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To All Airlines Operating at Kuwait 
International Airport must Adhere to the 
Following Instructions: 

الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار  
 -الكويت الدولي االلتزام بالتالي: 

Based on the directives of the competent 
authorities in the State of Kuwait, please act 
to the following: 
 

1- Employees of the Private Medical 
Sector in the State of Kuwait (those 
whom their names are mentioned in 
the list) who have a valid residency, are 
Allowed to travel to the State of Kuwait 
Via direct flight or transit.  
 

2- Assuring the Circular No. (97/2020) 
issued on 17/9/2020 regarding using 
the (Kuwait Mobile ID) application at 
ports and airports. 
 

 
3- Commitment to apply the preventive 

health measures in forced by the 
Ministry of Health for all categories 
mentioned above. 
 

بدولة الكويت يرجى المختصة بناءا على توجيهات السلطات  

 العمل على التالي:

 

في دولة  بالقطاع الطبي األهليلعاملين لالسمممممممما   -1

 ممنو المرفق(الواردة أسممماءهم بالكشمم  الكويت )

مة  قا للسمممممممفر الى دولة الكويت  سممممممممارية لديهم إ

 بالرحالت المباشرة او الترانزيت.
 

 

 

( الصمممممممممادر 97/2020التمميكيممد على التعميم رقم ) -2

والخاص باسمممممممتخدام تطبيق  17/9/2020بتاريخ 

 )هويتي( في المنافذ والمطارات. 
 

 

 

 

 

االلتزام بتطبيق اإلجراءات الصمممممممحيممممة الوقمممما يممممة  -3

وزارة الصمممممممحة بهذا الخصممممممموص المعمول بها في 

 لجميع الف ات المذكورة أعاله.

 
 

  

 نا ب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي
Deputy Director General 

For Kuwait International Airport Affairs 
 

 م/ صالح عبدهللا الفداغي
 

 



ا

ياسم الموظفم
يالرقم المدن 

رقم الهاتف اإلقامةبلد اإلقامةالجنسيةرقم الجوازمكان العمل األصليالتخصصالمسىم الوظيف 
سيديس كاتوباي ساجا1 ه  271093002922مير ي تنظيف بشر

هفن  ي تنظيف بشر
ي B الحساوي كلينكفن 

فلبير فلبين  2021639511435090\3\5ال
لية ممرض عام ممرض 289073006657ساهايا امال ميشيل2 ز كة جلوبال كير للخدمات الطبية الميز 12/28/202166692000الهند الهند K 6572886شر
ي عالج طبيعي280020708347ميثون بالسككاتو الل 3

ي عالج طبيعيفن 
لية فن  مي   كة جلوبال كير للخدمات الطبية ال هند P 4081053شر هند ال 1/29/202166692000ال

ي جاميس4
لية ممرضةممرضة274042806852هيلير  فيير سيلف  مي   كة جلوبال كير للخدمات الطبية ال هند S2392624شر هند ال 1/19/202266692000ال

يشمون5 لية ممرضةممرضة285021806857مانجو ان مي   كة جلوبال كير للخدمات الطبية ال هند R3223790شر هند ال 1/6/202266692000ال
دين سعيد محمد علي6 متكاملة استشاري انف و أذن و حنجرة طبيب254031602653صالح ال 97533083(00965)6/22/2021مرص مرصيA04094281عيادات الطبية ال
ي7

ناسليةطبيب268121402695ميادة محمد الخان  ا12640492عيادات جوري كلينكمسجل امراض جلدية وت اسوري 202290050025\2\3سوري
ي8

ناسليةطبيب268121402695ميادة محمد الخان  ا12640492عيادات جوري كلينكمسجل امراض جلدية وت اسوري 202290050025\2\3سوري
يالبنان RL3903335عيادة ايت لطب االسنانطبيب ممارس عام اسنانطبيب اسنان267062102013اسامة محمود حيدر9 ال 2/10/202199972034اسير

8/2/202155507120لبنانلبنان LR1002581عيادة ايت لطب االسنانطبيب مسجل اسنان عالج اقنية الجذولطبيب مسجل اسنان287020905254محمد بالل مدور10
عزيز11 4/19/202190966120مرصمرصيA22620392عيادة ايت لطب االسناناستعاضة صناعية/ طبيب مسجل اسنان  طبيب مسجل اسنان263121703794طه محمد كمال عبدال
فلبير P4967911Aعيادة ايت لطب االسنانفن  صحة فمفن  صحة فم292121203311ايزا بارسونا بوكيو12 فلبير ال 1/27/202151291658ال
ا13 ان كانتارا اريي   ري  ماي ال ي P0758300Aعيادة تيث تايم ممرض ممرض عام 290020508379فير

فلبير فلبين  10/19/202150222834ال
واختصاصي تقويم اسنانطبيب274032804845مؤيد حنا14 يO876661عيادة دنتل ستودي

ياردن 
5/5/202160060335اردن 

يالبنان RL3903335عيادة دنتل ستوديوطبيب ممارس عام اسنانطبيب اسنان267062102013اسامة محمود حيدر15 ال 2/10/202199972034اسير
عزيز16 واستعاضة صناعية/ طبيب مسجل اسنان  طبيب مسجل اسنان263121703794طه محمد كمال عبدال 4/19/202190966120مرصمرصيA22620392عيادة دنتل ستودي
8/2/202155507120لبنانلبنان LR1002581عيادة دنتل ستوديوطبيب مسجل اسنان عالج اقنية الجذولطبيب مسجل اسنان287020905254محمد بالل مدور17
فلبير P4967911Aعيادة دنتل ستوديوفن  صحة فمفن  صحة فم292121203311ايزا بارسونا بوكيو18 فلبير ال 1/27/202151291658ال
يممرضممرض286111903604سعاد محمد  عل19

7/31/202255555752مرصمرصA13264176عيادة عادل محمد العوص 
يطبيب 276052206155خلدون أنيس خطاب 20 اN013275491عيادة لؤلؤة الصباحممارس عام بشر ا سوري ة لغاية  سوري 4/2021963969657488/0096599477992ساري
اند تشالوف جودا21 ي274043007067أن

باطن  يالطب ال
باطن  و ميديكال كيرالطب ال

Z5330277IndiaIndia12/4/20210091-8073575690مير
ا22 و ميديكال كيرطبيب عامطبيب عام286090506051دينيش ياداف مارك Z3468640IndiaIndia12/15/20200091-7095091838مير
ي23 يالي حاج  اليال شير و ميديكال كيرطبيب عامطبيب عام292081404628جليب ب T4246809IndiaIndia2/3/20220091-8147657978مير
24LIJI PAPPACHAN pappachan289101508655و ميديكال كيرممرضةممرضة P1593948IndiaDubai3/28/202160702931مير
لثةدكتوراالسنان269052706437محمد السعيد عليوة25 و ميديكال كيرطبيب ال A15512520EgyptSaudiarabia3/29/2021966553853324مير
ي مختي  اسنان274083000177محمد محمود احمد حسن26

ي مختي  اسنانفن 
تسامة لصناعة وتركيب االسنانفن  نO215396مختي  االب ناالرد 3/29/2021962797545479االرد

مان عبد الرحيم عمر خطاب27 ي صناعة اسنان288043001025اي
ي صناعة اسنانفن 

تسامة لصناعة وتركيب االسنانفن  نO842697مختي  االب ناالرد 12/14/2020962796062162االرد
ي مختي 277052509564محمد منظور عبد الرحيم28

هندP6278525مختي  السالمية الجديدمختي مساعد فن  هندال 12/18/202066527374ال
ي تركيب اسنان289090804044مانو ماثيو ماثيو29

مركزي  اسنان فن  ميدان ال هندJ7430650(اسنان  )مختي  ال هندال 1/15/202197911358ال
دين عبدهللا السيد .د30 يطبيب مسجل جراحة تجميل طبيب مسجل  285011707396محمد عماد ال ي مرصي A16386400مركز الزهير الطن  1/5/202200965/66228542دن 
31Nishamol Koontharamaniel284052012625يممرضممرض هندL1381133مركز الشفا ء الجزيرة الطن  هندال 3/23/202194729863ال
يممرضممرض288122404543جينا خوسيه32 هندJ9443906مركز الشفا ء الجزيرة الطن  هندال 2/1/202160039557ال
ياستشارى جراحة تجميلاستشارى جراحة تجميل265111005924روجر الخورى. د33 ريكي الطن  7/20/202197677100لبنانفرنسي14CK05182مركز الصفاة األم
ي محمد السيد . د34

ياستشاري جراحة عامة استشاري جراحة عامة 252090600798متولي عفيف  ريكي الطن  10/29/202165608883مرصمرصيA15151456مركز الصفاة األم
غريب الشاذلي. د35 ناس محمد ال ياستشارى تخديراستشارى تخدير264100505494اي ريكي الطن  10/26/202166955391مرصمرصية A14340165مركز الصفاة األم
عمدي محمد السيد . د36 ياختصاصي تخديراختصاصي تخدير278033006739محمد فريد محمد ال ريكي الطن  12/11/202165001154مرصمرصيA15850195مركز الصفاة األم
يتمريضممرض278050309571سيندهو مولي37 ريكي الطن  هندP7112222مركز الصفاة األم هندال 10/22/202166850274ال
عزيز38 ي مسجل التخدير288072508212محمد سيد عوض عبدال يالتخديرطبيب بشر 10/5/202160788315مرصمرصيA18512331مركز الصياد الطن 
ابيب287040114409عالء محمود محمد سليمان39 ي أطفال ان ي مختي  طن 

ابيبفن  يأطفال ان يمرصيA22805436مركز الصياد الطن  12/14/202055088163دن 
ي عالج طبيعي288080707887ناجومال جالل الدين40

يعالج طبيعياخصان  هندهنديL4893177مركز الصياد الطن  7406427906 6/1/20210091ال
ا41 ا مات االث ي كارون

يالتمريضممرضه284051407158ان  هندهنديهL9509183مركز الصياد الطن  6/17/202150143909ال
ل42 ا ي مسجل جراحة عامة269032506286محمد ابراهيم الي   عامةطبيب بشر يالجراحة ال 4/18/202166045957تركيالبنانLR0047367مركز الصياد الطن 
عزيز43 ي مسجل التخدير288072508212محمد سيد عوض عبدال ي التخديرطبيب بشر 10/5/202160788315 مرص  مرص A18512331مركز الصياد الطن 
ابيب287040114409عالء محمود محمد سليمان44 ي أطفال ان ي مختي  طن 

ابيبفن  ي أطفال ان 14/12/202055088163 مرص  مرص A22805436مركز الصياد الطن 
ي عالج طبيعي288080707887ناجومال جالل الدين45

ي عالج طبيعياخصان  هندL4893177مركز الصياد الطن  هند ال 6/1/2021917406427906 ال
ا46 ا مات االث ي كارون

ي التمريضممرضه284051407158ان  هندL9509183مركز الصياد الطن  هند ال 17/06/202150143909 ال
عزيز47 ي مسجل التخدير288072508212محمد سيد عوض عبدال ي التخديرطبيب بشر 10/5/202160788315 مرص  مرص A18512331مركز الصياد الطن 
ابيب287040114409عالء محمود محمد سليمان48 ي أطفال ان ي مختي  طن 

ابيبفن  ي أطفال ان 12/14/202055088163 مرص  مرص A22805436مركز الصياد الطن 
ي عالج طبيعي288080707887ناجومال جالل الدين49

ي عالج طبيعياخصان  هندL4893177مركز الصياد الطن  هند ال 6/1/2021917406427906 ال
ا50 ا مات االث ي كارون

ي التمريضممرضه284051407158ان  هندL9509183مركز الصياد الطن  هند ال 6/17/202150143909 ال
لير  آن عكاش51 هندهنديهJ7936673مركز الضامر للتخصصات الطبيهطبيب مسجل  انف واذن وحنجرهطبيب286011206916مير 6/9/20217902861696ال
لير  آن أكاش52 هندهنديهJ7936673مركز الضامر للتخصصات الطبيهطبيب مسجل  انف واذن وحنجرهطبيب286011206916مير 6/9/2021917902861696ال
يسيا ديفيد كوالثيل53 هندهنديهL9286616مركز الضامر للتخصصات الطبيهممرضهممرضه289030207168أن 12/22/2020917510794465ال
اوى54 ق غن  محمد الشر 00201001560880 - 1/13/202160003831مرصمرصA13269030مركز الطن  الكوينر لالسنانطبيب مسجل أسنان أطفالطبيب أسنان273012804747هيثم فاروق عبد ال
عمورى55 2/15/202296170833850لبنانلبنانRL0563215مركز الطن  الكوينر لالسنانطبيب مسجل تقويم أسنانطبيب أسنان289081508024مكرم جميل ال
ي الكنديتخديرطبيب248100401169ماجدة محمد فريد رسىمي56 1227904656 20+5/9/2021مرص مرصيA21847228مركز الطن 
ي جاكوب57

ي بين 
ي بين 

ي الكنديتمريضممرضة292030704364ان  هندهنديةM3802731مركز الطن  65817725-7/6/2021ال
ي الكنديتخديرطبيب248100401169ماجدة محمد فريد رسىمي58 1227904656 20+5/9/2021مرصيمرصيA21847228مركز الطن 
ي جاكوب59

ي بين 
ي بين 

ي الكنديتمريضممرضة292030704364ان  هندهنديةM3802731مركز الطن  65817725-7/6/2021ال
ي الكنديتخديرطبيب248100401169ماجدة محمد فريد رسىمي60 1227904656 20+5/9/2021مرص مرصيA21847228مركز الطن 
ي جاكوب61

ي بين 
ي بين 

ي الكنديتمريضممرضة292030704364ان  هندهنديةM3802731مركز الطن  65817725-7/6/2021ال
اند كومار / د 62 عيادات التخصصية اشعة ورنير دكنور255061302111ان هندZ3216238مركز ال هندال 4/7/2021919811420545ال

ي األهلي   بالقطاع الطن 
     البيانات الخاصة للعاملير 

               من الكوادر الطبية والهيئة التمريضية والفنيير  والمهن المعاونة غير الكويتيير  من العالقير  بالعودة لدخول البالد

مما لديهم إقامة سارية 

ات ) (المراكز الطبية- المستوصفات - العيادات -المختي 



ياسم الموظفم
يالرقم المدن 

رقم الهاتف اإلقامةبلد اإلقامةالجنسيةرقم الجوازمكان العمل األصليالتخصصالمسىم الوظيف 

ي األهلي   بالقطاع الطن 
     البيانات الخاصة للعاملير 

               من الكوادر الطبية والهيئة التمريضية والفنيير  والمهن المعاونة غير الكويتيير  من العالقير  بالعودة لدخول البالد

مما لديهم إقامة سارية 

ات ) (المراكز الطبية- المستوصفات - العيادات -المختي 

لؤلؤه لطب االسنان ممرضهممرضة259111602314سلوى توفيق محمد خالد 63 69998958 /   3/26/202151494502مرصمرصA 12926804مركز ال
لؤلؤه لطب االسنان ممرضهممرضة286082006428نيتو سوريش ناير 64 هندS 2343939 0مركز ال هندال 69998958  /   8/19/202166528680ال
لؤلؤه لطب االسنان طبيب اختصاصي تقويم اسنانطبيب269020118315وليد السيد رفعت السيد 65 69998958 /8/23/2021201112230001مرصمرصA23436410مركز ال
ي . د66

غن  ي استشاري تخديرطبيب 26910207707سامح محمد عثمان عبدال 1/18/202266967717مرص مرصيA20645187مركز النخبة الطن 
ي اختصاصي جراحة عامه طبيب 273041705115اسامة عبدهللا عبدالرحيم احمد.د67 9/13/202266967717مرص مرصيA17175281مركز النخبة الطن 
ي ممارس عام طبيب 288121707788بوال سمير ايوب سيدهم.د68 2/19/202266967717مرص مرصيA16081295مركز النخبة الطن 
ي مسجل اشعةطبيب 288051307868يوليا مدفيديفا. د69 يا FJ378357مركز النخبة الطن  يا اوكران 4/24/202366967717اوكران
ي . د70

غن  ي استشاري تخديرطبيب 26910207707سامح محمد عثمان عبدال 1/18/202266967717مرص مرصيA20645187مركز النخبة الطن 
ي اختصاصي جراحة عامه طبيب 273041705115اسامة عبدهللا عبدالرحيم احمد.د71 9/13/202266967717مرص مرصيA17175281مركز النخبة الطن 
ي ممارس عام طبيب 288121707788بوال سمير ايوب سيدهم.د72 2/19/202266967717مرص مرصيA16081295مركز النخبة الطن 
ي مسجل اشعةطبيب 288051307868يوليا مدفيديفا. د73 يا FJ378357مركز النخبة الطن  يا اوكران 4/24/202366967717اوكران
نهيل الدولي استشاري أطفال واطفال خدج طبيب251103001491نجوى احمد الشافعي عمران74 7/7/202197596329مرص مرصA24754396مركز ال
ميير يجيفيك75 نهيل الدولي اختصاصي جراحة تجميلطبيب262040605477زوران دي هرسكB0179802مركز ال هرسكالبوسنه وال 7/7/202197596329البوسنه وال
ي جرجس 76

