
  

 صباحاً (  11:11 -11:11)الجلسة الثانية من الساعة *                                               

 التخصص يستحق إمتحانه الى مرتبة اإلسم ت

 بصريات ممارس محمد جهاد محمد الحساسنة 1

 بصريات مساعد اختصاصي سحر ابراهيم محمد 2

 فني اسنان ممارس احمد علي منير عربيات 3

 فني اسنان ممارس محمد سليمان عبدالكريم الهزايمة 4

 مختبرات طبية اختصاصي مساعد عبد هللا عفن عبدالكريم العويدي 5

 مختبرات طبية اختصاصي مساعد عمر محمد ناجي الزعبي 6

 مختبرات طبية اختصاصي مساعد محمد صالح علي الحمد الديات 7

 مختبرات طبية اختصاصي مساعد غازي اكرم غازي شحرور 8

 مختبرات طبية اختصاصي مساعد محمد صبري حسين الزغول 9

 مختبرات طبية ممارس دانيه عدنان عايد السبول 11

 مختبرات طبية ممارس مالك احمد عوده المسيعدين 11

 مختبرات طبية ممارس محمد قاسم محمد الروسان 12

 مختبرات طبية ممارس حسن هايل ممدوح ابو زيد 13

 مختبرات طبية ممارس يحيى علي جميل البقور 14

 مختبرات طبية ممارس مصطفى محمد مصطفى الصمادي 15

 مختبرات طبية ممارس عمر محمد احمد عنانزه 16

 مختبرات طبية ممارس فيصل متعب مسعف السليحات 17

 مختبرات طبية ممارس معاذ شاكر عبدالقادر السعايدة 18

 مختبرات طبية ممارس احمد محمود علي العودات 19

 الجيش العربي -القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية

 الخدمـــــــــات الطبيـــــــــــة الملكيـــــــــــــــة

 ة المسانــــــــــدةالمهن الطبية التمريض وــمديري
 شعبة المهن الطبية المساندة
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 مختبرات طبية ممارس قصي سليمان محمد الهالالت 21

 مختبرات طبية ممارس عمر حسين خلف العظامات 21

 تغذية اختصاصي مساعد خالد صالح عليان المشاقبة 22

 تغذية اختصاصي مساعد اسامه عطا هللا حمدان القطيفان  23

 تغذية اختصاصي مساعد ضيف هللا كامل فرحان  24

 تغذية اختصاصي مساعد محمد عبد الرحيم ابو عابد  25

 تغذية اختصاصي مساعد كريم داوود حسن السعيد  26

 تغذية اختصاصي مساعد محمد بهجات عبدهللا المجالي  27

 تغذية اختصاصي مساعد عمر حامد ابراهيم الجعافرة  28

 تغذية اختصاصي مساعد عبدهللا عمر عبدهللا مقدادي  29

 تغذية ممارس عبدهللا راتب عقلة الطاهـــــات  31

 تغذية ممارس عبد الجليل فياض عبد الجليل الشعار 31

 تغذية ممارس سمر عبد الكريم عليان الحنيطي  32

 تغذية ممارس محمد عبدهللا مطرايمان  33

 تغذية ممارس عذاري فايز حمدان العليمات  34

 تغذية ممارس اريج  راشد احمد العليمات  35

 تغذية ممارس براءه فواز سليمان الحنيطي 36

 تغذية ممارس ايناس خليل محمد النوافله  37

 

 


