عامةمعاذ رضوان سلمان الزبون14

جراحة عامةمعتز دمحم فٌاض المومن15ً

جراحة عامةهاشم كامل دمحم عوده16

جراحة عامةٌزن دمحم احمد المومن17ً
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الباطنية العامة
التخصص nameت

الباطنٌة العامةاحمد عبد الكرٌم دمحم رجوب1

الباطنٌة العامةاٌات هٌثم عبد الرزاق الحٌاصات2

الباطنٌة العامةثائر عوده موسى المبٌضٌن3

الباطنٌة العامةذٌب علً احمد جرادات4

الباطنٌة العامةصفاء ابراهٌم فلٌح الرواشده5

الباطنٌة العامةعبٌده دمحم سلمان العواسا6

الباطنٌة العامةعدي ناٌف خلف الحٌاصات7

الباطنٌة العامةعلً فوزى علً الشطناوى8

الباطنٌة العامةدمحم احمد ابراهٌم خصاونه9

الباطنٌة العامةدمحم حابس دمحم حتامله10

الباطنٌة العامةمعتز عبد الرزاق دمحم الرقاد11

الباطنٌة العامةهٌثم عبد هللا عبد الحمٌد السلٌحات12

الباطنٌة العامةوالء ناصر خلٌل العطٌات13

الباطنٌة العامةٌزن دمحم جمعه ٌاسٌن عكور14

الباطنٌة العامةٌنال علً راشد العقٌل15ً

طب األطفال
التخصص nameت

طب األطفاللؤي سمٌح مطرود الهواوشه1

النسائية والتوليد

التخصص nameت

النسائٌة والتولٌداحمد ابراهٌم عٌسى البطاٌنه1

النسائٌة والتولٌداحمد صبرى ٌوسف عٌال سلمان2

النسائٌة والتولٌددمحم عبد هللا جعفر القراله3
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جراحة العظام
التخصص nameت

جراحة العظامبشار عمر عواد الخوالد1

جراحة العظامسعد حسن عبده الكاٌد2

جراحة العظامعمر دمحم علً القضاه3

جراحة العظامفالح احمد عبد القادر السكارنه4

جراحة العظامدمحم احمد محمود الدباس5

األنف واألذن والحنجرة
التخصص nameت

األنف واألذن والحنجرةابراهٌم فاٌز احمد عبد هللا1

األنف واألذن والحنجرةاحمد خلدون ابراهٌم غوانمه2

األنف واألذن والحنجرةاحمد سلٌمان ذٌاب الشرمان3

األنف واألذن والحنجرةبهاء عدنان علً ابو الكشك4

األنف واألذن والحنجرةحمزه حسٌن عبده ربابعه5

األنف واألذن والحنجرةخالد سالم دمحم الزواهره6

األنف واألذن والحنجرةزٌد ٌونس عداد الخضور7

األنف واألذن والحنجرةسٌف جهاد فالح المخزوم8ً

األنف واألذن والحنجرةعامر زٌاد عبد الكرٌم ابو عٌن9

األنف واألذن والحنجرةعامر عبد الكرٌم احمد الحسبان10

األنف واألذن والحنجرةعباده احمد دمحم ابو جراد11

األنف واألذن والحنجرةغٌث بسام حسٌن عبٌدات12

األنف واألذن والحنجرةلٌث نواف مصلح الشقور13

األنف واألذن والحنجرةمالك نواف دمحم المداٌنه14

األنف واألذن والحنجرةدمحم سند سالمه الطراونه15

األنف واألذن والحنجرةدمحم غازى عبد الرحمن الرشٌد16

األنف واألذن والحنجرةمروان محمود علً عضٌبات17

األنف واألذن والحنجرةنصر سلمان سا لم الحسنات18

األنف واألذن والحنجرةٌنال عبد الكرٌم سلٌمان الصراٌره19

3



2018دورة تموز -المسموح لهم التقدم المتحان قبول االقامة الشفوي-اسماء االطباء و الصيادلةالعاملين في الخدمات الطبية 