قر ناسليهطبيب272042605111عماد كميل مشر نهيل الدولي مسجل امراض جلديه وت 6/16/202197596329مرص مرصA27160123مركز ال
عزيز عباس تعلب 77 نهيل الدولي استشاري جراحة تجميل طبيب281041907454احمد عبد ال 5/29/202197596329مرص مرصA19984894مركز ال
ابان78 ابان اي يشا اي نهيل الدولي ممرضهممرضه282050709294ان هندP4002691مركز ال هندال 8/24/202197596329ال
ي ناير 79

ديف  نهيل الدولي ممرضهممرضه283051010797شيجا شي هندN0421872مركز ال هندال 6/17/202197596329ال
نهيل الدولي استشاري أطفال واطفال خدج طبيب251103001491نجوى احمد الشافعي عمران80 7/7/202197596329مرص مرصA24754396مركز ال
ميير يجيفيك81 نهيل الدولي اختصاصي جراحة تجميلطبيب262040605477زوران دي هرسكB0179802مركز ال هرسكالبوسنه وال 7/7/202197596329البوسنه وال
ي جرجس 82

قر ناسليهطبيب272042605111عماد كميل مشر نهيل الدولي مسجل امراض جلديه وت 6/16/202197596329مرص مرصA27160123مركز ال
عزيز عباس تعلب 83 نهيل الدولي استشاري جراحة تجميل طبيب281041907454احمد عبد ال 5/29/202197596329مرص مرصA19984894مركز ال
ابان84 ابان اي يشا اي نهيل الدولي ممرضهممرضه282050709294ان هندP4002691مركز ال هندال 8/24/202197596329ال
ي ناير 85

ديف  نهيل الدولي ممرضهممرضه283051010797شيجا شي هندN0421872مركز ال هندال 6/17/202197596329ال
والنرص  حسن ابوهالل86 ة- مرص مرصيةA24436127مركز اميجز لألشعة التشخيصيةأشعةطبيب283010706923الزهراء اب 29.03.2021201222236004االسكندري
ي288021016605الليت ماهافير سينج87

هندهنديP6952530مركز اميجز لألشعة التشخيصيةصيانةفن  65825245 \ 5/28/2021919050566466ال
ال لطب األسنانطبيب استشاري أسنان استعاضة صناعيةطبيب267011904745عماد محمد طلبه العجىمي 88 1/27/202260080038مرص مرص A23451586مركز اوب
هادي حسير  طه89 ال لطب األسناناستعاضة صناعية / طبيب مسجل أسنان طبيب283060408844حسير  عبدال 1/21/202160080038مرص مرص A13400151مركز اوب
ي مختي  أسنان 294040506053عاشق بوروشوثامان بوروشوثامان90

ي مختي  أسنان فن 
ال لطب األسنانفن  هندN6827534مركز اوب هندال 4/27/202160080038ال

202294174810 /07 /07   لبنان  لبنانLR 1457371   مركز أى سمايل لطب االسنان  مسجل تقويم طبيب أسنان 280050711176مازن شفيق عبود91
با سومان بويكاتيل كوجان 92 هند S 4698726   مركز أى سمايل لطب االسنان    ممرضة ممرضه287051304785دي هند    ال 5/27/202169043517   ال
ي عالج طبيعي292030704911محمد سمير محمد صالح عيداروس 93

ليهعالج طبيعي أخصان  مي   6/27/202199886049مرصمرصيA19501958مركز آكتف كير للخدمات الطبيه ال
ي عالج طبيعي292100113384حسن محمد حسن الخولي 94

ليهعالج طبيعي أخصان  مي   4/21/202199489112مرصمرصيA20066766مركز آكتف كير للخدمات الطبيه ال
ليهعالج طبيعي أخصائية عالج طبيعي291020605253آالء محمد مجدي فرج95 مي   6/25/202199509221مرصمرصيهA23750873مركز آكتف كير للخدمات الطبيه ال
ناسليةطبيب270022603451محمد سالمة96 7/28/202160060335مرصمرصA23103136مركز برلير  كلينكاختصاصي امراض جلدية وت
اس97 يجيل ليباواسبير يP4530202Aمركز بسمة االستشاري لطب األسنانممرضةممرضة289100405574اب

فلبير فلبين  11/2/2021639353338508ال
هاب إسماعيل عبدالحي98 542472400 8/1/202100966السعوديةمرصيA25360830مركز بسمة االستشاري لطب األسنانطبيب اختصاصي استعاضة متحركةطبيب أسنان278070209287إي
1/20/202160444066مرصمرصA12759173مركز بلسم للعناية بالفماستشاري جراحة الفمطبيب أسنان257090402911ماجد حسير  فهىمي99

يف محمد زاهر محمود عزت100 6/22/2021201002175971مرصمرصA18971141مركز بوشهري كلينكاستشاري جراحة تجميلطبيب260071403385شر
ناسليةطبيب281021209296كريستير  كمال ثابت غابريال101 9/2/2021201226312561مرصمرصA22208447مركز بوشهري كلينكاختصاصي جلدية وت
ي102

ي صدقر عيونطبيب277021509318محمد كريم احمد ناج  ي وجراحة ال 6/22/2021201222262629مرصمرصA24014142مركز بوشهري كلينكاستشاري طن 
عيونطبيب270062505493مها عطية ابراهيم الفيومي103 ي وجراحة ال 10/3/202198013700مرصمرصA11685532مركز بوشهري كلينكاستشاري طن 
ي283040206495آالن جوزيف جون104

ي اشعةفن 
هندM2287732مركز بوشهري كلينكفن  هندال 1/13/202155449256ال

8/3/202194463033مرصمرصA12940833مركز بوشهري كلينكموظف استقبالموظف استقبال273010901316مها محمد فوزي ابراهيم105
ى اختصاص جراحه عامه 259071504604براء صالح ابراهيم 106 عامه طبيب بشر ا الطن  الجراحة ال ا M 10833686مركز بوفاردي ا سوري 1/18/202150037416سوري
1/21/20229613948317لبنانلبنانRL3161965مركز بيال االستشاري لطب االسنانمسجل تقويم اسنان طبيب278070115299انطوان  حنا جعجع .  د107
1/21/20229613948317لبنانلبنانRL3161965مركز بيال االستشاري لطب االسنانمسجل تقويم اسنان طبيب278070115299انطوان  حنا جعجع .  د108
ي . د109

11/30/202197600737لبنانلبنانLR 0795094مركز بيال االستشاري لطب االسنان ممارس عام اسنانطبيب 272012600141ابراهيم  حسن غسان 
ي . د110

11/30/202197600737لبنانلبنانLR 0795094مركز بيال االستشاري لطب االسنان ممارس عام اسنانطبيب 272012600141ابراهيم  حسن غسان 
ي سمايل كلينكطبيب ممارس عام أسنانطبيب أسنان280060805889إشاء رجب عبد الحكيم عبد الحميد111

69055659(965)6/22/2021مرصمرصيةA17501285مركز بيونر
ا انجليسا بوريسيما112 ي سمايل كلينكممرضممرض292031302746ماري

يP2409871Aمركز بيونر
فلبير فليبن  50982771(965)3/13/2021ال

يجيل كالويا استوكابيو113 ي سمايل كلينكممرضممرض285090605039اب
يP1678297Aمركز بيونر

فلبير فليبن  65027985(965)5/13/2021ال
نامبان114 ي سمايل كلينكممرضممرض284010127176جانسيت كاترينا زي

يP9271576Aمركز بيونر
فلبير فليبن  50775719(965)1/6/2021ال

ي سمايل كلينكطبيب ممارس عام أسنانطبيب أسنان280060805889إشاء رجب عبد الحكيم عبد الحميد115
69055659(965)6/22/2021مرصمرصيةA17501285مركز بيونر

ا انجليسا بوريسيما116 ي سمايل كلينكممرضممرض292031302746ماري
يP2409871Aمركز بيونر

فلبير فليبن  50982771(965)3/13/2021ال
يجيل كالويا استوكابيو117 ي سمايل كلينكممرضممرض285090605039اب

يP1678297Aمركز بيونر
فلبير فليبن  65027985(965)5/13/2021ال

نامبان118 ي سمايل كلينكممرضممرض284010127176جانسيت كاترينا زي
يP9271576Aمركز بيونر

فلبير فليبن  50775719(965)1/6/2021ال
اض فرج119 ي لعالج الطبيعي طبيب مسجل طب طبيعيطبيب265071009225بيير فهىمي ري يا الطن  اب 8/9/202194959435مرص مرص A2281747مركز ثير
ي272070511059فاطمه علي عبدالحميد الشباسي120 3/9/202125771177مرصمرصA19523666مركز دسمان كلينيكاختصاصي طب طبيعيطبيب بشر
هندZ1843986مركز دسمان لطب االسنانعالج اقنية الجذورطبيب  اسنان288091201902فرحات محمد فاروق السيد121 هندال 6/24/2021918454835558ال
هندN9986290مركز دسمان لطب االسنانجراحة اسنانطبيب  اسنان282032301682شعيب بدر الدين خطيب122 هندال 5/25/2021918007226602ال
مون ساره123 ال ري ي لثةطبيب أسنان269042803962كي  71685949(961)9/14/2021لبنانلبنانLR0620211مركز دكتور سمايلطبيب اختصاصي جراحة امراض ال
منعم الطويل124 1144335050(20)9/10/2021مرصمرصA 14388404مركز دكتور سمايلاستعاضة صناعية- طبيب مسجل اسنان طبيب أسنان283082307884نها اسامة عبد ال
99521357(965)6/18/2021لبنانلبنانLR0086278مركز دكتور سمايلطبيب مسجل تقويم أسنانطبيب أسنان286022705841جويل ميالد فارس125
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ي126 هندR4193820مركز دكتور سمايلممرضةممرضة290040207688تونيكل كانات بين  هندال 60029213(965)4/9/2021ال
7/22/20211004501106/65623237مرصمرصA27008903مركز دنتل وناسنانطبيب284051019307محمد السيد يوسف127
11/3/202122451255مرصمرصA22201930مركز دنتل ون لطب األسنانأستشارى عالج جذورطبيب أسنان268081405276أحمد عبد الرحمن هاشم خليفة128
11/3/202122451255مرصمرصA22201930مركز دنتل ون لطب األسنانأستشارى عالج جذورطبيب أسنان268081405276أحمد عبد الرحمن هاشم خليفة129
ا130 لور كونيجار باستير اف فلبير AC8445691مركز روت لطب األسنانطبيب اسنانطبيب287120606497مير فلبير ال 1/20/202196551620581ال
يممرضممرض291053103567مونيشا موهان131 ا الطن  ال فيكتوري هندP9860657مركز روي هندال 8/16/202296598849026ال
ي ناير132

يثا جوفيندان كينر يطبيبة266020406209ان يممارس عام بشر هندZ4824586مركز شفاء الجزيرة الطن  هندال 8/19/202165840184ال
يإختصاصي أطفالطبيب253122702057بول جاكوب بولس جاكوب133 هندZ3017858مركز شفاء الجزيرة الطن  هندال 11/16/202199512289ال
ي ناير134

يثا جوفيندان كينر يطبيبة266020406209ان يممارس عام بشر هندZ4824586مركز شفاء الجزيرة الطن  هندال 8/19/202165840184ال
يإختصاصي أطفالطبيب253122702057بول جاكوب بولس جاكوب135 هندZ3017858مركز شفاء الجزيرة الطن  هندال 11/16/202199512289ال
يل سونو136 ي طبيب مسجل طب عيونطبيب مسجل 256122202742ان ية- مركز شفاء الجزيزة الطن  هندZ2689269الفروان هندال 1/20/202199903432ال
ال137 راك و جاكو باديي  ي طبيب مسجل انف واذن وحنجرةطبيب مسجل 260050903671كوروث ية- مركز شفاء الجزيزة الطن  هندZ2689267الفروان هندال 10/29/202097724349ال
و138 يطبيب ممارس عام 260110105365سوجا كوروث ي طبيب ممارس عام بشر ية- مركز شفاء الجزيزة الطن  هندZ3825349الفروان هندال 3/10/202198806929ال
ا139 ي طبيب اختصاصي اطفالطبيب اختصاصي 260012504434داسان كارانر مان ية- مركز شفاء الجزيزة الطن  هندZ1922606الفروان هندال 7/2/202155495812ال
انيل140 ي ممرضةممرضة284052012625نيشامول كونثارام ية- مركز شفاء الجزيزة الطن  هندL1381134الفروان هندال 3/23/202194729863ال
ي ممرضةممرضة288122404543جينا جوس141 ية- مركز شفاء الجزيزة الطن  هندJ9443907الفروان هندال 2/1/202160039557ال
يطبيب284092606372شيثان طعمية142

توسطبيب باطن  متخصص فير هندP0487650مركز طب األسنان ال هندال 4/27/20219108484132ال
و الفتوح ابراهيم143 ين محمد اب 11/3/202166027755/50404204مرصمرصيةA17659998مركز عالج كلينك جراحة التجميلطبيب استشارى جراحة تجميل266010705045شير
يفنية مختي مختي 281122304137شارلير  يابوت144 فلبير P5742135Aمركز عناية الطن  فلبير ال 2/16/202194091181ال
فلبير P1246399Bمركز عيادة الخليج خدمات طب أسنان متطورة ممرضةممرضة283112504898ماري جوي مولينا145 فلبير ال 5/7/202150871975ال
ال بيئول146 وي فلبير P3451226Bمركز عيادة الخليج خدمات طب أسنان متطورة ممرضةممرضة286081403202جيسا فالي   فلبير ال 11/17/202165086670ال
فلبير P1246399Bمركز عيادة الخليج خدمات طب أسنان متطورة ممرضةممرضة283112504898ماري جوي مولينا147 فلبير ال 5/7/202150871975ال
ال بيئول148 وي فلبير P3451226Bمركز عيادة الخليج خدمات طب أسنان متطورة ممرضةممرضة286081403202جيسا فالي   فلبير ال 11/17/202165086670ال
ي بايكنج 149 ي بنك جاسن  ميدان لطب االسنان  اسنان ممرض286110904947شير فلبير P4996675Aفرع الجهراء- مركز عيادة ال فلبير ال 1/14/202194035560ال
ميدان لطب االسنان  اسنان ممرض285050303976ماري ان كاراك ماديال150 ية- مركز عيادة ال فلبير P0258046Aفرع الفروان فلبير ال 7/19/202156646801ال
ميدان لطب االسنان  اسنان ممرض290062405052كاثرين افيال انجاال151 فلبير P9266776Aفرع حولي- مركز عيادة ال فلبير ال 2/10/202167092434ال
ميدان لطب االسنان  اسنانطبيب269010130206روال غازي حسن /  د152 ق- مركز عيادة ال اN011509674فرع شر اسوري 1/20/202166772242سوري
رينكا  الجوندي 153 ميدان لطب االسنان  اسنان ممرض285061802973ماري ان اب فلبير P0709365Bفرع صباح السالم- مركز عيادة ال فلبير ال 4/22/202190098368ال
يممارس عام اسنانطبيب260062101457جميل احمد محمد سبوبه154

نP283987مركز عيادة باب هان  ناالرد 3/13/2021962799888881االرد
ا اجونوي155 فير يP1739304Aمركز كراون لطب االسناناسنانممرضة287072205655شايمير  ري

فلبير فلبين  4/20/202196551195745ال
9/2/202196597651244مرصمرصيA16205207مركز كراون لطب االسناناسنانطبيب اسنان284071306426مصطف  محسن محمد قطب156
3/23/2021201005033456مرصمرصيA16669427مركز كراون لطب االسناناسنانطبيب اسنان263060904639نجوة محمد علي خطاب157
و جليلة158 مطلب اب 11/19/202166680610مرصمرصA19649883مركز كيدز سمايل لطب االسنانمسجل اسنان عالج اللسهطبيب اسنان261071803586زمزم محمد عبدال
يف سعيد احمد درويش159 11/30/202166680610مرصمرصA14094088مركز كيدز سمايل لطب االسنانطبيب اسنان اختصاصي طب اسنان االطفالطبيب اسنان264111602572شر
لطيف الشهاوي160 9/21/202166680610مرصمرصA19536433مركز كيدز سمايل لطب االسنانطبيب اسنان اختصاصي طب اسنان االطفالطبيب اسنان271022006707أسامه ابراهيم عبدال
10/23/202166680610مرصمرصA18681301مركز كيدز سمايل لطب االسنانممارس عامطبيب اسنان285080806945عمرو عاطف محمود الديب161
ي162

