
 
 

 دولــــــة فمسطين
 وزارة الصحــة

 النــــــــــــــــــإعـــــ
 

 التمريض المهنة لحممة دبموم امتحان مزاولة  ومكان انعقاد موعد
 المحافظات الشمالية 

تعمـــــــن وزارة الصحة الفمسطينية وبالتنسيق مع نقابة التمريض والقبالة لمذين سجموا المتحان  
الموافق  وم االثنينـــــسيكون يمزاولة المهنة لحممة دبموم تمريض، أن موعد اإلمتحان 

 حسب التالي:  9182/:/81
  سيكون الساعة العاشرة صباحًا في مقر وزارة االتصاالت  مديرية صحة نابمسلمذين سجموا في

 رام هللا.-رام هللا/شارع نابمس

 ٌضْ عاوف فاٌض دغٍٓ دمحم عاًِ دسٌٚؼ إٌٙذي طو جمال فتحي الحمو خالد ماىر خالد حجاج ابراىيم خميل محمود دياب

 ٌضْ وّاي دغٓ دٌٛطً ِذّٛد عٛك ِذّٛد ؽرٍٛي دمحم طيطيعبد الرحمن وليد  دعاء تيسير ابراىيم مبروك احمد جمال عبد القادر حبوش

 ٌضٌذ ٍ٘ثُ خاٌذ دّذاْ ِشح ٔادس عٛك عٍؾح عال مؤيد فوزي حبش دياال اسعد عبد الغني ابو زىره احمد زىير جميل مميطات

  ِعار اتشاٍُ٘ دمحم فثاح عالء اشرف منذر صايغ ديانا حسن عمي ابو شالل احمد مرعب دمحم حمادنة

  ِٕاي ادّذ ِذّٛد عغٍٍٗ عالء عاطف عبد الجميل عميوي  ذكرى نعيم دمحم امير ن صالح محمود ميرافنا

  ِٕزس عثذ اٌجثاس سؽاد عّاسج عالء عضاَ دغًٕ عاِٛدي راتب حسين راتب حمدان االء نمر برىم ابو شحاده

  ٌٛعف ِقطفى اتٛ ساؽذِٕٙذ  عالء عّش عثذ اٌشدٍُ تؾٍش ربى حسن عبد هللا خطيب االن غسان غالب حسون 

  ٔافش دمحم ّٔش عٍغى عٕاْ عقاَ دمحم ٕ٘ذي رضا طمعت رضا خطاطبة اماني باسم احمد سروجي

  ٔا٘ذٖ فٛصاْ ادّذ دٚاتؾٗ فشح ِشصٚق فاسط دتٍه رناد موسى حسان وشاح امير وضاح فصيح مصري 

  ٔثٍٍٗ عٍٍّاْ عّٛس ٔجاس دّذٖ وّاي تغاَ خًٍٍ اتٛ رنين راتب صالح سنافره ايات خالد دمحم زين الدين

  ٔذٌُ عّاد ِذّٛد اتٛ ٚسدٖ ٌٍّظ ٔافع دمحم فٛاٌذح رؤى دمحم عمي حسكور ايناس خميس دمحم "حج حسين"

  ٔشٍِٓ صٌذاْ ِرعة فٕٛتش ٌٍٕا جّاي اتشاٍُ٘ اعّش سارة تيسير عز الدين عرباسي ايياب عمر اسماعيل ابو لفح

  ٔٛس دمحم ّٔش عٛاد ٌٍٕا ععٍذ ٌٛعف لطاٚي سالم خالد يوسف ابو عوض  باسمة امجد ىاشم عودة

  ٘ذًٌ صعٍُ فٙذ فٛاٌذً ِاٌه ٔٛاف دمحم اتٛ عٍاػ سماح ىشام حسني ىارون  بكر عبد المنعم راتب عواد

  ٘ذًٌ ِذّٛد لاعُ دًٕٕ ِجذ فاًٌ واٌذ ؽًٌٛ سندس ناصر عادل نادي ترتيل ماىر احمد ابو ليل

  ٘ذًٌ ِقطفى دمحم اتٛ ًٌٍ دمحم اتشاٍُ٘ دمحم اتٛ ِشٌُ سيام عبد هللا زكريا سممان فارس عوادتسنيم مصباح 
  ٕ٘ادي ادّذ ٔاٌف ظا٘ش دمحم جّعح عطا هللا اتٛ غٍٍْٛ سوار جياد قاسم ظريفو تيماء دمحم صالح صبرة

  ٚائً دمحم ّٔش عٍغى طشتٛػدمحم جّعٗ اععذ اتٛ  شرين عبد الكريم محمود شتيوي  جميل دمحم جميل مميطات
 دمحم داِذ ادّذ تؾاساخ شيناز دمحم يوسف زربا حمدي جواد احمد اغبر