طب وجراحة العيون 
التخصص nameت

طب وجراحة العٌون اسٌل اسماعٌل عاٌد الحباشنه1

طب وجراحة العٌون انزور رضوان سعود العلوان2

طب وجراحة العٌون بشرى عبد الرحٌم سالم الورٌكات3

طب وجراحة العٌون جٌانا دمحم ٌوسف الصعوب4

طب وجراحة العٌون حنٌن جورج جمال الزرٌقات5

طب وجراحة العٌون خالد دمحم خالد الرداٌده6

طب وجراحة العٌون دانه نصر سلٌمان بنً نصر7

طب وجراحة العٌون سجى ماجد دمحم المسٌعدٌن8

طب وجراحة العٌون شاكر نضال شاكر العزب9

طب وجراحة العٌون عبد هللا عبد العزٌز بركات المعاٌطه10

طب وجراحة العٌون علً ابراهٌم عبد الرحمن العبوس11

طب وجراحة العٌون دمحم ثروت دمحم مصالحه12

طب وجراحة العٌون دمحم زٌاد دمحم ابو حاشٌه13

طب وجراحة العٌون دمحم هشام ممدوح العوران14

طب وجراحة العٌون نور الدٌن شاهر سلٌمان ابو شنب15

تخدير واألنعاش
التخصص nameت

تخدٌر واألنعاشراٌه خلٌل عبد هللا القضاه1

تخدٌر واألنعاشرعد سالم عبد المجٌد الحٌاري2

تخدٌر واألنعاشعمر صالح رجا دعوس3

تخدٌر واألنعاشلٌث هاٌل حٌاة السرحان4

تخدٌر واألنعاشدمحم قاسم دمحم الخطٌب5

تخدٌر واألنعاشوائل ابراهٌم احمد الشوبك6ً

تخدٌر واألنعاشٌزن تٌسٌر سلٌم الخدٌوي الزعب7ً
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األشعة العالجية
التخصص nameت

األشعة العالجٌةاٌمان سمٌر محمود الدروب1ً

األشعة العالجٌةسماح عبد الرحمن عبد هللا الخطٌب2

األشعة العالجٌةمنار حسن علً هٌاجنه3

جراحة اعصاب
التخصص nameت

جراحة اعصابعالء احمد دمحم الشبل1ً

جراحة اعصابدمحم فٌصل دمحم الصمادى2

جراحة اعصابدمحم منٌر دمحم عربٌات3

جراحة أعصابمعتصم خلف دمحم الخوالده4

التأهيل والمفاصل
التخصص nameت

التأهٌل والمفاصلحمزة دمحم مصطفى البدٌوي1

التأهٌل والمفاصلروان بسام عبد هللا عبادى2
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األشعة التشخيصية
التخصص nameت

األشعة التشخٌصٌةاالء غازي عبد المطلب المعاٌطه1

األشعة التشخٌصٌةدٌمه عبد الكرٌم علٌان الدعجه2

األشعة التشخٌصٌةزٌن دمحم امٌن عبدهللا ابو عبٌله3

األشعة التشخٌصٌةسماح ممدوح ارشٌد بطاٌنه4

األشعة التشخٌصٌةشادن علً احمد الرواشده5

األشعة التشخٌصٌةشذى دمحم ساري الشٌاب6

األشعة التشخٌصٌةعمران شاكر عارف العالوٌن7

األشعة التشخٌصٌةغٌداء غازي رزق الداود8

األشعة التشخٌصٌةقصً جمٌل خلف الهباهبه9

األشعة التشخٌصٌةمنتصر دمحم احمد شعبان10

األشعة التشخٌصٌةنور عبد هللا عٌسى الكاٌد11

األشعة التشخٌصٌةهبه احمد عقله العموش12

طب الطوارئ
التخصص nameت

طب الطوارئاحمد صالح دمحم الحنٌط1ً

طب الطوارئعدي دمحم علً العمرى2

طب الطوارئمعاذ عبد الكرٌم احمد الزٌود3

طب الطوارئٌوسف خالد ٌوسف مقابله4

طب األسرة
التخصص nameت

طب األسرةتمارا سلمان دمحم الطوره1

طب األسرةحلى كومال طالب الحجاج2

طب المجتمع
التخصص nameت

طب المجتمعشرف هٌثم عطا هللا الحدادٌن1

طب المجتمععلً  شامخ راجً الشرٌدة2

طب النووي
التخصص nameت

طب النووياسٌد محمود عواد شعٌل1

طب النوويرماح عاٌد عقٌل المشاقبه2
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طب النفسي
التخصص nameت

