
2020دورةكانون الثاني -(الشفوي)اسماء االطباء المدنيين المسموح لهم التقدم المتحان قبول االقامة 

الباطنية العامة 

االختصاصاالسمت

الباطنٌة العامة اسامة باسم شحادة عبدالخالك1

الباطنٌة العامةاسٌل صابر دمحم الخرٌسات2

الباطنٌة العامة اصٌل سامً ٌوسف عمرو3

الباطنٌة العامة الهام علً عبدهللا ابراهٌم4

الباطنٌة العامة عبدهللا خالد سهٌل النوري5

الباطنٌة العامة عزٌزة موسى حسٌن عبدالوهاب6

الباطنٌة العامة كمال عادل احمد عثمان7

الباطنٌة العامة لٌن احمد عبدهللا الخطٌب8

الباطنٌة العامة مجد محمود نمر عودةهللا9

الباطنٌة العامة دمحم حسٌن علً الزٌود10

الجراحة العامة

االختصاصاالسمت

جراحة عامةاحمد جمال دمحم سعاده1

جراحة عامةاحمد دمحم احمد شحاده2

جراحة عامةاحمد دمحم خلٌل ابو الحاج3

جراحة عامةامل حسٌن دمحم المطٌري4

جراحة عامةحنا هٌثم شاكر لالٌش5

جراحة عامةراشد ٌحٌى دمحم سلمونه6

جراحة عامةعبدالعزٌز سلٌمان حمود الشمري7

جراحة عامةعدي عبد حسٌن الوحش8

جراحة عامةعمر ٌاسٌن عبد الرواشده9

جراحة عامةفارس هانً سالم اللوزي10

جراحة عامةفٌصل زعال مطنً غضبان11

جراحة عامةدمحم عزمً حسٌن داود12

جراحة عامةدمحم ٌحٌى عبد هللا درادكه13

جراحة عامةمحمود جمٌل محمود عبد الهادى14

جراحة عامةمهند ٌعموب سلٌم عٌاد15

جراحة عامةناصر بدر رجا العنزي16

طب األطفال

االختصاصاالسمت

طب األطفالاحمد زٌاد عطا عبد هللا1

طب األطفالاحمد سالم عبد هللا عبٌدات2

طب األطفالاحمد موسى علً عالله3

طب األطفالافنان عبد هللا محمود وشاح4

طب األطفالتسنٌم علً عبدالرحٌم عبٌس5ً

طب األطفالحمزه اسالم نعٌم ملحس6

طب األطفالدعاء عبدالباسط ابراهٌم حمد االمٌن7

طب األطفالدعاء نزار سلٌمان خرٌش8ً

طب األطفالراشد دمحم منصور طه9

طب األطفالعبد هللا عالء بهاء المصري10

طب األطفالنعمه دمحم حسن الزعب11ً
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النسائية والتوليد

االختصاصاالسمت

النسائٌة والتولٌدبتول دمحم ناجح رجا الممداد1

النسائٌة والتولٌدرنا عباس مصطفى هزٌم2

النسائٌة والتولٌدروان محمود دمحم حسن3

النسائٌة والتولٌدشذى ولٌد احمد العبابنه4

النسائٌة والتولٌدعبد هللا دمحم عبد هللا ٌوسف5

النسائٌة والتولٌدعروبه دمحم صالح الطالس6

النسائٌة والتولٌدعالء دمحم خلف الحجاج7

النسائٌة والتولٌدعمار صبح حمد هللا السحوم8

النسائٌة والتولٌدكرٌم دمحم مطٌع حكمت مهٌار9

النسائٌة والتولٌدندا خالد احمد بدٌر10

النسائٌة والتولٌدهبه رافت اسعد ماتان11ً

النسائٌة والتولٌدهٌا عبد الكرٌم دمحم سرحان12

التخدير واألنعاش

االختصاصاالسمت

تخدٌر واألنعاشامل ابراهٌم سلٌمان اللواما1

تخدٌر واألنعاشامٌن دمحم ردمان الشٌبان2ً

تخدٌر واألنعاشباسل عرسان فرحان الزعب3ً

تخدٌر واألنعاشدالٌا محمود احمد الشطرات4

تخدٌر واألنعاشدعاء كمال كامل النادى5

تخدٌر واألنعاشعارف صدلً عارف الخطٌب6

تخدٌر واألنعاشمعاذ انور دمحم عبابنه7

تخدٌر واألنعاشمهند احمد عبد اللطٌف المٌسٌه8

األشعة التشخيصية

االختصاصاالسمت

األشعة التشخٌصٌةاحمد حسن عمله مساعده1

األشعة التشخٌصٌةدمحم عبد المادر صالح عمارٌن2

األشعة التشخٌصٌةدمحم موسى عبد المحسن الورٌكات3

األشعة التشخٌصٌةمرٌانا وائل جمال الخورى4

األشعة التشخٌصٌةنور غسان زكً النمرى5

األشعة التشخٌصٌةهاله ناصر ٌمنً السلمان6

األشعة العالجية

االختصاصاالسمت

األشعة العالجٌةلجٌن سهٌل جاد هللا خصاونه1

األشعة العالجٌةدمحم احمد دمحم الحرٌري2

الجلدية و التناسلية 

االختصاصاالسمت

الجلدٌةالمعتز باهلل سلٌمان علً غنٌمات1

الجلدٌةعلً عدنان عبد هللا الحمود2

الجلدٌةاالء طالل عوده سرحان3

الجلدٌةهبه منٌر عاٌد الدلم4

الجلدٌةعنود محمود سلمان العطٌوى5
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جراحة الدماغ و االعصاب

االختصاصاالسمت

جراحة اعصاباحمد فتحً عطا حمدان1

جراحة اعصاباسماعٌل رفمً اسماعٌل محمود2

جراحة اعصابمحمود زهٌر محمود عبٌدات3

جراحة اعصابمحمود شعبان محمود عوده4

جراحة المسالك

االختصاصاالسمت

جراحة المسالنخالد فاروق خلٌل عبابنه1

جراحة المسالنراشد ناجح ٌوسف العمرى2

جراحة المسالنعبدالوهاب سعود مرٌغ العنزي3

جراحة المسالنعمر رضوان دمحم عتوم4

جراحة المسالنفراس عمر دمحم عثمان5

جراحة المسالندمحم امٌن سالم التخاٌنه6

طب األسرة

االختصاصاالسمت

طب األسرةاحمد عادل دمحم خصاونه1

طب األسرةاالء عزمً دمحم علٌان2

طب األسرةاٌات ابراهٌم تركً ممدادي3

طب األسرةاٌمان صالح دمحم مصطفى4

طب األسرةاٌه فوزي عبد المجٌد الجالمده5

طب األسرةعال دمحم علً الشٌخ  لاسم6

طب األسرةمالن جمٌل محمود البدارٌن7

طب األسرةمعتز خلف ركاد العمله8

طب الطوارئ

االختصاصاالسمت

طب الطوارئحمزه سلطان فالح الحاٌن1

طب الطوارئسامر نبٌل دمحم مالعب2

طب الطوارئعبدالماجد حسن مهناء العامري3

طب الطوارئعدن دمحم موسى الرماضنه4

طب الطوارئمعتصم فؤاد صبحً البطاح5

الطب النفسي 

االختصاصاالسمت

الطب النفسً دعاء جمال صمري البرلان1

الطب النفسً رامً توفٌك عبد اللطٌف ابو صاع2

الطب النفسً هاشم سفٌان هاشم صالح3
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