د جيهان ليمون سينر فلبير B0956745Bمركز كيدز سمايل لطب االسنانممرضةممرضة289120204227مادري فلبير ال 12/24/202066680610ال
و جليلة163 مطلب اب 11/19/202166680610مرصمرصA19649883مركز كيدز سمايل لطب االسنانمسجل اسنان عالج اللسهطبيب اسنان261071803586زمزم محمد عبدال
يف سعيد احمد درويش164 11/30/202166680610مرصمرصA14094088مركز كيدز سمايل لطب االسنانطبيب اسنان اختصاصي طب اسنان االطفالطبيب اسنان264111602572شر
لطيف الشهاوي165 9/21/202166680610مرصمرصA19536433مركز كيدز سمايل لطب االسنانطبيب اسنان اختصاصي طب اسنان االطفالطبيب اسنان271022006707أسامه ابراهيم عبدال
10/23/202166680610مرصمرصA18681301مركز كيدز سمايل لطب االسنانممارس عامطبيب اسنان285080806945عمرو عاطف محمود الديب166
ي167

د جيهان ليمون سينر فلبير B0956745Bمركز كيدز سمايل لطب االسنانممرضةممرضة289120204227مادري فلبير ال 12/24/202066680610ال
ياختصاصي جراحة تجميلاختصاصي جراحة تجميل280020700345رام محمد عبد السالم عنان 168 6/4/2021201227767075مرصمرصيA19567560مركز لنجاة اليف الطن 
يإستشارى امراض جلدية و تانسليةإستشارى امراض جلدية و تانسلية268072403586نهلة السيد رمزى169 6/4/2021201001706476مرصمرصيA18419925مركز لنجاة اليف الطن 
ي التخصصي لطب االسناناخنصاصي اسنان استعاضه صناعيه  متحركهطبيب اسنان273022404747وليد حامد احمد مريود170

نر 12/22/2020201000080585مرصمرصA16211565مركز ليي 
نا الطن أمراض جلديةطبيب أختصاص262120105982نبيل عبد الحميد محمد صدقر171 6/23/20211001518432مرصمرصA23388433مركز ماري
نا الطن جراحة تجميلطبيب مسجل285062508629أحمد عطية أحمد عطية172 1/9/20211141561615مرصمرصA24256314مركز ماري
ناسليةطبيب أختصاص255050203521عصام محمد شاكر محمد173 نا الطن جلدية وت 7/29/20211272026627مرصمرصA27273707مركز ماري
يطبيب أسنان280110706409أحمد فرج منصور كدي174

يH1P5YCP7مركز مجموعة بوسطن لطب األسنانمسجل عالج تحفظ  8/6/202151561836ليبيا لين 
ي ديالكروز بينديكتو175

يEC7309219مركز مجموعة بوسطن لطب األسنانممرضةممرضه 287010507535ميالن 
فلبير فلبين  10/2/202156699995ال

يطبيب أسنان280110706409أحمد فرج منصور كدي176
يH1P5YCP7مركز مجموعة بوسطن لطب األسنانمسجل عالج تحفظ  8/6/202151561836ليبيا لين 

ي ديالكروز بينديكتو177
يEC7309219مركز مجموعة بوسطن لطب األسنانممرضةممرضه 287010507535ميالن 

فلبير فلبين  10/2/202156699995ال
7/6/2021201207508605مرصمرصA22239215مركز مها كلينكاختصاص طب األطفالطبيب272112104153نيفير  محمد سالمه السعيد178
7/6/2021201207508605مرصمرصA22239215مركز مها كلينكاختصاص طب األطفالطبيب272112104153نيفير  محمد سالمه السعيد179
ي الشق الجراجي طبيب اسنان267102104006نبيه نادر 180

ة االسنان ق  لثه  وزراع 0909-076 (6)2/8/2023لبنان فرنسي 16DZ60533مركز نيو سمايل دنتل سبا مسجل عالج ال
ي LR0222650مركز نيو سمايل دنتل سبا مسجل  تقويم االسنان طبيب اسنان272071605356شيمان يعقوب شالال 181

0909-076 (6)7/20/2021لبنان لبنان 
ي RL1487918مركز نيو سمايل دنتل سبا مسجل تقويم االسنان طبيب اسنان265041405278شكري انطوان نادر 182

0909-076 (6)6/28/2021لبنان لبنان 
ي روجاس 183 فلبير  فلبينية P0084995Aمركز نيو سمايل دنتل سبا ممرض عام ممرضة 281061402867فيلما ماج  0909-076 (6)6/23/2021ال
وبيه 184 ي كلينك  إختصاصي أنف وأذن وحنجرة طبيب 271011507231عالء علي محمود اب

7/21/2021201005067444مرص مرصي A24463740مركز هارمون 
ناسلية طبيب 253121201656الدكتور اسامه احمد سعدهللا شور 185 ي كلينك  إستشاري أمراض جلدية وت

1/26/2021201126351621مرص مرصي A26315066مركز هارمون 
ي كلينك  مسجل أمراض نساء ووالدة طبيب 268091405085محمد حاجو 186

1/6/202117742758645أمريكا أمريكي 561195578مركز هارمون 
يتمريضممرض270092804224هيلير  اسبينو كونانان187 فلبير P2314696Aمركز هال الطن  فلبير ال 1/13/2022Watsapp-96560306837ال
يتمريضممرض270092804224هيلير  اسبينو كونانان188 فلبير P2314696Aمركز هال الطن  فلبير ال 1/13/2022Watsapp-96560306837ال
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ي ابراهيم189
2/18/202266241717الكويتمرصيA23779458مركز هوليوود سمايل لطب االسنانطبيب اسنانطبيب اسنان*266123005934*رأفت نبيل صدقر

كو ديتوبورز190 يp3754716Bمركز هوليوود سمايل لطب االسنانممرضممرض*289060404728*جون توري
12/24/202066241717الكويتفلبين 

ناد191 ت لطب األسناناسنانممرض283060605848كاثرين موتوك اي يP2350592Aمركز واي
فلبير فلبين  ساب 4/22/2021ال فلبير  67747018/ وات 00639457293210/ ال

ال مالينجير 192 يس تابورن ت لطب األسناناسنانممرض286042206783مارت يP0965068Aمركز واي
فلبير فلبين  ساب 24/06/2021 ال فلبير  60958338/ وات 00639292293784/ ال

لهي193 ت لطب األسنانتقويمطبيب اسنان273091803944فرشته هوشتك بير ال يZ96246790مركز واي
يايران  ساب 4/28/2021دن  66700069/ وات

ر194 ت لطب األسنانجراحة الفمطبيب اسنان278052807339رالف فادي زرازي يLR1000110مركز واي
صال2/12/2020لبنانلبنان  ساب وات  009613289672/ وات

بري195 لثهطبيب اسنان280012907266احمد محمد الي  ت لطب األسنانامراض ال صال12/14/2020مرصمرصيA17310251مركز واي ساب وات 00201223153678/ وات
ناد196 ت لطب األسناناسنانممرض283060605848كاثرين موتوك اي يP2350592Aمركز واي

فلبير فلبين  ساب 4/22/2021ال فلبير  67747018/ وات 00639457293210/ ال
ال مالينجير 197 يس تابورن ت لطب األسناناسنانممرض286042206783مارت يP0965068Aمركز واي

فلبير فلبين  ساب 6/24/2021ال فلبير  60958338/ وات 00639292293784/ ال
ناد198 ت لطب األسناناسنانممرض283060605848كاثرين موتوك اي يP2350592Aمركز واي

فلبير فلبين  ساب 4/22/2021ال فلبير  67747018/ وات 00639457293210/ ال
ال مالينجير 199 يس تابورن ت لطب األسناناسنانممرض286042206783مارت يP0965068Aمركز واي

فلبير فلبين  ساب 24/06/2021 ال فلبير  60958338/ وات 00639292293784/ ال
اشندران200 تاهيل / مركزدتمريضممرضة284053013355ريسىم رام عالج الطبيع وال هندهندي       R9596205الفنطاس- مساعد السعيد للطب وال 65139375-7/1/2021965ال
65139375-7/1/2021965الهندهنديR9596205  الفنطاس- مساعد السعيد للطب والعالج الطبيعى والتاهيل / مركزدتمريضممرضة284053013355ريسمى راماشندران201
تاهيل / مركزدعالج طبيعأخصان  عالج طبيع283070510244سوريش باالن  باالن 202 عالج الطبيع وال هندهنديS2349119حولي- مساعد السعيد للطب وال 51266902-12/4/2021965ال
تاهيل / مركزدعالج طبيعأخصان  عالج طبيع267011404281تسفيتانكا هريستوفا مانافسكا203 عالج الطبيع وال ابلغاري385871641حولي- مساعد السعيد للطب وال 69076172-5/22/2021965بلغاري
51266902-12/4/2021965الهندهنديS2349119حولي- مساعد السعيد للطب والعالج الطبيعى والتاهيل / مركزدعالج طبيعىأخصائى عالج طبيعى283070510244سوريش باالنى باالنى204
ي272070511059فاطمة علي عبدالحميد الشباسي205 3/9/202125771177مرصمرصA19523666مركزدسمان كلينكاختصاصي طب طبيعي طبيب بشر
ل إبراهيم صابر إبراهيم206 ي273082008076وائ 12/1/202125771177مرصمرصA19572578مركزدسمان كلينكاختصاصي جراحة عامة طبيب بشر
باجورى207 ى282110107595نه خالد بسيم ال يطبيب بشر 5/1/202167054525مرصمرصA20832940 كلينك09مستوصف طبيب ممارس عام بشر
ي التخصصيطب عاممدير إداري26108032353فؤاد نادر نقوال208 اسوريN012441507مستوصف األورون  10/27/202199991780سوري
7/20/2023لبنانلبنان18FV03969مستوصف الحمراء كلينكاختصاصي جراحة تجميلطبيب287101707161ميشال مطران209
ي محمد 210 10/7/2021مرصمرصA23759718مستوصف الحمراء كلينكمسجل امراض جلدية و تانسليةطبيب275041706942سمير صي 
ريل روز ساالروسان اكيونو211 فلبير P3954123Aمستوصف الحمراء كلينكممرضهممرض288032905897اب فلبير ال 3/2/2021ال
7/20/20239613253968لبنانلبنان18FV03969مستوصف الحمراء كلينكاختصاصي جراحة تجميلاختصاصي جراحة تجميل287101707161ميشال مطران212
ريل روز ساالروسان اكيونو213 فلبير P3954123Aمستوصف الحمراء كلينكممرضهممرضه288032905897اب فلبير ال 3/2/2021639394820440ال
7/20/2023لبنانلبنان18FV03969مستوصف الحمراء كلينكاختصاصي جراحة تجميلطبيب287101707161ميشال مطران214
ي محمد 215 10/7/2021مرصمرصA23759718مستوصف الحمراء كلينكمسجل امراض جلدية و تانسليةطبيب275041706942سمير صي 
ريل روز ساالروسان اكيونو216 فلبير P3954123Aمستوصف الحمراء كلينكممرضهممرض288032905897اب فلبير ال 3/2/2021ال
يطبيب عامطبيب282111906356جوسيلير  بونجودي الكشمانان217

مان  هندL 3500466مستوصف الرعاية األل هندال 96908320 965+10/15/2021ال
ان راجيندران 218 ام يطبيب عامطبيب 259071702897جير

مان  هندR 2310136مستوصف الرعاية األل هندال 65784773 965+6/3/2021ال
يممرضممرض274052016782دالي سيباستيان219

مان  هندM 5091469مستوصف الرعاية األل هندال 65784773 965+10/15/2021ال
دين فودة220 ناسليهطيب جلديه271041506969عبير مح ال 1/12/2021201001414908مرصمرصيهA25862400مستوصف الصايغ كلينيكاختصاص امراض جلديه وت
1/12/202151430022مرصمرصيA24976084مستوصف الصايغ كلينيكفن  اشعهفن  اشعه274010160364الرفاىع الجوهرى الرفاىع221
ىع222 28/03/2022201140771090مرصمرصىA22650233مستوصف الصايغ كلينيكطبيب مسجل تحاليل طبيهطبيب مختي 269110905355احمد السيد صالح الي 
ي223 رن  22/03/202290070653مرصامريك530780297مستوصف الصايغ كلينيكطبيب ممارس عامطيب عام255062800024احمد يشى اى ام ىك االت
فليبير P6133155Aمستوصف الصايغ كلينيكممرضهممرضه270110303598نورى ليواج سانتياجو224 فليبير ال 4/2/202266937988ال
دين فودة225 ناسليهطيب جلديه271041506969عبير مح ال 1/12/2021201001414908مرصمرصيهA25862400مستوصف الصايغ كلينيكاختصاص امراض جلديه وت
1/12/202151430022مرصمرصيA24976084مستوصف الصايغ كلينيكفن  اشعهفن  اشعه274010160364الرفاىع الجوهرى الرفاىع226
ىع227 3/28/2022201140771090مرصمرصىA22650233مستوصف الصايغ كلينيكطبيب مسجل تحاليل طبيهطبيب مختي 269110905355احمد السيد صالح الي 
ي228 رن  3/22/202290070653مرصامريك530780297مستوصف الصايغ كلينيكطبيب ممارس عامطيب عام255062800024احمد يشى اى ام ىك االت
فليبير P6133155Aمستوصف الصايغ كلينيكممرضهممرضه270110303598نورى ليواج سانتياجو229 فليبير ال 4/2/202266937988ال
ا موندامال سومان230 هندL4537575مستوصف الصباح األهليممرضممرض286021204885روب هندال 9/3/2021916282307293ال
دين علي حافظ حنوره231 نا صالح ال ي الوالدهطبيب283082000000دي

ي اإلستشاريأطفال و حدين  0096556619426 - 0096550965576 - 12/18/202000201005191266مرصمرصA21425115مستوصف الطن 
انديا بادو232 ي اإلستشاريممرضممرض289010510899روكسان اب فلبير P6868162Aمستوصف الطن  فلبير ال 69391127(965)4/13/2021ال
انديا بادو233 ي اإلستشاريممرضممرض289010510899روكسان اب فلبير P6868162Aمستوصف الطن  فلبير ال 69391127(965)4/13/2021ال
اجايس سيكات234 عربية كلينيكتمريضممرضة288020505511كريستينا كراب فلبير P0764025Bمستوصف ال فلبير ال -7/19/20219639297801672ال
اجايس سيكات235 عربية كلينيكتمريضممرضة288020505511كريستينا كراب فلبير P0764025Bمستوصف ال فلبير ال -7/19/20219639297801672ال
ين سالم السيد أحمد236 ةطبيب274021704734شير 6/8/2022201114238008مرصمرصA21126865مستوصف الفحيحيل األهليمسجل امراض نساء ووالد
فنار كلينكاختصاصي جراحة تجميلطبيب275082903686فادى مجدى يعقوب حنا237 2/8/202297133366مرصمرصA21185971مستوصف ال
اكوس238 فنار كلينكممرض عام  ممرضة286052106487تينتو كوري هندS5773569مستوصف ال هندال 7/20/202197133366ال
م239 با يسوبادا نادي فنار كلينكلديها موافقة مبدئيه- ممرض عامممرضه277011208896راث هندN5449973مستوصف ال هندال 2/1/202197133366ال
فنار كلينكاختصاصي جراحة تجميلطبيب275082903686فادى مجدى يعقوب حنا240 2/8/202297133366مرصمرصA21185971مستوصف ال
اكوس241 فنار كلينكممرض عام  ممرضة286052106487تينتو كوري هندS5773569مستوصف ال هندال 7/20/202197133366ال
م242 با يسوبادا نادي فنار كلينكلديها موافقة مبدئيه- ممرض عامممرضه277011208896راث هندN5449973مستوصف ال هندال 2/1/202197133366ال
ي243

مدينةاسنانطبيب283051023635ساشير  شانتيكومار دوسر هندهنديةR0796347مستوصف ال 9561338438(91+)6/26/2021ال
ن ك جوزيف244 مدينة الدوليتمريضتمريض284012207321روب هندP-5026608مستوصف ال هندال 9953306143(91+)6/11/2021ال
مدينة الدوليتمريضتمريض287070407851موهيت ابراهام245 هندM-3559114مستوصف ال هندال 97694650(965+)2/8/2021ال
246Ratheesh K Prabhakaran282011812408مدينة الدوليتمريضتمريض هندP-5415636مستوصف ال هندال 9645696478(91+)6/12/2021ال
4/6/202196939997مرصمرصيA04154185مستوصف امريكان كلينكمسجل جراحه تجميلدكتور287030606688احمد هشام مرسي طنطاوي247
منعم محمد248 فريانج كلينيكأختصاص جراحة التجميلطبيب272102008512عمرو عبدال 8/5/2021201005600092مرصمرصىA2644832مستوصف اي
249

