
123456
شمال رفح رفح خانیونس وسطىوسطى

)جراحة حریم م االقصى  مسائي )جراحة حریم م ناصر باطنة حریم م االقصى ( مسائي )جراحة حریم م االوروبي ( مسائي جراحة حریم م االندونیسي باطنة حریم م االوروبي (
29.10--11.12.201929.10--11.12.201929.10--11.12.201929.10--11.12.201929.10--11.12.201929.10--11.12.2019
شیماء شاھر  یاغينعمھ صالح  الجعیديعال اشرف  الجملشذى محمد  فسیفسرشا محمد حسن ابو قطھھبھ طالل عامر االخرس
ھدیل ماھر  المبحوحروزان تیسیر  ابو سنجراسیل خالد  ابوماضيفداء حماد  ابو الفیتھاسماء حسین أحمد سالمةمنار نافذ محمود الصعیدي
امل أحمد  المصريایھ أحمد  شیخ العیدحبیبة زیاد محمد قشطةفداء جمعة دیاب ابو عودهلولو جمیل النباھیندینا صالح جمعھ درویش
أمنھ مصطفى یحیى عسلیھشھد عاطف سعدي الشاعرأماني بسام حسن عیسىندى أحمد سعید صافيرنا عبد الحمید الزریعيایھ فضل یونس سعیفان
سجود نادي  معروفسجى تحسین  ابو طھنسمھ أیمن  عاشورایات محمد  صافيھناء انور ابو عدواندینا انور عایش مسمح
شیماء فضل ابو جاسرروزا جمال عید عوبلسندس رفعت  الشاعرروان ھشام  الفراامل ناصر  ابو عویضغالیة غالب جبر ابو خالد
خلود عدنان رجبآیة وائل حمودةمجدولین جمیل أبو یوسفروان ایاد سعید ابو صعیلیك
أسماء سعید  العمورعال علي  ابو شمالھاسالم سلیمان عطا ابوجریر

التدریب (الثالثاء واألربعاء)التدریب (الثالثاء واألربعاء)التدریب (األربعاء والخمیس)
بسام الكحلوت ایمان طبشتسنیم البحیصيحسن العكرصابر البابامریم التلباني 
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غزةغزةغزةغزةغزةشمال 

)قسم حریم م. الرنتیسي (م)جراحة حریم م الشفاء (م)باطنة (ب) صدریة م الشفاء عظام حریم  م الشفاءباطنة حریم م االندونیسي  مسائي باطنة حریم م الشفاء (
29.10--11.12.201929.10--11.12.201929.10--11.12.201929.10--11.12.201929.10--11.12.201929.10--11.12.2019
فداء عماد محمد الشرباصيرشا ماھر رمضان عزامفاتن محمد  المجدالويحنین محمد أبو الملشنسرین علي  الخطیبشیماء عبد الصمد  حمدان
أسماء أیمن شلدانمریم سمیح محمد حمودهاسماء باسم نعیم النفارسجى سامي  مریشھالھ مروان  العمريھال نبیل حسن السحار
ضحى سلیمان داود طالبمھا خضر نمر دلولاصالھ محي الدین  المبیضریم حسني علي العجلھخدیجة علي  الطرشاويعائشھ رمضان  معروف
دعاء ناجي  يتوعامیرة باسل نمر ابو عليجنات نعیم سلمان بارودریم عطیھ رجب مقاطلما رمزي زھیر حسانمرح فوزي محمد جابر
سالي طالب أبو قینصبیان سمیر فوزي القصاصایناس شعبان  واديبھا نائل سامي البورنومنال العبد سالم الحرازینمریم عماد محمد ابو ندى

امنھ عبد الحكیم  المطوقبسمھ ادھم شكري الصعیديتقوى جھاد بخیتحنین فیصل صبحي اسلیمسندس باسم عطیھ الفيمروه مروان  زاید
ھبة محمد أبو حسنىقمر امجد أحمد الدوشنور سعید  نوفلنداء شكري حسن النجار
ندى محمد شعبان الشیخ خلیلتیجان مطاوع  بالطھھبھ سمیر رشید محمد

التدریب (األربعاء والخمیس)
محمد زقوتعوني أبو عبدوأدیب أبو صقردعاء بشیرصفاء الكحلوت محمود سالم 
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