
 اعالن

تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عن أسماء األطباء غير األردنيين المرشحين للقبول 

في برنامج االختصاص العالي في الطب. فعلى األطباء المرشحين للقبول مراجعة كلية الدراسات العليا في الجامعة  

وحسب الترتيب .  م81/6/4182م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق81/5/4182الموافمن يوم األحد اعتبارا 

 التالي:

 المرشحين للقبول في برنامج االختصاص العالي في الطب:االصالء أوال: أسماء األطباء 

 التسلسل االسم التخصص الجنسية
 1 مديحة أبوزيد عبدهللا الراشدي علم األمراض الليبية

 2 هدا محمد علي فاضل البياتي علم األمراض العراقية
 3 وائل أنيس أبوبكر الغرياني علم األمراض الليبية

 4 ايمان ابراهيم محمد الحسن علم األمراض السودانية
 5 ندى جمعه قريش المقيمي علم األمراض العمانية
 6 عبدالرحمن عبدالدايم سالم سالم األمراض علم الليبية

 7 عبد الرحمن عبدالهادي طب األطفال الفلسطينية
 8 سمير علي الدليمي نورا طب األطفال العراقية
 9 خالد علي عمر الدريع طب األطفال الليبية

 10 باسل حرب صالح سالمه جراحة الدماغ واألعصاب الفلسطينية
 11 عبدالرحمن علي هندي الزهراني جراحة الدماغ واألعصاب السعودية
 12 فراس فياض محمد البادي الجراحة العامة السورية

 13 هبه حسين عبدالرحمن الكاف الجراحة العامة اليمنية
 14 فرقان أنور الجراحة العامة الباكستانية

 15 عمار عبيد محمود الزوبعي الجراحة العامة العراقية
 16 أسحار محمد جهاد مصطفى عدي النسائية والتوليد السورية

 17 دارا دلماغني ماتركس تبريز النسائية والتوليد البريطانية

 18 زينب سرداري ياسين السرداري والتوليدالنسائية  العراقية
 19 أحمد مصطفى عبدهللا حمدان جراحة العظام الفلسطينية

 20 ماهر عدي عبدالواحد السعد جراحة العظام العراقية
 21 حسين محمود جاسم الخلف جراحة العظام السورية

 22 نسيم ايوب سليم بصله جراحة العظام الفلسطينية
 23 فرزد حسن اكباريان العظامجراحة  الكندية

 24 محمد قريطع سويد العنزي طب وجراحة العيون السعودية
 25 محمد سعيد عمر باسليمان طب وجراحة العيون اليمنية

 26 أحمد قاسم وجيه أحمد حاطوم طب وجراحة العيون اللبنانية
 27 أحمد ماهر حوري الراوي طب وجراحة العيون العراقية

 28 وائل عبد االله سرالختم محمد الطب الباطني السودانية
 29 علي عيسى رحيم رحيم الطب الباطني العراقية
 30 وسيم نورالدين محمد مدني الطب الباطني السورية

 31 باسل عبدهللا محمد حسين التخدير واالنعاش الفلسطينية

 32 هديل فتحي محمد طوير األمراض الجلدية الفلسطينية
 33 االء معتصم "محمد فؤاد" بعباع األمراض الجلدية الفلسطينية

 34 رؤى ماهر عزيز عزيز األمراض الجلدية العراقية
 35 ياسر محمد سلمان الشاعر األمراض النفسية الفلسطينية
 36 أسامة محمد اسماعيل صيام األمراض النفسية الفلسطينية

 37 سال عصام جعفر الدالل األمراض النفسية العراقية
 38 عالء محمود ابراهيم األستاذ طب الطوارئ الفلسطينية



 39 عمر ضياء عبد الرضا الفالحي طب الطوارئ العراقية

 40 خبيب عمار توفيق أيوب أمراض الدماغ واألعصاب الفلسطينية
 41 عبدهللا عدنان بطوشه أمراض الدماغ واألعصاب الفلسطينية

