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   (/خانمآقا) نفر 4:   ظرفیت      حسابداررشنه شغلی: 

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 غالم عثاس کاظن پژٍّاى کیا 1

 سعید گلطي تیگدلی 2

 هحود هْدی فرحاًی 3

 غالهرضا هحود لیراٍی 4

 جوال علی خلف ًژاد هعرف 5

 هطیر هحود جَاد حسٌاٍی 6

 عثدالسّرا رضا سثتاٍی 7

 جعفر فاطوِ رتیحاٍی 8

 جاسن یحیی تچاری 9

 علی اکثر سرٍر طالعی 11

 عثداالهیر هٌصَرُ عثادی پَر 11

 سید ًعوِ سید حوید ّاضوی 12

 

 

   (آقا) نفر 4:   ظرفیت         رانندهشغلی:رشته 

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 عثدالرضا هحود حوَدی 1

 جاسن ضْید عیداًی 2

 جْاًگیر هْدی صفائی 3

 عثدالجثار علیرضا لطثی 4

 علی حسیي آلثَخٌفر 5

 احود هحود احودیاى 6

 حسیي حوسُ ضوسا 7

 سلین عدًاى هحیسٌی 8

 هحوَد احود دریس هجدم 9

 عثدالَاحد علی دریس 11

 هرتضی حسیي فلیح حصاری 11

 غالهرضا عثداالهام ًصاری 12

 عیدالحسیي عثاسی ًیاایواى  13

 هْدی هطرزادُ هعرفکرین  14

   آبادانهای تابعه دعوت به همکاری بیمارستان کتبی آزمون نتایج

                    13/50/3131مورخ 

  برابر ظرفیت( 1) انشکده علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی آباداند
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 (آقا/خانم) نفر 52:   ظرفیت       رشته شغلی: کارگر خدمات

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 احود عثاس ضاکر ًاصریاى پَر 1

 صادق علیرضا اهیری 2

 خلف هسلن دارم 3

 حوید هَید هطَری جسیرُ 4

 خلیل هحودرضا سداٍی 5

 سید علی سیدعثاس هسلسل ًژادیاى 6

 عثداهلل سٌا هطَری 7

 ٍّاب علی دارهی فر 8

 علی اکثر هصطفی راضی پَر سلطاًی 9

 تدر هٌصَر حوراًی 11

 هٌصَر سعید عیسی ًسة 11

 حثیة علی هجدم 12

 علی فاطوِ ًیکَ هٌص 13

 سید احود اهیي عثاس پَر کارگرسید  14

 هْدی علی زتادی 15

 علی سیرٍس لاسوی 16

 ضلص هْدی هسعَدی 17

 لطیف عثاس آلثَغثیص 18

 کرین حیدر هطَر 19

 عثدالرزاق هرتضی علیپَر 21

 لفتِ سواًِ یَسفی 21

 عثدالرزاق هحود عصفَری 22

 ًاجی رضا هطَر 23

 هصطفی رضا کیاًی 24

 ًاجی حویدیاىحسي  25

 ٍّیة اهیر هحیسي پَر هطیری 26

 عثدالصادق هحود جٌاهیاى 27

 عثدالرضا علی لاسوی زادُ 28

 آبادان تابعه هایبیمارستان همکاری به دعوت کتبی آزمون نتایج

 13/50/3131 مورخ

 (ظرفیت برابر 1) آبادان درمانی بهداشتی خدمات و پسشکی علوم دانشکده
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 سلواى هحوداهیي پَر تحراًی ًژاد 29

 هٌصَر هحود یاسری 31

 هْدی فاطوِ دریس 31

 لاسن سارا دهی زادُ 32

 غالم عثاس ضمایك عوادی 33

 کَرش سرٍش ساالری ًیا 34

 غالهحسیي علیرضا طَیل 35

 کرین عثدالِ لین 36

 عثدالحسیي هعصَهِ حیاٍی 37

 َّضٌگ فاطوِ ّدایت ًژاد 38

 سید ّاضن سید هسلن هَسَی 39

 ّادی هْدی احودی ضلحِ 41

 طاّا هحود جَاد ّاللی ثَاهری 41

 سید ًاصر سید هصطفی هَسَی 42

 طالة هیالد آلثَعلی 43

 حسي هْدی لاری 44

 عثدالٌثی حسیي هسعلی 45

 تْرام یاسیي خسائی زادُ 46

 اسحاق رلیِ هطَری 47

 جَاد زیٌة هحودی 48

 عثدالرضا اتتسام دریس 49

 سید ّاضن سید ّادی هَسَی 51

 سید جاسن سید احود هَسَی اهیي 51

 فیصل ّاًی علی فرّاًی 52

 حسي ضْال تٌی سعید 53

 خلف هحود عثادی 54

 رضا طَیجاتیهحوَد  55

 سعید سجاد عثَد کاظوی 56

 سید جاتر سیدُ فاطوِ هَسَی 57

 عاهر ًرگس سثیعی 58

 هصطفی زّرا کیاًی 59

 عثدالحسیي هرین لطمایی 61

 عثدالرضا فرّاد هطَری 61

 حلین هاّر دریس 62

 حسي حسیي غاًوی 63

 عثید السّرا عثداالهام تحراًی 64

 هحوَد علی حستاٍی 65

 عثدالکرین علی هعاٍی 66

 عثدالرزاق هحوداهیي خَش اًدام 67
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 سْراب علی یاری 68

 سید راضی سید علی هَسَی ًسة 69

 سید تالر سید ًَیاى صالح اتراّیوی ًژاد 71

 سعید فَاد ضریفات 71

 احود هحود غالهی زادُ اسدی 72

 عادل عارف ضریثی زادُ 73

 اتراّین عثاس تویوی 74

 هحسي طاّاییهرتضی  75

 ضایع عثدالعثاس لین 76

 سید ًاصر سید هحودرضا هَسَی 77

 جلیل جاتر اهیری 78

 هرزٍق هجید رضاگاّی علی پَر 79

 کرین رضا دریس 81

 هحوَد عادل تچاری ردُ 81

 اهللدعث هسعَد ترًجاًی 82

 


