
  
  
  
  

 اه لالشتراك بصندوق اإلعاناتدعوة للزميالت والزمالء املبينة أمساءهم أدن
  
  

  

لـسنة  ) ٨(من نظام التقاعد واإلعانات لألطباء البيطريني األردنيني رقم         ) ٣(استناداً لنص املادة    
ينشأ يف النقابة صندوق يسمى صندوق التقاعد واإلعانات ويكون         ((  واليت تنص على أنه      ٢٠١١

  -:  ))له حساب خاص يهدف إىل ما يلي
   

 . فع راتب تقاعدي للمشترك أو ألفراد عائلتهتأمني د    -أ 
  
 . تأمني اإلعانات ألفراد عائلة املشترك يف حالة وفاته   -ب 

  
أرجو منكم االشتراك بالصندوق أعاله وذلك حىت ال حيرم الورثة من االستفادة من الصندوق بعد               

 أدناه وتسديد مبلـغ     وتعبئة منوذج االشتراك بالصندوق املبني    . وفاة الطبيب املشترك بالصندوق     
  .دنانري رسوم االشتراك واالنتساب بالصندوق ) ١١٠(

  
 

 
  

 

 
 

  
  
  

 



  
 رقم العضوية إسم الطبيب       

 ٦٧٥  ابراهيم زكريا ابراهيم العالونه
 ١١٠٠ قابراهيم صاحل حسني قز

 ٤٦٣ ابراهيم غازي حممود اخلصاونة
 ١٠٤٤ ابراهيم ناصر منصور عبيدات

 ١٣٠٤ ايب  حممد انيس عابد
 ١٢٦٩ امحد امني امحد جرار 
 ٥٦٧ امحد حسن علي حيىي

 ١١٤٤ امحد خالد سعيد ابرهيم
 ٩٦٢ امحد سلمان حسان الشخاترة

 ٩٢٢ امحد فخري حممد الشناق
 ١١٩٥ دامحد فؤاد عبد اجلبار مح

 ١٦٨ امحد قاسم حسني مفضي بين دومي
 ١٢٩٣ امحد حممد عبداحلميد حبيب اهللا

 ١٢٠٧ امحد نزال صياح املناجدة
 ٥٧١ امحد هاشم عبدالفتاح بدران
 ١٣٣٨ امحد يوسف امحد بين عوده
 ٨٦٤ اروى ابراهيم فيصل رواشدة

 ٥٣٦ اروى يونس موسى شتات
 ١٢٧١ اسامه مجال امساعيل خليفه
 ٤١٠ اسامه حسني عبداهللا مقداد
 ٥٠٢ اسامه عاهد سليم حسني

 ٨٢٥ اسامه يوسف ابراهيم الذنيبات
 ١٢٦١ اسعد صاحل اسعد التهتموين

 ٧١٥ اسالم حممد صابر بدوي قنييب
 ٨٩٧ امساء مجال فياض جرادات

 ٩٥٣ اسيد نظام الدين عبداهللا القاسم
 ٨٥٦ اشرف فتحي فياض البطران

 ٥١٩ سى التميمياشرف يوسف مو
 ٧٣٨ اقبال عبد ايد قاسم نصري

 ١٢٣٢ اكرم ابراهيم حامد غامن
 ٣٣٤ اكرم مجال جريس البقاعني

 ٧٠٤ اكرم عبد الرمحن عطية اجلعافرة
 ١١٣٦ االء امحد عبد العزيز الكوفحي

 ١٣٠٢ االء امحد حممد ابو قدوم



 ٩٠٢ االء سامل السيد السيايدة
 ١١٢٩ تنهاالء عادل يوسف اخلتا

 ٦٩٦ االء عبدالكرمي عبدالرؤوف حسن
 ١٠٧٨ االء حممود امحد عبابنه

 ١١٧٣ اماين سليم جروان الرجوب
 ١٢٨٢ اماين حممد نزال احلوامده
 ٥٨٢ امل خضر حممود  خبيتان

