
جراحة حریم  - االندونیسي مسائيطوارئ االندونیسي صباحيعملیات االندونیسي صباحيتخصصات حریم  الشفاء صباحيطواؤئ جراحة الشفاء صباحيعملیات الشفاء صباحي
16.11.2019-8.12.201916.11.2019-8.12.201916.11.2019-8.12.201916.11.2019-8.12.201916.11.2019-8.12.201916.11.2019-8.12.2019

أسیل یوسف محمود قحمانسجى عالء یاسین المدھونھبة حسام خمیس شاھینروان ابراھیم أحمد بارودصبحیة سالم وقاد الماللحھسمیة عبد الفتاح عمر
نبال نضال محمد ابوسلمیةوعد فتحي مصطفى عبیدوالء أحمد موسى شاھینأالء عالء الدین  ابو جلمبوتغرید نجم مصباح كریزمإیناس زیاد كمال حمدیة
روان عصام الدین  ابو عیطھایة شریف أحمد زقوتایمان صالح أحمد عدوانروان رمضان خلیل اللحامآالء خالد شاھیننور معین الجرجاوي
أمل ادیب سلیم المدھونامنھ عبد المالك  ابو درابيأنغام جمیل فھمي الدغلیاسمین اكرم محمد السكافيایھ فؤاد محمود عیادایمان یوسف دلول
اخالص صابر  أبو فریحدیما اسلم محمد ابو الطرابیشضحى فضل یوسف الفارنجاه محمد اسماعیل الحزینھندة ربیع عبد القادر مقاطروان سعید األسود
نبیلة ناھض راجح زیادهامیرة نائل معروفاالء حسن عمر شحاتھأیھ یوسف عبدهللا شلحاكرام محمد صیام 

شادیة وجیھ شعبان غبنزھرة سلیمان حسین وقادحلیمھ محمد سعد ابو شاربیننور زھیر كحیل
مروة مدحت حجيایناس أحمد مبارك السویركيھدایھ محمد شكشك

لما النجار

خلود عبد القادر محمد القانوع ناصر البرعي حازم أبو جلھوممحمد الخضريناصر حماد 
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رحاب احمد ابراھیم الفقعاويعال ماھر سلمان العویطيشذا ابراھیم محمود خطابایات خلیل سلیمان الفلیتدیانا اشرف سلیم العرعیر
حلیمھ ابراھیم  الخطیبرنا سالمھ ابراھیم ابو مصطفىوالء ریاض حلمي سلوتاریج عوني محمد نوارهریما محمد توفیق الحلبي

وسام خلیل الشحات البیوكشیماء عادل صالح الفرادالل أحمد مطلق ابو عمرةساره رأفت سالم الماشيندى محمد حسونة
نسمة اكرم سالم كوارعنور رأفت أبو عنزةایمان جمال محمود ابوعیشةاسیل عبد الحلیم  ابو عابدهھدایة رأفت ریاض طموس

میسر حمدان ضھیرلیلى ناظم اللوقھشھد جمال سلیمان جبارهلما نافذ محمود الفیوميآیھ حسام أحمد الشیخ
نور عز الدین أحمد ابو موسىفاطمھ ولید شحده ابو طیرسالي محمد علي صرصورعائشھ خالد أحمد نوفلندى أیمن صبحي عزام

اسالم حسیب سلیمان الصلیبيجیھان عبد الفتاح خضر الشوافثناء رجاء أحمد ابودیابآالء محمد أبو حبلمنار عمر الشغنوبي
عبیر جمعھ أحمد ابو جاموسشھد فایز سلیمان الناقھنور انور محمد واديصابرین نایف  التعبانھدیل أیمن أبو قص

رنا زیاد أبو شعرسلسبیل رامز النمروطيفلسطین عدنان الرجوديدالیا أدھم حجي

حسام فروانة أحمد خلف هللاعبدالسالم الجعبرياسامة العطاونة سامر منصوروجیھ شحادة

جدول طالبات المستوى الثالث یومي السبت واألحد - الفصل االول 2020-2019


