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مكتب المساعد لشؤؤن مدينة الحسي   الطبية 
الساعة التاسعة صباحا 

الجراحة العامة 

التخصصاالسمالرتبة

يالخدمات الطبيه الملكيه 
ي محمد المومب  الجراحة العامةاحمد عبدالنب 

الجراحة العامةبهاء بسام محمود الزواهرةالخدمات الطبيه الملكيه 

الجراحة العامةحازم يونس مسعف سليحاتالخدمات الطبيه الملكيه 

ي
الجراحة العامةابراهيم فضل حافظ الخطيباردن 

ي
الجراحة العامةاحمد يوسف عارف حميدياردن 

ي
يحياردن  الجراحة العامةاسيل ارشيد محمد المستر

ي
الجراحة العامةاالء فايز عبدهللا خزاعلهاردن 

ييمنيه الجراحة العامةايمان صالح عبدهللا البشتر

ي
الجراحة العامةايهم امجد حامد الرقاداردن 

ي
الجراحة العامةتقوى خلدون تركي ابو سالماردن 

ي
الجراحة العامةحسن الرحابنه" محمد امير "حسن اردن 

ي
الجراحة العامةديمه عبدالرزاق عربياتاردن 

ي
الجراحة العامةرناد ابراهيم محمد خطاطبهاردن 

ي
الجراحة العامةسلسبيل موىس محمد الفزاعاردن 

ي
الجراحة العامةسيف الدين معتر  ابراهيم الزاملاردن 

ي
وق نواف العوداتاردن  الجراحة العامةشر

ي
ي هلسهاردن  الجراحة العامةطارق سمتر متر

ي
ياردن 

ي هان 
الجراحة العامةعبد هللا احمد عبد بن 

ي
الجراحة العامةعدي عارف منور السعايدهاردن 

ي
الجراحة العامةعمر حافظ مصطف  بشناقاردن 

ي
الجراحة العامةعمر محمد ياسير  منصوراردن 

ي
الجراحة العامةفاطمه محمد علي االشتراردن 

ي
ايعهاردن  الجراحة العامةلجير  مشهور مطلق الشر

ي
الجراحة العامةمالك سعود حسير  العرموطياردن 

ي
الجراحة العامةمحمد احمد فارس القيسياردن 

ي
الجراحة العامةمحمد رائد احمد  القضاهاردن 

ي
الجراحة العامةمحمد نرص الذياباتاردن 

ي
الجراحة العامةمحمد نور تيستر ورداتاردن 

ي
الجراحة العامةمحمد وائل فاروق صب لي  اردن 

ي
الجراحة العامةمعتصم علي الصوالحهاردن 

ي
الجراحة العامةمكسيم مصباح القسوساردن 

ي
ي سليحاتاردن 

الجراحة العامةمهدي سليمان حسن 

الساعة الحادية عشر  صباحا 
جراحة المسالك 

التخصصاالسمالرتبة

ي
جراحة المسالكاحمد موفق نارص دحادحهاردن 

ي
جراحة المسالكانس غسان محمد حسونهاردن 

ي
جراحة المسالكباسل نبيل عبدالكريم القضاةاردن 

ي
جراحة المسالكطارق علي سالم الضموراردن 

ي
جراحة المسالكطالل عبدالرزاق سليمان موىساردن 

ي
جراحة المسالكعصام معتصم محمود بطاينهاردن 

ي
جراحة المسالكفارس صفوان محمد ابوشايااردن 

ي
ي ملحماردن 

جراحة المسالكمعاذ محمد سالم بن 

ي
جراحة المسالكنديم عبدالنارص محمد الشنيقاتاردن 

1

http://www.csb2.gov.jo./govdoc/


ي و الصيدلة  ي- اسماء المسموح لهم التقدم االمتحان قبول االقامة الشفوي  - الطب البشر
 
