
    -  حسب االختصاص و تاريخ االلتحاق المبين ازاء كل منه2018دورة تموز -يعتبر االطباء التالية اسماؤهم مقبولين في برنامج االقامة --(الطب البشري )المدنيين 

جراحة عامة
تاريخ التصنيفالتخصصاالسم 

01/07/2018جراحة عامةاحمد ضٌف هللا دمحم الحسباناردنً

01/07/2018جراحة عامةاسالم عمر دمحم ابو عامراردنً

01/07/2018جراحة عامةانس تٌسٌر عبد الرحٌم سماناردنً

01/07/2018جراحة عامةبالل غازى فالح العوداتاردنً

01/07/2018جراحة عامةبنان دمحم عبد اللطٌف مال هللااردنً

01/07/2018جراحة عامةزٌاد علً عبد الشراباردنً

01/07/2018جراحة عامةسلٌمان روحً سلٌمان محافظهاردنً

01/07/2018جراحة عامةطاهر دمحم طاهر سنونواردنً

01/07/2018جراحة عامةعبد المادر هشام عبد المادر الطٌطًاردنً

01/07/2018جراحة عامةعدي عمر خالد البماعًاردنً

01/07/2018جراحة عامةلاسم محمود مصدق موسى الورٌكاتاردنً

01/07/2018جراحة عامةمهند حسن دمحم العرموطًاردنً

01/07/2018جراحة عامةمؤمن ٌوسف حسن حسن بدوانفلسطٌنً

01/07/2018جراحة عامةوعد حلٌم خلٌل الهلسهاردنً

الباطنٌة العامة
تاريخ التصنيفالتخصصاالسم 

01/07/2018الباطنٌة العامةابراهٌم حسٌن دمحم عضٌباتاردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةاحمد اسماعٌل محمود العصمانسوري

01/07/2018الباطنٌة العامةاحمد هٌثم دمحم الجرواناردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةاحمد ٌاسر حسن رشداناردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةاشرف صالح عبد المادر رجوباردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةدانٌه دمحم عبد  الفتاح المٌسٌهاردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةروان مشرف احمد حامداردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةروان منذر عٌسى الرواشدهاردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةزٌنه عثمان وفٌك صابراردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةسعٌد نبٌل عٌسى الممطشاردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةعبد الهادي زٌد عبٌد علوهاردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةعبدهللا امجد عبد الهادى الشواورهاردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةعبدهللا دمحم فارس العزاماردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةفٌصل علً احمد الحدٌداردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةندى حسام عبد هللا زٌد الكٌالنًاردنً

01/07/2018الباطنٌة العامةهانً رجائً هانً لعواراردنً
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النسائٌة والتولٌد
تاريخ التصنيفالتخصصاالسم 

01/07/2018النسائٌة والتولٌداحمد جاسر خلف المعاٌطهاردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌداحمد منذر احمد الدرادكهاردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌداسٌل محمود عبد الرحمن الرمحًاردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌداٌات فٌصل منصور الزعبًاردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدبراءه لطفً راضً هوارياردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدبٌهس سمٌر حمدي نصاراردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدحنٌن دمحم لطفً خلٌلفلسطٌنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدخوله عارف مفلح الطالباردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدروان اٌمن عبد هللا النجٌدٌن البطوشاردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدروان عمر ابراهٌم ابو فارساردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدسارة اسامه ابراهٌم ابراهٌمعرالً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدسٌرٌن عدنان عبدالمادر ذٌابفلسطٌنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدسٌرٌنا ابراهٌم عبد هللا سلٌماناردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدطارق دمحم خٌر رشٌد كاٌداردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدعبد هللا زهٌر دمحم محمود حمداناردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدعدي دمحم عبد الحمٌد االبراهٌماردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدفرح خالد عبد الرزاق ابو العثم النسوراردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدلٌنا احمد علً محفوظاردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدماٌا اسامه ابراهٌم فاعوراردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌددمحم ابراهٌم فالح الحنٌطًاردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدمٌس خالد مروان العزاويعرالً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدنسرٌن موسى علً عاللهاردنً

01/07/2018النسائٌة والتولٌدهاشم عبد هللا حمدان علًاردنً
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طب األطفال
تاريخ التصنيفالتخصصاالسم 

