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2018دورة تموز -المسموح لهم التقدم المتحان قبول االقامة الشفوي 

جراحة عامة
التخصصاالسم ت

جراحة عامةاحمد ضٌف هللا دمحم الحسبان1

جراحة عامةاسالم عمر دمحم ابو عامر2

جراحة عامةانس تٌسٌر عبد الرحٌم سمان3

جراحة عامةبالل غازى فالح العودات4

جراحة عامةبنان دمحم عبد اللطٌف مال هللا5

جراحة عامةزٌاد علً عبد الشراب6

جراحة عامةسلٌمان روحً سلٌمان محافظه7

جراحة عامةطاهر دمحم طاهر سنونو8

جراحة عامةعبد المادر هشام عبد المادر الطٌط9ً

جراحة عامةعدي عمر خالد البماع10ً

جراحة عامةلاسم محمود مصدق موسى الورٌكات11

جراحة عامةمهند حسن دمحم العرموط12ً

جراحة عامةمؤمن ٌوسف حسن حسن بدوان13

جراحة عامةوعد حلٌم خلٌل الهلسه14

الباطنية العامة
التخصصاالسم ت

الباطنٌة العامةابراهٌم حسٌن دمحم عضٌبات1

الباطنٌة العامةابراهٌم ولٌد عبد الغنً الطباخ2ً

الباطنٌة العامةاحمد اسماعٌل محمود العصمان3

الباطنٌة العامةاحمد عبد الرحٌم عبد المادر الخطٌب4

الباطنٌة العامةاحمد هٌثم دمحم الجروان5

الباطنٌة العامةاحمد ٌاسر حسن رشدان6

الباطنٌة العامةاشرف صالح عبد المادر رجوب7

الباطنٌة العامةدانٌه دمحم عبد  الفتاح المٌسٌه8

الباطنٌة العامةروان مشرف احمد حامد9

الباطنٌة العامةروان منذر عٌسى الرواشده10

الباطنٌة العامةزٌنه عثمان وفٌك صابر11

الباطنٌة العامةسعٌد نبٌل عٌسى الممطش12

الباطنٌة العامةعبد الهادي زٌد عبٌد علوه13

الباطنٌة العامةعبدهللا امجد عبد الهادى الشواوره14

الباطنٌة العامةعبدهللا دمحم فارس العزام15

الباطنٌة العامةفٌصل علً احمد الحدٌد16

الباطنٌة العامةلصً نظام جمٌل بدر17

الباطنٌة العامةدمحم فرٌد دمحم داود18

الباطنٌة العامةدمحم ناصر مفلح الكلوب19

الباطنٌة العامةهانً رجائً هانً لعوار20
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النسائٌة والتولٌد
التخصصاالسم ت

النسائٌة والتولٌداحمد جاسر خلف المعاٌطه1

النسائٌة والتولٌداحمد منذر احمد الدرادكه2

النسائٌة والتولٌداسٌل محمود عبد الرحمن الرمح3ً

النسائٌة والتولٌداٌات فٌصل منصور الزعب4ً

النسائٌة والتولٌدبراءه لطفً راضً هواري5

النسائٌة والتولٌدبٌهس سمٌر حمدي نصار6

النسائٌة والتولٌدحنٌن دمحم لطفً خلٌل7

النسائٌة والتولٌدخوله عارف مفلح الطالب8

النسائٌة والتولٌدروان عمر ابراهٌم ابو فارس9

النسائٌة والتولٌدسارة اسامه ابراهٌم ابراهٌم10

النسائٌة والتولٌدسٌرٌن عدنان عبدالمادر ذٌاب11

النسائٌة والتولٌدطارق دمحم خٌر رشٌد كاٌد12

النسائٌة والتولٌدعبد هللا زهٌر دمحم محمود حمدان13

النسائٌة والتولٌدعدي دمحم عبد الحمٌد االبراهٌم14

النسائٌة والتولٌدفرح خالد عبد الرزاق ابو العثم النسور15

النسائٌة والتولٌدلٌنا احمد علً محفوظ16

النسائٌة والتولٌدماٌا اسامه ابراهٌم فاعور17

النسائٌة والتولٌددمحم ابراهٌم فالح الحنٌط18ً

النسائٌة والتولٌدمٌس خالد مروان العزاوي19

النسائٌة والتولٌدنسرٌن موسى علً عالله20

النسائٌة والتولٌدهاشم عبدهللا حمدان عل21ً
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طب األطفال
التخصصاالسم ت

