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 :تعليمات امتحان قبول االقامة الشفوي

 نانـــقسم االس - ينــمستشفى الحس - : مدينة الحسين الطبيةموقع االمتحان. 

 عدم ادخال الهواتف النقالة والكتب والحقائب. 

 احضار الهوية الشخصية او جواز السفر لغير االردنيين. 

 ابراز شهادة مطعوم كورونا وااللتزام بالتباعد والكمامات. 

  بنصف ساعةوالحضور قبل الموعد  باللباس الرسميالتقيد. 

 ادناه: بالجداولكما هو مبين  التقيد باالسماء والمواعيد 

 

 

 صباحا10.30 الساعة صباحا 9.30الساعة  صباحا 8.00  الساعة *

 امراض وجراحة اللثـــة المعالجه التحفظية نان االطفالــطب اس 29/5/2022االحد 

 ----- نانــتقويم االس االستعاضات )التركيبات( السنية 30/5/2022االثنين 

 ------ المعالجة اللبيـــة جراحة الفم والوجه والفكين 31/5/2022 ثالثاءال
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 طب اسنان االطفال

 موقع وموعد االمتحان الشفوي التخصص المطلوب االســـــم *

  االطفالطب اسنان  اسيل وضاح روحي التكروري  .1

موقع االمتحان: مدينة الحسين الطبية - 
.قسم االســـنان -مستشفى الحســين   

 
 االحد 2022/5/29

 
 صباحا 8:00الساعة  

 طب اسنان االطفال افنان موسى محمد المحمود  .2

 طب اسنان االطفال امل عمر عبدالعزيز الشوفيين  .3
 طب اسنان االطفال دعاء حميدان زارع الشعث  .4

 طب اسنان االطفال ساندرا مهند عيسى الصناع   .5

 طب اسنان االطفال عال طارق محمد المومني  .6

 طب اسنان االطفال لينا عبدالعزيز ابراهيم ابو جميل  .7

 طب اسنان االطفال مجده سري "محمد سعيد" ابو زعرور  .8
 طب اسنان االطفال ميرا خلدون يوسف سالم  .9

 

 التحفظية المعالجة

 موقع وموعد االمتحان الشفوي التخصص المطلوب مـــاالس *

موقع االمتحان: مدينة الحسين الطبية -  المعالجه التحفظيه احمد صالح مصلح المعبدي  .1
.قسم االســـنان -مستشفى الحســين   

 
 االحد 2022/5/29

 
 الساعة  9:30 صباحا

 المعالجه التحفظيه بدور حسام الدين محمد بدير  .2

 المعالجه التحفظيه تسنيم عبدهللا احمد عساف   .3

 المعالجه التحفظيه داليا احمد رجب الجالودي  .4

 المعالجه التحفظيه سامح كمال عبدالفتاح خشان  .5
 المعالجه التحفظيه عبدالمجيد محمد اسماعيل درويش  .6

 المعالجه التحفظيه عبير باسل محمد محمد   .7

 المعالجه التحفظيه مجاهد علي مجاهد الغنميين  .8

 المعالجه التحفظيه ميس سليمان حسين بني بكر  .9

 المعالجه التحفظيه نجود خالد مطلق الشرايعه   .10
 المعالجه التحفظيه نواف الحسين مرعي نوري السيد  .11

 

 ةامراض وجراحة اللث

 موقع وموعد االمتحان الشفوي التخصص المطلوب االســـــم *

ةامراض وجراحة اللث القطاونهحذيفه محمد فايز   .1 موقع االمتحان: مدينة الحسين الطبية -  

.قسم االســـنان -مستشفى الحســين   
 

 االحد 2022/5/29
 

 الساعة  10:30 صباحا

ةامراض وجراحة اللث دعاء علي هالل البقوم  .2  

ةامراض وجراحة اللث علي محمد حامد الخريشه  .3  
ةوجراحة اللثامراض  لين رائد محمد الحواري   .4  

ةامراض وجراحة اللث محمد صالح سليم ابو سبيت   .5  

ةامراض وجراحة اللث مشاري ابراهيم مشاري المشاري  .6  

ةامراض وجراحة اللث هال محمود حسن النجار   .7  
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 االستعاضات )التركيبات( السنية

 موقع وموعد االمتحان الشفوي التخصص المطلوب االســـــم *

موقع االمتحان: مدينة الحسين الطبية -  االستعاضات )التركيبات( السنية محمد الشقيراتجواهر محمود   .1
.قسم االســـنان -مستشفى الحســين   