01/07/2018طب األطفالاحسان موسى عطا هللا الرواشدهاردنً

01/07/2018طب األطفالاحمد فاٌز دمحم ملكاوىاردنً

01/07/2018طب األطفالاسراء عمله دمحم ربابعهاردنً

01/07/2018طب األطفالاسٌل جعفر حافظ حمداناردنً

01/07/2018طب األطفالاالء حسٌن احمد جمعهاردنً

01/07/2018طب األطفالاالء هانً خلٌل حجازياردنً

01/07/2018طب األطفالامنه زهٌر ارشٌد دواهدهاردنً

01/07/2018طب األطفالبٌان ماجد عمر حبابهاردنً

01/07/2018طب األطفالدعاء غازي عبد الجبار ابو حجلهاردنً

01/07/2018طب األطفالرغد مصطفى احمد الشٌاباردنً

01/07/2018طب األطفالزٌن صائب عبد الحلٌم الخرٌساتاردنً

01/07/2018طب األطفالغفران دمحم خالد السردٌهاردنً

01/07/2018طب األطفالفارس نبٌل شكرى ابو التٌناردنً

01/07/2018طب األطفالدمحم ٌونس هالل السلٌحاتاردنً

01/07/2018طب األطفالمعتز دمحم احمد الناٌفاردنً

01/07/2018طب األطفالمٌداء احمد الحاج صالح المطٌطاتاردنً

01/07/2018طب األطفالمٌس نائل احمد سموراردنً

األنف واألذن والحنجرة
تاريخ التصنيفالتخصصاالسم 

01/07/2018االذنٌةاحمد عمر عوض ابو هاللاردنً

01/07/2018االذنٌةامل عاٌد سعٌد كٌواناردنً

01/07/2018االذنٌةرناد محمود سعد الرٌاالتاردنً

01/07/2018االذنٌةشهد وصفً سلٌم لشوعاردنً

01/07/2018االذنٌةطارق عبدالمنعم فٌصل شرفاردنً

01/07/2018االذنٌةعبدالحلٌم فلٌح حمود الخرابشهاردنً

01/07/2018االذنٌةعروب ماجد عبد الكرٌم المرعاناردنً

01/07/2018االذنٌةدمحم سامً حسٌن نمرشاردنً

01/07/2018االذنٌةنزٌه دمحم نجٌب الرزٌهاردنً
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تخدير واألنعاش
تاريخ التصنيفالتخصصاالسم 

01/07/2018تخدٌر واألنعاشاحمد اسامه احمد مساعدهاردنً

01/07/2018تخدٌر واألنعاشاحمد سلٌمان احمد الدلكاردنً

01/07/2018تخدٌر واألنعاشاحمد هارون محمود بنً حمداردنً

01/07/2018تخدٌر واألنعاشاروى عبد المادر حمدي بطاحاردنً

01/07/2018تخدٌر واألنعاشباسل عمر بدر عبٌداتاردنً

01/07/2018تخدٌر واألنعاشفٌصل عبدالعزٌز حسن ابو موسىاردنً

طب وجراحة العيون 
تاريخ التصنيفالتخصصاالسم 

01/07/2018طب وجراحة العٌون انس سلٌم عطٌه شاٌباردنً

01/07/2018طب وجراحة العٌون بشار عصام صٌتان ابو عاشوراردنً

01/07/2018طب وجراحة العٌون حسن نظام كاظم الحٌدريعرالً

01/07/2018طب وجراحة العٌون عمر دمحم مفٌد لاسم التكرورىاردنً

01/07/2018طب وجراحة العٌون لٌنا فرٌد سلٌمان مومنًاردنً

01/07/2018طب وجراحة العٌون دمحم ناجد صدلً الصبٌحاردنً

النفسية
تاريخ التصنيفالتخصصاالسم 

01/07/2018النفسٌةتمارا خالد تركً الغزاوياردنً

01/07/2018النفسٌةفارس نصفت فارس دمحماردنً

01/07/2018النفسٌةمازن عمل ٌوسف ممابلهاردنً

جراحة أعصاب
تاريخ التصنيفالتخصصاالسم 

01/07/2018جراحة أعصابراشد عمر عبد الباسط الرجوباردنً

01/07/2018جراحة اعصابهانً مروان مرعً السردياردنً

01/07/2018جراحة اعصابهٌثم جمال علً الرحاحلهاردنً
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طب األسرة
تاريخ التصنيفالتخصصاالسم 

01/07/2018طب األسرةبالل احمد دمحم المطبهٌمنً

01/07/2018طب األسرةحنٌن موسى عزت سلٌماناردنً

01/07/2018طب األسرةضحى احمد دمحم سالماردنً

01/07/2018طب األسرةعبد هللا مبارن سلٌمان شرادلهاردنً

01/07/2018طب األسرةفرح عامر محمود المشهدانًعرالً

01/07/2018طب األسرةهال طاهر سعٌد الغنانٌماردنً

01/07/2018طب األسرةٌوسف سمٌر سامً عمرواردنً

طب الطوارئ
تاريخ التصنيفالتخصصاالسم 

01/07/2018طب الطوارئالبتول طائل غازي صبرياردنً

01/07/2018طب الطوارئرعد عاكف فالح التمٌمًاردنً

01/07/2018طب الطوارئلٌلى لٌس دمحم سعديعرالً

01/07/2018طب الطوارئٌاسٌن عبد المجٌد ٌاسٌن الجنديسوري

01/07/2018طب الطوارئٌوسف محمود احمد عٌاشاردنً
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