 

  ٚسٚد صٌاد عٍغى ادعٍظ

 حنين حمدي يوسف موسى
 

 صابرين دمحم ابراىيم ىابط
 

  دمحم خاٌذ دمحم ؽٛتىً

  ٚعٍُ ذٛفٍك ٚجٍٗ اتٛ جٍؼ



 ،شمال الخميل، الخميل، يطا ، اريحا، القدس،  لمذين سجمــــوا فــــي مديريات صحة جنوب الخميل
بيت لحم، رام هللا، سيكون الســـــاعة العــــــــــاشرة صباحـــــــــا فــــــي مقـــــر ديـــــوان الموظفيــــن 

 ام الشرايط ، بالقرب من صاالت بدران-رام هللا  /العــــام

 انمحافظت االعُ انمحافظت االعُ المحافظة االسم

 راو هللا وانبيرة دمحم ٌاعش اتشاٍُ٘ ِقٍخ راو هللا وانبيرة سٚاْ اتشاٍُ٘ ٌٛعف عافً شمال الخميل احمد ابراىيم موسى شاللدة

ِذّٛد ادّذ ِذّٛد فالح  راو هللا وانبيرة عاجذج ِاصْ دغٍٓ ؽذادج رام هللا والبيرة احمد بسام احمد فروخ

 انقدس اٌذٌٓ

 شمال انخهيم ِشح ِذّٛد عثذ اٌجًٍٍ داتٛلً بيت نحى عا٘ش ِشٚاْ عٍغى ؽعثٍاخ لحمبيت  احمد جمال يوسف عساكرة

 جنوب انخهيم ِشٚج ِذّٛد اتشاٍُ٘ ِٛاصٔح راو هللا وانبيرة عٕاء سفٍك ؽىشي دٚدٚ بيت لحم احمد سممان حمدان سممان

 اريحا ِشٌُ ادّذ ِٛعى  اتٛ دا٘ٛن بيت نحى عٕاء ٚجٍٗ دمحم داس عًٍ جنوب الخميل احمد عبد الفتاح شحدة الفرة

 انقدس ِشٌُ خاٌذ دمحم دّذ راو هللا وانبيرة عٕاتً دمحم فٙذ تذس رام هللا والبيرة احمد معتصم فريد خطيب

ِقطفى سافد عثذ اٌشدّٓ  بيت نحى عٕذ دمحم اعّاعًٍ دّاِشج بيت لحم احمد يونس عمي ابو حنك

 شمال انخهيم ذٛاٌٙٗ

 جنوب انخهيم ِعار دىُ عثذ اٌعضٌض دٚدٌٓ جنوب انخهيم ؽٙذ ععذي خٍّظ  سفشؿ جنوب الخميل مسالمةازدىار دمحم حسين 

ؽٍشٌٓ تغاَ عثذ هللا فالح  رام هللا والبيرة ازىار بسام سميمان طبنجة

 اٌذٌٓ
 انقدس

 جنوب انخهيم ِعرض عاًِ عٍغى اٌعٛاٌقح

اٌىشٌُ دمحم اتٛ ؽٍشٌٓ عثذ  رام هللا والبيرة اسراء دمحم موسى قدادحة

 خًٍٍ
 راو هللا وانبيرة

 انقدس ٍِٕشج اعّاعًٍ رٌاب ِٕافشج

 بيت نحى ِٙذي عٍّشادّذ اٌذّشي انخهيم ففاء أٛس ِذّٛد عالِح بيت لحم اسالم ابراىيم دمحم صومان

 انقدس ِٛعى ٍِٕش ِٛعى اطشػ بيت نحى فالح ٌٛعف ادّذ رٌٚة رام هللا والبيرة اسميان احمد حسن عمي

 انقدس ِؤٌذ عّاد جثشًٌ فالح اٌذٌٓ راو هللا وانبيرة فٍٙة عًٍٙ خٍف فمٍٗ القدس اسيل جمال امين حسين

 انقدس ٍِاس تغاَ ادّذ اتٛ لذٚط راو هللا وانبيرة عاِش دمحم عًٍ ِخاسصٖ رام هللا والبيرة اسيل سميمان خالد مطاوع

 بيت نحى ٍِغاء ٚجٍٗ دمحم داس عًٍ بيت نحى ععٍذعثذ اٌذٍّذ دمحم  بيت لحم اسيل وليد مصطفى عبيد هللا

 انخهيم ٍِّٛٔح طاٌة عًٍ ٘ذاس راو هللا وانبيرة عثٍش صٌذاْ ادّذ تذساْ شمال الخميل االء ياسر دمحم البدوي 

 اريحا ٔجٛاْ عاًِ عالِٗ تشاّ٘ح شمال انخهيم عّشٚ اوشَ دمحم عّادٍٓ جنوب الخميل الفت سمير محمود درويش