فريانج كلينيكمسجل جراحة تجميل وحروقطبيب288010217049سهيله محمد شوقر 3/8/2021201064043302مرصمرصيةA24301300مستوصف اي
ليت كلينكمسجل اول جراحة عامةطبيب273082305011دان  مأمون نرص250 5/9/202197133366لبنانلبنانLR1247866مستوصف إي
ليت كلينكممرض عام  ممرضة289021504304هياسينث كافاليدا251 فلبير  EC6521143مستوصف إي فلبير  ال 1/13/202197133366ال
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ليت كلينكمسجل اول جراحة عامةطبيب273082305011دان  مأمون نرص252 5/9/202197133366لبنانلبنانLR1247866مستوصف إي
ليت كلينكممرض عام  ممرضة289021504304هياسينث كافاليدا253 فلبير  EC6521143مستوصف إي فلبير  ال 1/13/202197133366ال
منياوي254 ي283090404983أمل محمد عبده ال يطبيب بشر 6/29/202197207920مرصيمرصA24208316مستوصف بسمة ميديكال كلينيكطبيب ممارس عام بشر
ال نزيه نعوس255 ناسليةطبيبة جلدية281012507603دي ي مسجل جلدية وت اN014051637مستوصف بسمة ميديكال كلينيكطبييب بشر ةسوري 11/8/202297207920سوري
عظيم أحمد سالم 256 4/28/202196555423432مرصمرصA18523016مستوصف بهمنطبيب جلديةطبيب جلدية279123000000محمد عبدال
ي257 دين العشر 1/27/202197437050مرصيمرصيA11838557مستوصف بوحمره كلينكطبيب اشعةطبيب اختصاصي اشعة تشخيصيه255030703027محمد بهاء ال
يالتمريضممرضة291042903163كالريزل ماري ديل موندو258 فلبير P0517188Bمستوصف بيفرلي هيلز الطن  فلبير ال 3/23/202160438838ال
ي ماريس اسبانا جونزلس259

يالتمريضممرضة289040605434كريسنر فلبير P1064709Bمستوصف بيفرلي هيلز الطن  فلبير ال 5/4/202198559464ال
يالتمريضممرضة291042903163كالريزل ماري ديل موندو260 فلبير P0517188Bمستوصف بيفرلي هيلز الطن  فلبير ال 3/23/202160438838ال
ي ماريس اسبانا جونزلس261

يالتمريضممرضة289040605434كريسنر فلبير P1064709Bمستوصف بيفرلي هيلز الطن  فلبير ال 5/4/202198559464ال
يطبيب273022503973فادي فكري جرجس262 ي كلينكطبيب بشر

10/7/2021مرصمرصيA18794932مستوصف بيونر
يطبيب273022503973فادي فكري جرجس263 ي كلينكطبيب بشر

10/7/2021مرصمرصيA18794932مستوصف بيونر
ي273022503973فادي فكري جرجس264 يطبيب بشر ي كلينكطبيب بشر

10/7/2021201278261002مرصمرصA18794932مستوصف بيونر
2/2/2021مرصمرصA18012577مستوصف تروكير فير  كلينكاستشاري جراحة عامةطبيب261102005203احمد ابراهيم شحاتة 265
2/2/2021201201954017مرصمرصيA18012577مستوصف تروكير فير  كلينكاستشاري جراحة عامةطبيب261102005203احمد ابراهيم شحاتة 266
2/2/2021مرصمرصA18012577مستوصف تروكير فير  كلينكاستشاري جراحة عامةطبيب261102005203احمد ابراهيم شحاتة 267
ة282092000000جينا صباح الكعكي268 ي تنظيف بشر

ةفن  ي تنظيف بشر
ي عمانمستوصف توسكانا كلينيكفن 

8/16/202360771618الكويتلبنانيةعالقة ق 
دين منجد 269 ي - طبيب  263100602636مدثر سيف ال مدير الطن  ية دمويةال ي RL3997907مستوصف جلوبال مد كلينيكاستشاري جراحة قلب وأوع

9284 9964 00965 / 03229901 00961 9/4/2021لبنانلبنان 
اي فولسكو ارسيالنا 270 فلبير فلبينيةP0293509Bمستوصف جلوبال مد كلينيكالتمريضممرضة 286030805009ادم 60948662 00965  / 9364468587 1/15/20210063ال
انوف. د271 6/23/202166999767بالروسيابالروسياHB3273441مستوصف جنا كلينيكجراحة تجميلطبيب مسجل جراحة تجميل270092404853ليونيد روب
7/20/20239613253968لبنانفرنسا18FV03969مستوصف حمراء كلينكاختصاصي جراحة تجميلطبيب287101707161ميشال مطران272
ريل روز ساالروسان اكيونو273 يP3954123Aمستوصف حمراء كلينكممرضهممرضه288032905897اب

فلبير فلبين  3/2/2021639394820440ال
هندZ3830669مستوصف دار الصحةطبيب الجلديةطبيب263052507887دكتور ديفاكومار274 هندال 2/17/20219447043320ال
يممرضة257052902245مريم باباجان بابو275

باطن  هندP6325819مستوصف دار الصحةالطب ال هندال 7/22/20218086713078ال
عدوى276 ناسليةطبيب287091510487همت مصطف  عبده ال ا كلينكمسجل جلدية وت متحدةمرصيةA19040641مستوصف دان ات ال 3/3/2021Watsapp-201119226614الوالي
عدوى277 ناسليةطبيب287091510487همت مصطف  عبده ال ا كلينكمسجل جلدية وت متحدةمرصيةA19040641مستوصف دان ات ال 3/3/2021Watsapp-201119226614الوالي
يمار حازم ايكونك278 فلبير P5855472Aمستوصف ديرما دنت  كلينكممرض بقسم الجلديةممرض277101406343ال فلبير ال 6/26/202198006499ال
يمار حازم ايكونك279 فلبير P5855472Aمستوصف ديرما دنت  كلينكممرضة بقسم الجلديةممرضة277101406343ال فلبير ال 6/26/202198006499ال
يمار حازم ايكونك280 فلبير P5855472Aمستوصف ديرما دنت  كلينكممرض بقسم الجلديةممرض277101406343ال فلبير ال 6/26/202198006499ال
فتاح عبداللطيف سالم. د281 ي عبدال

ناسليةمسجل أمراض جلدية258021803345من  ل كلينكأمراض جلدية وت ة قطرمرصA23569677مستوصف ذي بير 12/10/202197466013257دول
ي281061407174دوسيكا مارجانوفيك282 ل كلينكممارس عامطبيب ممارس عام بشر ياO12842620مستوصف ذي بير 7/2/2022381604322002رصبيارصب
ديسو كايسو283 ريل روث ان ل كلينكالتمريضممرضة286042012604أب فلبير EC6907404مستوصف ذي بير فلبير ال 12/14/2020639156480596ال
ي شارين كاستينوس284 ال كلينيكممرضممرض748 203 080 287شير فلبير P7803483Aمستوصف روي فلبير ال 71 914 657 1/7/2021965ال
ي شارين كاستينوس285 ال كلينيكممرضممرض748 203 080 287شير فلبير P7803483Aمستوصف روي فلبير ال 71 914 657 1/7/2021965ال
م كلينكمختي  طن  فنية284052510544سوميا سومان بيديكاكال286 هندL6060971مستوصف ري هندال 3/22/2021919567858679ال
م كلينكمختي  طن  فنية284052510544سوميا سومان بيديكاكال287 هندL6060971مستوصف ري هندال 3/22/2021919567858679ال
ي راجان روبير  288 نه كلينك ممرضةممرضة288053007594راج  هندL5668613مستوصف زي هندال 69998958  /   5/7/202155032225ال
ة283081706111جوهنالير  سانجس بانجيلينان289 ي تنظيف بشر

ةفن  ي تنظيف بشر
1/13/202199657500فلبير فلبير EC7522186مستوصف سلطان األهليفن 

2/17/202167036707األردناردنيO290236مستوصف شيك كلينيكاختصاصي جراحة وتجميل طبيب بشري 2704080904621وليد زياد مفضي حدادين  

1/27/202190044404سوريارومانيا 55650185مستوصف شيك كلينيكمسجل جلدية وتناسلية  طبيب بشري 265042507065حكم الحزواني 292

هندT8211595مستوصف فرع مركز مايوركا الطن  ممرضةممرضة283091904576سيىم جاكوب293 هندال 2/19/202197838323ال
ي273022000000لمياء محمد السيد سليم ندا294 ناسليةطبيب بشر 3/18/202151108343الكويتمرصA14248635مستوصف فوج كلينكمسجل جلدية وت
بل عساف ساسير 295 ي279050000000شر 2/15/202151108343الكويتلبنانLR 1430218مستوصف فوج كلينكاختصاصي جراحة عامةطبيب بشر
ي فيو اوان مانجاندي296 فلبير فلبينيةP4535464Aمستوصف فيو كلينكاسنانممرضة290070114642دين  1/19/2021639558724847ال
ي فيو اوان مانجاندي297 فلبير فلبينيةP4535464Aمستوصف فيو كلينكاسنانممرضة290070114642دين  1/19/2021639558724847ال
فليبير P4117856Bمستوصف كير كلينكممرضةممرضة277103000000ماري جوي تاجوباو ايفورونج298 فليبير ال 2/5/2022639616000000ال
ي جمعه عبد الحليم299

ي284100118628احمد شوقر 7/8/202169601444مرصمرصيA21910723مستوصف الفيال كلينكمسجل أول أمراض جلديةطبيب بشر
دراوس300 يف جرجس ان ا شر ي286060110937مادون 1/25/202169601444مرصمرصيةA23453371مستوصف الفيال كلينكممارس عامطبيب بشر
ي جمعه عبد الحليم301

ي284100118628احمد شوقر 7/8/202169601444مرصمرصيA21910723مستوصف الفيال كلينكمسجل أول أمراض جلديةطبيب بشر
دراوس302 يف جرجس ان ا شر ي286060110937مادون 1/25/202169601444مرصمرصيةA23453371مستوصف الفيال كلينكممارس عامطبيب بشر
ي303

زها ثيكيدوم تون  ام ي اتير ي ممرضةممرضة268020508781ريح  هندهنديK7043537مستوصف معروف الطن  6/6/202197518286ال
هندN5193753مستوصف مونتانا كلينكممرضممرض286051507107سوفيه ديفاسيا304 هندال 12/14/2020919496496365ال
ال كلينكطبيب مسجل تقويم اسنانطبيب اسنان279120406962اشيش شوبرا افيناش شاندرشوبرا 305 ي هند- دلهيهنديK3356828مستوصف مونير 7/5/2021919810478912ال
ال كلينكطبيب مسجل تقويم اسنانطبيب اسنان279120406962اشيش شوبرا افيناش شاندرشوبرا 306 ي هند- دلهيهنديK3356828مستوصف مونير 7/5/2021919810478912ال
و سليمان307 يطبيب272011000000بسكال جورج اب ال كلينكممارس عام بشر 8/13/20219613820696لبنانلبنانLR0068951مستوصف مير
يتش308 يا 13936441مستوصف نور الجابرية طبيب اختصاصي جراحة تجميل طبيب267070206357غوران الزوف 5/20/2021381637034794قطر رصب
ي 309

ارنر ل ديالري ي بير
فلبير  P3346113Bمستوصف نور الجابرية ممرضممرض293102503639ام اي كريسنر فلبير  ال 5/16/202196566728744ال

هطبيب 271032404127سناء سامي رجب310 4/1/202165649936مرص مرص A26690389مستوصف نيشان امراض نساء ووالد
و 311 فلبير  P4161265Bمستوصف نيشان ممرضه ممرضه 288013105042ليسيل لومينتا دوران فلبير  ال 6/29/202150705735ال
انديز كروز  312 ن فلبير  P0693102Aمستوصف نيو نور كلينيك ممرضممرض272010404841 برناديت هير فلبير  ال 8/13/202196556646807ال
ي276070305886احمد محمـد نارص خاطر313 ناسليةطبيب بشر 1/28/202366716968مرصمرصيA26178180مستوصف هوليوود كلينيكمسجل جلدية وت
ي314

ناسليةطبيب278061607152عمرو محمد محمد محمد مصطف  ي طبيب مسجل امراض جلديه وت ة الطن  5/3/2021A24917839مرصمرصيA24917839مستوصف ورب
ي طبيب  مسجل أسنانطبيب270081706047خالد محمد فتح هللا محمد 315 ة الطن  7/20/2021751105710ليبيا روسي751105710مستوصف ورب
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ي األهلي   بالقطاع الطن 
     البيانات الخاصة للعاملير 

               من الكوادر الطبية والهيئة التمريضية والفنيير  والمهن المعاونة غير الكويتيير  من العالقير  بالعودة لدخول البالد

مما لديهم إقامة سارية 

ات ) (المراكز الطبية- المستوصفات - العيادات -المختي 

ـراهـيـم خـلـيـل 316 ـيـق هـنـري اب ـيــل طبيب280040808425رف ــجــمـ ي طـبـيـب مسجل جــراحــة ت ة الطن  2/1/2021A17611434مرصمرصيA17611434مستوصف ورب
مكارم شاكر317 و ال من أب ااستشاري جراحة تجميلطبيب258021803185أي 12/16/202066449802مرصمرصىA15395318مستوصف يارو الطن  برج مزاي
دين . د318 يطبيب اختصاصي أوعية دموية طبيب260011009765فارس سليمان بوفخرال ي LR1246690مركز الزهير الطن 

2/28/202200961/3/264065لبنان لبنان 

يم .د319 يطبيب اختصاصي جراحة تجميل طبيب284111208215أندري شر 3/9/202200961/3/577469لبنان فرنسي 14DT49690مركز الزهير الطن 

ي جوزاف توما .د320
يطبيب استشاري جلدية طبيب266060705043دان  ي LR0520031مركز الزهير الطن 

1/18/202200961/3/337546لبنان لبنان 
يطبيب مسجل تخدير طبيب285031510187شيماء أحمد سامي عبد الحكيم .د321 2/12/2021201008604452مرص مرصية A14376337مركز الزهير الطن 
دين عبدهللا السيد .د322 يطبيب مسجل جراحة تجميل طبيب285011707396محمد عماد ال 1/5/202200965/66228542مرص مرصي A16386400مركز الزهير الطن 
يطبيب اختصاصي جراحة تجميل طبيب270010176421عمرو مدحت مصطف  ثابت .د323 2/12/2022201112151009مرص مرصي A26904981مركز الزهير الطن 

يطبيب اختصاصي جراحة فم وأسنان  طبيب253042501933الياس ورده .د324 8/19/202100965/99977501لبنان فرنسي 15AP88144مركز الزهير الطن 

اته.د325 فتاح زن يطبيب مسجل تخدير طبيب282062805953طارق عبد ال 2/2/2021201024701471مرص مرصي A13327716مركز الزهير الطن 
يطبيب مسجل جراحة تجميل طبيب273100108784سيد كامل محمود  سالمة .د326 9/14/202100965/97684464مرص مرصي A25347738مركز الزهير الطن 
ف محمد عبد الجواد  الجمل .د327 يطبيب استشاري أمراض نساء ووالدة طبيب260052104195اشر 8/19/202100965/99914117مرص مرصي A12274995مركز الزهير الطن 
يممرض ممرض278121008574حامد  ابراهيم سليمان 328 ي من لبنان سوري N013588104مركز الزهير الطن 

2/28/202100965/97486031يأنر
اج كونومال 329 يممرض ممرض286051012737سير هند هندي T0709277مركز الزهير الطن  1/27/2021919846905694ال
يممرض ممرض285043002884احمد شعبان  330 3/21/202100965/66118531مرص مرصي A21513351مركز الزهير الطن 
رت جينا 331 اليت جاد داي يممرضة ممرض289041803934روم فليبير  فيليبينية P3255362Bمركز الزهير الطن  3/1/202100965/94097509ال
5/30/202197838323مرصىمرص A12762904مستوصف فرع مركز مايوركا الطن  امراض حلدية طبيب251111201768رفيده عبدالرحيم عمر سالم 332
ي الكنديتخديرطبيب248100401169ماجدة محمد فريد رسىمي333 مركز الطن  عريبةمرصيA21847228ال ة مرص ال 1227904656 20+5/9/2021جمهوري
ي الكنديامراض جلديةطبيب285052708088رؤي عبدالفتاح عبدهللا334 مركز الطن  يA12530615ال

4/16/202196894465181سلطنة عمانعراقر
ي الكنديممارس عامطبيب282040401624مريم محمود هاشم منصور335 مركز الطن  عريبةمرصيA15398920ال ة مرص ال 7/3/202196596956226جمهوري
كة الصمود الطبية طبيب أذن وأنف وحنجرةطبيب258090702572عماد محمود حمدي سليط336 ي)شر مركز اإلستشاري الطن  1/5/202394060044مرصمرصA23765530(ال
كة الصمود الطبية طبيب أذن وأنف وحنجرةطبيب258062003264أسامة حسن محمود عبد اللطيف337 ي)شر مركز اإلستشاري الطن  1/7/202294060044مرصمرصA14148850(ال
ي338

