
ن  )اسماء االطباء  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف حسب 2022دورة تموز - المسموح لهم التقدم   المتحان قبول االقامة الشفوي  (العاملي 

المواعيد و االماكن المرفقة

:تعليمات االمتحان

التقيد بمواعيد و اماكن االمتحان*

ابراز شهادة المطعوم*

عدم ادخال الهواتف النقاله والحقائب *

احضار اثبات شخصيه رسمي *

االلتزام باللباس الموسمي للعاملين بالخدمات الطبيه الملكيه و اللباس الرسمي للمدنيين*

مكتب عطوفة المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية 

  الساعة الثامنة صباحا 2022-5-29يوم االحد 

التخصصاالسم*ت

التخدير والعناية المركزةطالل انور عبدالهادي النجاداخدمات طبية 1

التخدير والعناية المركزةمعتصم محمد سعيد علي الصماديخدمات طبية 2

ي1
التخدير و العناية المركزةابتهال عياده عوض محمدطبيب مدن 

ي2
التخدير و العناية المركزةابراهيم رسمي الحاج احمدطبيب مدن 

ي3
التخدير و العناية المركزةاحمد ابراهيم سليم ابو زيتونطبيب مدن 

ي4
 الشوبكيطبيب مدن 

التخدير و العناية المركزةاحمد حسي  

ي5
التخدير و العناية المركزةاحمد شاهر خالد سليمانطبيب مدن 

ي6
التخدير و العناية المركزةاحمد عبدالعزيز ابو عرقوبطبيب مدن 

ي7
التخدير و العناية المركزةايمن احمد حمدان قطاشطبيب مدن 

ي8
التخدير و العناية المركزةبشار عبدهللا مصطف  ابو الفولطبيب مدن 

ي9
التخدير و العناية المركزةبلقيس كاظم محمد عطياتطبيب مدن 

ي10
التخدير و العناية المركزةبيان عمار رافع شاهي  طبيب مدن 

ي11
التخدير و العناية المركزةخالد ابراهيم محمد سعيد الطاهاتطبيب مدن 

ي12
التخدير و العناية المركزةخالد عثمان خالد طاهاتطبيب مدن 

ي13
التخدير و العناية المركزةسامح سامي سعد الخطيبطبيب مدن 

ي14
التخدير و العناية المركزةسوزان عقل يوسف مصطف طبيب مدن 

ي15
التخدير و العناية المركزةصالح محمد سعيد الرجوبطبيب مدن 

ي16
يطبيب مدن 

التخدير و العناية المركزةضياء تيسي  الحوران 

ي17
التخدير و العناية المركزةطارق زياد محمد البواعنةطبيب مدن 

ي18
التخدير و العناية المركزةعلي حازم محمد الغزاويطبيب مدن 

ي19
التخدير و العناية المركزةقيس رياض عبدالحليم االبراهيميطبيب مدن 

ي20
يطبيب مدن 

التخدير و العناية المركزةكوثر سعد المومن 

ي21
التخدير و العناية المركزةمحمد ماجد محمد الحديديطبيب مدن 

ي22
التخدير و العناية المركزةمحمود خالد حسن البوطبيب مدن 

ي23
يطبيب مدن 

التخدير و العناية المركزةمها فاروق الحوران 

ي24
التخدير و العناية المركزةميس علي يوسف النوافلهطبيب مدن 

1



ن  )اسماء االطباء  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف حسب 2022دورة تموز - المسموح لهم التقدم   المتحان قبول االقامة الشفوي  (العاملي 

