
18.7.2020-22.7.202018.7.2020-22.7.202018.7.2020-22.7.202018.7.2020-22.7.202018.7.2020-22.7.2020
باطنة رجال (ب)م الشفاء م طوارئ باطنھ م الشفاء م جراحة رجال م الشفاء متخصصات رجال (A)مجمع الشفاء معظام رجال(A)مجمع الشفاء م

عبد الرحمن احمد ابو ریالة صھیب احمد الدایةعمرو ادیب سمارة جمال عواد ابو عزب محمود حسني ابو عیطة 
علي یوسف محمد عیدكمال ماھر ابو سلطان اكرم محمد السرساوي اسامھ احمد الحجار محمد ناھض الخالدي 
عبد هللا جابر  الطویل مصعب رمضان یونسلؤي ماجد حرارةمحمود جمیل الدحدوحعبد الرازق خالد لبد
مؤمن عبد حبوشبكر محمود علي الجدجعفر رفیق ابو المعزة ایھاب زھیر حسان محمد رزق الصوص
محمود مازن بدرةتامر فرج المغني محمد باسم رضوان عمر فوزي الشندغلي ابراھیم  حسن مبروك 
عمر منیر مسعودمعتز ماجد المناصرة ریاض ماجد شرفمحمود نھاد البردویل محمود محمد صالحة 
حماد یوسف صیام یوسف جبر حسن ابو زعیتر براء عالء العطار عبد الكریم انور السایس محمد خالد حالوه

محمد فضل قزاعرمحمد نعیم جبریل اكرم محمود مكي احمد زھیر الزیان یحیى محمد شھاب 

محمد الناجيعماد جبرعلي ابو جلھوم حبیب شلداندیب البطش 
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األیام (سبت وأحد وثالثاء وأربعاء فقط)

مادة االدارة والقیادة في التمریض 



18.7.2020-22.7.202018.7.2020-22.7.202018.7.2020-22.7.202018.7.2020-22.7.2020
جراحة رجال مجمع ناصر  مجراحة رجال االقصى مجراحة رجال م االندونیسي مطوارئ جراحة  م الشفاء م

على حسن ابو ھالل محمد سلمان ابوعمرة عالء الدین عوض زیدان محمدموسى الھبیل 
ایسر عدنان شعت ھیثم بریك ابو عمرة یحیى محمدقوصة ھاني حمدي الحالق

مصعب سالمھ ابو عزیز مؤمن سلمان ابو عمرةاحمد محمد عكاشھمحمود محمد ابو الخیر
ھاشم عبد هللا ابو نمر ابراھیم خمیس ابو طاحون عبد السالم حسین ابو وردةماجد عبد هللا عبید

محمد ماھر عابدروحي خلیل عوضمحمد مازن شھاباسامھ عصام حمیدة 
یوسف محمد أبو غالياحمد عواد ابو عمرةمحمود فایق غبن جھاد محمد الحزقي

مؤمن عوني العاوور یوسف اكرم معروفسمیر صالح محمود بارود
عوض خلیل جحجوحمحمد سامي مھنا 

 

سامر منصوراحمد احمد ابراھیم قدورة خالد رضوان 
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