2023دورة كانون الثان

ي
جراحة المسالكيزن منتر ابراهيم ابو علوشاردن 

ي
ياردن 

جراحة المسالكيوسف عبدالمجيد المومن 

الساعة الثانية عشر ظهرا 

جراحة الدماغ واالعصاب

التخصصاالسمالرتبة

ي عامرالخدمات الطبيه الملكيه 
جراحة الدماغ واالعصابرعد بسام ابراهيم بب 

ي
جراحة الدماغ واالعصابحسام الدين جرار عطيهاردن 

ي
جراحة الدماغ واالعصابخالد بسام عايد الحاللقهاردن 

ي
جراحة الدماغ واالعصابضاري محمد علي الشمرياردن 

مكتب رئيس دائرة الباطنية العامة 
 الحسي   

ادارة مستشف 
الساعة الثامنة صباحا 

الباطنيه العامه

التخصصاالسمالرتبة

اتالخدمات الطبيه الملكيه  الباطنيه العامهمحمد سالم ابراهيم الشقي 

ي
ياردن 

الباطنيه العامهابراهيم خليل ابراهيم التيجان 

ي
الباطنيه العامهابراهيم زهتر يحنر الصعيدياردن 

ي
الباطنيه العامهابراهيم محمد ابراهيم الحوامدهاردن 

ي
الباطنيه العامهاحمد خالد برهوماردن 

ي
الباطنيه العامهاشاء شوكت عوض منصوراردن 

ي
ي خريساتاردن  الباطنيه العامهاسيل شاكر ناج 

ي
اق بشتر عربياتاردن  الباطنيه العامهاشر

ي
الباطنيه العامهانس محمد شطناوياردن 

ي
الباطنيه العامهايهاب محمد عايد رمضاناردن 

ي
الباطنيه العامهباسل سالم السيد السيايدةاردن 

ي
الباطنيه العامهجريس نبيل دبابنهاردن 

ي
الباطنيه العامهحسير  هالل احمد الصمادياردن 

ي
الباطنيه العامهحنان موىس عيس المناصتراردن 

ي
الباطنيه العامهداليا محمد البلبلاردن 

ي
يلاردن  الباطنيه العامهدينا عثمان محمود جت 

ي
الباطنيه العامهراما انور نصار الدحابرهاردن 

ي
الباطنيه العامهرن  خالد محمد حسير اردن 

ي
ياردن 

الباطنيه العامهرغد حازم احمد الشج 

ي
الباطنيه العامهرند مفلح امير  الجراحاردن 

ي
الباطنيه العامهروان عمر موىس القصاصاردن 

ي
الباطنيه العامهسبا قاسم علي الحموداردن 

ي
الباطنيه العامهسح  مهند بطاينهاردن 

ي
ين حسير  محمد عضيباتاردن  الباطنيه العامهستر

ي
الباطنيه العامهسيف احمد الشلولاردن 

ي
الباطنيه العامهطارق عزيز محمد سالمهاردن 

ي
الباطنيه العامهعمر احمد صالح العوداتاردن 

ي
الباطنيه العامهعمر سالم سالمير  المرياردن 

ي
الباطنيه العامهعون ابراهيم سعيد الرياالتاردن 

ي
الباطنيه العامهفرح صايل الجبوراردن 

ي
الباطنيه العامهفهد حاتم حمدي اماناردن 

ي
الباطنيه العامهقاسم محمد عطيه العبد الرزاقاردن 

ي
الباطنيه العامهكنان عبدالنارص محمد سعيداردن 

ي
الباطنيه العامهليانا احمد محمد الحيارياردن 

ي
الباطنيه العامهليث محمد احمد طنشاردن 

ي
الباطنيه العامهلير  عارف طارق الخالدياردن 

ي
ياردن  الباطنيه العامهمحمد عبد الملك احمد الزعن 

ي
الباطنيه العامهمحمد عبدالحكيم محمد الحاللمهاردن 

ي
الباطنيه العامهمحمد عبدالرزاق محمد العموشاردن 

ي
الباطنيه العامهمحمد مجدي يوسف خمايسهاردن 

ي
الباطنيه العامهمحمود جمال محمد الهياجنهاردن 

ي
الباطنيه العامهمحمود عالء الدين محمود الغزاوياردن 

ي
الباطنيه العامهمفيد تيستر السالماتاردن 
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ي
الباطنيه العامهمنيه لؤي سعيد السلطياردن 