طب األطفالاحسان موسى عطا هللا الرواشده1

طب األطفالاحمد فاٌز دمحم ملكاوى2

طب األطفالادهم ابراهٌم دمحم البشٌر3

طب األطفالاسراء عمله دمحم ربابعه4

طب األطفالاسٌل جعفر حافظ حمدان5

طب األطفالاالء حسٌن احمد جمعه6

طب األطفالاالء هانً خلٌل حجازي7

طب األطفالامنه زهٌر ارشٌد دواهده8

طب األطفالبٌان ماجد عمر حبابه9

طب األطفالدعاء غازي عبد الجبار ابو حجله10

طب األطفالرغد مصطفى احمد الشٌاب11

طب األطفالغفران دمحم خالد السردٌه12

طب األطفالفارس نبٌل شكرى ابو التٌن13

طب األطفالفرح احمد خلٌل عاشور14

طب األطفالدمحم ٌونس هالل السلٌحات15

طب األطفالمعتز دمحم احمد الناٌف16

طب األطفالمٌداء احمد الحاج صالح المطٌطات17

طب األطفالمٌس نائل احمد سمور18
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األنف واألذن والحنجرة
التخصصاالسم ت

األنف واألذن والحنجرةاحمد عمر عوض ابو هالل1

األنف واألذن والحنجرةادهم عمر دمحم الزعب2ً

األنف واألذن والحنجرةامل عاٌد سعٌد كٌوان3

األنف واألذن والحنجرةرناد محمود سعد الرٌاالت4

األنف واألذن والحنجرةشهد وصفً سلٌم لشوع5

األنف واألذن والحنجرةطارق عبدالمنعم فٌصل شرف6

األنف واألذن والحنجرةعبدالحلٌم فلٌح حمود الخرابشه7

األنف واألذن والحنجرةعروب ماجد عبد الكرٌم المرعان8

األنف واألذن والحنجرةدمحم سامً حسٌن نمرش9

األنف واألذن والحنجرةمرٌانا جرٌس موسى مزاهره10

األنف واألذن والحنجرةنزٌه دمحم نجٌب الرزٌه11

تخدير واألنعاش
التخصصاالسم ت

تخدٌر واألنعاشاحمد اسامه احمد مساعده1

تخدٌر واألنعاشاحمد سلٌمان احمد الدلك2

تخدٌر واألنعاشاحمد هارون محمود بنً حمد3

تخدٌر واألنعاشاروى عبد المادر حمدي بطاح4

تخدٌر واألنعاشباسل عمر بدر عبٌدات5

تخدٌر واألنعاشصفوان دمحم عبد هللا العمرو6

تخدٌر واألنعاشفٌصل عبدالعزٌز حسن ابو موسى7

تخدٌر واألنعاشدمحم محمود احمد بنات8

طب وجراحة العيون 
التخصصاالسم ت

طب وجراحة العٌون انس سلٌم عطٌه شاٌب1

طب وجراحة العٌون بشار عصام صٌتان ابو عاشور2

طب وجراحة العٌون حسن نظام كاظم الحٌدري3

طب وجراحة العٌون عمر دمحم مفٌد لاسم التكرورى4

طب وجراحة العٌون لٌنا فرٌد سلٌمان مومن5ً

طب وجراحة العٌون دمحم ناجد صدلً الصبٌح6
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النفسية
التخصصاالسم ت

النفسٌةتمارا خالد تركً الغزاوي1

النفسٌةفارس نصفت فارس دمحم2

النفسٌةمازن عمل ٌوسف ممابله3

جراحة أعصاب
التخصصاالسم ت

جراحة أعصابراشد عمر عبد الباسط الرجوب1

جراحة اعصابهانً مروان مرعً السردي2

جراحة أعصابهٌثم جمال علً الرحاحله3

طب األسرة
التخصصاالسم ت

طب األسرةبالل احمد دمحم المطبه1

طب األسرةحنٌن موسى عزت سلٌمان2

طب األسرةسٌف بسام ذٌاب ملحم3

طب األسرةضحى احمد دمحم سالم4

طب األسرةعبد هللا مبارن سلٌمان شرادله5

طب األسرةعدي عبد ربه فالح الرواشده6

طب األسرةفرح عامر محمود المشهدان7ً

طب األسرةمٌس توفٌك عفٌف حموي8

طب األسرةهال طاهر سعٌد الغنانٌم9

طب األسرةٌوسف سمٌر سامً عمرو10

طب الطوارئ
التخصصاالسم ت

طب الطوارئاحمد عبد العزٌز جبرٌل الطل1

طب الطوارئالبتول طائل غازي صبري2

طب الطوارئرعد عاكف فالح التمٌم3ً

طب الطوارئلٌلى لٌس دمحم سعدي4

طب الطوارئٌاسٌن عبد المجٌد ٌاسٌن الجندي5

طب الطوارئٌوسف محمود احمد عٌاش6
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