 راو هللا وانبيرة ٔغشٌٓ عضاَ دمحم لذعح بيت نحى فادي دمحم ادّذ فالح الخميل سرحان ناصر الدين امير بالل

 راو هللا وانبيرة ٔفٍغح ععٍذ ص٘ذي ؽذادج راو هللا وانبيرة فاطّح ٔائً ععٍذ فشط بيت لحم انسام جميل دمحم ابراىيم

 بيت نحى ٔٙاي ِٛعى ِذّٛد وشدي بيت نحى دمحم خًٍٍفاطّٗ ٔائً  رام هللا والبيرة اوس ابراىيم محمود بشارات
ٔٙاٚٔذ دغٓ عًٍ ِقطفى اتٛ  راو هللا وانبيرة فشاط خاٌذ عٍٍّاْ إٌذاي بيت نحى اٌح دغٍٓ ٌذٍى  ٍِؼ

 انقدس عّشٖ
 راو هللا وانبيرة ٔٛس دمحم ّٔش لذاددح شمال انخهيم فشاط ٘ؾاَ دمحم اٌخطٍة اريحا آٌّ اتشاٍُ٘ دّعح ؽشتاذً
 بيت نحى ٔٛسا ِقطفى عًٍ عٌٕٛح شمال انخهيم لقً عاًِ ادّذ اتٛ عٍاػ راو هللا وانبيرة تشاء فًّٙ عثّاْ عافً

 راو هللا وانبيرة ٘ثح ِذّٛد دغًٕ عاتذ يطا الٔا خاٌذ دغٓ تذٍـ انقدس تالي عذًٌ ادّذ ِٛعى
 شمال انخهيم ٘ذًٌ سٚدً اتشاٍُ٘ خًٍٍ وانبيرة راو هللا ٌّا ادّذ ؽذادج فثخ راو هللا وانبيرة تٍغاْ جّاي ععٍذ أجاؿ

جٕاْ اعذك ِذّٛد 

 االفغأً
 انخهيم

 انخهيم ٘ذًٌ عطا هللا ِذّٛد طٍطً راو هللا وانبيرة ٌٍث فٛصي ِٛعى دّذاْ
 بيت نحى ٚجذاْ ادّذ دمحم اغٌٛش بيت نحى ٌٍٍى دغٍٓ عثذ اٌىشٌُ ِٛعى بيت نحى دٍٕٓ خضش دمحم صٌادج
دٍٕٓ عاطف ِقثاح 

 اٌخٍاط
 انقدس

 جنوب انخهيم ٚعاَ ٔاٌف دغٓ عثإِح راو هللا وانبيرة ِاسعًٍ عاٌُ ادّذ جشاداخ
 جنوب انخهيم ٚعٍُ اعاِح دمحم اٌثطاط انخهيم ِاٌه جًٍّ دمحم عٛاٚدج انقدس دٛساء سجا دمحم اٌّىذً
 انخهيم دأح طالي ٔعّاْ ٔرؾح

 بيت نحى ِجذ عاسف خًٍٍ تطّح
 ٚعٍُ اعّاعًٍ اتشاٍُ٘

 بيت نحى اٌقالداخ
   بيت نحى دمحم ادّذ عثذ اٌشدّٓ جعفش بيت نحى دعاء دمحم ِقطفى عثٍذ هللا

   انقدس دمحم ادّذ عثذ اٌفراح ص٘شاْ بيت نحى ستى دمحم دغٍٓ ثٛاترح
   بيت نحى دمحم ذٍغٍش جًٍّ اٌذّاِشج اريحا ستٍع ادّذ دمحم اتٛ ٘الي

سغذ عثذ اٌىشٌُ عثذ اٌثاعظ 

 ذًٍّّ
 انخهيم

   شمال انخهيم دمحم صٌاد خضش اتٛ فاسٖ
   بيت نحى دمحم عاطف صعً اٌضٌش انقدس س٘اَ دمحم ِٛعى طٗ



  لمذين سجموا في مديريات صحة سمفيت، جنين، طوباس، طولكرم، قمقيمية، سيكون الساعـــــة
من صاالت  ام الشرايط ، بالقرب-الثانية عشر ظهرًا في مقر ديوان الموظفين العام/رام هللا

 بدران.