المواعيد و االماكن المرفقة

مكتب عطوفة المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية 

  الساعة التاسعة صباحا 2022-5-29يوم االحد 

التخصصاالسم*ت

االشعه التشخيصيهمحمد صقر فالح السعودخدمات طبية1

االشعه التشخيصيهمعاذ ابراهيم سليمان هالالت خدمات طبية2

ي1
االشعة التشخيصية ابراهيم سليم ابراهيم راجحطبيب مدن 

ي2
االشعة التشخيصية انس احمد توفيق العتومطبيب مدن 

ي3
االشعة التشخيصية باسل عدنان احمد امي   عبابنهطبيب مدن 

ي4
االشعة التشخيصية حال عدنان عبدالقادر ابو قمرطبيب مدن 

ي5
يطبيب مدن 

االشعة التشخيصية رشا احمد الطعان 

ي6
االشعة التشخيصية روان جمعه الرواشدهطبيب مدن 

ي7
االشعة التشخيصية زين محمد نارص العمريطبيب مدن 

ي8
االشعة التشخيصية ساره خالد عمران ابو طوقطبيب مدن 

ي9
االشعة التشخيصية شذى احمد عوض الهزايمهطبيب مدن 

ي10
االشعة التشخيصية عماد نائل محمد العبيداتطبيب مدن 

ي11
 علي احمد الكركيطبيب مدن 

االشعة التشخيصية لجي  

ي12
االشعة التشخيصية معاذ يوسف شحاده شاميهطبيب مدن 

التخصصاالسم*ت

ي1
االشعه العالجيهريم خالد محمد الحيحطبيب مدن 

ي2
االشعه العالجيهلين حسين فندي عبدهللا طبيب مدن 

التخصصاالسم*ت

ي1
الطب نوويمصطفى محمد علي صماديطبيب مدن 

مكتب مدير مستشفى الحسين

  الساعة الثامنة صباحا 2022-5-29يوم االحد 

التخصصاالسم*ت

ي عبدالرحمنخدمات طبية1
الجراحه العامه ابراهيم محمد نعيم بن 

الجراحه العامه احمد عبدهللا محمد الشوابكهخدمات طبية2

الجراحه العامه اسامه حسي   محمود الذنيبات خدمات طبية3

الجراحه العامه اسالم حسن محمد خطاطبهخدمات طبية4

الجراحه العامه المعي   باهلل ابراهيم الرسيحي   خدمات طبية5

الجراحه العامه لورنس سعد عبد المجيد الحجاجخدمات طبية6

الجراحه العامه ماهر سالم نويران الخوالده خدمات طبية7

ي سعيدخدمات طبية8
الجراحه العامه محمد رياض محمد بن 

الجراحه العامه مصعب اسماعيل حسي   عزامخدمات طبية9

ي1
الجراحة العامة ابراهيم خالد عبدهللا العطياتطبيب مدن 

ي2
الجراحة العامة احمد ايمن عمر ابو ترابهطبيب مدن 

ي3
الجراحة العامة احمد محمد بهجت العبدالالتطبيب مدن 

ي4
الجراحة العامة احمد موفق نارص دحادحهطبيب مدن 

ي5
الجراحة العامة احمد ميرسه زلومطبيب مدن 

ي6
الجراحة العامة ارساء عادل مفلح الطالبطبيب مدن 

ي7
الجراحة العامة ايهم موىس محمد حسانطبيب مدن 

ي8
الجراحة العامة حمزه عدنان محمد الخشاشنهطبيب مدن 

ي9
الجراحة العامة ديما اياد محمود سبيتانطبيب مدن 

ي10
الجراحة العامة شاكر نايف يوسفطبيب مدن 

ي11
الجراحة العامة عبدالمجيد هاشم البكورطبيب مدن 

ي12
الجراحة العامة عمران خالد عمران ابو طوقطبيب مدن 
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ن  )اسماء االطباء  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف حسب 2022دورة تموز - المسموح لهم التقدم   المتحان قبول االقامة الشفوي  (العاملي 

