
NO NAMES PROGRAM االســـــــــــم التدريبي البرنامج

1 Salima Rashid salem al maqbali Biochemistry       المقبالي سالم بن راشد بنت سليمة/ الدكتورة  الحيوية الكمياء

2 Mouza  Mohammed  Othaman Al-Nabhani Biochemistry النبهاني عثمان بن محمد بنت موزة/ الدكتورة  الحيوية الكمياء

3 Amal Hamood Said Al-Salmi السالمي سعيد بن حمود بنت أمل/ الدكتورة Dermatology  الجلدية االمراض

4 Hana Ali Said Al Areimi العريمي سعيد بن علي بنت هناء/الدكتورة Microbiology  الدقيقة االحياء

5 Amal Saif Mohammed Al-Tai الطائي محمد بن سيف بنت أمل/ الدكتورة Microbiology  الدقيقة االحياء

6 Aza Salim Abdullah Al-Rashdi الراشدي عبدهللا بن سالم بنت عزاء/ الدكتورة Microbiology  الدقيقة االحياء

7 Nada Khalfan Hamood Al-Tamtami التمتمي حمود بن خلفان بنت ندى/ الدكتورة Microbiology  الدقيقة االحياء

8 Intisar Nasser Khalfan Al-Shukri الشكري خلفان بن ناصر بنت انتصار/ الدكتورة Microbiology  الدقيقة االحياء

9 Badar Salim Khalaf Al-Hamrashdi Emergency medicine  الحمراشدي خلف بن سالم بن بدر/ الدكتور  الطوارئ طب

10 Louza Mas'oud Salim Al-Anqoudi العنقودي سالم بن مسعود بنت لوزه/ الدكتورة Emergency medicine  الطوارئ طب

11 Badriya Ali Sulaiman Al-Hattali الهطالي سليمان بن علي بنت بدريه/ الدكتورة Emergency medicine  الطوارئ طب

12 Shaima Ali Mohammed Al-Mazrooei المزروعي محمد بن علي بنت شيماء/ الدكتورة Family medicine  االسرة طب

13 Faiz Said Amur Al-Rashdi الراشدي عامر بن سعيد بن فايز/ الدكتور Family medicine  االسرة طب

14 Ibrahim Abdullah Ali Al-Shehhi الشحي علي بن عبدهللا بن ابراهيم/ الدكتور  Family medicine  االسرة طب

15 Ibrahim Fadhil Mohammed Al-Shibli الشبلي محمد بن فاضل بن ابراهيم/ الدكتور Family medicine  االسرة طب

16 Khamis Rashid Khamis Al-Hosni الحوسني خميس بن راشد بن خميس/ الدكتور Family medicine  االسرة طب

17 Muna Sulaiman Humaid Al-Risi الريسي حميد بن سليمان بنت منى/ الدكتورة Family medicine  االسرة طب

18 Narjis Hassan Ali Al-Ajmi العجمي علي بن حسن بنت نرجس/ الدكتورة Family medicine  االسرة طب

19 Zeyana Mohammed Hamood Al-Bahri Family medicine البحري حمود بن محمد بنت زيانه/ الدكتورة  االسرة طب

20 Salim Khalfan Mohamed Al-Rahbi الرحبي محمد بن خلفان بن سالم/ الدكتور General Surgery  العامة الجراحة

21 Ibrahim Mubarak Shaikhan Al-Waili الوائلي شيخان بن مبارك بن ابراهيم/ الدكتور General Surgery  العامة الجراحة

22 Salah Mohammed Jumaa Al-Jabri الجابري جمعه بن محمد بن صالح/ الدكتور General Surgery  العامة الجراحة

23 Khalid Said Salim Al-Amri العامري سالم بن سعيد بن خالد/ لدكتور General Surgery  العامة الجراحة

24 Aamed Khamis Ali Al-Araimi العريمي علي بن خميس بن عامد/ الدكتور General Surgery  العامة الجراحة

25 Maryam Said Rashid Al-Hashmi الهاشمي راشد بن سعيد بنت مريم/ الدكتورة General Surgery  العامة الجراحة
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26 Nablia Ali Said Al Julandani الجلنداني سعيد بن علي بنت نبيله/ الدكتورة Histopathology االنسجة 