ي
الباطنيه العامهنتالي عبدالحكيم الحسباناردن 

ي
يف حسير اردن  الباطنيه العامهنور حيدر محمد شر

مكتب مدير مستشف  الملكة رانيا لالطفال 
الساعة الثامنة صباحا 

طب االرسة 

التخصصاالسمالرتبة

ي
طب االرسه االء صالح عبدهللا خريساتاردن 

ي
طب االرسه ايمان محمد الرفاعياردن 

ي
طب االرسه بيان محمود محمد النعيمياردن 

ي
 احمد محمد الهامياردن 

طب االرسه حنير 

ي
طب االرسه داليا جواد سليمان حواشير اردن 

ي
طب االرسه رن  محمد العمرواردن 

ي
طب االرسه رند فتحي ابراهيم عضايلهاردن 

ي
ياردن  طب االرسه رهف علي محمود العت  

ي
طب االرسه سالم عبدالرؤوف سالم محمداردن 

ي
طب االرسه سلسبيال عماد سليمان الدهوناردن 

ي
ياردن 

طب االرسه شذى فؤاد عبدالعزيز المومن 

ي
طب االرسه شهد فوزي سليمان السعوداردن 

ي
طب االرسه عروب احمد علي العسولياردن 

ي
طب االرسه عرين ابراهيم محمد حرباردن 

ي
طب االرسه لما بركات الزبناردن 

ي
طب االرسه ليل عامر خليل عبابنهاردن 

ي
طب االرسه مرح بسام مكاحلهاردن 

ي
طب االرسه هبه كمال ذنيباتاردن 

طب الطوارئ

التخصصاالسمالرتبة

طب الطوارئصالح محمد احمد الحمايدهالخدمات الطبيه الملكيه 

ي عامرالخدمات الطبيه الملكيه 
طب الطوارئعامر سامي احمد بب 

طب الطوارئمعتصم محمد سعيد علي الصمادىالخدمات الطبيه الملكيه 

ي
 
طب الطوارئاسيل عادل عايد الدويرياردن

ي
 
طب الطوارئاالء موىس عايش ابو الريشاردن

ي
 
طب الطوارئحذيفه يوسف عبدهللا الجوارنهاردن

ي
 
طب الطوارئصهيب عمر مصطف  العمرياردن

ي
 
طب الطوارئضياء الدين مني  عقيلاردن

ي
 
طب الطوارئعلي محمد ابراهيم الشياباردن

طب الطوارئغنيمه عرفان غانمعراقية

ي
 
طب الطوارئفادي محمد جمال ابو سلاردن

ي
 
طب الطوارئفارس عبداالله عوض الفراجاردن

ي
 
طب الطوارئفارس غسان عبد القادر ذياباردن

ي
 
ياردن طب الطوارئفرح محمد زكي محمد البحي 

ي
 
طب الطوارئمحمد سمي  احمد صبحي الطالباردن

ي
 
ماناردن طب الطوارئمحمد عبدالمجيد الشر

ي
 
ياردن طب الطوارئمحمد كامل عايد فاضل الزعب 

ي
 
طب الطوارئمحمود محمد محمود يونساردن

ي
 
 محمد علي الصمادياردن

طب الطوارئمصطف 

ي
 
طب الطوارئمعن سليمان معجل الحسامياردن

ي
 
طب الطوارئمهند بسام العدواناردن

ي
 
طب الطوارئهشام محمد عبده التي  اردن

ي
 
طب الطوارئيحب  محمد حسي   الزيوداردن
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ان  طب الطي 