المواعيد و االماكن المرفقة

ي13
الجراحة العامة عنود فواز زايد الحدادطبيب مدن 

ي14
الجراحة العامة غيداء سامر غالب مسودهطبيب مدن 

ي15
الجراحة العامة فايز احمد محمد الشوبكيطبيب مدن 

ي16
الجراحة العامة فراس حنا فيليب ساباطبيب مدن 

ي17
الجراحة العامة قيس وليد حسي   العموشطبيب مدن 

ي18
الجراحة العامة محمد تيسي  محسن الذياباتطبيب مدن 

ي19
الجراحة العامة محمد حسن محمد الزغولطبيب مدن 

ي20
الجراحة العامة محمد قاسم محمد مياسطبيب مدن 

ي21
ةطبيب مدن  الجراحة العامة محمود مراد محمود ابوشعي 

ي22
الجراحة العامة معن محمد حسي   خشاشنهطبيب مدن 

ي23
الجراحة العامة مهدي سليمان السليحاتطبيب مدن 

ي24
الجراحة العامة موىس محمد جمعه ذيابطبيب مدن 

ي25
الجراحة العامة  نادر رؤوف احمد عواودهطبيب مدن 

الجراحة العامة حسين ظاهر عوض ظاهركويتي1

الجراحة العامة علي عبدالصمد عبدالنبيكويتي2

الجراحة العامة فايز فهد عبدهللا المعضاديكويتي3

الجراحة العامة محمد عبدهللا جاسم عوادكويتي4

الجراحة العامة محمد مبارك محمد العجميكويتي5

الجراحة العامة ميثم عبدالهادي قاسمكويتي6

مكتب المساعد للشؤون الطبية و طب االقاليم 

  الساعة التاسعة صباحا 2022-5-29يوم االحد 

التخصصاالسم*ت

الباطنيه العامه بيان محمد رجب المجالي خدمات طبية1

يزات خدمات طبية2 الباطنيه العامه ثائر حمدي خلف الير

ي1
الباطنية العامة ابراهيم خالد خليل ياسي  طبيب مدن 

ي2
ي خليل العوداتطبيب مدن  الباطنية العامة احالم حرنر

ي3
الباطنية العامة احمد غالب حمدان الصالحي  طبيب مدن 

ي4
الباطنية العامة اري    ج مبارك محمد النوافلهطبيب مدن 

ي5
 محمد علي ياسي   موىسطبيب مدن 

الباطنية العامة المثن 

ي6
الباطنية العامة انس عصمت اليعقوبطبيب مدن 

ي7
الباطنية العامة بيان تيسي  سليم عمارينطبيب مدن 

ي8
الباطنية العامة حكم منصور فؤاد الكرادشهطبيب مدن 

ي9
الباطنية العامة حني   عصام كامل عاشورطبيب مدن 

ي10
الباطنية العامة خالد محمد احمد الشيابطبيب مدن 

ي11
الباطنية العامة داليا ماجد خليل الشاميطبيب مدن 

ي12
الباطنية العامة ديما محمد زين العابدينطبيب مدن 

ي13
الباطنية العامة رهف احمد سعدي الجنيديطبيب مدن 

ي14
الباطنية العامة رهف اسد جميل خريساتطبيب مدن 

ي15
الباطنية العامة رهف ايمن مصطف  حمادطبيب مدن 

ي16
الباطنية العامة رهف سالم فؤاد عميشطبيب مدن 

ي17
الباطنية العامة رهف مقدر عيىس عكروشطبيب مدن 

ي18
الباطنية العامة روان نظير علي عبدالجبارطبيب مدن 

ي19
اتطبيب مدن  الباطنية العامة سالم فريد توفيق نصي 

ي20
الباطنية العامة شذى ماجد عبدالحافظطبيب مدن 

ي21
الباطنية العامة صائب محمد حمدي البصولطبيب مدن 

ي22
الباطنية العامة صفيه نادر خليل الشعيباتطبيب مدن 

ي23
الباطنية العامة عبدالفتاح صالح عبدالفتاحطبيب مدن 

ي24
الباطنية العامة عبدالفتاح ماهر ابو السعودطبيب مدن 

ي25
الباطنية العامة عبدهللا واصل حطابطبيب مدن 
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ن  )اسماء االطباء  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف حسب 2022دورة تموز - المسموح لهم التقدم   المتحان قبول االقامة الشفوي  (العاملي 