 ٥٧٩ امني عبد الفتاح حممود عقل
 ١٣٢٢ امني عبداهللا قبالن الدحيات

 ٩١٤ امني فهد فياض العظمات
 ٨٤٤ د عاطف نصري الشيخاجنا

 ٨١١ انس خلف فالح املخزومي
 ١٢٣٠ انس عبد الرحيم حممد شوارب

 ١١٣٨ انعام ابراهيم حممد الطالفيح
 ٦٧٦ انعام عقيل مرشد املشاقبة

 ٥٢٦ انور امحد ابراهيم شلفاوي
 ١٣٥٢ اياد عبدالكرمي امنيزل الدالبيح

 ١٣٧٦ اميان حممد ابراهيم فطيمات
 ١١٠٣ امل املدينامين باسم س

 ٥٥٩ امين عزيز صاحل الشعييب
 ٩٦٣ امين علي عبد الرحيم مسان
 ٧٦١ ايناس صاحل حسن ردايدة

 ٧١١ ايهاب حممد مصطفى شبيطه
 ١٥٠٩ أمحد نصار إبراهيم الكسيح
 ٩٠١ باسل طارق روحي عساف
 ٥٧٥ بسمه امحد عبداهلادي عابد
 ٤٢٠ بشار ابراهيم حممود صيام

 ١٢٣٤  علي اجلراحبشار سليمان
 ٦٤٧ بشار وجيه راغب شاهني

 ١١٣١ بنان مسري حممد احلمود
 ١٢٦٧ تاال زاهي يعقوب اهللسه

 ٩٥١ تانيا حممد سهل حممد عناب
 ١٢٦٤ تسنيم سامل عبيد القرارعه

 ٨٨٣ تيسري صاحل امحد احلجه
 ١٢٦٣ ثائر رباح عطية الديك



 ٣٠٥ جالل عبدالقادر حسن صاحل
 ٤٦٩ ليم شاكر داودمجال عبد احل

 ١٠٤ مجال عبدالكرمي حممد حسن
 ٣٦٠ مجال مصطفى رشيد عكه
 ٣٠٦ مجيل امحد مجيل حممد جنم

 ٦٦٢ جنان حممود امحد
 ٦٢٣ حسام الدين عبداهللا سليمان ابو فرحيه

 ٦٧٢ حسام وليم ابراهيم قبعني
 ٥٠٨ حسان عواد يوسف زيادين

 ٥١٠ حسن توفيق حسن عابد
 ٤٦١ ارف مصلححنان حسني ع

 ٨٤٢ حنان عبد الرؤوف حممد عكور
 ٧٨٨ حنني حسين خليل أبو عاشور

 ١٢٣٦ حيدر حممود نواف بين علي
 ١٢٤٣ خاتيا زياد سليمان عباسي

 ٥٧٦ خالد حممد عبداملنعم سليمان القيسي
 ٦٤١ خالد مناور  حممود اخلصاونة

 ٧٧٩ خلدون فائق حممد احلموز
 ١٢٥٤ خلف بشري عايد الشلول
 ١٠٠٨ خوله زهري فارس عبيدات

 ١٣٣٧ دانه مروان نايف عبابنه
 ١٢٢٣ دانيا حممد امحد عبيدات
 ١٠٣٠ دالل امحد عايد املساد

 ٩٠٥ دياال رضوان سليمان العازر
 ٨٥٠ دميه انور موسى العجلوين

 ٨٥١ دينا حسني عبد الرمحن عبابنه
 ٤١٢ راتب عارف عبد الفتاح حسني

 ٣٣٨  سالمهراسم علي يوسف
 ٨٧٠ رامي عاطف رضوان بطاينة

 ١٠٤٢ رامي هاين حممد الرفاعي
 ١٥٧٥ راين رياض عبد الكرمي عبد اهللا

 ١٤١٤ رانيا إبراهيم جرجس إبراهيم
 ٩٠٩ رانيه حممد امني امحد الشحروري

 ٤٦٧ رائدة صياح يوسف صياح العبادي
 ٤٧٠ رائدة كرمي خلف الرقيبات



 ٨٦٠  حجازرائف صابر عبد الرحيم
 ٣٣١ رجب حممود حممد خليل النجار

 ٧٧١ رحاب امحد حممد الذنيبات
 ١١٨١ رشا امني حسني املعايطة

 ١٣٦٣ رشا امين شاهر التل
 ١٢٩٠ رشا سامي عقله بطاينه

 ٩٩٠ رنا موسى ابراهيم جيبات
 ٨٣٢ روان جت عزت احللواين
 ٨٢٣ روبر فوزي ساري جربين
 ٧٥٨ زائد عوض حممد خشان

