
  

 صباحاً (  00:11 -01:11)الجلسة األولى من الساعة *                                              

 التخصص يستحق إمتحانه الى مرتبة اإلسم ت

 تربية خاصة مساعداختصاصي  معتز بخيت سالمه زناتيت 0

 تربية خاصة اختصاصي مساعد حمزه محمد مصطفى بني طه 2

 تربية خاصة ممارس رماح فايز ابراهيم العودات 3

 تربية خاصة ممارس محمد موسى مرزوق جقامه 4

 تربية خاصة ممارس سليمان عارف سليمان 5

 تربية خاصة ممارس احمد مصطفى يوسف القضاه 6

 تربية خاصة ممارس محمود المناصيرحسام منصور  7

 تربية خاصة ممارس محمد سميرعبدالوهاب الخرابشة 8

 تربية خاصة ممارس محمد ناصر نهار العرود 9

 تربية خاصة ممارس رشا محمد عوده السبوع 01

 تربية خاصة ممارس رواء احمد نوريان الخريشة 00

 خاصةتربية  ممارس بلسم سالم عبدالفتاح ابوهزيم 02

 تربية خاصة ممارس نهايه عبد الرحمن سالم عضايلة 03

 علم اجتماع ممارس دياال احمد حسن 04

 علم اجتماع ممارس انوار محمد عقيل قضاه 05

 علم اجتماع ممارس مرام شاكر المواضيه 06

 علم اجتماع ممارس عبد السالم عمر عبدالرحمن 07

 علم نفس مساعداختصاصي  ايمان غزو كريم حاللمه 08

 علم نفس اختصاصي مساعد احمد ناجح  احمد الزبون 09

 علم نفس اختصاصي مساعد خوله محمد خليف المعايطة 21

 علم نفس اختصاصي مساعد عبد المجيد عبد الحميد عبد الوالي  20

 الجيش العربي -القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية

 الخدمـــــــــات الطبيـــــــــــة الملكيـــــــــــــــة

 ة المسانــــــــــدةالمهن الطبية التمريض وــمديري
 شعبة المهن الطبية المساندة
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 علم نفس اختصاصي مساعد صالح حسام صالح المجالي 22

 فيزيائي معالج مساعداختصاصي  أشرف وليد علي القضاة 23

 فيزيائي معالج ممارس احمد طه احمد عبابنة 24

 فيزيائي معالج ممارس جعفر أحمد كامل الدويكات 25

 فيزيائي معالج ممارس عمر جالد ذيب الجالد 26

 مصور أشعة ممارس اسماعيل عوني محمد  27

 مصور أشعة ممارس راشد كمال محمد الجعباني 28

 مصور أشعة ممارس المالحي ايوب سالم عيد 29

 مصور أشعة ممارس لؤي ابراهيم عواد العبادي 31

 مصور أشعة ممارس تامر نسيم مصطفى الصمادي 30

 مصور أشعة ممارس معاذ فواز  علي مخاتره 32

 مصور أشعة ممارس مناور محمد مناور القرعان 33

 مصور أشعة ممارس محمد نعيم عبد الحافظ ابو نجم 34

 مصور أشعة ممارس احمد ابراهيم محمود الدويكات 35

 مصور أشعة ممارس نواف ابراهيم نواف الزعبي 36

 مصور أشعة اختصاصي مساعد ليث عماد سليم عياصرة 37

 مصور أشعة اختصاصي مساعد ضيف هللا حمدهللا عقله 38

 مصور أشعة اختصاصي مساعد عبدهللا محمد عبدهللا خصاونه 39

 

 