المواعيد و االماكن المرفقة

ي26
الباطنية العامة عدنان حازم زكريا الصماديطبيب مدن 

ي27
الباطنية العامة عدي عارف محمد حسونهطبيب مدن 

ي28
الباطنية العامة علي سمي  عبدالهاديطبيب مدن 

ي29
الباطنية العامة عمر رضوان يوسف عجوطبيب مدن 

ي30
الباطنية العامة عمرو سعد مرشد الردايدهطبيب مدن 

ي31
الباطنية العامة قتيبه محمد ياسي  طبيب مدن 

ي32
الباطنية العامة لبن  هيكل فواز هيكلطبيب مدن 

ي33
الباطنية العامة لؤي بسام غالب الكرادشهطبيب مدن 

ي34
الباطنية العامة ماجد نواف محمد المداينةطبيب مدن 

ي35
الباطنية العامة محمد احمد صالح الغرايبهطبيب مدن 

ي36
الباطنية العامة محمد جهاد عيىس الخمايسهطبيب مدن 

ي37
الباطنية العامة محمد حسي   صبحي كريشانطبيب مدن 

ي38
الباطنية العامة محمد علي محمد علي  الرواجبةطبيب مدن 

ي39
يطبيب مدن  الباطنية العامة مروان محمد علي الزعنر

ي40
ي نمر عبدهللاطبيب مدن 

الباطنية العامة مصعب هان 

ي41
الباطنية العامة معاذ عبدهللا حمد الرسحانطبيب مدن 

ي42
الباطنية العامة نيفي   امجد عبد هللا التميميطبيب مدن 

ي43
الباطنية العامة هلي   سمي  جورج امسيحطبيب مدن 

ي44
الباطنية العامة هيا عبدهللا فندي عميشطبيب مدن 

ي45
الباطنية العامة يزن صبيح جميل الحجازينطبيب مدن 
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ن  )اسماء االطباء  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف حسب 2022دورة تموز - المسموح لهم التقدم   المتحان قبول االقامة الشفوي  (العاملي 