 ٤٣٩ زكريا عبد الرمحن عبداهلادي حسني
 ٥٩٨ زكريا عيسى توفيق الزغل
 ١١٨٨ زكي اركان عايد العيده

 ١٢١٦ سامر مسري سليم السقال املزاري
 ٤٠٦ سامي حممود حممد خضر

 ١٣ سامي يعقوب سليم ابراهيم البريويت
 ١١٤١ سحر امحد منر حرب

 ١٠٤٨ سرين حممود امحد اخلليلي
 ٥١٤  حامد محادسعاد حممد

 ٥٥٣ سعدية عادل علي ابداح
 ١٢٠١ سعود امحد عبد احلميد البستنجي

 ٦٩٢ سليمان امحد حممد الغزالت
 ٦٨٣ مساهر عبد الرحيم حممد العويين

 ٤٩٨ مسر نزار امحد الروسان
 ١١٨٥ مسية شريف حممد مجيل حسونه
 ٧١٦ مسيح حممد حممود أبو طربوش

 ٦٩١ سهري حممد علي إمساعيل
 ٨٦٩ سوزانا سلمان سليم دارس

 ١٠٥٩ سريين حممد حسن زهدي شقور
 ٩٦٧ شادي مفضي يوسف احلايك

 ٩١٠ شرين ذيب حممود نصري
 ١٠٠٧ شرين عيسى حممود اجلواسرة

 ١١٧٧ شرين حممد عبد الرمحن اخللوف
 ١٢٨٤ شريهان فواز حممد الرواش

 ١٣٨٣ شفاء حكمت امحد جرادات



 ٧٥٩ طيصخر حسن يونس السوي
 ٩٧٤ صفاء حممد كامل العتوم
 ١٥١٦ صالح حممد مفلح عثامنه

 ١٣١٤ ضرار موسى عمر القوامسه
 ١٣٠٧ طارق حلمي يوسف ابو شام

 ٤٢٧ طارق عزيز سعيد حسن
 ٧١٨ طارق حممد صالح عبد اهللا دنديس

 ٨٨٨ طارق هشام بشاره اهللسه
 ٣٩٦ طلعت عبداللطيف ناجي حسن إمساعيل

 ٤٤١  ابو عياشطه حافظ حسني
 ٧٦٩ عادل حممد سامل الزيدانيني

 ١٠٦١ عامر خالد عبد اللطيف زوايت
 ١١٧٤ عباده حممد علي احلبيس

 ١٢٦٥ عبد احلفيظ مسري عبد الكرمي دلعب
 ٥٠٥ عبد الرمحن تركي حممد رواشدة

 ١١١٨ عبد الرمحن طاهر حممد نصر
 ٧٥٥ عبد محاد عبد اهللا السليحات

 ٩٤٠  حسن الزاملعبداحلليم موسى
 ٥٠٧ عبدالرمحن عارف عبدالرمحن طالفحة

 ٦٢٤ عبدالسالم ياسني حيىي اجلهماين
 ٨١٠ عبدالغين مجال امحد ابو اهليجاء
 ٣٥٧ عبدالكرمي علي حممود ابو زنيد

 ١٥٧ عبداللطيف امحد احلاج حسن عبدالغفور
 ١٤٦ عبداهللا حسني عبداهللا طوطح
 ١٢٥٧ تعبداهللا رضوان حممود  عبيدا
 ١٣٧٢ عبداهللا حممد مفلح مكاحله