 
 االثنين 2022/5/30

 
 صباحا 8:00الساعة  

 االستعاضات )التركيبات( السنية ريم بركات يوسف زلوم  .2

 السنيةاالستعاضات )التركيبات(  سعاد سميح فهمي الخطيب  .3

 االستعاضات )التركيبات( السنية سعد حميد ارحيل الشمري  .4

 االستعاضات )التركيبات( السنية سيف حمدان علي الزريقات  .5
 االستعاضات )التركيبات( السنية قتيبه عوده محمد عوده  .6

 االستعاضات )التركيبات( السنية مالك صامد عبدهللا القضاه   .7

 االستعاضات )التركيبات( السنية نور توفيق محمود السعد  .8

 

 تقويم االسنان

 موقع وموعد االمتحان الشفوي التخصص المطلوب االســــم *

 تقويم االسنان اسيل احمد سليمان بطايحه   .1

موقع االمتحان: مدينة الحسين الطبية - 

.قسم االســـنان -مستشفى الحســين   
 

 االثنين 2022/5/30
 

 صباحا 9:30الساعة  

 تقويم االسنان ايمان عدنان حسين السعادات  .2

 تقويم االسنان بشر فالح صالح حسين   .3

 تقويم االسنان جاد منير عايد الدقم  .4

 تقويم االسنان جهاد عبدالرحمن سليمان القطامين  .5
 تقويم االسنان حال علي حسين عبيدات   .6

 تقويم االسنان حنين خليل ابراهيم نصار   .7

 تقويم االسنان ديانا مجدي المغربي   .8

 تقويم االسنان ديما عبدهللا موسى ملكاوي   .9

 تقويم االسنان زيد منهل سليمان الرشدان   .10
 تقويم االسنان ساره زيد زهير كحاله    .11

 تقويم االسنان سرى محمد عمر مصطفى   .12

 تقويم االسنان شروق وسيم غالب عبدهللا القلقيلي  .13

 تقويم االسنان فرح مأمون لطفي خنفر   .14

 تقويم االسنان فوز عبدهللا سالمه العطوي   .15
 تقويم االسنان لجين عايد حمود السميران  .16

 تقويم االسنان لين احمد مصطفى سماره   .17

 تقويم االسنان محمد ذوقان سليم مساعده   .18

 تقويم االسنان محمد يحيى ارحيم الشلقان   .19
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 الفم والوجه والفكينجراحة 

 موقع وموعد االمتحان الشفوي التخصص المطلوب مـــــاالس *

 جراحة الفم والوجه والفكين خالد محمد عرفان عرفه  .1
 -مدينة الحسين الطبية : موقع االمتحان

 قسم االســـنان. -مستشفى الحســين 

 31/5/2022الثالثاء 

 صباحا 8.00الساعة  

 

 جراحة الفم والوجه والفكين عكيله دعاء شعبان عبدالرازق  .2

 جراحة الفم والوجه والفكين رزان خالد يوسف الشماسنه  .3

 جراحة الفم والوجه والفكين رهام عدنان عبدالرحمن جري  .4

 جراحة الفم والوجه والفكين سباتيني جهاد جورج سمور  .5

 جراحة الفم والوجه والفكين سجى سمير سعود مزيد  .6

 جراحة الفم والوجه والفكين عبدهللا البجاديعبدهللا محمد   .7

 جراحة الفم والوجه والفكين محمد طالب احمد السويطي  .8

 جراحة الفم والوجه والفكين يعرب عبدهللا يوسف عبيدات  .9

 

 

 المعالجة اللبيــــة

 موقع وموعد االمتحان الشفوي التخصص المطلوب االســـم *

  المعالجة اللبية خالد وليد عبداللطيف الصادق  .1

 -مدينة الحسين الطبية : موقع االمتحان

 قسم االســـنان. -مستشفى الحســين 

 31/5/2022الثالثاء 

 صباحا 09:3الساعة  

 المعالجة اللبية دانا عمر اسماعيل خليل يونس   .2

 المعالجة اللبية ديما رائد فرحان السمردلي  .3

 اللبيةالمعالجة  دينا محمد عزام طاهر مسمار  .4

 المعالجة اللبية عبدهللا حمدهللا عبدهللا الهودليي  .5

 المعالجة اللبية فرح طالب محمود رزق   .6
 المعالجة اللبية مايا عبداالله  العلي الصمادي  .7

 المعالجة اللبية محار فتحي محمد الصوالحه  .8

 المعالجة اللبية محمد صالح ابراهيم الشريف  .9

 المعالجة اللبية العطويمهند عطاهلل سليم   .10

 المعالجة اللبية مي عالء الدين فاروق كمركجي  .11
 المعالجة اللبية نور وائل محمد احسان الغنمه  .12

 المعالجة اللبية هتان محمد عمر با اسماعيل  .13
 

 

 

=================== 