التخصصاالسمالرتبة

ة نضال عمر الحشايكةالخدمات الطبيه الملكيه  ان سمي  طب الطي 

مكتب المساعد للشؤون الطبية و طب االقاليم 
الساعة التاسعة صباحا 

طب و جراحة العيون

التخصصاالسمالرتبة

طب و جراحة العيوناحسان الكريم خليل الزيودالخدمات الطبيه الملكيه 

ي عامرالخدمات الطبيه الملكيه 
طب و جراحة العيونارساء محمد بب 

طب و جراحة العيوناسيل صقر ذياب الطراونهالخدمات الطبيه الملكيه 

طب و جراحة العيوناسيل عبدهللا عطاهلل الحجازينالخدمات الطبيه الملكيه 

طب و جراحة العيونانسام جميل العموشالخدمات الطبيه الملكيه 

طب و جراحة العيونايه هايل توفيق شديفاتالخدمات الطبيه الملكيه 

طب و جراحة العيونبتول عبدالكريم الخطاطبهالخدمات الطبيه الملكيه 

ي الصماديالخدمات الطبيه الملكيه 
طب و جراحة العيونحني   وصف 

طب و جراحة العيوندعاء حسي   محمد القضاهالخدمات الطبيه الملكيه 

طب و جراحة العيونسما غالب عطاهلل المواجدهالخدمات الطبيه الملكيه 

طب و جراحة العيونسند شمسي سالم البواعنهالخدمات الطبيه الملكيه 

طب و جراحة العيونسيف حسي   فالح النوايسهالخدمات الطبيه الملكيه 

طب و جراحة العيونلجي   عماد الحنيطيالخدمات الطبيه الملكيه 

ي طريفالخدمات الطبيه الملكيه 
طب و جراحة العيونمجد محمد بب 

طب و جراحة العيونميس ايمن ابو زيتون الخدمات الطبيه الملكيه 

طب و جراحة العيوننانسي حسن فرحان الفقهاالخدمات الطبيه الملكيه 

طب و جراحة العيونياسمي   ناجح السعايدهالخدمات الطبيه الملكيه 

ي 
طب و جراحة العيونافنان احمد ديب منصوراردن 

ي 
طب و جراحة العيونتسنيم محمد الربابعهاردن 

ي 
طب و جراحة العيونتيماء محمود موىس العوايشهاردن 

ي 
طب و جراحة العيونحسام بسام محمد النوايسهاردن 

ي 
طب و جراحة العيونرغده حازم مصباح سنقرطاردن 

ي 
طب و جراحة العيونرند اخليف محمد العرامير اردن 

ي 
طب و جراحة العيونريم عبدالرحمن ذياباردن 

ي 
طب و جراحة العيونساره احمد رشيد سعادةاردن 

ي 
طب و جراحة العيونساره خالد عمران ابو طوقاردن 

ي 
طب و جراحة العيونسديل خالد القضاهاردن 

ي 
طب و جراحة العيونمحمد بسام النوايسهاردن 

ي 
طب و جراحة العيونمنار سمتر العفيشاتاردن 

ي 
طب و جراحة العيوننوره سامر الرمحياردن 

ي 
طب و جراحة العيونهبه صالح الجراداتاردن 

ي 
ياردن  طب و جراحة العيونهديل يوسف احمد الزعن 

الساعة الحادية عشر صباحا 

االذنية

التخصصاالسمالرتبة

االذنيةبيان محمد رجب المجالي الخدمات الطبيه الملكيه 

االذنيةصوفيا سالم حدادينالخدمات الطبيه الملكيه 

ي حمدالخدمات الطبيه الملكيه 
االذنيةعثمان نايف علي بب 

االذنيةميشه مؤمن سليمان الحديديالخدمات الطبيه الملكيه 

ماوي الخدمات الطبيه الملكيه  االذنيةهيثم خلف عبدهللا الي 

ي
االذنيةامل حسير  يحنر بلتواردن 

ي
فااردن  االذنيةبلقيس هشام نعيم الشر

ي
االذنيةدينا خالد عيس النوافلهاردن 

ي
االذنيةروال خلدون تركي ابو سالماردن 

ي
االذنيةعاليه جميل محمد يوسفاردن 

يمرصية
ا ظاهر الحسين  االذنيةمتر
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2022-11-28االثنير  

