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 ن الطبيةيمدينة الحس -مكان االمتحان : كلية االميرة منى للتمريض -

 

الرجاء االلتزام والتقيد بتعليمات الدفاع/ ارتداء الكمامات  -

 والقفازات والتباعد االجتماعي .

 

 وجواز السفر لغير االردنيين احضار الهوية الشخصية لالردنيين -

علما بانه لن يسمح الي متقدم الدخول لالمتحان دون اثبات  

 شخصية. 

 

 عدم احضار الهواتف النقالة والحقائب والكتب. -

 

 االلتزام بالمواعيد والجلسات كما هو مبين بالجداول التالية: -
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                                                            3012:التواجد الساعة : 22/11/2020نان: االحد ــــالجلسة االولى لطب االس

 اطباء االســنان المدنييــن: ) طب اسنان االطفال , المعالجة اللبية , تقويم االسنان(:

 * االســـــــــم التخصص موعد وموقع االمتحان

يوم االحد 

22/11/2020 

 3021:الساعة 

 

 ( 1) قاعة رقم 

  .Abdullah Hodan Omar Dhafer 1 طب أسنان االطفال
  .AyshaRashed Ali ALansari 2 طب أسنان االطفال
  .3 االء بسمان عادل بشير طب أسنان االطفال
  .4 اسيل محمود احمد العثامنه طب أسنان االطفال

  .5 أنوار كمال عيسى المالح طب أسنان االطفال

  .6 فوزان أبوهواشأّيان منذر  طب أسنان االطفال
  .7 بيان معتز قاسم الرمحي طب أسنان االطفال
  .8 ديمه ماهر اسعد السعيد طب أسنان االطفال
  .9 روان عبطان شالش المجالي طب أسنان االطفال

  .11 سوار أمجد نورس اليعقوب طب أسنان االطفال
  .11 صبا حميد علي المحياوي طب أسنان االطفال
  .12 عبدالكريم أحمد الحياريعروب  طب أسنان االطفال

  .13 مرح محمد حسين تّيم طب أسنان االطفال
  .14 مروه محمد سعيد الهواوره طب أسنان االطفال
  .15 هبة فادي شوكت حداد طب أسنان االطفال

  .16 هيا بشار ابراهيم الفاعوري طب أسنان االطفال

يوم االحد 

22/11/2020 

 3021:الساعة 

 

 ( 2) قاعة رقم 

  .17 اريج رائد محمود الحلواني اللبيةالمعالجة 
  .18 ايات عبدهللا خالد العدوان المعالجة اللبية

  .19 إيمان يوسف على جبر المعالجة اللبية

  .21 ايهاب منذر عبد الجليل سعيد المعالجة اللبية
  .21 بدر ناصر مصطفى الهندي المعالجة اللبية

  .22 حنين يحيى عبدالرحمن الجراح المعالجة اللبية
  .23 رضا سامي عبدالفتاح الخطيب المعالجة اللبية
  .24 رهف فايز أحمد العمري المعالجة اللبية
  .25 سارة عماد مصطفى المومني المعالجة اللبية
  .26 سامة فخري نواف الحاج احمد المعالجة اللبية

  .27 علي حسين علي الحياري المعالجة اللبية

  .28 محمد أحمد علي القضاة المعالجة اللبية

  .29 محمدالفاتح راكان احمد العالف المعالجة اللبية
  .31 مدحت أحمد عبد الهادي سبيتان المعالجة اللبية
  .31 مهند عطاهللا سليم العطوي المعالجة اللبية

يوم االحد 

22/11/2020 

 30.21الساعة 

 

 ( 3) قاعة رقم 

  .32 ميس اكرم حسن أبو عفيفه المعالجة اللبية
  .33 جابر ثلجينورة زياد  المعالجة اللبية
  .34 الياس ابراهيم الياس حسان المعالجة اللبية
  .35 اسامة عثمان محمد شافعي تقويم األسنان
  .36 أسيل عصام عبدالقادر قاسم الحجاوي تقويم األسنان

  .37 ايناس رباح جميل الحلمان تقويم األسنان
  .38 تولين خالد عبدهللا نوفل تقويم األسنان

  .39 فهد الحمارنةخالد محمود  تقويم األسنان
  .41 دعاء زياد محمد حويطي تقويم األسنان
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يوم االحد 

22/11/2020 

 3021:الساعة 

 

 ( 4) قاعة رقم 

  .41 رحمه محمد عبدالرحيم الحياري تقويم األسنان
  .42 سارة خالد محمود ابوغوش تقويم األسنان
  .43 سجى سمير سعود مزيد تقويم األسنان

  .44 العزام صفيه يعقوب سعيد تقويم األسنان
  .45 ضياء محمود عبد الكريم بدوي تقويم األسنان
  .46 عاطف عالء الدين ابراهيم بريك تقويم األسنان

  .47 عبدهللا وليد عبدالكريم اشرق لبن تقويم األسنان

  .48 عال خليل سعيد شهوان تقويم األسنان
  .49 علي مبارك علي الخلفان تقويم األسنان
  .51 الطراونه قصي سلطان مدهللا تقويم األسنان
  .51 ليث يوسف يونس الحاليقة تقويم األسنان