27 Ahmed Khalfan Ibrahim Al-Damarki الدرمكي ابراهيم بن خلفان بن أحمد/ الدكتور Internal medicine  الباطني الطب

28 Ali Khamis Saif Al-Reesi الريسي سيف بن خميس بن علي/ الدكتور Internal medicine  الباطني الطب

29 Kawthar Amur Salim Al-Amri العامري سالم بن عامر بنت كوثر/ الدكتورة Internal medicine  الباطني الطب

30 Matlooba Ayoub Juma Al-Zadjali الزدجالي جمعه بن أيوب بنت مطلوبه/الدكتورة Internal medicine  الباطني الطب

31 Nasser Rashid Khamis Al-Shekaili الشكيلي خميس بن راشد بن ناصر/ الدكتور Internal medicine  الباطني الطب

32 Omar Salim Aamer Al-Siyabi السيابي عامر بن سالم بن عمر/ الدكتور Internal medicine  الباطني الطب

33 Mohammaed Saloom Salilam Al-Shukairi الشكيري سليليم بن سلوم بن محمد/ الدكتور Internal medicine  الباطني الطب

34 Latifah Rashid Awadh Al-Shekaili Internal medicine الشكيلي عوض بن راشد بنت لطيفه/ الدكتورة  الباطني الطب

35 Noora Khalifa Al-Mazroui المزروعي محمد بن خليفه بنت نوره/ الدكتورة Internal medicine  الباطني الطب

36 Ahmed Said Sulaiman Al-Kalbani الكلباني سليمان بن سعيد بن أحمد/ الدكتور Internal medicine  الباطني الطب

37 Najla Salim Juma Al-Araimi Obs & Gyn العريمي جمعه بن سالم بنت نجالء/ الدكتورة  والوالدة النساء أمراض

38 Houda Nasser Rashid Al-Yaqoubi اليعقوبي راشد بن ناصر بنت هدى/ الدكتورة Obs & Gyn  والوالدة النساء أمراض

39 Sumaiya Saif Mohsin Al-Aamri العامري محسن بن سيف بنت سميه/ الدكتورة Obs & Gyn  والوالدة النساء أمراض

40 Rania Mohamed Burhan Abudraz ابودراز برهم بن محمد بنت رانيا/ الدكتورة Obs & Gyn  والوالدة النساء أمراض

41 Mohammed Said Khamis Al-Reesi الريسي خميس بن سعيد بن محمد/ الدكتور Pediatrics  االطفال طب

42 Nasser Shaikhan Taaeeb Al-Shafouri الشعفوري تعيب بن شيخان بن ناصر/ الدكتور Pediatrics  االطفال طب

43 Naema Salim Rashid Al-Shibli Pediatrics الشبلي راشد بن سالم بنت نعيمه/ الدكتورة  االطفال طب

44 Maryam Mohammed Hassan Al-Shehhi الشحي حسن بن محمد بنت مريم/ الدكتورة Pediatrics  االطفال طب

45 Hamed Sulaiman Salim Al-Kamiyani الكمياني سالم بن سليمان بن حمد/ الدكتور Pediatrics  االطفال طب

46 Jalila Said Salem Al Kendi الكندي سالم بن سعيد بنت جليله/ الدكتورة Pediatrics  االطفال طب

47 Amal Suleiman Salim Al-Fahdi الفهدي سالم بن سليمان بنت أمل/ الدكتورة Psychiatry  السلوكي والطب النفسية الصحة

48 Ghaniya Saif Said Al-Ghafri الغافري سعيد بن سيف بنت غنيه/ الدكتورة Psychiatry  السلوكي والطب النفسية الصحة

49 Hanan Mohammed Khalfan Al-Shukri الشكري خلفان بن محمد بنت حنان/ الدكتورة Psychiatry  السلوكي والطب النفسية الصحة

50 Hassan Salman Mirza ميرزا بن سلمان بن حسن/ الدكتور Psychiatry  السلوكي والطب النفسية الصحة

51 Ahmed Mohammed Ali-Al-Harrasi الحراصي علي بن محمد بن أحمد/ الدكتور Psychiatry  السلوكي والطب النفسية الصحة

52 Rashid Mohammed Salim Al Zeidi Psychiatry الزيدي سالم بن محمد بن راشد/ الدكتور  السلوكي والطب النفسية الصحة

53 Naela Saud Ahmed Al Ruqaishi الرقيشي احمد بن سعود بنت نايله/الدكتورة Psychiatry  السلوكي والطب النفسية الصحة

54 Muna Said Rashid Al-Shekaili Psychiatry الشكيلي راشد بن سعيد بنت منى/ الدكتورة  السلوكي والطب النفسية الصحة



55 Enaam Ali Nasser Al-Alawi العلوي ناصر بن علي بنت انعام/ الدكتورة Radiology  االشعة

56 Aziza Abdallah Humaid Al Ghafri Radiology الغافري حميد بن عبدهللا بنت عزيزة/ الدكتورة  االشعة

57 Badriya Saif Salim Al Suqri الصقري سالم بن سيف بنت بدريه/ الدكتورة  Radiology  االشعة