مكتب المساعد لشؤؤن مدينة الحسي   الطبية 

الساعة  الثامنة صباحا 
النسائية و التوليد 

التخصصاالسمالرتبة

ي
النسائيه والتوليداحمد فريد مفلح الذيباتاردن 

ي
النسائيه والتوليداالء محمد الرصايرهاردن 

ي
النسائيه والتوليدالهام صالح قدور مانعاردن 

ي
ماناردن  ه احمد محمد الشر النسائيه والتوليدامتر

ي
النسائيه والتوليدايه مازن مسلم الطويلاردن 

ي
النسائيه والتوليدتاال عمر عاشوراردن 

ي
النسائيه والتوليدحنان مسلم علي مراحلهاردن 

ي
 علي احمد هياجنهاردن 

النسائيه والتوليدحنير 

ي
النسائيه والتوليدداليا ماجد خليل الشامياردن 

ي
النسائيه والتوليددانا غسان يوسف اندراوساردن 

ي
النسائيه والتوليددعاء حسن محمد القاسماردن 

ي
ي خليل علياردن  النسائيه والتوليدرانيا ناج 

ي
النسائيه والتوليدرغد انور سعدي العلوىاردن 

ي
ياردن 

النسائيه والتوليدرهف سعيد علي الكسوان 

ي
النسائيه والتوليدرهف محمد ارشيد المحموداردن 

ي
ي عبدهاردن 

النسائيه والتوليدرهف محمد غالب بن 

ي
النسائيه والتوليدريان نادر محمد الصمادياردن 

ي
النسائيه والتوليدساره معن قفطان جويعداردن 

ي
النسائيه والتوليدسميه نايف العيارصهاردن 

ي
النسائيه والتوليدسنابل هايل سعود الفايزاردن 

ي
النسائيه والتوليدشهد خالد عبدالرحيم حمداردن 

ي
النسائيه والتوليدشهد عبدهللا الذنيباتاردن 

ي
النسائيه والتوليدصفاء رائد فواز الحايكاردن 

ي
النسائيه والتوليدعاصم احمد علي جرواناردن 

ي
النسائيه والتوليدعال اكرم شفيق حتاملهاردن 

ي
النسائيه والتوليدعلياء تيستر احمد الشوابكهاردن 

ي
النسائيه والتوليدفارس عزام غالب العمداردن 

ي
النسائيه والتوليدفرح علي رزق الجرايدهاردن 

ي
ي حمداردن 

النسائيه والتوليدلينا عبدهللا ابراهيم بن 

ياوكرانيه
النسائيه والتوليدمارينا فيتالي الطعان 

ي
ار احمد الفقيهاردن  النسائيه والتوليدمحمد رص 

ي
النسائيه والتوليدمحمد فايز زياد مسودياردن 

ي
النسائيه والتوليدمحمد موفق عايد الخويلهاردن 

ي
النسائيه والتوليدمعن علي السواعتراردن 

ي
مير  حابس موىس الزغولاردن  النسائيه والتوليدنتر

ي
ياردن  النسائيه والتوليدهناء زياد احمد عبد النن 

ي
النسائيه والتوليدهناء نعمان محمد حيموراردن 

ي
النسائيه والتوليديزن كمال عطاهلل الشياباردن 

ة صباحا  الساعة العارسر

ات انسجه/طب مختي 

التخصصاالسمالرتبة

اتضياء قاسم هياجنهالخدمات الطبيه الملكيه  انسجه/طب مختي 

اتفرح بالل المبيضي  الخدمات الطبيه الملكيه  انسجه/طب مختي 

اتلينا عمر عبدهللا حموري الخدمات الطبيه الملكيه  انسجه/طب مختي 

ي
اتحمزه حسير  عبدالفتاح  اردن  انسجه/طب مختي 

ي
اتعروبه عبدالمجيد محمود الحباشنهاردن  انسجه/طب مختي 

ي
اتمحمد محمود توفيق غباشنهاردن  انسجه/طب مختي 

الساعة الحادية عشر صباحا 
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التأهيل والطب الطبيعي