  .52 مجد روحي محمد المدني تقويم األسنان
  .53 محمد غازي معيصير البلوي تقويم األسنان
  .54 مرح هشام كمال الحمصي تقويم األسنان
  .55 منى إياد محمد دغيش تقويم األسنان

  .56 مها نبيل ذيب عساف تقويم األسنان
  .57 ناهد وليد محمود الناصر تقويم األسنان
  .58 نسرين حسين محيسن الربيحات تقويم األسنان
  .59 هيثم غسان محمود فحماوي تقويم األسنان

 

 

 

                                                            301:: التواجد الساعة 22/11/2020لطب االسنان: االحد  ثانيةالجلسة ال

 اطباء االســنان العاملين في الخدمات الطبية:

 * االســـــــــم التخصص موعد وموقع االمتحان

يوم االحد 

22/11/2020 

 301:الساعة 

 

 ( 1) قاعة رقم 

  .1 الحراحشه احمد محمود عبدالرحيم جراحة الفم والوجه والفكين
  .2 ايات موسى يوسف الكايد جراحة الفم والوجه والفكين

  .3 بنا غالب عطاهلل المواجده جراحة الفم والوجه والفكين

  .4 اسراء ابراهيم عقيل البرماوي المعالجة التحفظية
  .5 اشرف عبدهللا فائق الضمور المعالجة التحفظية

  .6 حال عبدهللا علي الجالبنه المعالجة التحفظية
  .7 حمزه سمير يعقوب الحدادين المعالجة التحفظية

  .8 حنين يوسف محمد الصمادي المعالجة التحفظية
  .9 رين حسين عبدالرحمن الربابعهيس المعالجةالتحفظية
  .11 علي ابراهيم احمد الشرع المعالجة التحفظية

  .11 عنود محمود عبدالمهدي الشخاتره المعالجة التحفظية
  .12 الرا خليف عبدهللا العبدهللا المعالجة التحفظية
  .13 يحيى خالد زيدان المصالحه المعالجة التحفظية

  .14 محمد خير ايمن موسى ابو عواد االطفالطب أسنان 
 

 

 



  الكتابي المسموح لهم التقدم المتحان قبول االقامة ) العاملين في الخدمات الطبية والمدنيين (اسماء اطباء االســـــنان

 2021 ثانيدورة كانون ال 

/4 4 
 

 

                                                            301:: التواجد الساعة 22/11/2020لطب االسنان: االحد  ثانيةالجلسة ال

 اطباء االســنان المدنييــن:) جراحة الفم والوجه والفكين , المعالجة التحفظية , امراض اللثة, التركيبات السنية(:

 * االســـــــــم التخصص موعد وموقع االمتحان

االحد يوم 

22/11/2020 

 30:1الساعة 

 

 ( 2قاعة رقم ) 

  .Abdulrhman Ibrahim abdumoafa 1 جراحة الفم والوجه والفكين

  .Sahar Adnan FaidallahTurkistani 2 جراحة الفم والوجه والفكين
  .3 أروى ابراهيم بشير المسيعدين والفكينجراحة الفم والوجه 

  .4 أريج نافز حسن عنيني جراحة الفم والوجه والفكين

  .5 عبدهللا حمدان شامان العنزي جراحة الفم والوجه والفكين
  .6 عبدهللا فاروق عبدهللا بلعاوي جراحة الفم والوجه والفكين

  .7 أسيل محمد أحمد هديب المعالجة التحفظية
  .8 سجى ضافي سلطان الطعاني التحفظيةالمعالجة 

  .9 غياث محمد عبدالمعطي العداسي المعالجة التحفظية

  .11 الرا ميخائيل عايد صويص المعالجة التحفظية
  .11 لينا عبدالعزيز ابراهيم ابو جميل المعالجة التحفظية
  .12 مها عبد الحليم أسعد الحناحن المعالجة التحفظية

  .13 يوسف رشيد مشاقيشيماء  أمراض وجراحة اللثة
  .14 محمد محمود محمد الخطيب أمراض وجراحة اللثة

  .15 اشرف سليمان سالم دبابنه االستعاضات )التركيبات(السنية

يوم االحد 

22/11/2020 

 30:1الساعة 

 

 ( 3قاعة رقم ) 

  .16 باسل وليد فائق علي االستعاضات )التركيبات(السنية

  .17 صادق عثمان الروبيبثينة  االستعاضات )التركيبات(السنية
  .18 بلقيس فضل قاسم الجراح االستعاضات )التركيبات(السنية

  .19 جمانة عبد الحكيم عيسى شلطف االستعاضات )التركيبات(السنية

  .21 روان موسى سالمة محسن االستعاضات )التركيبات(السنية
  .21 روضه زياد محمد الزرعيني االستعاضات )التركيبات(السنية

  .22 ريم يحيى عبد الرحمن القواسمي )التركيبات(السنيةاالستعاضات 
  .23 صفاء طالل عبدالحميد العدوان االستعاضات )التركيبات(السنية
  .24 هبه جمال محمد العناني االستعاضات )التركيبات(السنية
  .25 يقين حسين اسماعيل البهادلي االستعاضات )التركيبات(السنية
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