المواعيد و االماكن المرفقة

مكتب مدير التدريب الفني و التخطيط 

  الساعة الثامنة صباحا2022-5-29يوم االحد 

التخصصاالسم*ت

ي1
النسائية و التوليدابراهيم شبلي ابراهيم الشبليطبيب مدن 

ي2
النسائية و التوليدايناس عبدهللا محمد الكناعنهطبيب مدن 

ي3
النسائية و التوليدبيان سمي  محمد العايشطبيب مدن 

ي4
النسائية و التوليدثائر ايمن عايش عليانطبيب مدن 

ي5
النسائية و التوليدخديجه مروان عيىس السعديطبيب مدن 

ي6
النسائية و التوليددانا وهيب محمد المنصورطبيب مدن 

ي7
النسائية و التوليدراما هزاع احمد الفقيهطبيب مدن 

ي8
النسائية و التوليدريحان يحن  الحساميطبيب مدن 

ي9
النسائية و التوليدريم عبدالحليم علي الحلحوليطبيب مدن 

ي10
النسائية و التوليدسلسبيل ايمن طالل فاروقطبيب مدن 

ي11
النسائية و التوليدسوار عوض موىس ميمونطبيب مدن 

ي12
يطبيب مدن  النسائية و التوليدشادن وائل خلف الححر

ي13
النسائية و التوليدضح نايف احمد الخرابشهطبيب مدن 

ي14
النسائية و التوليدعامر محمد  السالماتطبيب مدن 

ي15
النسائية و التوليدعالء الدين محمود الرفاعيطبيب مدن 

ي16
النسائية و التوليدفاطمه الزهراء ابراهيم العجارمهطبيب مدن 

ي17
يطبيب مدن 

النسائية و التوليدفرح رائد محمود الحلوان 

ي18
النسائية و التوليدقتاده حسي   فرحان الجنديطبيب مدن 

ي19
النسائية و التوليدالرا رامي عادل القسوسطبيب مدن 

ي20
النسائية و التوليدالرا عبدهللا الشوياتطبيب مدن 

ي21
النسائية و التوليدالميس نايل ممدوح ابو زيدطبيب مدن 

ي22
النسائية و التوليدليانا سامي علي ابو رمانطبيب مدن 

ي23
النسائية و التوليدمارلي   معن يوسف الحجازينطبيب مدن 

ي24
النسائية و التوليدمارينا الكسندر ستيبانطبيب مدن 

ي25
النسائية و التوليدمجد علي يونس الرواشدهطبيب مدن 

ي26
النسائية و التوليدمرح حسي   محمد قاسمطبيب مدن 

ي27
النسائية و التوليدمكسيم بشي  ماجد الحدادينطبيب مدن 

ي28
النسائية و التوليدنارص محمد سهو شواقفهطبيب مدن 

ي29
النسائية و التوليدنوران محمد سالم ابو عكليكطبيب مدن 

ي30
النسائية و التوليدهيثم مازن احمد جدايهطبيب مدن 

ي31
النسائية و التوليديارا وجيه الروسانطبيب مدن 

ي32
النسائية و التوليديونس علي يونس الرواشدهطبيب مدن 
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ن  )اسماء االطباء  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف حسب 2022دورة تموز - المسموح لهم التقدم   المتحان قبول االقامة الشفوي  (العاملي 

