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 التخصص يستحق امتحان الى مرتبة اإلسم #

 طبي نفس علـــــــم فني مساعد اختصاصي عمرات فرج محمد منتصر 1

 طبي نفس علـــــــم فني مساعد اختصاصي الغوادرة علي شافع محمد 2

 طبي نفس علـــــــم فني مساعد اختصاصي الطاللعة سمير ماهر هاشم 3

 طبي نفس علـــــــم فني مساعد اصياختص المومني سامي صابر محمد 4

 طبي نفس علـــــــم فني مساعد اختصاصي زريقات حامد عبدالمجيد أحمد 5

 طبي نفس علـــــــم فني مساعد اختصاصي السواعير عبدهللا عارف محمد 6

 طبي نفس علـــــــم فني مساعد اختصاصي القضاه أحمد محمد هاشم 7

 طبي نفس علـــــــم فني مساعد اختصاصي وطالهر أحمد عبدالسالم ورود 8

 طبي نفس علـــــــم فني مساعد اختصاصي غرايبة احمد حسن محمد 9

 طبي نفس علـــــــم فني مساعد اختصاصي العتوم احمد علي آيات 11

 طبي نفس علـــــــم فني مساعد اختصاصي بيوك موسى باسل ساوال 11

 طبي نفس علـــــــم فني رسمما الهواوشة فالح فائق محمد 12

 طبي نفس علـــــــم فني ممارس  نصر بني سالم علي محمد 13

 طبي نفس علـــــــم فني ممارس مومني محمد جمال محمد 14

 طبي نفس علـــــــم فني ممارس المساعيد عليوي حميدان احمد 15

 طبي نفس علـــــــم فني ممارس نوافله جبر نظمي محمد 16

 طبي نفس علـــــــم فني ممارس الزعبي محمد خالد اسفر 17

 طبي نفس علـــــــم فني ممارس الطراونه عبدالكريم عوض حمزه 18

 طبي نفس علـــــــم فني ممارس العوايشه جمعه محمد احمد عبدهللا 19

 طبي نفس علـــــــم فني ممارس الشراري محمد رفاد محمدخير 21

 طبي نفس علـــــــم فني ممارس داتالعو شوكت خلف احمد 21

 طبي نفس علـــــــم فني ممارس زيد ابو علي حاتم قصي 22

 طبي نفس علـــــــم فني ممارس نجادات محمد ابراهيم محمدنور 23

 طبي نفس علـــــــم فني ممارس حسين عبدهللا نجاة 24

 طبي إجتماعي باحث مساعد اختصاصي الزعبي شاهر موسى سليم 25

 طبي إجتماعي باحث مساعد اختصاصي حسين محمود هشام محمود 26

 طبي إجتماعي باحث مساعد اختصاصي غنيمات عبدالكريم طارق ايات 27

 طبي إجتماعي باحث مساعد اختصاصي المومني محمد نبيل ديانا 28

 طبي إجتماعي باحث ممارس الدهام راضي موسى راشد 29

 طبي إجتماعي باحث ممارس الحناوي ابراهيم صالح صهيب 31

 طبي إجتماعي باحث مساعد اختصاصي عياصره محمد منصور إسراء 31

 خاصة تربية مساعد اختصاصي الخشان فالح شاهر ثائر 32

 خاصة تربية مساعد اختصاصي الحديدي سالم خالد محمد 33

 خاصة تربية مساعد اختصاصي ملحم بني البخيت علي اسامه 34

 خاصة تربية مساعد اختصاصي خوالدة سالم فرحان محمد 35
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 خاصة تربية مساعد اختصاصي العطروز مفلح زاهي يوسف 36

 خاصة تربية مساعد اختصاصي العلي موسى ابراهيم محمود 37

 خاصة تربية مساعد اختصاصي الرياحنة راضي شحادة محمد 38

 خاصة تربية مساعد اختصاصي خريسات سليمان صالح محمد 39

 خاصة تربية مساعد اختصاصي العوامره حسن جمعه أنس 41

 خاصة تربية مساعد اختصاصي المومني سلمان يوسف محمد 41

 خاصة تربية مساعد اختصاصي الخمايسة نجم سعود بشرى 42

 خاصة تربية ممارس العرود نهار ناصر محمد 43

 خاصة تربية ممارس ابوهزيم عبدالفتاح سالم بلسم 44

 

 

 

 

 اصطناعية أطراف فني مساعد اختصاصي الطورة محمد ياسين نهاد 45

 اصطناعية أطراف فني مساعد اختصاصي المصري خالد نضال  فيروز 46

 اصطناعية أطراف فني مساعد اختصاصي الجبالي علي احمد لقاء 47

 اصطناعية أطراف فني مساعد اختصاصي خليل محمود جمال جنان 48

 اصطناعية أطراف فني مساعد اختصاصي الزواهرة محمد يوسف مها 49

 وظيفي عالج مساعد اختصاصي العليوات سالم ابراهيم سيرين 51

 وظيفي عالج مساعد اختصاصي المجالي عطوة خليفة اسراء 51

 وظيفي عالج مساعد اختصاصي الطويق محمد علي مرام 52

 وظيفي عالج مساعد اختصاصي الجبور خلف هللا ضيف سناء 53

 وظيفي عالج مساعد اختصاصي الحيارى سالمة عطية تاال 54

 وظيفي عالج مساعد اختصاصي الديك يوسف ماهر رشا 55

 وظيفي عالج مساعد اختصاصي سالم سالم جمعه والء 56

 وظيفي عالج مساعد اختصاصي العواملة الكريم عبد عواد ايناس 57

 نطق معالج فني مساعد اختصاصي الضروس موسى جودت مجد 58

 نطق معالج فني مساعد اختصاصي الزغول هللا ضيف خلف نداء 59

 نطق معالج فني مساعد اختصاصي القيسي موسى المجيد عبد اسراء 61

 

 

 

 

 نطق معالج فني مساعد اختصاصي الرواشدة عبده فخري بيان 61

 نطق معالج فني مساعد اختصاصي القادري علي خالد سالم 62

 نطق معالج فني مساعد اختصاصي نشاهي سعيد ماهر زينة 63

 صحية وقاية مفتش مساعد اختصاصي الشناق عطيه فواز ياسر  64

 صحية وقاية مفتش   ممارس الشرادقة زايد محسن أحمد 65

 بصريات مساعد اختصاصي العرقان راشد محمود سالم 66

 بصريات مساعد اختصاصي عبيدات احمد ناظم احالم 67

 بصريات مساعد اختصاصي  العمرا راضي احمد سالم 68

 بصريات مساعد اختصاصي الصعوب علي احمد رويده 69

 بصريات مساعد اختصاصي سعيد بني محمد تيسير ايمان 71

 بصريات مساعد اختصاصي عنانزه عبدالقادر محمد روان 71
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