انون  كة الصمود الطبية طبيب مسجل جراحة أسنانطبيب279070906976جاي جوفند رام ي)شر مركز اإلستشاري الطن  هندZ3463344(ال هندال 11/2/202194060044ال
كة الصمود الطبية طبيب عيونطبيب270121011742شادي قسيم فرحان الخطيب339 ي)شر مركز اإلستشاري الطن  نP004438(ال ناألرد 12/7/202194060044األرد
كة الصمود الطبية طبيب إستشاري عيونطبيب258090702572ثابت علي عبد هللا مصطف 340 ي)شر مركز اإلستشاري الطن  نP423233(ال ناألرد 3/25/202194060044األرد
كة الصمود الطبية ممرضممرض270011302565جيتا كوماري فيجايان341 ي)شر مركز اإلستشاري الطن  هندM5723556(ال هندال 10/6/202194060044ال
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ي1
كة المواساة الجديدةأنف و حنجرةطبيب مسجل254020204094حسن عبدالحميد سيد المحريف  9/24/202250166765مرصمرصيA24077280شر

كة المواساة الجديدةعناية المركزة- اطفال خدجطبيب مسجل273012104513وليد ابراهيم المهدي ابراهيم2 4/4/202297758019مرصمرصيA16017471شر

كة المواساة الجديدةالعظامطبيب مسجل287042010881محمود محمد محمد البكري3 4/13/202155585315مرصمرصيA20624955شر

كة المواساة الجديدةالعظامطبيب مسجل278050808442انس فوزي سليم مرسي عبدالرحمن4 5/30/202198910810مرصمرصيA23797996شر

كة المواساة الجديدةأمراض الكلرئيسة تمريض286121606638دعاء يوسف زكي عبدالرحمن5 7/7/202199411520مرصمرصيA19012258شر

كة المواساة الجديدةالعيادات الخارجيةممرض281061906707كاثرين ابجيل جراسيوسا شاو6 يP0314204Bشر
5/27/202165716956الفلبي  فلبين 

كة المواساة الجديدةجراحة اليوم الواحدممرض291081402687بابيثا ثالكال الياس7 3/4/202150271425الهندهنديJ5814785شر

و8 كة المواساة الجديدةالعناية المركزةممرض290101703483سيلسن  جوسون دى كاست  يP0610444Aشر
2/26/202194916792الفلبي  فلبين 

كة المواساة الجديدةالوالدةممرض286053009806انو كوريان9 4/13/202167002032الهندهنديL7215944شر

كة المواساة الجديدةالعناية المركزةممرض288031604945بريان كاالو سيليستينو10 يP2927410Bشر
10/23/202151571586الفلبي  فلبين 

ين جورج   ديفاسيا11 كة المواساة الجديدةالعيادات الخارجيةممرض283051405713شت  5/14/202165000476الهندهنديP0722036شر

كة المواساة الجديدةأشعةممرض285012405365اشلي سوسان فارجيس12 11/18/202165808237الهندهنديL5935333شر

وس لوبريكا13 كة المواساة الجديدةالعظامممرض272100403658اديلويسا نيسبت  يP4574477Aشر
1/25/202255564300الفلبي  فلبين 

ي محمد سند غريب14
كة المواساة الجديدةالعيادات الخارجيةممرض277010307593من  11/18/202155200603مرصمرصيA19257581شر

ي محمد15
كة المواساة الجديدةالعيادات الخارجيةممرض281010169065اجالل احمد الصاف  يP02022967شر

4/2/202299095188السودانسودان 

كة المواساة الجديدةالعملياتممرض291080110041رضا حسن الشناوي صديق16 4/13/202190974834مرصمرصيA16277870شر

كة المواساة الجديدةالعيادات الخارجيةمساعد ممرض292121005622ماريا ايزابيل فابيال اوروجا17 يP4398414Aشر
11/9/202197874458الفلبي  فلبين 

ي أشعة286101010036جاياسانكار موهانان بوثوفينيل موهانان18
كة المواساة الجديدةأشعةفن  9/14/202199021378الهندهنديP5025004شر

ي معمل280042206364راتش تونديل ساسيدهاران19
كة المواساة الجديدةالمعاملمساعد فن  11/4/202294482320الهندهنديT8197352شر

كة المواساة الجديدةالمعاملكاتب معمل279032506912برابها بوليكال20 3/25/202199954756الهندهنديT1940074شر

ي خرص  عبدالسالم21 ف يحن 
ي272070606912أشر

10/15/202166844086مرصمرصيA19587562عيادات المواساة الجديدةطب المسالك البوليةطبيب أخصان 

ي22
9/24/202166047285الهندهنديM7065724عيادات المواساة الجديدةالعيادات الخارجيةممرض282042204069انسي بوديثاداث انتون 

ى ديرميتا بت سوكرى عبده23 12/21/202155230904أندونيسياأندونيسيC0584156عيادات المواساة الجديدةالعيادات الخارجيةممرض289040508749ست 

ي264032505387وليد مصطف  عبدالحميد داود24
يطب وقان 

4/5/202155402403االماراتمرصيA18742171مستشف  االحمديطب وقان 

4/5/202197893871االماراتمرصيA25956277مستشف  االحمديطبيب طوارئطبيب طوارئ276031204767محمد عطية محمد محمد25

7/16/202166760792االماراتمرصيA20103533مستشف  االحمديأمراض باطنيةأمراض باطنية285081907158محمد أحمد نادر السيد عطية26

ي حماد27
12/2/202266279109مرصمرصيA20513946مستشف  االحمديطبيب طوارئطبيب طوارئ282031308276سالي وصف 

202199219427أبريل الهندهنديZ2816640مستشف  االحمديطبيب أطفالطبيب أطفال276121803413محمد عمر تاك28

9/22/202195599964تركيامرصيA22844255مستشف  االحمديأمراض نساء وتوليدأمراض نساء وتوليد264121403796عمرو فتحي أحمد عبدالكريم29

ي258080400386هشام صالح30
يصيدالن 

6/10/202199556063مرصمرصي23302414مستشف  االحمديصيدالن 

3/31/202151650050الهندهنديJ7825571مستشف  االحمديجهاز تنفسيجهاز تنفسي288021807466برانيت بانسودي31

10/8/202198831422السعوديةسوريN014147548مستشف  االحمديأمراض باطنيةأمراض باطنية283010157258معت   خالد الضاهر32

7/16/202166760792مرصمرصيA20103533مستشف  االحمديأمراض باطنيةأمراض باطنية285081907158محمد أحمد نادر33

2/12/202296923143مرصمرصيA19752241مستشف  االحمديأمراض جلديةأمراض جلدية256091902374عصام بكر عبدالعال مصطف 34

01112330679 /6/10/202199556063مرصمرصA23302414مستشف  االحمديصيدليصيدلي258080400386هشام صالح الدين عثمان عزت35

10/7/202198875295الفلبي  الفلبينيةP2904207Bمستشف  االحمديممرضة العناية المركزةتمريض285022106051ماري آن أديونج36

February 12. 2022(639) 454662445 (639) 159975426الفلبي  الفلبينيةP3836207Bمستشف  االحمديجراحة الذكور - 8جناح تمريض279091108121جميل بيناسينج أمبار37

ينا38 Februrary 20229272310283الفلبي  الفلبي  P5056118Aمستشف  االحمدي7  جناح الجراحة تمريض285051307581إريكا جوي بادول

Februrary 2022639151340571الفلبي  الفلبي  P5879887Aمستشف  االحمدي7  جناح الجراحة تمريض282102206323كريستيا آنا ميندوزا كوريالر39

يتمريض285010607895إليانور جريس أبيساميس40 7/28/2021639279697126الفلبي  الفلبينيةP1819872Bمستشف  االحمديطن 

 إم سانكي41
يتمريض276030408397جوسلي   3/9/2021639453587843الفلبي  الفلبينيةP3905660Aمستشف  االحمديطن 
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يتمريض288071707287اوسلي   رونيا42 9/22/2021917094353903الهندهنديT5335310مستشف  االحمديطن 

07907074157 12.11.202191الهندهنديT8284801مستشف  االحمديA&Eتمريض291080604543ريامول راجان43

/639668864566+12/2/2022الفلبي  الفلبينيةP0829847B -مستشف  االحمديتمريضتمريض287033006557دين مارك كولورادو إسمايل44

يفر45 /919894973861+5/3/2021 الهندهنديK2237204-مستشف  االحمديتمريضتمريض283042306617باراك بيت  راجان بيت  أول

/918590785908+3/20/2021 الهندهنديS3692222-مستشف  االحمديتمريضتمريض280022806549بيندو يسوداس شياليان ناتاراجان46

/918921701970+12/3/2021 الهندهنديN5969665-مستشف  االحمديتمريضتمريض285041406674راجيش راجو مارياداسان راجو47

48Gowthama Pandiyan Prathaban Prathaban286102507626مستشف  االحمديتمريضتمريض-K2808580919944001080+3/17/2021 الهندهندي/

يز فليب49 2/12/202263978914559الفلبي  الفلبينيةP1291584Bمستشف  االحمدي الرئيسيةRN3حضانة تمريض288111105978هازل جوتت 

9/26/20219639175021887الفلبي  الفلبينيةP7016568Aمستشف  االحمديIIممرضة مسجلة تمريض287121805041بولي   جو ماكاندوغ50

12/10/20219639955337262الفلبي  الفلبينيةP4301827Aمستشف  االحمديIIممرضة مسجلة تمريض287083005624عبد الجبار لومانتونج51

ي الوالدة تمريض260060300794ديزي بولي   سالدانها52
918454854234+ / 12/3/202196566833743الهندهنديS3691686مستشف  االحمديRCNوحدة العناية المركزة لحدين 

919944001080+ / 3/17/202169025529الهندهنديK2808580مستشف  االحمديتمريضتمريض286102507626جووثاما براتابان53

639089014958+ / 3/25/202194158349الفلبي  الفلبينيةP0295347Bمستشف  االحمديتمريضتمريض284111009689مايكل اركانجيل54

5/1/202190989025مرصمرصA13220990مستشف  الراشدباطنيةاستشارى باطنية260050405883عالء الدين محمد عبدالحكيم محمد55

ين فاروق سيد جمعه56 8/22/202199189628مرصمرصA21422945مستشف  الراشدجلدية وتناسليةاستشارى جلدية و تناسلية257111701217شت 

6/22/202166908033مرصمرصA18960611مستشف  الراشداشعهاستشارى اشعه 261013003345عماد سالم سيد احمد موس57

3/23/202160662931مرصمرصA18546323مستشف  الراشدمسالك بوليةاختصاىص مسالك بولية262033103487محمد السيد احمد الشي  58

4/13/202199501375مرصمرصA19159449مستشف  الراشدطوارئممارس عام261072303137ياش منصور احمد طعيمه59

7/28/202150800236مرصمرصA19409208مستشف  الراشدفن  اسنانفن  صحة اسنان288120705983عبده عبدالمعبود عبدالعزيز عبدالمعىط60

5/12/2021917510764560الهندالهندR4122685مستشف  الراشدممرضةممرضة287051403919ديفيكا ديليب كومارا كوروب61

6/3/202167064350الهندالهندP7114957مستشف  الراشدممرضةممرضة282021106478ليح  مانجاموريال جون62

12/14/202050193969مرصمرصA16143671مستشف  الراشدممرضممرض290081805705محمد عماد الدين محمد63

6/6/2021918943868911الهندالهندM5029373مستشف  الراشدممرضةممرضة284082007974سندها فرنسيس اراجاراج64

7/28/202160719455الهندالهندR0358952مستشف  الراشدممرضةممرضة289062205802رينس توماس65

ت66  جيفن  البت 
2/10/2021919965408336الهندالهندS3496916مستشف  الراشدممرضةممرضة290061708908ابسا شيبا ران 

ي 263041403118محمد محمد العقيلي محمد67  السالم الدولي  األطفالطبيب بشر
4/8/2021201000201648مرصمرصA15042028مستشف 

ف أحمد محمد نورالدين68 ي 264060802522أشر  السالم الدولي  األشعهطبيب بشر
6/25/2021201030511112مرصمرصA23195032مستشف 

ي69
ي 275021603081انو موان   السالم الدولي  األسنانطبيب بشر

11/24/2021919633153144الهند الهند R8110826مستشف 

ي 275071207087احمد عل عبد القادر عل الباز 70  السالم الدولي األمراض الباطنيةطبيب بشر
6/11/2021201067995991مرصمرصA16858518مستشف 

ي 284091806233أحمد عبدالعزيز نادي 71  السالم الدولي األمراض الباطنيةطبيب بشر
يمرصA27137380مستشف  4/10/2021201096039767دن 

ي 257041204054هناء السيد ابوالنور محمد72  السالم الدولي  التخديرطبيب بشر
4/1/2021201001023010مرصمرصA13175679مستشف 

ي 274101904461عبت  هاشم سيداحمد عثمان73  السالم الدولي أمراض نساء و والدةطبيب بشر
10/6/2021249912367552سودانسودانP04580573مستشف 

ي حافظ74
ي 277051026499روال حسن محمود شوف   السالم الدولي أمراض نساء و والدةطبيب بشر

9/3/2021201005789424مرصمرصA15397650مستشف 

ي 288120109903محمد شهيد شاهول حميد75  السالم الدولي األسنانطبيب بشر
1/5/2022919384731674الهند الهند N1986194مستشف 

ي رياض76 ي صت 
ي 272051905781هان   السالم الدولي األسنانطبيب بشر

11/12/2021201553494309مرصمرصA18737977مستشف 

ي جورج77
 السالم الدولي التمريضممرض281122402466ليتا أن 

7/23/2021919745518865الهند الهند L4533362مستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض277022402539بندومول  كوالثنكال أبراهام78
8/26/2021919995893702الهند الهند T6755470مستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض273060114492شيالجا كوماري79
11/24/2022914682360604الهند الهند T8199558مستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض271051511374أناما جوزيف80
12/28/2021914692677452الهند الهند K7920268مستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض275030406725مارياما شاكارا فارجيس81
6/11/2021914734220792الهند الهند T6763971مستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض280100704987انيشيا راشيل جوزيف82
12/28/2021918157838756الهند الهند K8034986مستشف 
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 السالم الدولي التمريضممرض284012403824جينيفر جاتشاالن فينتور83
9/6/2021639214328952الفلبي  الفلبي  P0990340Aمستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض285052703412بلىمي روبرت84
11/24/2021919605658495الهند الهند R8276321مستشف 

ر288050602267عبت  محمد سيد محمد85  السالم الدولي الجلديةممرض لت  
1/21/2022201026297210مرصمرصA19142839مستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض288070107271ماي ان بياز مونكادا86
3/2/2022639105454750الفلبي  الفلبي  P3256317Bمستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض287062006724رينا انيل87
1/29/2021918281539558الهند الهند J5248667مستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض288093005243انجانا مداثيل بالشندرا كايامل88
12/28/2021917511136000الهند الهند P6270492مستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض287041807696شيفا سوريش جورج جوزيف 89
4/12/2021914802888363الهند الهند T8278524مستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض291081006385سونيشا اوشاكوماري90
3/25/2021918606087237الهند الهند L8506337مستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض283031209301ريجا ثوماس ثومي91
5/16/2021919061559813الهند الهند L7906087مستشف 

ياكوس92  السالم الدولي التمريضممرض286051206283جيسا كت 
4/6/202165557512الهند الهند Z4120772مستشف 

 السالم الدولي التمريضممرض290060906291جينو جورج 93
12/24/2020919048563443الهندالهندM6521578مستشف 

ي أشعه267050706039هاله فاروق عبد الرسول شبل94
 السالم الدولي األشعهفن 

5/11/202120403513030مرصمرصA25288316مستشف 

ي289082705169محمود احمد عبدالرحمن جوده95
 السالم الدولي الصيدلةصيدالن 

3/27/2021201224641388مرصمرصA24032407مستشف 

ي اسماعيل96
ي تخدير290052706492حمزه محمد علي بن 

 السالم الدولي  التخديرفن 
11/11/2021962772750828األردناألردنP143603مستشف 

ي تخدير276010409157ايهاب فرج محمد احمد حموده97
 السالم الدولي  التخديرفن 

4/7/2021201004443921مرصمرصA19731073مستشف 

ي مختت  أول269052301704وليد مرسي إبراهيم98
 السالم الدولي المختت فن 

10/4/20212035900825مرصمرصA10563200مستشف 

ي99
ي ثونديل برابهاوان 

ي مختت 275050308903ريجان 
 السالم الدولي المختت فن 

10/24/2021919895392763الهند الهند K9682085مستشف 

ي مختت 286060105994انجو كوتيمااليل راديكىشنان100
 السالم الدولي المختت فن 

1/20/202297576443الهند الهند N8641249مستشف 

ي مختت 272012104922سيد شفيق هارول عابدين سقاف101
 السالم الدولي المختت فن 

1/28/2022919008666714الهند الهند N0683497مستشف 

ي مختت 292011205033محمد قسم هللا المصباح حميده102
 السالم الدولي المختت فن 

5/1/2022249906935320سودانسودانP012400122مستشف 

ي 256052402676نزهت ياسمي   ببار103  السالم الدولي المسيلهطبيب بشر
8/31/202197944907باكستانباكستانAT6852633مستشف 