المواعيد و االماكن المرفقة

مكتب مدير التدريب الفني و التخطيط 

  الساعة العاشرة صباحا2022-5-29يوم االحد 

التخصصاالسم*ت

االذنيةاسامه سليمان فالح التي   خدمات طبية1

االذنيةصالح محمد علي الصياديخدمات طبية2

االذنيةعماد عطاهلل فالح شياب خدمات طبية3

االذنيةيزن ابراهيم اسماعيل الجبارات خدمات طبية4

ي1
االذنيةابرار موسى عقيل الروابدهطبيب مدن 

ي2
االذنيةاحمد باسل فيصل عبيداتطبيب مدن 

ي3
االذنيةحمزه محمد عبدالكريم الشرعطبيب مدن 

ي4
االذنيةروان غسان زكي النمريطبيب مدن 

ي5
االذنيةسالم عطاهلل علي الجعافرهطبيب مدن 

ي6
االذنيةصبا حسين سلمي برهمطبيب مدن 

ي7
االذنيةفرح نايل محمد المدادحهطبيب مدن 

ي8
االذنيةالنا علي داود العبوسطبيب مدن 

ي9
االذنيةلؤي علي محمد اليمانيطبيب مدن 

ي10
االذنيةمجد اسامه خالدطبيب مدن 

ي11
االذنيةناصر احمد عواد القهيويطبيب مدن 

ي12
االذنيةيقين محمود رجاهللاطبيب مدن 

مكتب عطوفة المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية 

 الثامنة صباحا2022-5-30يوم االثنين 

التخصصاالسم*ت

ي1
جراحه المسالك احمد عبدهللا غديفان البدارينطبيب مدن 

ي2
ي عيىسطبيب مدن 

جراحه المسالك احمد مصطف  محمد بن 

ي3
جراحه المسالك احمد هاشم مشعل العوداتطبيب مدن 

ي4
جراحه المسالك احمد وائل عبدالرزاق الذنيباتطبيب مدن 

ي5
جراحه المسالك اسامه محمد طه المحارمهطبيب مدن 

ي6
يطبيب مدن 

ي احمد الماردين 
جراحه المسالك انس عون 

ي7
جراحه المسالك انس يونس محمد ابو محفوظطبيب مدن 

ي8
ي ميخائيل حدادينطبيب مدن 

جراحه المسالك باسل هان 

ي9
جراحه المسالك زيد محمد عواد القضاهطبيب مدن 

ي10
جراحه المسالك سفيان فواز عبدالحافظطبيب مدن 

ي11
جراحه المسالك سمي  مني  محمد مطي طبيب مدن 

ي12
ي عبدالرحمنطبيب مدن 

جراحه المسالك عبدالكريم محمود بن 

ي13
جراحه المسالك عمر جهاد عبدالحليم الصماديطبيب مدن 

ي14
جراحه المسالك غيث مصلح محمد الذنيباتطبيب مدن 

ي15
جراحه المسالك ليث محمد شطناويطبيب مدن 

ي16
جراحه المسالك محمد ابراهيم احمد الشوبكيطبيب مدن 

ي17
مطبيب مدن  جراحه المسالك محمد حسي   موىس بي 

ي18
جراحه المسالك محمد كمال زامل السليحاتطبيب مدن 

ي19
جراحه المسالك محمد نعيم عقله نصي طبيب مدن 

ي20
جراحه المسالك محمود عالء الدين محمود الغزاويطبيب مدن 

ي21
جراحه المسالك مروان سالم عبدهللا الواكدطبيب مدن 

ي22
جراحه المسالك نارص جير امي   الصالحطبيب مدن 

ي23
جراحه المسالك يزن مني  ابراهيم ابو علوشطبيب مدن 
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ن  )اسماء االطباء  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف حسب 2022دورة تموز - المسموح لهم التقدم   المتحان قبول االقامة الشفوي  (العاملي 

المواعيد و االماكن المرفقة

مكتب عطوفة المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية 

 التاسعة صباحا2022-5-30يوم االثنين 

التخصصاالسم*ت

جراحة العظام حمزه محمد مضحي ابو هالله خدمات الطبية1

جراحة العظام خالد متعب مسعف السليحات خدمات الطبية2

جراحة العظام عماد شاهر حسي   الشهاب خدمات الطبية3

جراحة العظام عمار حسي   عبدهللا الصالحات خدمات الطبية4

جراحة العظام معاذ اسحق عبدهللا ابو فارس خدمات الطبية5

ي1
جراحة العظاماحمد يونس عبدهللا الزياديطبيب مدن 

ي2
جراحة العظاماسامه جودت خليل كنعانطبيب مدن 

ي3
جراحة العظامبشر ماهر فتحي الغاليينيطبيب مدن 

ي4
جراحة العظامبهاء بالل رضوانطبيب مدن 

ي5
جراحة العظامحذيفه عمر عبدالعزيز الزعبيطبيب مدن 

ي6
جراحة العظامحسام كايد محمد سالمهطبيب مدن 

ي7
جراحة العظامزيد زهير محمد الكرديطبيب مدن 

ي8
جراحة العظامزيد سمير جبرطبيب مدن 

ي9
جراحة العظامسعود محمد سعود الفايزطبيب مدن 

ي10
جراحة العظامسند حاتم محمد القواسميطبيب مدن 

ي11
جراحة العظامطارق خالد علي الزعبيطبيب مدن 

ي12
جراحة العظامعبد هللا صالح محمود درادكهطبيب مدن 

ي13
جراحة العظامعبد هللا فهد سعد الدين البوابطبيب مدن 

ي14
جراحة العظامعمرو خالد القطاونهطبيب مدن 

ي15
جراحة العظامفيصل حسين الخريشاطبيب مدن 

ي16
جراحة العظاممحمد ابراهيم فارس الشقرانطبيب مدن 

ي17
جراحة العظاممحمد احمد فارس القيسيطبيب مدن 

ي18
جراحة العظاممحمد عارف عايد ذيبطبيب مدن 

ي19
جراحة العظاممحمد لطفي راضيطبيب مدن 

ي20
جراحة العظاممعاذ محمد كايد المحمودطبيب مدن 

ي21
جراحة العظامهشام احمد السالماتطبيب مدن 

ي22
جراحة العظاموصفي محمد ربابعهطبيب مدن 

ي23
جراحة العظامياسمين وليد أحمد فودهطبيب مدن 

ي24
جراحة العظاميزن نجيب مصطفى توفيقطبيب مدن 

مكتب عطوفة المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية 

 العاشرة صباحا2022-5-30يوم االثنين 

التخصصاالسم*ت

ي1
ي عامرطبيب مدن 

جراحه االعصاب اباء عبدهللا عبد بن 

ي2
جراحه االعصاب علي راتب حسن الزبيديطبيب مدن 

ي3
جراحه االعصاب محمود زهي  محمود عبيداتطبيب مدن 
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ن  )اسماء االطباء  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف حسب 2022دورة تموز - المسموح لهم التقدم   المتحان قبول االقامة الشفوي  (العاملي 