التخصصاالسمالرتبة

التأهيل والطب الطبيعيحمزه احمد ربابعهالخدمات الطبيه الملكيه 

ي
 
التأهيل والطب الطبيعيمحمد اسامه ابو سالماردن

مكتب مدير مستشف  الملكة رانيا لالطفال 
الساعة الثامنة صباحا 

التخدير و العناية المركزة

التخصصاالسمالرتبة

التخدير و العناية المركزةتسنيم عماد احمد هناندهالخدمات الطبيه الملكيه 

التخدير و العناية المركزةمعاذ نايف موىس الهوواشهالخدمات الطبيه الملكيه 

ي
التخدير و العناية المركزةاحمد مرص  خريساردن 

ي
ماناردن  التخدير و العناية المركزةايهاب محمود محمد الشر

ي
ساردن  التخدير و العناية المركزةريما هيثم سالم بيت 

ي
التخدير و العناية المركزةزيد عارف مفلح الطالباردن 

ي
التخدير و العناية المركزةسيف الدين محمد فايز الطوافشهاردن 

ي
التخدير و العناية المركزةعمار عبدهللا علي باشدةاردن 

ي
التخدير و العناية المركزةعنان شاهر سعد شطناوياردن 

ي
التخدير و العناية المركزةعيس احمد ابراهيم الغراغتراردن 

ي
ياردن 

التخدير و العناية المركزةمالك بسام محمد المومن 

ي
التخدير و العناية المركزةمحمد عمر محمد عطروزاردن 

ي
التخدير و العناية المركزةمها محمد علي البيايضةاردن 

ي
اس علي الشبولاردن  التخدير و العناية المركزةنت 

ي
التخدير و العناية المركزةيزن محمد شحادهاردن 

الساعة التاسعة صباحا 

طب االطفال

التخصصاالسمالرتبة

طب االطفال يحب  باسم الكساسبهالخدمات الطبيه الملكيه 

ي
طب االطفال االء ابراهيم عبيداتاردن 

ي
طب االطفال انس حسير  حياصاتاردن 

ي
طب االطفال انس خليفه سليمان  الحمدوناردن 

طب االطفال بشاير علي محمد علييمنيه

ي
طب االطفال تاال عمر يوسف ردايدةاردن 

ي
ياردن  طب االطفال حذيفه عمر عبدالعزيز الزعن 

ي
طب االطفال حسام محمد صبحياردن 

ي
طب االطفال حنير  احمد راشداردن 

ي
طب االطفال حنير  عيد شاهير اردن 

ي
طب االطفال حنير  منتر محمد الصباحير اردن 

ي
ي نرصاردن 

طب االطفال دانا محمد بن 

ي
طب االطفال ديمه تحسير  سليمان الحمداردن 

ي
طب االطفال دينا عبدالملك صالح العمرياردن 

ي
طب االطفال رزان موفق الحيارياردن 

ي
طب االطفال رمزي محمد سالم العدواناردن 

ي
طب االطفال رنا ايمن محمد غوانمهاردن 

ي
ياردن 

طب االطفال رهف احمد القريونر

ي
طب االطفال رهف خلدون النوارصهاردن 

ي
طب االطفال رؤى محمد الرصايرهاردن 

ي
طب االطفال سامي نادر عبدالحليم الهشلموناردن 

ي
طب االطفال سمر اياد طهاردن 

ي
طب االطفال عبدهللا شور الزبوناردن 

ي
طب االطفال عبدهللا مازن محمد الدهامير اردن 

ي
ي محمد الحجوجاردن 

طب االطفال فرح لطف 

ي
طب االطفال قيس حسن صالح القضاهاردن 

ي
طب االطفال الرا هشام بدوياردن 

ي
طب االطفال ليما صالح نبهان ابو غوشاردن 

ي
طب االطفال محمد احمد ابراهيم مسلماردن 

ي
طب االطفال محمد نزيه فوزياردن 

ي
 عايد علي الجساراردن 

طب االطفال معتر 

ي
طب االطفال معتصم خالد السليحاتاردن 
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ي
طب االطفال مالك حسير  عبدالرحمناردن 

ي
طب االطفال منار محمود عقله العموشاردن 

ي
طب االطفال نادين معن يوسف حجازيناردن 
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مكتب المساعد للشؤون الطبية و طب االقاليم 
الساعة الثامنة  صباحا 

