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طب األطفال
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األشعة التشخيصية

التخصصاالسم ت

األشعة التشخيصيةاميره حسن عيبد القعيطي1

األشعة التشخيصيةبيان جميل عبدهللا العرمان2

األشعة التشخيصيةخالد محمود عبد  هللا السعيد3

األشعة التشخيصيةسباء طه مصطفى زايد4

األشعة التشخيصيةغيث فيصل محمد الحوراني5

األشعة التشخيصيةقصي هشام جميل الزريقات6
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جراحة المسالك

التخصصاالسم ت

جراحة المسالكعمر محمود نمر عودة هللا1

جراحة المسالكمالك عارف سليم المومني2

جراحة المسالكمحمد خضر عبد اللطيف الزواهره3

جراحة المسالكمحمود روحي محمود التوتنجي4

تخدير واألنعاش

التخصصاالسم ت
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تخدير واألنعاشزيد بهزاد راشد حسن2

تخدير واألنعاشعبدهللا عبد الحافظ احمد الخليفي3

تخدير واألنعاشلؤي عيد مطلق السعايده4

تخدير واألنعاشوائل ابراهيم محمد فوده5
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طب األسرة

التخصصاالسم ت

طب األسرةبندر محمد احمد عبد الجواد1

طب األسرةفرح مجدى محمد ابو دلو2

طب األسرةمي مامون باسم عنبتاوي3

طب األسرةنور الدين عيسى عبد الكريم قشطه4

طب األسرةياسمين محمد عبدالرؤوف النسور5

طب الطوارئ

التخصصاالسم ت

طب الطوارئاحمد عبدالحكيم احمد الجابري1

طب الطوارئسائد احمد حسن جدوع2

طب الطوارئمحمد هاشم محمد صالح المومني3

النفسية

التخصصاالسم ت

النفسيةاالء عيسى عز الدين الشريف1

النفسيةمنى عبد الفتاح ابو الفتوح ابراهيم2
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