ي 257050204953فاراداراجولو ساثيانارايانان104  السالم الدولي المسيلهطبيب بشر
7/2/202166321203الهند الهند Z5184771مستشف 

ي 281111008228محمد احمد ابراهيم عثمان105  السالم الدولي التخديرطبيب بشر
12/23/2020201224477352مرصمرصA19619288مستشف 

ي مصطف  اسماعيل106
ي 278092704975هان   السالم الدولي التخديرطبيب بشر

6/23/202120100241459مرصمرصA22469832مستشف 

ي 258122402831محسن محمد فضالة107  السالم الدولي جراحة القلبطبيب بشر
4/6/2021201066771234مرصمرصA24033531مستشف 

ي 263111505225منال عثمان108  السالم الدولي العالج الطبيعي طبيب بشر
1/6/2022201068992233مرصمرصA14163948مستشف 

ي 285041407503حاتم السيد محمد109  السالم الدولي التخديرطبيب بشر
7/17/2021201003321156مرصمرصA15398244مستشف 

ي 284012407745مينا سامح وهبة110  السالم الدولي جراحة القلبطبيب بشر
1/26/2021201141515852مرصمرصA16883215مستشف 

ي 280100112324محمد علي محمد علي111  السالم الدولي العناية المركزة طبيب بشر
9/22/2021201024024402مرصمرصA21387229مستشف 

ي 281010179482هبةهللا محمد112  السالم الدولي أمراض النساء والوالدةطبيب بشر
4/16/2021201005081836مرصمرصA12145921مستشف 

ي113
ي 267110303638فيجايا جيون   السالم الدولي أمراض النساء والوالدةطبيب بشر

6/10/202199058941الهندالهندZ3082472مستشف 

ي 277111506807ايمان السيد محمد114  السالم الدولي أمراض النساء والوالدةطبيب بشر
8/26/2021201012436730مرصمرصA24682608مستشف 

ي 256060702716فاطمة احمد زعرب115  السالم الدولي التخديرطبيب بشر
7/19/2021201001489864مرصمرصA14364485مستشف 

1/9/2021201023428368مرصمرصA23989547مستشف  العرفمسجل اشعةطبيب264070107574عالء قطب محمد عتش116

10/7/2022201148899400مرصمرصA18790361مستشف  العرفمختت طبيب281081808434مروه عبداللطيف عثمان القفاس117

1/9/2021201000751516مرصمرصA25100227مستشف  العرفاستشارى جراحة العظامطبيب258121403234طارق محمد سام نورالدين118

10/7/2022201099868269مرصمرصA17910058مستشف  العرفاختصاىص باطنيةطبيب265020604251رأفت السيد الزنقران  119

11/2/2022201224087522مرصمرصA15828082مستشف  العرفاختصاىص امراض النساء والوالدةطبيب272080108773لمياء إبراهيم عبدالهادى 120

تأهيلطبيب257112303181مازن محمد محمد عل الشيخ121 8/2/2021201090423837مرصمرصA22504469مستشف  العرفاختصاىص الطب الطبيع وال

7/13/2022201550549777مرصمرصA26430978مستشف  العرفاستشارى اشعة تشخيصيةطبيب256090103896منت  عبدالمجيد محمود حسن122

وك123 6/21/2021Watsapp-201002867373مرصمرصA20304950مستشف  العرفاستشارى تخديرطبيب257072501609مجدى حامد محمد مت 
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4/5/2021201229023553مرصمرصA16674688مستشف  العرفمسجل باطنيةطبيب278121509555امان  صالح محمد قطب124

5/20/2021201008685929مرصمرصA26170191مستشف  العرفاختصاىص جراحة تجميلطبيب257010304554إسماعيل شحاته مصطف  125

5/7/2021Watsapp-96566644019مرصمرصA22855175مستشف  العرفمسجل اول تخدير وعناية مركزةطبيب275111805082اسامه محمود محمود البرصاىط126

3/16/2021Watsapp-96598729558أوكرانياأوكرانياES759284مستشف  العرف.مسجل امراض نساء ووالدةطبيب288102805286ماريا لوتيشيان127

ى ونيس سيف128 7/2/2021Watsapp-96594733762مرصمرصA20697860مستشف  العرفصيدالنيةصيدالنية292022505031مارتينا خت 

1/13/2021201002709177مرصمرصA20180021مستشف  العرفاختصاىص اشعةطبيب267040509701احمد عبدهللا عبدالفتاح إبراهيم129

11/9/2022Watsapp-201015560968مرصمرصA18434261مستشف  العرفاختصاىص امراض قلبطبيب276030116714وائل عل عل محمد خليل130

ف محمد احمد131 12/14/2021201000597266مرصمرصA18509990مستشف  العرفمسجل باطنيةطبيب287010607851احمد اشر

3/28/2022201099806588مرصمرصA20856729مستشف  العرفاستشارى جراحة عامةطبيب256081102429محمد حسن محمد حسن132

11/4/2021201013777336مرصمرصA21824511مستشف  العرفمسجل اول امراض النساء والوالدةطبيب276032406117عزيزة حسي   محمد ناصف133

ى134 7/20/2022966552252520السعوديةالسعوديةW370558مستشف  العرفاختصاىص طب العائلةطبيب278042700765وليد حمود مطر العت  

9/11/2022962795539044األردناألردنO222188مستشف  العرفمختت  أطفال انابيبفن 263071903359سامر درويش محمود غنيم135

10/29/2021962795539044األردناألردنQ063936مستشف  العرفمختت  أطفال انابيبفن 274022009661بان سفيان عارف التل136

2/28/2021919207206568الهندالهندM1882672مستشف  العرفمختت  طن  مساعد فن 293031902295شون  سوكماران بارامورسكال137

2/11/2022Watsapp-96596608583السودانالسودانP03347729مستشف  العرفتخديرفن 292061205218عسجد عبدالحفيظ محمد مصطف 138

يال براتابان139 2/16/2021Watsapp-96560330848الهندالهندK1059394مستشف  العرفتمريضممرض288052014944برافينا انشيل شت 

12/21/2020Watsapp-96597276941الهندالهندL1169275مستشف  العرفتمريضممرض272020119307جوى مارى موتوبال جوناثان140

6/10/2021Watsapp-09477926522الفلبي  الفلبي  P2671997Bمستشف  العرفتمريضممرض289092706122مارى لو ايدر ادا سيسون141

3/9/2021Watsapp-96598735113الهندالهندP2260947مستشف  العرفتمريضممرض286050409513تينامول فارانيكال اندروس142

2/5/2022VIBER-639958115257الفلبي  الفلبي  P4741410Bمستشف  العرفتمريضممرض285070510403االين  تينوريو ديال كروز143

4/17/2022VIBER-96595591686أوكرانياأوكرانياFH533368مستشف  العرفتمريضممرض296050703316فيتالينا هولوبورودكو144

9/16/2021Watsapp-96566487413الهندالهندN6155880مستشف  العرفتمريضممرض291031505565لينتا ديفاس ديفاس145

1/11/202196078940مرصمرصيA20784018مستشف  دار الشفاءطبيبمسجل عظام283111008796ايهاب حسي   محمود حسي  146

ي147
4/16/202197353954مرصمرصيA19602596مستشف  دار الشفاءطبيبإستشاري جراحة عامة261011103617حسام الدين عبدالرازق ابراهيم الدقون 

 حساني   محمد ابوزيد148
4/24/202160386030مرصمرصيA24768206مستشف  دار الشفاءطبيبإستشاري جلدية247100201365مصطف 

5/17/202167643220الهندهنديR5453107مستشف  دار الشفاءطبيبمسجل نساء ووالدة287060600279جويسي سونيا  فاز149

5/22/202166166398مرصمرصيA23808005مستشف  دار الشفاءطبيبمساعد مسجل طوارىء259020205225السعيد منصور أحمد طعيمة150

5/22/202190096804مرصمرصيA22202102مستشف  دار الشفاءطبيبإستشاري تخدير258021505612ياش مصطف  عبدالعزيز سمهان151

6/8/202166910434مرصمرصيA24473494مستشف  دار الشفاءطبيبمسجل مسالك بولية280102508314احمد ماهر وهبه خليل152

يPR0129304مستشف  دار الشفاءطبيبمسجل أول باطنية277041200182رامي احمد  ابوخميس153
6/9/202199218488كندافلسطين 

6/10/202198818344مكدونيامكدونياC0311645مستشف  دار الشفاءطبيبمسجل طوارئ277012705237سابرونوفسكا   انجيلينا154

6/26/202165840840مرصمرصيA14353839مستشف  دار الشفاءطبيبإختصاىصي نساء ووالدة256060801781رضا السيد يس صقر155

7/19/202166965649مرصمرصيA23081973مستشف  دار الشفاءطبيبمسجل أشعة284092010851رنا سعيد عبدالحميد عبدالتواب156

ي الوالدة286041306344فيتوس جوهان  دي سيلفا157
7/21/202165952895الهندهنديK2626102مستشف  دار الشفاءطبيبمسجل أطفال حدين 

9/21/202190992218ايطالياايطليYB0229105مستشف  دار الشفاءطبيباختصاىصي جراحة أعصاب263100904247جوزيب بوريك158

10/13/202197341351مرصمرصيA25277394مستشف  دار الشفاءطبيبمسجل عظام282071708303محمد عبدهللا محمد عيس159

11/15/202197852598مرصمرصيA24544283مستشف  دار الشفاءطبيبمسجل باطنية281091508638محمد حمدي أمي   عمارة160

ي174654109مستشف  دار الشفاءطبيبإختصاىصي تخدير261122403698روبرت   فوليك161
ياكروان  12/2/202199439770كروات

1/7/202265906906مرصمرصيA14890855مستشف  دار الشفاءطبيبإستشاري أطفال271050308438نانسي محمد سليم زيدان162

1/20/202294457278سورياسوريN012643840مستشف  دار الشفاءطبيبمسجل جلدية266092103282حنان ابراهيم  بيطار163

نيك  اولجيكا رادوفيك164 2/28/202299452494النمساسولوفاكياPB0756012مستشف  دار الشفاءطبيبإختصاىصي تخدير257100504912ريبت 
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3/15/202265873374مرصمرصيA23818955مستشف  دار الشفاءطبيبتخدير- مسجل 280070209968خالد احمد ابراهيم احمد حسن165

ي أشعة285011703301احمد السيد حساني   محمد الحساني  166
يفن 

6/24/202196661985مرصمرصيA18889483مستشف  دار الشفاءفن 

لي شاكو  شاكو167 ي عالج طبيعي279073105066مت 
يأخصان 

7/13/202196916127الهندهنديN0687100مستشف  دار الشفاءفن 

ي مختت 272010605758محمد   عبدالمتي  168
يفن 

8/6/202198549617الهندهنديT5334101مستشف  دار الشفاءفن 

ي مختت 282010908993شيخ   حبيبوم169
يفن 

1/19/202297725295الهندهنديN1651268مستشف  دار الشفاءفن 

ي تعقيم283122404292جيسون جورج  جورج170
يفن 

2/23/202299847179الهندهنديS5766846مستشف  دار الشفاءفن 

يP2599530Aمستشف  دار الشفاءممرضممرض286030209717انا ماري بايلون  الفاريز171
12/14/202090032981الفلبي  فلبين 

يP4122247Aمستشف  دار الشفاءممرضممرض291021903965كرستيل ماري دي جزمان  سالينج172
12/15/202099209572الفلبي  فلبين 

يP2183505Aمستشف  دار الشفاءممرضممرض289022007369كاترينا باكوت  امادور173
1/4/202166531355الفلبي  فلبين 

يP3235832Aمستشف  دار الشفاءممرضممرض290091404059كالريسا رانارا  بورجا174
1/14/202199241398الفلبي  فلبين 

يل175 4/3/202166850984الهندهنديR4546990مستشف  دار الشفاءممرضممرض275053009765جول ماثيو  ثاراست 

وس176 يP4836003Bمستشف  دار الشفاءممرضممرض274041105413اليسيل  توكو باليستت 
4/27/202169664298الفلبي  فلبين 

5/25/202169664365الهندهنديN9725818مستشف  دار الشفاءممرضممرض275040212713جول   جوزيف177

6/24/202169664342الهندهنديN3634561مستشف  دار الشفاءممرضممرض286052705316سونيا   توماس178

يP2355332Bمستشف  دار الشفاءممرضممرض288102305193روسيال انسيالن  روشا179
7/19/202166003524الفلبي  فلبين 

8/10/202197377095الهندهنديL4907678مستشف  دار الشفاءممرضممرض280022505383اشا بوثي   بارامبيل  نارايانان180

يP0973878Bمستشف  دار الشفاءممرضممرض287031706824روسي ان بالميس  كيتو181
11/9/202197693819الفلبي  فلبين 

ي دوموندون  اجويلون182
ن  يP1777510Bمستشف  دار الشفاءممرضممرض292093004162ليبت 

12/7/202197317563الفلبي  فلبين 

ي باكليب  ايفانجيليستا183
يEC5740079مستشف  دار الشفاءممرضممرض287052407655ميالن 

12/14/202197697061الفلبي  فلبين 

1/5/202265051316الهندهنديP0096608مستشف  دار الشفاءممرضممرض290062805793بيبيثا بابو  بابو184

يP1766474Bمستشف  دار الشفاءممرضممرض288081706966ريموند بيدرينا  جرانزور185
1/7/202299863514الفلبي  فلبين 

ي186
ي  أنتون 

1/13/202269955178الهندهنديM5372655مستشف  دار الشفاءممرضممرض283052907782داريس أنتون 

ا ريمبوس  ابتيو187 يP1972305Bمستشف  دار الشفاءممرضممرض290061404672ميلت  
1/14/202265679132الفلبي  فلبين 

2/4/202250735335الهندهنديS2388616مستشف  دار الشفاءممرضممرض286052007884بريانكا   سومان188

لي ماثيو  ماثيو189 2/4/202250685572الهندهنديM3438933مستشف  دار الشفاءممرضممرض268061015369شت 

ي سوالجيو  سيبالوس190 يP4055292Bمستشف  دار الشفاءممرضممرض289110704762سيندي فالت 
2/10/202251080419الفلبي  فلبين 

4/21/2021whatsapp- +201003703044مرصمرصA18501327مستشف  رويال حياةالباطنيةطبيب مسجل286080407228هبه عبدالمنعم سعيد191

6/28/2021whatsapp- +965 69002518مرصمرصA22732867مستشف  رويال حياةجراحة عامةطبيب مسجل261080302089طارق محمود192

8/24/2021مرصمرصA17424022مستشف  رويال حياةجراحة تجميلطبيب مسجل281010163771اسالم حازم الراى موس193

11/25/2021مرصمرصA20315890مستشف  رويال حياةجراحة تجميلطبيب مسجل276032903498محمد عبدالرزاق رضا السيد194

9303467884-10/21/20200063الفلبي  الفلبي  P5333449Aمستشف  رويال حياةالتمريضممرضه283010514198جي   جوليان بالينا195

9615696298-1/19/20220063الفلبي  الفلبي  P0331626Bمستشف  رويال حياةالتمريضممرضه277092903611راشيل ليم 196

6/28/2021whatsapp+965 6903 5219الفلبي  الفلبي  P6527693Aمستشف  رويال حياةالتمريضممرضه287030805767اروم جاجاب ابانتو 197

9199115512-3/17/20210063الفلبي  الفلبي  P0537516Bمستشف  رويال حياةالتمريضممرضه272053106457روساريو أجوب أجدوينج198

ي سيلفار انجام199 3/9/2021whatsapp  +965 65093142الهندالهندP0461910مستشف  رويال حياةالمختت فنية مختت 284113006641شين 

7/12/2021whatsapp  +965 98568104الهندالهندK6172401مستشف  رويال حياةالتمريضممرضه290030109902جيون  راجيف200

7/14/2021whatsapp - +965 50290426الهندالهندN6953465مستشف  رويال حياةالتمريضممرضه289052306239جون  كابامبوالثو كورين201

ابيث ثوماس202 7/14/2021whatsapp +91 7025968960الهندالهندM6094091مستشف  رويال حياةالتمريضممرضه286101807352الت  

3/10/2021whatsapp +965 66438628الهندالهندR7237661مستشف  رويال حياةالتمريضممرضه291061509487سوميا نيالكاندا دهاس203

6/24/2021whatsapp +965 6779 8794الهندالهندM1177786مستشف  رويال حياةالتمريضممرضه287030306888برين  جوزيف جوزيف 204

1/4/2022whatsapp +965 9773 4482باكستانباكستانDN1802472مستشف  رويال حياةالتمريضممرضه275030307436مس فكراج أنور205
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10/21/2021whatsapp +965 60709938الهندالهندL8393319مستشف  رويال حياةالمختت ساحبة دم289090803703نيشا جيتندراكومار باتيل206