االشعه التشخيصيه

التخصصاالسمالرتبة

االشعه التشخيصيهاحمد سعد محمد الحياريالخدمات الطبيه الملكيه 

االشعه التشخيصيهبتول فواز رشدي اسحاقاتالخدمات الطبيه الملكيه 

االشعه التشخيصيهرامه سامح عبدالعزيز الرواشدهالخدمات الطبيه الملكيه 

االشعه التشخيصيهرند حسان قاسم الخريساتالخدمات الطبيه الملكيه 

االشعه التشخيصيهساره فايز ذنيباتالخدمات الطبيه الملكيه 

ين محمد المجاليالخدمات الطبيه الملكيه  االشعه التشخيصيهسي 

االشعه التشخيصيهشيماء محمد علي الزغولالخدمات الطبيه الملكيه 

االشعه التشخيصيهصهيب حسي   ابراهيم الصماديالخدمات الطبيه الملكيه 

ي ملحمالخدمات الطبيه الملكيه 
االشعه التشخيصيهعبدالهادي يونس مصطف  بب 

ي الخدمات الطبيه الملكيه  االشعه التشخيصيهعروب محمود خالد الزعب 

االشعه التشخيصيهغدير محمد حسي   ارشيد الخدمات الطبيه الملكيه 

 سمي  مصطف  ابو سمرهالخدمات الطبيه الملكيه 
االشعه التشخيصيهمصطف 

االشعه التشخيصيهيزيد اسماعيل حسن النقرشالخدمات الطبيه الملكيه 

ي
االشعه التشخيصيهاسامه محمد الحاج علياردن 

ي
االشعه التشخيصيهاسيل محمد خليف الرصايرهاردن 

ي
االشعه التشخيصيهباسل فريد عبدالفتاح الرمحياردن 

ي
االشعه التشخيصيهبلقيس زكريا محمود الملكاوياردن 

ي
االشعه التشخيصيهحسير  ايمن حسير  الصمادياردن 

ي
ياردن 

ي هان 
االشعه التشخيصيهخالد وليد عبدالرحيم بن 

ي
االشعه التشخيصيهخنساء علي حسير  العزاماردن 

ي
االشعه التشخيصيهدعاء سمتر خلف البنوياردن 

ي
االشعه التشخيصيهدياال ريمون عواد خورياردن 

ي
ي مفرجاردن 

االشعه التشخيصيهرغد احمد محمد بن 

ي
االشعه التشخيصيهرنيم سامي محمد مقابلةاردن 

ي
االشعه التشخيصيهرهف صقر يوسف الحناحنهاردن 

ي
يزاتاردن  االشعه التشخيصيهزين عبدالهادي سليمان الت 

ي
ي عطااردن 

االشعه التشخيصيهسح  مشهور بن 

ي
االشعه التشخيصيهمصعب محمد نارص شناقاردن 

االشعه العالجيه

التخصصاالسمالرتبة

ي
االشعه العالجيه محمد ناجح حسن العزاماردن 

ة صباحا الساعة العارسر

جراحة العظام

التخصصاالسمالرتبة

جراحة العظاماسامه حسي   محمود الذنيباتالخدمات الطبيه الملكيه 

جراحة العظامبشار سامي محمد مقابله الخدمات الطبيه الملكيه 

جراحة العظامحمزه اسالم نعيم ملحسالخدمات الطبيه الملكيه 

جراحة العظامشجاع يارس محمد جراجره الخدمات الطبيه الملكيه 

اتالخدمات الطبيه الملكيه  جراحة العظاملؤي زياد ابراهيم السمي 

جراحة العظامليث عبدالعزيز الزياداتالخدمات الطبيه الملكيه 

جراحة العظاممحمد عماد عبدالرحمن العساسفهالخدمات الطبيه الملكيه 

جراحة العظاممحمود احمد سالم النوافلهالخدمات الطبيه الملكيه 

جراحة العظاممؤيد احمد محمد طلفاحالخدمات الطبيه الملكيه 

جراحة العظاموسام محمد الرواشده الخدمات الطبيه الملكيه 

ي
جراحة العظاماحمد خرص  عبدالفتاح شاهير اردن 

ي
جراحة العظاماحمد رامي نرصت نارصاردن 

ي
ي عبدهللا حامداردن 

ر
جراحة العظاماحمد صدق

ي
جراحة العظاماحمد مشهور احمد العسافاردن 

ي
جراحة العظاماسامه ابراهيم حامد الجبوراردن 

ي
جراحة العظامطراد سليمان فياض المساعيداردن 

ي
جراحة العظامعبدالرحمن احمد عبدهيمب 
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ي
جراحة العظامعدي عارف محمد الطناشاردن 