 انمحافظت االعُ انمحافظت االعُ المحافظة االسم

 جنين ِعار ٌاعش ِذّٛد عّٛدي طوباس سماح فياض خضر بني عوده جنين ابراىيم حسن فتحي زينة

 قهقيهيت ٍِه ؽا٘ش عثذ اٌىشٌُ ِغٍُ طولكرم سناء عبد هللا شريف عواد جنين احمد غسان ابراىيم ابو عوان

 سهفيت ٍِٕش عٍٍُ عطا ؽمٍش طوباس سند باسم احمد بني عوده طوباس /النجار يوسف ابو شعيب اسراء فايز

 طونكرو ٍِٕش عثذ اٌشدّٓ فاٌخ خٍّؼ سمفيت شروق عمر اسماعيل سالمو طولكرم اسماء شحادة دمحم مصطفى

 طونكرو ٍِٕٗ دمحم دافع "دج دمحم" طولكرم شروق واصف عزت اشقر جنين اسيل اياد دمحم حوشية

 طونكرو ِؤِٓ ٌاعش ادّذ غأُ قمقيمية قرعان راضي صابرين احمد قمقيمية االء حسين ابراىيم شري 

 جنين ٍِظ عٍّش ص٘ذي عٍف طوباس صييب خميل محمود شوبكي جنين االء خميل حسن راضي

 قهقيهيت ٌآٍِٔائً عّش خٍّظ  سمفيت عبد الرحمن خميل جميل ماضي طولكرم انوار سميمان يوسف ابو حديد

 طوباس ٔضاس خضش ٌٛعف فثخ سمفيت عبد الرحمن دمحم صالح اعبيد طولكرم انوار وليد دمحم رداد

 طوباس ٔٛس عٍّخ دمحم تٍادعٗ قمقيمية عبد الغفور غالب شبيطة جنين اىداء جالل محمود عودة

 طونكرو ِاجذ ؽشٌف دجٗ٘ذًٌ  طولكرم عبد المنعم محمود عايش المصري  جنين ايات ماجد صبحي عالونة

 سهفيت ٘الي ٔظاَ عًٍ اتذاح سمفيت عدي مصباح عبد الكريم الزير طولكرم براء حممي عبد الفتاح سدلو

 طونكرو ٚعاَ عثذ اٌمادس فثشي عٕجك جنين عروب جالل دمحم المير جنين براء خضر احمد محاميد

 قهقيهيت ٚعٍُ ِقطفى خضش ؽٛإ٘ح قمقيمية عمي باسم عمي شتيوي  قمقيمية جنان حسن مرجان مرجان

 طونكرو ٚئاَ اؽشف فثذً جشاب طولكرم عمي دمحم عمي سممان طوباس يني عودة حارث سعد ذياب

 طونكرو ٌاعٍّٓ ادّذ عثذ اٌشدٍُ خضٔٗ طولكرم غادة خالد مصطفى مصيعي جنين حال عبد الرحيم مصطفى ابو بكر

 طوباس ٌذٍى خاٌذ خضش تؾاساخ سمفيت ابراىيم ابو بكمرفاطمو عقبو  طولكرم حميمو اسماعيل دمحم سميم

   طولكرم فرح باسم دمحم شديد طولكرم حنان دمحم يوسف حمد هللا
   طولكرم قصي باسم دمحم اشقر سمفيت خالد فواز عبد الرحيم االقرع

   قمقيمية الرا كمال "دمحم سعيد" الربع سمفيت خمود ابراىيم عمر سالمو
   جنين النا فيصل خميل سباعنة جنين ابو بكر خمود احمد خالد

   قمقيمية مجاىد باسم فايق حمدان طولكرم داليو بالل شتيوي عمير
   جنين دمحم جمال ناصر جرار جنين دانا نائل نافع زيد الكيالني

   طولكرم دمحم رائد دمحم ثمثين طولكرم دانيو محمود موسى شيخ قاسم
   طولكرم دمحم رائد دمحم عميان جنين دعاء احمد فؤاد شرقاوي 

   طولكرم دمحم سعيد صالح الفقيا طولكرم دينا يوسف ذيب بري 
   طولكرم دمحم سمير حسين ضميري  جنين رانا عالم حسن حمدان

   جنين دمحم عبد الحميد دمحم ابو الرب طولكرم ربا عبد الحكيم عبد الرحيم داود
   قمقيمية ماىر"دمحم فريد" عادي دمحم طولكرم رغد فؤاد دمحم راشد

   جنين دمحم محمود جمال عزامطة جنين ركن محمود عبد الرحمن مشارقة
   طولكرم دمحم موفق دمحم خضر طولكرم رنا خالد فتحي ميداوي 
   جنين دمحم وائل احمد قاسم سميمان جنين رؤى ناصر دمحم عايد

   طولكرم طعمة محمود عمر محمود سمفيت زينب عاىد سميمان خديب
   جنين محمود دمحم سعيد جرار جنين سارة حسن لطفي حوشية

   طوباس ِشٖٚ ادّذ فاٌخ فٛافطٗ طولكرم سجى عماد ابراىيم نعنيش
   قهقيهيت ِعار عذٔاْ فالح فاٌخ طولكرم سممى مصطفى محمود ابو عواد



 


