
 الجامعة الهاشمية
 كلية الدراسات العليا

  

والمرشحين للمقابالت لبرنامج في امتحان القبول لمقابالت الناجحين اعالن عن الجولة األولى 
ختصاص العالي في الطباال  

 

تعلن كلية الدراسات العليا عن أسماء المرشحين للمقابلة لغايات القبول في برامج االختصاص 
 في تمام ذلك، و لكل برنامجالنقاط في جدول المفاضلة حسب مجموع  وترتيبهمالعالي في الطب، 

 في كلية الطب البشري. 21/06/2022الساعة التاسعة صباحا يوم الثالثاء الموافق 
 

 محمد نايف محمود ابوشقير
 حمزه ماجد عبد العفو العارضه

 اسراء يوسف اسحق القنبر
 ساره شاكر سمير العموش

 طالل نارموقسلسبيل ايمن 
 محمود محمد وصفي ابراهيم عبنده

 سوار عوض موسى ميمون

 ياسمين ناصر عبد الفتاح السعدي
 محمود احمد موسى شاويش
 منتصر خالد محمد العناسوه

 ابراهيم احمد سليمان الفراجين
 اليمان ميزر يوسف محمد

 قصي محمد موسى الحيارى
 قصي محمد نهار القضاه

 مصطفى حمادرهف ايمن 
 زيد حسام فتحي عطارى

 دعاء محمد علي جميل الجمال
 عبد هللا بسام رفيق المحتسب

 سارة دياب ديب الدويك
 هاله حمزه محمد ياسين

 احمد هاني نمر الشلبي

 رزان شقيري نورى موسى

 هبه خالد عقله الزيود
 سناء خالد حسين الدسوقي
 سوار وليد موسى صالح

 محمد العرامينديمه اخليف 
 مهند خليل حسونه ابو رداحه
 محمود ماجد محمود نوفل

 بيان علي حسين ابراهيم

 كوين جهاد سعيد حمده

 مجاهد نضال محمد مغنم



 شكران بسام صالح غنايم

 ناصر بشاره قسطندى البقاعين

 رنيم حسين محمد الفاعوري

 احمد هاني نمر الشلبي

 احمد جمال عواد حسان

 وليد ابراهيم المعايطهحذيفه 

 
 أطباء وزارة الصحة

 دانيه ماجد عبد الفتاح الحولي 
 بثينه يحيى احمد الطوره 
 بيان سامي صابر سرور 

 سلسبيل نبيل احمد سويدان 
 خالد محمد محمود ابو صعيليك 

 

 

 

  



 مع مراعاة ما يلي:

 اوال:
كشرط لدخول المقابلة وفي حالة كان التقدير احضار المصدقة الجامعية االصلية او صورة مصدقة عنها  .1

 .غير مثبتا بالمصدقة يجب احضار بيان التقدير االصلي
 احضار شهادات دورات طبية تدريبية من مراكز معتمدة .2
 احضار االبحاث المنشورة في المجالت المعتمدة لدى الجامعة الهاشمية. .3

 ثانيًا:
للمقابلة يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في كافة الجوالت  كل من يتغيب عن الحضور من األطباء المدعوين. 1

 القادمة.
في حال لم يعبأ أي من الشواغر المطلوبة في أي من التخصصات )حسب القائمة المرفقة( من قائمة . 2

 .لكل برنامجالنقاط في جدول المفاضلة مجموع ب حساألطباء فإنه سيتم االتصال مع المتقدم 
 الخيار األول او الثاني فإنه يفقد حقه في المنافسة خالل الجوالت الالحقة. كل من يستنكف عن قبول. 3
حقه في يفقد  يعتبر مستنكفا ال يستكمل اجراءات التسجيل خالل المدة المحددةيرشح للقبول و كل من  .4

  .المقعد
  
 
 
 
 

 