ي
جراحة العظامعمر سليمان الزبوناردن 

ي
جراحة العظامغيث عبدالقادر رشيد ابو العنير اردن 

ي
ياردن 

 
جراحة العظاممحمد شكري يوسف الق

ي
ماناردن  جراحة العظاممحمود منتر محمود الشر

ي
جراحة العظاممعتر  يوسف ابراهيم نادياردن 

مكتب رئيس دائرة الباطنية العامة 
 الحسي   

ادارة مستشف 
ة صباحا  الساعة العارسر

طب النفسي

التخصصاالسمالرتبة

الطب النفسياسامه عبدهللا شوتر الخدمات الطبيه الملكيه 

ي 
الطب النفسيايه احمد علي طلفاحاردن 

ي 
الطب النفسيأكثم صايل سالم قندحاردن 

ي 
ين سلطان محمد الفزاعاردن  الطب النفسيتشر

ي 
الطب النفسيتفر يوسف مصطف  زغولاردن 

ي 
الطب النفسيدانة محمد عليان ابو شقتراردن 

ي 
ي باير السليماناردن 

الطب النفسيريما عون 

ي 
الطب النفسيعمار سامي سالمه عبيداتاردن 

ي 
الطب النفسيعمار سعاده عبدالرحيم ابو سعادهاردن 

ي 
هاردن  الطب النفسيفرح محمد احمد ابو سمتر

ي 
الطب النفسييزن عبدهللا عيس الكايداردن 

الساعة الحادية عشر صباحا

الجلدية

التخصصاالسمالرتبة

يالخدمات الطبيه الملكيه 
 
الجلديةحسن يوسف العجلون

الجلديةعبدالرحمن محمد بزبزالخدمات الطبيه الملكيه 

الجلديةغيث احمد العمريالخدمات الطبيه الملكيه 

الجلديةفارس عبدهللا حمدهللا الشاعرالخدمات الطبيه الملكيه 

الجلديةليث صالح عبدهللا الطراونه الخدمات الطبيه الملكيه 

يالخدمات الطبيه الملكيه  الجلديةمحمد عصام محمود الشلب 

الجلديةمحمد فرغلي عبدالفتاح كتوعهالخدمات الطبيه الملكيه 

الجلديةمحمد فوزي الحياصات الخدمات الطبيه الملكيه 

الجلديةوسام صالح الدين صالح النجداوي الخدمات الطبيه الملكيه 

ي
غاماردن  الجلديةاحمد عبدالكريم احمد الرص 

ي
الجلديةزيد عون بشتر الرفاعياردن 

ي
الجلديةسليمان مازن الضموراردن 

ي
الجلديةعاصم محمد حسير  النوافلهاردن 

ي
الجلديةعبدهللا عبداالله النسوراردن 

ي
الجلديةعمرو خالد القطاونهاردن 

ي
الجلديةمحمد كمال زامل السليحاتاردن 

ي
ياردن  الجلديةهيثم عبدهللا الزعن 
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ويد مديرية الصيدلة و الي  
الساعة الثامنة صباحا-2022-11-28يوم االثني   

ويديه الصيدله الي  

التخصصاالسمالرتبة

ويديهساره عبدهللا الشديفاتالخدمات الطبيه الملكيه  الصيدله الي  

ويديهسالم محمد جراداتالخدمات الطبيه الملكيه  الصيدله الي  

ويديهشهناز شاهر سالمهالخدمات الطبيه الملكيه  الصيدله الي  

ويديهعلي محمد عليالخدمات الطبيه الملكيه  الصيدله الي  

ويديهمحمد رسول زريقاتالخدمات الطبيه الملكيه  الصيدله الي  

ويديهمحمد نائل عبدهللاالخدمات الطبيه الملكيه  الصيدله الي  

الصيدله الشيرية 

التخصصاالسمالرتبة

الصيدله الشيريهرزان محمد الهميساتالخدمات الطبيه الملكيه 

الصيدله الشيريهعبدهللا محمد عبدهللا النسور الخدمات الطبيه الملكيه 

الصيدله الشيريهمؤمن يوسف الدويريالخدمات الطبيه الملكيه 
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