المواعيد و االماكن المرفقة

مكتب مدير مستشفى الحسين

  الساعة الثامنة  صباحا 2022-5-30يوم االثنين

االختصاصاالسم*ت

ي1
طب االطفال ابراهيم خليل السكارنهطبيب مدن 

ي2
طب االطفال اسراء عامر يوسف الزبونطبيب مدن 

ي3
طب االطفال امال صادق محمود ابو صفططبيب مدن 

ي4
طب االطفال بلقيس محمود امين المناصيرطبيب مدن 

ي5
طب االطفال تسنيم محمد خليل الياصجينطبيب مدن 

ي6
طب االطفال جهينه خالد عبدالكريم هزايمهطبيب مدن 

ي7
طب االطفال داليا جواد سليمان حواشينطبيب مدن 

ي8
طب االطفال دعاء فوزي محمد عبدهطبيب مدن 

ي9
طب االطفال راشد حسين اسماعيل ابو زيدطبيب مدن 

ي10
طب االطفال ربا فراس عقيل الدويريطبيب مدن 

ي11
طب االطفال ربى محمد جميل الصماديطبيب مدن 

ي12
طب االطفال رنا عبدالحميد النجاداطبيب مدن 

ي13
طب االطفال رناد زكريا زهدي احمد سلمانطبيب مدن 

ي14
طب االطفال ساره يوسف محمد الهمالنطبيب مدن 

ي15
طب االطفال سامي نادر عبدالحليم الهشلمونطبيب مدن 

ي16
طب االطفال شذى محمود عيسى العدوانطبيب مدن 

ي17
طب االطفال شرف فيحان ناصر العيطانطبيب مدن 

ي18
طب االطفال عبدالرحمن صخر احمد الخصاونهطبيب مدن 

ي19
طب االطفال عبدهللا اسماعيل الصماديطبيب مدن 

ي20
طب االطفال عبدهللا جمال عبابنهطبيب مدن 

ي21
طب االطفال عمر جاسر يوسف كفايهطبيب مدن 

ي22
طب االطفال فرح قاسم محمد ابو رميلهطبيب مدن 

ي23
طب االطفال فرح محمد نور البيطارطبيب مدن 

ي24
طب االطفال لين صادق عبدالرزاق العلوانطبيب مدن 

ي25
طب االطفال نسرين يوسف مصطفى عشاطبيب مدن 

ي26
طب االطفال نور خالد احمد ابو قرانطبيب مدن 

ي27
طب االطفال هبه احمد عبدالنعيم عماويطبيب مدن 

ي28
طب االطفال هبه نضال اديب الحدادينطبيب مدن 

ي29
طب االطفال هدى علي حسين عتومطبيب مدن 

ي30
طب االطفال ياسمين احمد عبدهللا مسامحطبيب مدن 

ي31
طب االطفال يقين احمد محمد البريزاتطبيب مدن 

ي32
طب االطفال يوسف ماهر احمد العبدطبيب مدن 
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ن  )اسماء االطباء  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف حسب 2022دورة تموز - المسموح لهم التقدم   المتحان قبول االقامة الشفوي  (العاملي 

