
ن  )اسماء االطباء - التخصصات الفرعية  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف  2022دورة تموز- المسموح لهم التقدم المتحان قبول التخصصات الفرعية الشفوي  (العاملي 

ن * ن و اللباس الرسمي للمدنيي  الحضور باللباس الموسمي للعسكريي 

ابراز شهادة المطعوم*

مكتب المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية 

ة  صباحا2022-5-29يوم االحد   الساعة العاشر

التخصصاالسمالرتبةت

جراحة الشبكيه/عيونزينه انور الشواربخدمات طبية1

امراض الشبكيه/عيوناسراء خلف فرج العجالينخدمات طبية2

امراض الشبكيه/عيونمحمد فواز محمد الدباس خدمات طبية3

جراحة الشبكيه/عيونمنجد عصام سليمان طبيب مدني4

امراض الشبكيه/عيونمحمود محمد خير عبابنهطبيب مدني5

مكتب المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية 

ة  صباحا2022-5-29يوم االحد   الساعة العاشر

التخصصاالسمالرتبةت

تصوير الثدي/االشعه التشخيصيةريناد عبدالكريم الضرغام خدمات طبية1

تصوير الثدي/االشعه التشخيصيةوالء فرحان حمدان الجبورخدمات طبية2

تصوير الجسم/االشعه التشخيصيةرعد يوسف محمد الطاهات خدمات طبية3

تصوير العظام والعضالت/االشعه التشخيصيةوليد احمد محمد النظاميخدمات طبية4

مكتب مدير مستشفى الحسين

 الساعة الثامنة صباحا 2022-5-29يوم االحد 

التخصصاالسمالرتبةت

جراحة الشرايين/الجراحه العامهاحمد محمد بدر يوسف خدمات طبية1

جراحة الشرايين/الجراحه العامهانس هاني محمد الرفاعيخدمات طبية2

جراحة الشرايين/الجراحه العامهمحمد عبدالفتاح محمد دلوعخدمات طبية3

جراحة الشرايين/الجراحه العامهمصعب علي محمد قويدرخدمات طبية4

جراحة الثدي/ الجراحه العامههبه كريم حماد السحيم خدمات طبية5

جراحة االورام/الجراحة العامةنورس نادر محمود العقيليطبيب مدني6

جراحه االطفال/الجراحه العامهخالد احمد قطاشخدمات طبية7

جراحه االطفال/الجراحه العامهخالد علي نجم الشرعخدمات طبية8

جراحه االطفال/الجراحه العامهيزن محمد احمد هناندهخدمات طبية9

جراحه االطفال/الجراحه العامهمحمد هشام محمد البدويطبيب مدني10

جراحه االطفال/الجراحه العامهمحمد احمد محمد عليطبيب مدني11

1



ن  )اسماء االطباء - التخصصات الفرعية  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف  2022دورة تموز- المسموح لهم التقدم المتحان قبول التخصصات الفرعية الشفوي  (العاملي 