 ١٠١٣ عبدالواحد حممد ضرغام عبدالواحد بسطامي
 ٤٩٧ عبري حسني طالب الطالفحة

 ١٣٦٦ عتبه حممد ابراهيم الشياب
 ٤٠٨ عرفات عريف عارف أسعد العسيلي

 ١٣٧٥ عرين عبدالسالم صاحل اليوسف
 ١٢٨٩ عصام عوض سليمان األقطش

 ٩٦٥ طاطبةعصام حيىي حممد اخل
 ١٠٣٤ عال نايل مجيل عمايرة

 ١٠٢١ عالء الدين طالل ابراهيم عاشور



 ٨٠٩ عماد حلمي عبد اللطيف الفاخوري
 ٧٩٠ عماد عدنان حممد احلالّق

 ١١٧٨ عماد حممد امحد مساره
 ٩٢٠ عمر شبلي جت حدادين
 ٣٨٦ عمر صديق محدان ارشيد

 ٧٠٦ عمر عبداهللا حسني الروسان
 ٨٤٩ د حممد الشهاباتعيسى امح

 ٣٩١ غازي امحد عبداهللا حسن مصطفى
 ١٣٨٢ غدير امحد خلف جرادات

 ٣٩٧ غسان غالب خليل بزبز
 ١٢٥٠ غفران قسيم فرحان اخلطيب

 ٨١٧ فاتنه نبيل عفيف عمريه
 ٦٦٠ فادي ابراهيم عبداللطيف مرعب

 ٦٣٨ فادي زكي حسني داود
 ٨١٣ فادي عبدالرحيم حسن ابو مشعه

 ٧٤٤ ي فخري إبراهيم خليل زيادينفاد
 ٨٦٦ فادية حسني علي الصقر
 ١٤٠٣ فارس امني سامل التخاينه

 ١٢٦٠ فاطمة امحد عبداهللا احلسنات
 ١٠٥٢ فاطمة عقلة حممود اهلزاميه

 ٣١٧ فايز حممد غامن شاهني السعودي
 ٣٥١ فالح حسن علي شديفات

 ٩٥٩ فلسطني عبد ربه حممد ابو فوده
 ١٢١ احلاج مضعان ابو حمفوظفيصل حممد 

 ٣١٢ قاسم حممد حسن األمحد السيوف 
 ٧٢٩ قاسم حممد خري حسن الطاهات

 ١٠٣٩ قصي زهري حممد لول
 ٧١٤ كفى هاشم حممود عساف

 ١٣٠٩ الرا زياد حممد القرعان
 ٨٤٣ النا حسونه بديوي طاهات

 ١١٩٨ لودميال دميتريفيا نيكيجتكا نيكيجا
 ٩٩٣ رهومةلوسي شكري عودة ب
 ٥٨٥ لؤي زهري داود جرار

 ٧٨٣ لؤي حممد حممود العنايت
 ١٢٩٩ ليايل عبداالله حممد املعايطة



 ١٠٢٤ ليايل نعيم موسى محدان
 ٧٣٧ ليلى حممد مصطفى محدان

 ٨٣١ لينا صربي عبد القادر االعرج
 ٥٧٧ لينا عادل حممد عواودة

 ٤٦٤ ليندا يوسف حممود عبد الرايب
 ٣٣٩  مهدي احلمداينماجدة صاحل

 ١٠٨٤ ماريا انطون الياس مشعون
 ٩١٣ ماهر مثقال عبدالغين زيدان
 ٩٠٤ حممد ابراهيم عبداهللا امحد

 ٨٨٠ حممد ابراهيم حممد ابو نفاع
 ١١٩٠ حممد امحد مطلق عياصرة
 ٨٠٥ حممد اديب حممد حسني

 ٧٤٧ حممد ارسالن رشيد العلي
 ٢٥٠ حممد بسام سليمان حممد اهلباهبه

 ١١١٥ حممد حسن صاحل مغريب
 ٥٢٧ حممد حسن عيد الرفاعي

 ١٢١٥ حممد خالد يوسف حممود غنيم
 ٨٧١ حممد خليل حممد بين عطا

 ٥٠٦ حممد خري منصور عبده أصالن
 ١٠٩٤ حممد زامل صاحل حوامدة
 ١١٨٤ حممد سليم حممد العرافني
 ٧٣٥ حممد صاحل سليمان عودة
 ٩٤٨ ين محدانحممد صايل ار السليم ب

 ١١٢١ حممد صبحي حسني اجلراح
 ٧٢٦ حممد عبد الكرمي عبد اهللا زيد

 ١١٩٩ حممد عبد املهدي حممود عقل 
 ٩٥٠ حممد عطية صاحل القرعان
 ٦٢٧ حممد عقلة سامل زريقات

 ٩٣٤ حممد علي سليم صبيحات
 ٩٨٥ حممد عمر ابراهيم الفار

 ٨٣٠ حممد فواز موسى الروسان
 ١٢٢٦  حسن الشديفاتحممد حممود

 ٨١٤ حممد حممود شايش البطاينة
 ٩٩١ حممد حمي الدين توفيق عبيدات

 ١٠٣٥ حممد منيزل زاهي الرشدان
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