المواعيد و االماكن المرفقة

مكتب المساعد للشؤون الطبية و طب االقاليم 

  الساعة الثامنة صباحا2022-5-30يوم االثنين

التخصصاالسم*ت

ي خدمات طبية1 طب االرسهسحر موىس صالح الزعنر

طب االرسهساره محمود احمد عالونه خدمات طبية2

ي1
ي عيىسطبيب مدن 

طب االسره ابتهال عاكف صالح بن 

ي2
طب االسره اسيل صالح علي العفيشاتطبيب مدن 

ي3
طب االسره ايات سامي حسي   العنانزهطبيب مدن 

ي4
طب االسره بتول خلدون عبد الكريم القضاهطبيب مدن 

ي5
 العليطبيب مدن 

طب االسره دعاء محمد مصطف 

ي6
طب االسره ربا عدنان فايز محافظهطبيب مدن 

ي7
طب االسره ساره حسي   زعل المعايطهطبيب مدن 

ي8
طب االسره سحر صقر احمد الخوالدهطبيب مدن 

ي9
طب االسره سهر محمد سليمان يونسطبيب مدن 

ي10
طب االسره شذى عماد محمود عبابنهطبيب مدن 

ي11
طب االسره صالح عادل صالح العبدالالتطبيب مدن 

ي12
ي  عيىسطبيب مدن 

طب االسره عهد عادل يحن  بن 

ي13
طب االسره مثن  محمد ناجح المقدادطبيب مدن 

ي14
طب االسره محمود ماجد عبدالعزيز عبابنهطبيب مدن 

ي15
طب االسره مهند يوسف حسي   العلوانطبيب مدن 

ي16
طب االسره ميار محمد موىس االطرشطبيب مدن 

ي17
ي دوميطبيب مدن 

طب االسره هاجر خالد علي بن 

ي18
طب االسره هبه قاسم محمد ابو ارميلهطبيب مدن 

ي19
يطبيب مدن  طب االسره وعد عدنان يوسف الزعنر

ي20
طب االسره والء يوسف مصطف  المدللطبيب مدن 

التخصصاالسم*ت

ي1
يطبيب مدن 

 
طب الطوارئادم رضوان عبدهللا الف

ي2
عطبيب مدن  طب الطوارئخالد محمد عبدهللا الرسر

ي3
طب الطوارئزيد سمي  شحاده طمراويطبيب مدن 

ي4
طب الطوارئسالم محمد سالم العليطبيب مدن 

ي5
طب الطوارئطارق قاسم علي الجديطبيب مدن 

ي6
طب الطوارئفرح فاضل محمد الغرايبهطبيب مدن 

ي7
مانطبيب مدن  طب الطوارئليث زاهي عبدهللا الرسر

ي8
طب الطوارئمحمد ظاهر حسن عبدالوهابطبيب مدن 

ي9
يطبيب مدن  عنر

طب الطوارئمرام مهيوب رسحان سيف الرسر

ي10
طب الطوارئمعن وجدي محمود العمايرهطبيب مدن 

ي11
طب الطوارئمني  محمد انور مني  التميميطبيب مدن 

ي12
طب الطوارئهمام نايف عقيل الرماضنهطبيب مدن 

ي13
طب الطوارئيارس هاشم محمد غرايبهطبيب مدن 

التخصصاالسم*ت

ي1
طب الطيران محمد بن سالم بن خميس الشيديطبيب مدن 
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ن  )اسماء االطباء  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف حسب 2022دورة تموز - المسموح لهم التقدم   المتحان قبول االقامة الشفوي  (العاملي 

المواعيد و االماكن المرفقة

مكتب المساعد للشؤون الطبية و طب االقاليم 

  الساعة العاشرة  صباحا2022-5-30يوم االثنين

التخصصاالسم*ت

ي1
االحياء الدقيقة/طب المختبراترحمه حمد عطيه حموده طبيب مدن 

ي2
المناعه/طب المختبرات مختبراتمحمد محمود سليمان طبيب مدن 

مكتب المساعد للشؤون الطبية و طب االقاليم 

  الساعة العاشرة  صباحا2022-5-30يوم االثنين

التخصصاالسم*ت

ي1
التأهيل والطب الطبيعيعمار عدنان حسن الشرمان طبيب مدن 

ي2
التأهيل والطب الطبيعيمحمد مازن جميل القميريطبيب مدن 
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