مكتب المساعد للشؤون الطبية و طب االقاليم

 الساعة الثامنة صباحا 2022-5-29يوم االحد 

التخصصاالسمالرتبةت

العنايه الحثيثه/الباطنيه العامة احمد محمد سعيد ابو غنيمخدمات طبية1

العنايه الحثيثه/الباطنيه العامة رضوان مفلح رضوان ابو رمانخدمات طبية2

العنايه الحثيثه/الباطنيه العامة عبدهللا ياسر سليم الزعبيخدمات طبية3

العنايه الحثيثه/الباطنيه العامة عبيده ماهر عبدالوهابخدمات طبية4

العنايه الحثيثه/الباطنيه العامة مظفر محمد موسى صالح خدمات طبية5

العنايه الحثيثه/الباطنيه العامة هيثم سليمان احمد القادريخدمات طبية6

امراض الدماغ وااالعصاب/الباطنيه العامةصهيب عادل البربراويخدمات طبية7

امراض الدماغ وااالعصاب/الباطنيه العامةعلي محمد مصطفى ابو شقيرخدمات طبية8

الغدد الصماء و السكري/الباطنيه العامةرغد محمد محمودخدمات طبية9

الغدد الصماء و السكري/الباطنيه العامةمحمد تيسير الشرمان خدمات طبية10

امراض القلب /الباطنيه العامةمحمد زاهي الشرمان خدمات طبية11

امراض الدم واورام/الباطنيه العامةاحمد علي فايز التميميخدمات طبية12

امراض الكلى/الباطنيه العامةسامر هاني يوسف حدادخدمات طبية13

امراض القلب /الباطنيه العامةخالد سليمان الرواشدهطبيب مدني14

امراض القلب /الباطنيه العامةعبدهللا يوسف سمارة طبيب مدني15

امراض القلب /الباطنيه العامةمراد محمد علي عفانهطبيب مدني16

امراض الكلى/الباطنيه العامةخالد جمال صالح طبيب مدني17

امراض الكلى/الباطنيه العامةالرا عدنان الحجاجطبيب مدني18

الغدد الصماء و السكري/الباطنيه العامةرزان مروان محمد حجازيطبيب مدني19

الغدد الصماء و السكري/الباطنيه العامةروان محمد خير جبر بركاتطبيب مدني20

ي و التخطيط
مكتب مدير التدريب الفنن

 الساعة الثامنة صباحا 2022-5-29يوم االحد 

التخصصاالسمالرتبةت

اورام/نسائيهاحمد زهير قاسم المومنيخدمات طبية1
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ن  )اسماء االطباء - التخصصات الفرعية  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف  2022دورة تموز- المسموح لهم التقدم المتحان قبول التخصصات الفرعية الشفوي  (العاملي 

مكتب المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية 

ن   الساعة االتاسعة صباحا2022-5-30يوم االثني 

التخصصاالسمالرتبةت

جراحة الكسور المتقدمه/جراحة العظامهاني موسى عوده ابو ريشهخدمات طبية1

جراحة اليد والطرف العلويكمال صالح محمود الحورانيطبيب مدني2

مكتب مدير مستشفى الحسين

ن   الساعة الثامنة صباحا2022-5-30يوم االثني 

التخصصاالسمالرتبةت

امراض االعصاب/اطفالسهل رسمي علي الزغولخدمات طبية1

امراض المعديه/اطفالربا عدنان احمد هلسه خدمات طبية2

امراض الغدد الصماء و السكري/اطفالاسماء منذر طاهر القرعانخدمات طبية3

امراض المناعه/اطفالحمزه محمود النسور خدمات طبية4

الخداج/اطفالبشير توفيق بني عمرخدمات طبية5

الخداج/اطفالمحمد عبداالله سمرين خدمات طبية6

امراض قلب اطفال/اطفال محمد حكمات البطاينهخدمات طبية7

امراض الوراثه/اطفاللينا عصام زهيرخدمات طبية8

امراض الكلى /اطفالشوق وليد عطاهلل يوسف الظاهرخدمات طبية9

امراض الكلى /اطفالمعاذ بكر محمد القواقنهخدمات طبية10

خداج االطفالدعاء ماجد حسن الدويكطبيب مدني11

خداج االطفاللمياء سمير محمد عنبتاويطبيب مدني12

امراض قلب االطفال جمانه رضوان صبره طبيب مدني13
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ن  )اسماء االطباء - التخصصات الفرعية  ي الخدمات الطبية و المدنيي 
ن
ن ف  2022دورة تموز- المسموح لهم التقدم المتحان قبول التخصصات الفرعية الشفوي  (العاملي 

مكتب المساعد للشؤون الطبية و طب االقاليم

ن  ة صباحا2022-5-30يوم االثني   الساعة العاشر

التخصصاالسمالرتبةت

اصابات النخاع الشوكي/التأهيل و الطب الطبيعي محمد محمود الجراحخدمات طبية1

اصابات البتور واالطراف /التأهيل و الطب الطبيعيسنان ابراهيم القمازخدمات طبية2
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