1/29/2021whatsapp +965 66836018الواليات المتحدةلبنانLR1054282مستشف  رويال حياةالتغذيةفنية تغذيه28710100617فاطمه فايز حسن الخريس207

1/20/2021whatsapp +965 6036 0954الفلبي  الفلبي  P0835312Aمستشف  رويال حياةالتمريضممرضه290051105687انجليك ماى فابيان كاباليس208

نانديز209  لوماكي   فت 
1/28/2021whatsapp - +965 6616 1862الفلبي  الفلبي  P0246744Aمستشف  رويال حياةالتمريضممرضه288051811984الن 

4/7/2021whatsapp  +965 56656134بحرينبريطانيا527917017مستشف  رويال حياةطب العائلةطبيب اختصاىص279041307093أن  ديل قيرص210

بحرينبريطانيا516505668مستشف  رويال حياة(الزوج)قيرص حميد 211

بحرينبريطانيا576062978مستشف  رويال حياة(االبن)عل احمد قيرص 212

بحرينبريطانيا544630520مستشف  رويال حياة(االبنة)زينب فاطمه قيرص 213

ا فلوريس فالديراما214 9664706967-3/29/20210063الفلبي  الفلبي  P5580821Aمستشف  رويال حياةالتمريضممرضه283060605813انالت  

9166113282-1/19/20210063الفلبي  الفلبي  P3998891Bمستشف  رويال حياةالتمريضممرضه285111303356ماري روز داالنجي   بابوال215

8/11/202121223112436مرص مرصي A04100446مستشف  سدرةجلدية وتناسلية طبيب259092603142عمرو عبد الحكيم راتب 216

8/11/202121001399984مرص مرصي A13549261مستشف  سدرةأطفال وخدجطبيب 256042802676أحمد عبد الفتاح السيد األبحر 217

ي 218 ي نظيف علي شلن 
8/10/2021201222273434مرص مرصي A23787260مستشف  سدرةالعمليات والتمريضمساعد مدير إداري 256070903028أمان 

7/27/202146706294260السويد سويدي96089820مستشف  سدرةجراحة تجميل طبيب 263060115613غوران مارتي   نيلز جوهان المرستيغ 219

7/8/2021201030570663مرص مرصي A20615357مستشف  سدرةنساء ووالدة طبيب 284100115646سيد صالح سيد محمد 220

ي221
7/20/202190998043مرص مرصي A20455683مستشف  سدرةنساء ووالدة طبيب280102406772احمد محمد سامي محمدالعجوان 

7/20/2021201006810805مرص مرصي A24383579مستشف  سدرةأسنان طبيب 289082306134حسي   عماد محمود حمدي 222

ي 223
95591326 - 2/26/202198010603مرص مرصي A20858075مستشف  سدرةباطنية طبيب 288090112967يارا محمد نجيب محمد الدسوف 

3/9/2021201227498540مرص مرصي A19647105مستشف  سدرةأطفال طبيب257032103446محمد عبد الفضيل يوسف رجب 224

ي حامد نيل 225
6/11/2021201225289869مرص مرصي A18761851مستشف  سدرةجراحة عظام طبيب 266041305415رءوف عبد الغن 

95591326 - 2/13/202198010603الفلبي   الفلبي   P2315901Aمستشف  سدرةتمريض ممرض 281081008656ماري ان ريكالدى االماج 226

ي 227 ي 287053011257شاهد ارشاد كوتاست 
95591326 - 2/19/202198010603الهند الهند R5532446مستشف  سدرةتخدير فن 

95591326 - 1/16/202198010603الهند الهند T6757686مستشف  سدرةتمريض ممرض 291111704708جوسىمي تيكوماتاتيل  جوس 228

ي 229
ي يلين 

95591326 - 2/3/202198010603الهند الهند P3928325مستشف  سدرةتمريض ممرض 286060512864أموليا ران 

95591326 - 7/8/202198010603الهند الهند L8971101مستشف  سدرةتمريض ممرض 289012405494تينا ماري اومي   230

ي 284111605122جوس سبيستيان سبيستيان 231
95591326 - 7/5/202198010603الهند الهند M2288351مستشف  سدرةاألشعة فن 

95591326 - 7/9/202198010603الهند الهند T4013313مستشف  سدرةتمريض ممرض 277071305364بيندو جون نيدو نجاثرا 232

ي 233
ي خلف عبد الغن 

ي 274041014212عبد الغن 
1/29/202194442818مرص مرصي A19981477مستشف  سدرةأشعة فن 

66332775السعوديةالسعوديةX050159مستشف  طيبةطبيبطبيب289110406212عبدهللا صالح عبدهللا اللحيدان234

يA24011598مستشف  طيبةطبيبطبيب261101204163خالد محمد كمال عبد البديع235 يدن  1/13/202197611665دن 

6/17/202150619640االردناالردنQ172155مستشف  طيبةطبيبطبيب268051023509فؤاد عبداللطيف عبدالقادر المرازقه البطوش236

5/2/202167778441مرصمرصA22569786مستشف  طيبةطبيبطبيب275021805847عماد سعد محمود سليم237

يA22826249مستشف  طيبةطبيبطبيب283111105916احمد ابوزيد عل احمد238 يدن  2/2/202165771229دن 

6/28/202166356068مرصمرصA12426833مستشف  طيبةطبيبطبيب265111403295ماهر محمد زكي علي239

2/17/2021201001451616مرصمرصA17649550مستشف  طيبةطبيبطبيب266021703328منال محمود سيد عبده240

12/17/202066730931كنداكنداA22580231مستشف  طيبةطبيبطبيب266121703683ايهاب طلعت سعيد حنا241

242
يا صائب نورى اسماعيل  دال

ا ) مالحظة  الموافقة عل اصدار فت  

( ابناء3للمرافقي   

8036007 777 44+8/2/2021بريطانيا بريطانيا 550962425مستشف  طيبةطبيبطبيب272041808048

10/2/202151739819الهندالهندT8281439مستشف  طيبةممرضةممرضة290012009481انيثامول جون 243

9369321813 63+5/26/2021الفلبي  الفلبي  P3708420Bمستشف  طيبةممرضةممرضة285101905855ماريديل باليل كيمنو244
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8/16/202166282035مرصمرصA23289019مستشف  طيبةممرضممرض278092504949شعبان عبدالعزيز عبدالاله دسوف 245

5/1/202150221299الفلبي  الفلبي  L0081603مستشف  طيبةممرضةممرضة287010504844جيولي   ديبورا ميلوين246

يEC2469369مستشف  طيبةممرضةممرضة282052405673روبيلي   مورانن 247 يدن  12/23/202065012312دن 

يل اسيب اوناس248 1/19/202165503214الفلبي  الفلبي  P4697570Aمستشف  طيبةممرضةممرضة285030112275ماريا شت 

4109 6007 965+1/19/2021الفلبي  الفلبي  P3615911Aمستشف  طيبةممرضةممرضة285040907346كارم بيناروبيا لوبت  249

ين اسحق250 7/29/202155055119الهندالهندS3691589مستشف  طيبةممرضةممرضة290102304097شت 

4/27/202199293844الهندالهندS2351113مستشف  طيبةممرضةممرضة278052508371اشاما شاكو بوثينبارامبيل251

12/4/202194038988لبنانلبنانEC8043536مستشف  طيبةممرضةممرضة286021903723ابيجايل باوال هانا رايمان دولس252

7/19/202166235771مرصمرصA25719772مستشف  طيبةممرضةممرضة285070114021نشوى رمضان شحاته ابراهيم253

ابيث جوس254 1/15/202166866832الهندالهندK7258004مستشف  طيبةممرضةممرضة283032806482الت  

3/8/202196616857الفلبي  الفلبي  P3998435Aمستشف  طيبةممرضةممرضة285090304009مارى جريس دوالى 255

8606899863 91+8/14/2021الهندالهندL1473872مستشف  طيبةممرضة ممرضة 288122206272انا سوارا الجو 256

6/16/202150234495الهندالهندL2926445مستشف  طيبةممرضة ممرضة 283051016419جيلو اناما ماثيو 257

ى.د258  عاليه الدولي  اطفالطبيب استشارى 258032303426خالد محمد فهىم عشر
6/27/202100201006608004/50474234مرصمرصيA21803485مستشف 

 عاليه الدولي امراض نساء ووالدهطبيب استشارى 266092005498طارق محمد الهوارى.د259
00201224931146/ 3/4/202165772512مرصمرصيA21754813مستشف 

 عاليه الدولي اشعةطبيب مسجل273082803344ناديه ميخائيل جرجس.د260
00201207955299 /7/8/202197505574مرصمرصيA19716992مستشف 

 عاليه الدولي  تخديرطبيب مسجل281020906444شيماء عباس حسي  .د261
12/29/202066341812/00201002953253مرصمرصيA23881805مستشف 

 عاليه الدولي  جراحة عامةطبيب مسجل288032307627ايه احمد سعد الزنان .د262
00201090841523 /1/25/202150983534مرصمرصيA17700470مستشف 

 عاليه الدولي  عظامطبيب مسجل278101207752براساد جاجاناث ديساي.د263
3/6/202160375701الهندهنديZ1922978مستشف 

ي.د264
 عاليه الدولي امراض نساء ووالدهطبيب مسجل280021905115سونالي موهان فارن 

2/15/202165950018الهندهنديةZ 1959400مستشف 

 عاليه الدولي امراض نساء ووالدهطبيب مسجل284080109328محمود هاشم محمد نعينع.د265
7/22/202299437570مرصمرصيA25469695مستشف 

ي علي.د266
ي حسن 

 عاليه الدولي  امراض باطنيةطبيب مسجل263012604041عالء لطف 
8/7/202150423826مرصمرصيA23100557مستشف 

 عاليه الدولي   تخديرطبيب مسجل اول279120508678مياده احمد ابراهيم محمد.د267
99749481 /12/14/202000201001567880مرصمرصيA23461839مستشف 

ديشنا.د268  عاليه الدولي امراض نساء ووالدهطبيب مسجل271020407603اوكسانا ست 
7/4/202167766374اوكرانيااوكرانيةER437249مستشف 

 عاليه الدولي  اشعةفنية295092503721فايسال ناتاراجان269
8/5/2021918489658863الهندهنديةR5790713مستشف 

 عاليه الدولي التمريضممرضه282110707136سحر محمود اسماعيل270
1/6/202166577151مرصمرصيA22737998مستشف 

 عاليه الدولي التمريضممرضه288043005675ليح  كوسر 271
6/6/202155334784الهندهنديةK5987083مستشف 

 عاليه الدولي التمريضممرضه284031507047شيليخا ماداثيل موكوندان272
2/11/202160402682الهندهنديةR8110444مستشف 

 عاليه الدولي التمريضممرضه287060408818ديفيا راجان 273
6/15/202165079399الهندهنديةR4649664مستشف 

 عاليه الدولي التمريضممرضه289040406785جوسىم جوس274
1/19/202160971690الهندهنديةR3524631مستشف 

 عاليه الدولي التمريضممرضه286050705566سون  كانامبالييل ماثيو275
1/26/202165169414الهندهنديةT1944473مستشف 

12/28/2020555347514/919400712795الهندالهندS9923263مستشف  لندنممرضة ممرضة286042205561شينسي  جوزيف  جوزيف276

ي مختت 285060108699سوميا  ماروتوليل277
ي مختت فن 

1/12/202166603207/67965009191882الهندالهندS0584024مستشف  لندنفن 

1/28/202197950255مرصمرصA14694819مستشف  هادياستشاري أطفالطبيب263040305938نشين محمد االبيض278

2/9/202297327337امريكامرصA15413716مستشف  هادياستشاري جلدية وتناسليةطبيب258062902227محمد ماجد يحن  البطاوي279

6/22/202155576990مرصمرصA15477368مستشف  هادياختصاىصي تخديرطبيب269030307777حازم عزت أنور الشسي280

2/8/202266335836نيبالنيبال6272233مستشف  هادياختصاىصي نساء ووالدةطبيب269112105191حانون ب بوخاريل281

ي287092206188مانيش اديسون باربوزا282
ي مختت فن 

7/19/202198055174الهندالهندS2395346مستشف  هاديفن 

ي275121403976شين  ابراهام ثيكيفاالكاليل283
ي أشعةفن 

1/8/202199960578الهندالهندM 2311021مستشف  هاديفن 

ي ماري ابرياميندوزا284
ي291011304045جوسان 

ي أشعةفن 
3/9/202194179241الفلبي  الفلبي  P4835668 Aمستشف  هاديفن 

زا285 ي289031606187ريزوان بيج مت 
7/5/202151389597الهندالهندK1856130مستشف  هاديعالج طبيعيفن 
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ي277012604807هيلي   دومانهوج سايسون286
4/20/202166331977الفلبي  الفلبي  P6601631Aمستشف  هاديفاصدة دمفن 

1/5/202267001771الهندالهندT3114150مستشف  هاديممرضممرض287101107326جيفي   برينسي كوالنور287

انكا288 1/5/202266040075/66198258الهندالهندL1467586مستشف  هاديممرضممرض284031208258سانتو لت 

2/13/202197408615الهندالهندP9481983مستشف  هاديممرضةممرضة275060113392شينا ماثيو ماثيو289

3/23/202155253588الهندالهندK5086336مستشف  هاديممرضةممرضة280051519792جومي شينامبالي جون290

وس291 يل نوفت  1/24/202165788915الفلبي  الفلبي  P2103714Aمستشف  هاديممرضةممرضة285021207408ميشيل ليت 

ان292 3/31/202150244338الهندالهندN2481851مستشف  هاديممرضةممرضة282051210989ريميا كت 

6/30/202151686749الهندالهندJ3951503مستشف  هاديممرضةممرضة289012305506رينا توماس تشاكو293

ابيث فارجيس294 4/16/202166906949الهندالهندM 3575262مستشف  هاديممرضةممرضة288101002131تينتو الت  

5/26/202167686859الفلبي  الفلبي  P1578062Bمستشف  هاديممرضةممرضة274120405342شارون سابوردو كارينان295

ي277062805666بينازير اسنمحمد شاهول296
6/10/202166857466الهندالهندN8780302مستشف  هاديعالج طبيعيفن 

3/15/1921201223123380مرصمرصي A14495515مستشف  واره طبيب استشاري عالج الجذور طبيب اسنان263062003623 محمد إبراهيم محمد ربيع 297

6/23/1921918089139655الهند هندي R3222759مستشف  واره التمريض ممرض 293071205953ابارنا جوبا كومار 298

6/22/1921919847153612الهند هندي M3450504مستشف  واره التمريض ممرض 292123106259مانجو توماس 299

6/23/1921919747713642الهند هندي M7235957مستشف  واره التمريض ممرض 291030905129بينسي بابو كاربليل300

6/23/1921917356046139الهند هندي M6871372مستشف  واره التمريض ممرض 289060806823مونيشا ايسوا 301

6/23/1921919999853587الهند هندي K3401743مستشف  واره التمريض ممرض 288102208238ديفيا بهاسكار 302

6/22/1921917290860366الهند هندي S6708352مستشف  واره التمريض ممرض 286100508991جيستي   جوسي 303

6/23/1921918076731921الهند هندي R1115713مستشف  واره التمريض ممرض 295032603077شينا يوهانان 304

يP72087396Aمستشف  واره التمريض ممرض 287091807563ماري انتونيت 305
1/19/1921639164768723الفلبي   فلبين 

يP7997341Aمستشف  واره التمريض ممرض 288040708121رالف سيمون306
2/8/1921639662571908الفلبي   فلبين 
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كة المواساة الجديدةالحساباتمدير مالي260071702094كوتواديكار اقبال  حسن1 3/25/202297526810الهندهنديR8104642شر

كة المواساة الجديدةخدمة التنظيفمراسل270120602583اسماعيل اكند سومزكند2 7/26/202197165487بنغالديشبنغاليBL0585607شر

كة المواساة الجديدةخدمة التنظيفمراسل268050803503يوسف حسن عل3 3/4/202198948779بنغالديشبنغاليEG0306255شر

اج اسماعيل اليكر4 كة المواساة الجديدةالحساباتمحاسب أول280090404541شير 1/13/202294478607الهندهنديL0083883شر

ي5 كة المواساة الجديدةإدارة خدمة العمالءمسئول خدمة عمالء276111504778احمد فاروق عزوز شلب  4/4/202260641009مرصمرصيA26874430شر

ية266070508756خالد الهاللي6 يةمدير إدارة الموارد البشر كة المواساة الجديدةالموارد البشر اليPE0391240شر
7/21/202297323209مرصاسير

كة المواساة الجديدةالحساباتمساعد أداري289071805332محمود جمال أنور محمود الزمر7 11/16/202155744469مرصمرصيA15819802شر

كة المواساة الجديدةإدارة خدمة العمالءمسئول خدمة عمالء289071805666احمد جمال انور محمود الزمر8 5/13/202155666063مرصمرصيA13816733شر