 42 توفيق البقشيحنان  أمراض الدماغ واألعصاب السعودية
 43 هداية مهدي عبدهللا جمال أنف وأذن وحنجرة السعودية
 44 احمد فائق نوري هميز أنف وأذن وحنجرة العراقية
 45 اسراء كمال ناجي أنف وأذن وحنجرة العراقية
 46 محمد حميد سعيد عبده نعمان أنف وأذن وحنجرة اليمنية

 47 سليم حجيجعمار فواز  األشعة التشخيصية السورية

 48 ناديه احمد قاسم الحريري األشعة التشخيصية السورية
 49 محمد ذنون يونس عناز األشعة التشخيصية العراقية
 50 ثناء طالب فرج العيساوي األشعة التشخيصية العراقية
 51 ابوبكر ليث قاصد األشعة التشخيصية الليبية
 52 جعشانمالك احمد محمد  المسالك البولية اليمنية

 53 خالد نذير ابراهيم الطبجي المسالك البولية السورية

    

 

 ثانيا: الوثائق المطلوبة " مصدقة حسب األصول" :

 .2صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األولى )البكالوريوس(  عدد  .1

 .2صورة مصدقة عن كشف العالمات لدرجة البكالوريوس في الطب  عدد  .2

 .2الثانوية العامة  عدد صورة مصدقة عن كشف  .3

 .2شهادة االمتياز أو مايعادلها خبرة  عدد  .4

 .2صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة في األردن  عدد  .5

 .2صورة مصدقة عن تسجيل نقابة األطباء األردنية  عدد  .6

 وثيقة تثبت التقدم المتحان التوفل أو مايعادله  . .7

 .2صورة عن جواز السفر  عدد  .8

 .4دد صور شخصية  ع  .9

 

 ثالثا: الرسوم الدراسية المطلوبة للسنة األولى:

 (6916.) ( دوالر أمريكي ) لتخصصي الطب الشرعي وعلم األمراض فقط 

 (2916.) ( دوالر أمريكي ) لباقي التخصصات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وحسب الشواغر المتبقية " كبدالء " على الطلبة المرشحين للقبول رابعا: 

 41/6/4182يوم االحد الموافق مراجعة الكلية اعتبارا من          

 

 

 البديل الثاني  البديل االول       االسم 

 االشعه التشخيصية    جلدية    مهند فيصل محمد الملخ

 علم االمراض   جلدية   محمد عاصم محمد الجلبي

 جراحة مسالك بولية   جلدية   عمر حسين ابراهيم عاقل

 جلديه   عيون    عوني بدر ابو يوسفنهى 

 جراحه عامه   عيون     عرار سامي عبدي ادن

 باطني   عيون   واصل معتز واصل عدي

 االشعه التشخيصية    عيون    فادي فيصل انور علي 

 علم االمراض  االشعه التشخيصية    مصطفى احميده محمد الشريف

 شعة التشخيصية اال  جراحة عظام   مصطفى وميض خالد ابراهيم 

 جراحه عامه   جراحة عظام    امين عبدالرزاق صبحي حافظ 

 انف اذن حنجره    اطفال   حسن سليمان عطاهلل غربيه

 االشعه التشخيصية   علم االمراض    سالم البشيرسالم حرشه 

 جلدية  علم االمراض   علي عبدالخالق حسين بدير 

 عيون بوليهجراحة مسالك     رائد سامي ابو خيط 

 عيون  انف اذن حنجرة    حنان توفيق علي البقشي
 

 

 

 

 م.8/9/4182خامسا: تبدأ الدراسة في برنامج االختصاص العالي في الطب بتاريخ 

 

يرجى التكرم بالتواصل مع السيد "  والشواغر المتبقية  ولمزيد من المعلومات حول البرنامج

عليا وذلك لالجابة عن أية استفسارات أخرى تتعلق طارق المقبل " من عمادة كلية الدراسات ال

 -في البرنامج وذلك من خالل مايلي :

 tareqm@just.edu.joEmail:   

  : 22089والرقم الداخلي  027201000رقم الهاتف 

  : 0799422110خلوي 

 

 كلية الدراسات العليا

mailto:tareqm@just.edu.jo


 