طب النفسًٌزن  راتب دمحم الصراٌرة1

طب المختبرات
التخصص nameت

المختبراتمثنى ٌوسف عٌسى النوافله1

المختبراتهال دمحم عبد الكرٌم الخرابشه2

صيدلية تزويدية
التخصص nameت

صٌدلٌة تزوٌدٌةارٌج حمدان فرحان الخرٌسات1

صٌدلٌة تزوٌدٌةانوار جمال فالح الشرٌده2

صٌدلٌة تزوٌدٌةآٌه ٌحٌى عبد الحلٌم عصفور3

صٌدلٌة تزوٌدٌةحال فٌصل عبد هللا الرشدان4

صٌدلٌة تزوٌدٌةدانا احمد عقله الجوارنه5

صٌدلٌة تزوٌدٌةرغد دمحم موسى رواقه6

صٌدلٌة تزوٌدٌةرهام عبد الحافظ خلف الرقاد7

صٌدلٌة تزوٌدٌةسلسبٌل مخلص دمحم المفلح8

صٌدلٌة تزوٌدٌةصفاء حسن احمد القٌام9

صٌدلٌة تزوٌدٌةالرا خالد ابراهٌم العزي10

صٌدلٌة تزوٌدٌةلمى عمر علً التٌم11

صٌدلٌة تزوٌدٌةلونا ناجً موسى حدادٌن12

صٌدلٌة تزوٌدٌةمنار نادر ابراهٌم جوٌنات13

صٌدلٌة تزوٌدٌةمنال حسن دمحم الحٌاري14

صٌدلٌة تزوٌدٌةهانٌا عصام دمحم فرج15

صٌدلٌة تزوٌدٌةوالء دمحم علً المصالحه16

صٌدلٌة تزوٌدٌةٌارا ناٌف صالح عٌادات17
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صيدلية سريرية
التخصص nameت

صٌدلٌة سرٌرٌةازهار دمحم عبد القادر المومن1ً

صٌدلٌة سرٌرٌةاسراء سعٌد حسنً العواٌشه2

صٌدلٌة سرٌرٌةاصاله احمد سلٌمان الفرٌحات3

صٌدلٌة سرٌرٌةاالء خالد احمد الخلٌفات4

صٌدلٌة سرٌرٌةاٌات ٌوسف حسٌن القواقزه5

صٌدلٌة سرٌرٌةاٌه احمد عبد المولى المومن6ً

صٌدلٌة سرٌرٌةبراء دمحم سالم جرادات7

صٌدلٌة سرٌرٌةبٌان دمحم خٌر صالح الرجوب8

صٌدلٌة سرٌرٌةتقى طه ناٌف اردٌسات9

صٌدلٌة سرٌرٌةحنا عٌسى موسى السلمان10

صٌدلٌة سرٌرٌةحنٌن انور سالمه الطراونه11

صٌدلٌة سرٌرٌةرزان دمحم تٌسٌر سلٌمان الشرمان12

صٌدلٌة سرٌرٌةروان عبد الكرٌم حسن جراح13

صٌدلٌة سرٌرٌةروموش حسنً دمحم الشٌاب14

صٌدلٌة سرٌرٌةرٌناد احمد فرحان العماٌره15

صٌدلٌة سرٌرٌةشذى دمحم راشد بنً عامر16

صٌدلٌة سرٌرٌةضٌاء عواد حسٌن الدهٌمات17

صٌدلٌة سرٌرٌةفاتن محمود احمد الدباس18

صٌدلٌة سرٌرٌةمٌس محمود غصاب الرواشدة19

صٌدلٌة سرٌرٌةنغم طارق جمٌل الجبره20

صٌدلٌة سرٌرٌةنفٌن احمد مصطفى البعول21

صٌدلٌة سرٌرٌةهبه زهٌر دمحم المومن22ً

صٌدلٌة سرٌرٌةوسام جابر محمود ابو ناصر23
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