ية279031406899احمد علي محمد ابوطالب9 ي موارد بشر
يةاخصان  كة المواساة الجديدةالموارد البشر 8/10/202256642505مرصمرصيA27165933شر

كة المواساة الجديدةإدارة النقل والمواصالتسائق286081005183ايمن يوسف احمد رضوان10 8/7/202251544153مرصمرصيA21442185شر

كة المواساة الجديدةقسم المخازنمسئول إداري أول279070802261حمدي حلىمي محمد ابراهيم11 7/24/202251030599مرصمرصيA22788789شر

ي كمبيوتر277061710243جانيش كوماران سوبر امانيام12
ي كمبيوترفب 

919686579739ساريالهندالهندU7042823مستشف  الكويتفب 

ف اداري 269072705482انجيال ايريكا فانكوفيست13 46703230103ساريالسويدالسويد97342203مستشف  الكويت تطوير العيادات الخارجيةمشر

ف اداري 265081903482كيرستين ماريا نوربين14 96568880071سارياالمارات السويد96874711مستشف  الكويترئيس قسم التمريضمشر

لية286020210917مورييل باجيا  موراليس15 يP3072648Aمستشف  دار الشفاءاداريمساعد خدمة الرعاية المي  
1/4/202197696016الفلبير فلبيب 

1/18/202151242636مرصمرصيA26972369مستشف  دار الشفاءاداريموظف مركز اإلتصال292102102101محمود فتحي رجب محمد16

ي فرج17
2/3/202197392956مرصمرصيA12041382مستشف  دار الشفاءاداريموظف إستقبال289090104451ابرام أمير  شوقر

ي األهلي   بالقطاع الطب 
 البيانات الخاصة للعاملير 

ي المستشفيات األهلية الغير كويتيير  من العالقير  بالعودة لدخول البالد
               من اإلداريير   العاملير  ق 
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ي احمد السنباطي18
2/4/202165093491مرصمرصيA22313659مستشف  دار الشفاءاداريمهندس أول برامج277050113267محمود محمود لطف 

2/12/202155340985مرصمرصيA13638655مستشف  دار الشفاءاداريموظف مركز اإلتصال284122505688ايمن جميل عطا حبيب19

3/5/202199397588مرصمرصيA27059310مستشف  دار الشفاءاداريموظف خدمة إيقاف السيارات286090104255أسامة محمد أحمد عبدالقادر20

3/24/202160417825الهندهنديJ6364651مستشف  دار الشفاءاداريمعالج طلبات التأمير 291042103529ديفيا سيلفاراج  سيلفاراج21

4/13/202199352636الهندهنديM 5725516مستشف  دار الشفاءاداريمحاسب مبتدىء284062008195فرحان أحمد  بندركار22

لية284010206923شيجامول منكاراتمكوديل  شيداران23 4/14/202194423762الهندهنديP9481061مستشف  دار الشفاءاداريمساعد خدمة الرعاية المي  

يRL4006909مستشف  دار الشفاءاداريمنسق موافقات التأمير 293083001106احمد محمد  خشيش24
5/4/202167656596لبنانلبنان 

6/9/202166597741الهندهنديN1650366مستشف  دار الشفاءاداريمساعد مرض 282042507369جينسي جوسيف  جوسيف25

س  بالنجبانج26 يP5178592Bمستشف  دار الشفاءاداريعامل خدمة غرف289111604229ماري فنيالين بير
6/10/202190060189الفلبير فلبيب 

ي جوبالكريشنان ناير27
6/17/202199975962الهندهنديU5122971مستشف  دار الشفاءاداريمنسق طلبات التأمير 275052905357جانجا ديف 

6/24/202166407857الهندهنديL0034166مستشف  دار الشفاءاداريسائق خدمة إيقاف السيارت271012902516عبدالرزاق محمد  تاج الدين28

6/28/202155372211مرصمرصيA10880379مستشف  دار الشفاءاداريموظف إستقبال284040402212محمد صالح زكي محمد29

7/1/202160069073الهندهنديL4032130مستشف  دار الشفاءاداريمساعد موظف إستقبال288071804757شينيفاسو اريباكا  اريباكا30

7/9/202166580196الهندهنديM4249033مستشف  دار الشفاءاداريأمير  مخزن282051404433عبدالرحمن محمد  جيناه31

7/10/202151351168الهندهنديT4008730مستشف  دار الشفاءاداريمساعد مرض 278030605533أنو بادنجاتنكار صمويل ماثيو32

يل33 7/13/202199294688مرصمرصيA16845014مستشف  دار الشفاءاداريموظف خروج المرض 289010111855محمد عبدالعاطي متولي جي 

7/14/202199516730الهندهنديK9685046مستشف  دار الشفاءاداريعامل خدمة غرف263040203114تينا ماريا جاكويانا فرناندس34

ي35
8/3/202166896543الهندهنديZ5426595مستشف  دار الشفاءاداريرئيس قسم هندسة المعدات الطبية277041207122دينيش موالفييتيل  مان 



ياسم الموظفم
يالرقم المدن 

رقم الهاتف اإلقامةبلد اإلقامةالجنسيةرقم الجوازمكان العمل األصليالتخصصالمسىم الوظيف 

ي األهلي   بالقطاع الطب 
 البيانات الخاصة للعاملير 

ي المستشفيات األهلية الغير كويتيير  من العالقير  بالعودة لدخول البالد
               من اإلداريير   العاملير  ق 

مما لديهم إقامة سارية 

(إداريير  - المستشفيات األهلية )

ي291090705866احمد طارق رشدي عبدالرحمن زايد36
8/14/202194131479مرصمرصيA09242377مستشف  دار الشفاءاداريموظف دعم فب 

يLR0351088مستشف  دار الشفاءاداريمحلل مبتدئ تكنولوجيا المعلومات294102602279فاطمة خرص  سليمان الموسوي37
9/16/202198550335لبنانلبنان 

يLR0904248مستشف  دار الشفاءاداريموظف إستقبال290090305622محمد احمد  نحله38
10/16/202160945513لبنانلبنان 

يLR0909056مستشف  دار الشفاءاداريموظف إستقبال287080906814اسعد ادمون  مسعد39
10/24/202197647065لبنانلبنان 

10/27/202150455330مرصمرصيA16019335مستشف  دار الشفاءاداريموظف إستقبال293071600881هدير كارم محمود سيد40

يLR0900980مستشف  دار الشفاءاداريمساعد خدمة عمالء290091805688بالل سمير  نارصالدين41
11/11/202151064374لبنانلبنان 

11/12/202194109611مرصمرصيA19336734مستشف  دار الشفاءاداريمحلل تطبيقات وبرامج الحاسوب285080807788عبدهللا محمد محمود أحمد42

ي267051705839سوداما كومار  شارما43
11/25/202165893516الهندهنديT 8211441مستشف  دار الشفاءاداريكهربان 

12/21/202165005170الهندهنديM4135293مستشف  دار الشفاءاداريمساعد محلل مالي290011404666نيبوال محمد  عثمان44

ي تعقيم280040705696جول جوزيف  جوزيف45
12/23/202165030575الهندهنديM5457431مستشف  دار الشفاءاداريفب 

ي كمال ايوب46
4/3/202250700811مرصمرصيA19800741مستشف  دار الشفاءاداريموظف إستقبال294030902722اندرو عادل لطف 

ي  عبد المحسير 47
4/10/202260721425الهندهنديS5764099مستشف  دار الشفاءاداريمعالج طلبات التأمير 285092205426طاهر نجانر

ي اوي48 9166113282-8/1/20210063الفلبير الفلبير P3130470Aمستشف  رويال حياةخداماتعامل خدمات283070804242لوي جاي نير

الفلبير الفلبير P2522898Bمستشف  رويال حياة319061100923(االبن)ل زاشارى بابوال ني 49

95591326 - 2/6/202198010603الهند الهند K1078772مستشف  سدرةالعمليات مرتب غرف283091507992سبيستيان سوميش50

يف سيد51 95591326 - 7/1/202198010603الهند الهند M5007261مستشف  سدرةالطوارئمدخل بيانات 295030401711نواز شر

95591326 - 6/23/202198010603الهند الهند N4176005مستشف  سدرةالعمليات مرتب غرف274101011188فاجرا فاردهونبو52

95591326 - 6/23/202198010603الهند الهند T4008296مستشف  سدرةالمستلزمات الطبية أمير  مخزن278060709413محمد امير  عمر جالجااوكار53



ياسم الموظفم
يالرقم المدن 

رقم الهاتف اإلقامةبلد اإلقامةالجنسيةرقم الجوازمكان العمل األصليالتخصصالمسىم الوظيف 

ي األهلي   بالقطاع الطب 
 البيانات الخاصة للعاملير 

ي المستشفيات األهلية الغير كويتيير  من العالقير  بالعودة لدخول البالد
               من اإلداريير   العاملير  ق 

مما لديهم إقامة سارية 

(إداريير  - المستشفيات األهلية )

95591326 - 7/5/202198010603مرص مرصي A23264421مستشف  سدرةالسجالت الطبية موظف استقبال289090104937محمد عثمان عبد المالك سلطان54

95591326 - 4/21/202198010603مرص مرصي A04091578مستشف  سدرةالعمليات حارس أمن 276011304357عز العرب شعبان عطيه درويش 55

 عاليه الدولي سجالت طبيةموظف278041306272سميتا جامس56
2/12/202166243094الهندهنديةT1943520مستشف 

 عاليه الدولي  استقبالموظف290061403338هبه هللا عادل حلىم محمد57
5/26/202150144221مرصمرصيةA25599731مستشف 

 عاليه الدولي العالقات الحكوميةمندوب عام267012403125نعيم حامد محمود الجميعي58
4/3/202290088664مرصمرصيA22259660مستشف 

ف284043004981محمود حمدي كامل عجيله59  عاليه الدولي االستقبالمشر
8/22/202194098043مرصمرصيA20796092مستشف 

ي  ثيكوبيناكال  سيد  محمد60
4/17/202165902397الهندالهندN9720077مستشف  لندنطباخطباخ264041903889ماهينكونر

6/26/20217200800208الهندالهندN3034810مستوصف دار الصحةكل األقسامسائق268091204726لوغاناثان فينكاتان61



ياسم الموظفم
يالرقم المدن 

رقم الهاتفتاري    خ انتهاء اإلقامةبلد اإلقامةالجنسيةرقم الجوازمكان العمل األصليالتخصصالمسىم الوظيف 

ي بابو كاليوفارامبيل 1 كة السويشية للخدمات الطبيةتمريضتمريض280121706359سون  الهندالهندK9715097الشر
11/23/202169090262

كة الصقور الكويتية لالمن والحماية حوادث بالغي  ممرض291050804368محمد رجب حسن2 A 18880139(عقد التمريض منطقة حولي الصحية  )شر
6/8/2021مرصمرص

1113782683

كة الصقور الكويتية لالمن والحماية صحة مدرسيةممرض285060907095هيام احمد شور3 A 25394004(عقد التمريض منطقة حولي الصحية  )شر
6/8/2021مرصمرص

1022799844

يند أنا4 ي األشعة 281041513631أراف
كة الصقور الكويتية لالمن والحماية  األحمديKOCمستشف  (التصوير الشعاعي)فن  P6677696(عقد التمريض منطقة حولي الصحية  )شر

7/29/2021الهندالهند
66582456

ي األشعة 286073104077زوبر احمد شيخ5
كة الصقور الكويتية لالمن والحماية  األحمديKOCمستشف  (التصوير الشعاعي)فن  N0419177(عقد التمريض منطقة حولي الصحية  )شر

2/10/2022الهندالهند
60641886

ي تخدير288050115901سونو بول6
كة الصقور الكويتية لالمن والحماية  األحمديKOCمستشف  فن  R3329682(عقد التمريض منطقة حولي الصحية  )شر

6/13/2021الهندالهند
65772640

ي بارامبيل كوماران7 ي تخدير279052206861شيبو باليسي 
كة الصقور الكويتية لالمن والحماية  األحمديKOCمستشف  فن  R7704253(عقد التمريض منطقة حولي الصحية  )شر

6/13/2021الهندالهند
69000217

ي تخدير277052508764توماس باريان ثاالفادييل أبراهام8
كة الصقور الكويتية لالمن والحماية  األحمديKOCمستشف  فن  T6757901(عقد التمريض منطقة حولي الصحية  )شر

9/4/2021الهندالهند
97180361

ي مويسيس بانجيني  9
كة الصقور الكويتية لالمن والحماية  األحمديKOCمستشف  فن  سحب دم281112604961ميالن  3/25/2022الفلبي  الفلبي  P7781882A(عقد التمريض منطقة حولي الصحية  )شر

55233663

كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة288051405855نيتو كورياكوسي االفوموتوروثيل  10 6/1/202122470426الهندالهندK0059894     شر

كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة284100305749جيشا راج راجاشيكاران  11 7/28/202122470426الهندالهندP9130974     شر

كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة288030805438تيتيمول توماس توماس سكاريا 12 3/24/202122470426الهندالهندK6177465     شر

ي جويسش بولوس  13 كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة283051307144سين  4/18/202122470426الهندالهندT2802826     شر

كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة285042805984سوابنا ستيفي   موتاريل  14 2/19/202122470426الهندالهندN7015723     شر

كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة288123105553شنشو توماس توماس  15 7/28/202122470426الهندالهندK1074263     شر

ي توماس بوناكورهييل  16
كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة287052406134جيسن  7/28/202122470426الهندالهندT2811873     شر

كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة286021906908بونيثافالي كوماركومار   17 1/19/202122470426الهندالهندM7635565     شر

كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة289061204947جيىمي فارجيسي فاركي  18 6/8/202122470426الهندالهندR8107448     شر

كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة289061204939جينو فارجيسي فاركي  19 7/1/202122470426الهندالهندL1392236     شر

كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة287091405791كاال كوالمبارامبل كازوناكاران  20 6/23/202122470426الهندالهندL6076548     شر

كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة295070704418جهاد كامل محمد كامل 21 12/22/202022470426مرصمرصA24878707     شر

           البيانات الخاصة  بقطاع الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية األهلية 

               من الكوادر الطبية والهيئة التمريضية والفنيي   والمهن المعاونة غي  الكويتيي   بالعودة لدخول البالد

مما لديهم إقامة سارية 

كات ووزارة الصحة ) (عقود بي   الشر



ياسم الموظفم
يالرقم المدن 

رقم الهاتفتاري    خ انتهاء اإلقامةبلد اإلقامةالجنسيةرقم الجوازمكان العمل األصليالتخصصالمسىم الوظيف 

           البيانات الخاصة  بقطاع الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية األهلية 

               من الكوادر الطبية والهيئة التمريضية والفنيي   والمهن المعاونة غي  الكويتيي   بالعودة لدخول البالد

مما لديهم إقامة سارية 

كات ووزارة الصحة ) (عقود بي   الشر

كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة288042805208راجيمول اتوبارايل راجان  22 7/28/202122470426الهندالهندS8994140     شر

كة البحار للخدمات الطبيةمستشف  العدان- وزارة الصحة ممرضة288051509494جيشا جوزيف جوزيف  23 4/18/202122470426الهندالهندK7227590     شر

ممرض286062705483جوزيف فارجيس ديفاسيا فارجيس24
ممرض عام 

كة الميعاد الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت شر
P07213686/21/202196620907الهندالسودان

ي مختي 282081706985ماري دينسلي   ديفاساهايام25
الهندالهندL7337775الشـــركـــــة التجــــــــــــارية العــــــــــامــــــــةحوليفن 

24/12/2020
919688270370

الهندالهندZ3826118الشـــركـــــة التجــــــــــــارية العــــــــــامــــــــةاالحمديصيدلي285050407556فينكتيشن جيارامن جيارامن26
21/4/2021

919360906895



ياسم الموظفم
 
يالرقم المدن

رقم الهاتفتاري    خ انتهاء اإلقامةبلد اإلقامةالجنسيةرقم الجوازمكان العمل األصليالتخصصالمسىم الوظيف 

ن الخليجصيدليصيدلي264032704394عماد الدين رمضان وهدان1 A11297556صيدلية اوكسيجي 
1/14/2021مرصمرصى

65915253

A21650729صيدلية الفوزصيدليصيدلي291020111034بالل جمال عليوه مرىس2
5/14/2021مرصمرصي

201205052260

ن الخليجصيدليصيدل264032704394عماد الدين رمضان بسيونن3 A11297556ص اوكسجي 
1/15/2021مرصمرص

65915253

ي محمد العدروىسي ابو زيد4
A27113002صيدلية العبي صيدلي صيدلي 287080109372مصطفن

5/31/2021مرصمرص
96560403869+

ن  بالصيادلهالبيانات الخاصة للعاملي 

ن خارج البالد ن العالقي   من غي  الكويتيي 

 مما لديهم إقامة سارية
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