
1235678910
طوارئ م. األوروبي (ص)طوارئ- مجمع ناصر (ص)عنایة- مجمع ناصر (م)عملیات- م. األوروبي (ص)عنایة-مستشفى األقصى (ص)طوارئ- م. االندونیسي (ص)عنایة -الشفاء (ص)طوارئ باطنة- الشفاء (ص)عملیات تخصصیة- مجمع الشفاء (ص)

29/9---21/10/201829/9---21/10/201829/9---21/10/201829/9---21/10/201829/9---21/10/201829/9---21/10/201829/9---21/10/201829/9---21/10/201829/9---21/10/2018

إسراء عبد القادر أبو لبدةضحى محمد أبو لبدةفاتن راتب أبو زرقةریم رأفت عبد اإللھھنیة الصوريعال عدنان العاموديیاسمین محمد صالحنسمة عماد العجلةزینب جواد صالح
لینا شقلیھصمود حسن النحالآیة مازن أبو نمرصفاء زیاد أبو رزقأمل أبو رخیةآیة أحمد الكحلوتھنادي بسام دبوتغرید نایف منصورآالء جمال أسعد
إسراء رمضان قشطةھدى أشرف الحمایدةسھا یوسف محسنوفاء عطوة الشاعرإسراء زاید محمدھبة محمد النمنمھال طارق الرمليروزان عصام الخطیبمروة حسین عابد
روان إبراھیم المغیرمي حسین الھسيآالء ناصر كالبصباح محمد العرجانيتقوى البلبیسيشیرین حمادة فورةمنار سامي حمتولبنى ھشام الحرازینمني عصام زھد 

سھا خیري اللحامأنسام ھشام ماضيحنین أبو عزبآمال بكر الدربيغادة أبو عمرةناریمان التتريشھد إسماعیل غیثرنین طارق كردشحنین إبراھیم سالمة
مالك ماضيشیماء جمال الخطیبدالیا االفرنجيھنادي أحمد الزعانیندیما محمود ـأحمدحنین محمد قزعاطنسرین على الخطیب

رغد عماد عاشوریارین روحي سلمان القھوجيعال أسعد أبو جرادریم باسل ماضيسرین سمیر العرابیدرنین محمد قاسم 

أریج محمد منصورسحر الشوافسجى أیمن صیامروند ماھر أبو العطا اسالم مدحت المبیضھند الھندي
دالیا دواساسالم كامل العایدي

أ. خالد أبو ضباعأ. زید أبو طیعمةأ. إیھاب المعشرأ. نضال حمدانأ. أحمد أحمدأ. محمد القانوععلي أبو صفیةأ. أسعد بلبلأ. ناصر حماد
عنایة م. األوروبي (ص)عنایة  مجمع ناصر  (م) عملیات مجمع ناصر (ص)طوارئ- األوروبي (م)عملیات  - شھداء األقصى (ص)عملیات العودة  (ص)طوارئ باطنة - الشفاء (ص)عملیات  تخصصیة- مجمع الشفاء (ص)عنایة - مجمع الشفاء (ص)
27.10-18.11.201827.10-18.11.201827.10-18.11.201827.10-18.11.201827.10-18.11.201827.10-18.11.201827.10-18.11.201827.10-18.11.201827.10-18.11.2018

إسراء عبد القادر أبو لبدةضحى محمد أبو لبدةفاتن راتب أبو زرقةریم رأفت عبد اإللھھنیة الصوريعال عدنان العاموديیاسمین محمد صالحنسمة عماد العجلةزینب جواد صالح
لینا شقلیھصمود حسن النحالآیة مازن أبو نمرصفاء زیاد أبو رزقأمل أبو رخیةآیة أحمد الكحلوتھنادي بسام دبوتغرید نایف منصورآالء جمال أسعد
إسراء رمضان قشطةھدى أشرف الحمایدةسھا یوسف محسنوفاء عطوة الشاعرإسراء زاید محمدھبة محمد النمنمھال طارق الرمليروزان عصام الخطیبمروة حسین عابد
روان إبراھیم المغیرمي حسین الھسيآالء ناصر كالبصباح محمد العرجانيتقوى البلبیسيشیرین حمادة فورةمنار سامي حمتولبنى ھشام الحرازینمني عصام زھد 

سھا خیري اللحامأنسام ھشام ماضيحنین أبو عزبآمال بكر الدربيغادة أبو عمرةناریمان التتريشھد إسماعیل غیثرنین طارق كردشحنین إبراھیم سالمة
مالك ماضيشیماء جمال الخطیبدالیا االفرنجيھنادي أحمد الزعانیندیما محمود ـأحمدحنین محمد قزعاطنسرین على الخطیب

رغد عماد عاشوریارین روحي سلمان القھوجيعال أسعد أبو جرادریم باسل ماضيسرین سمیر العرابیدرنین محمد قاسم 

أریج محمد منصورسحر الشوافسجى أیمن صیامروند ماھر أبو العطا اسالم مدحت المبیضھند الھندي
اسالم كامل العایدي

حسن العكر إیھاب المعشر صالح منصور أ. نضال زعربخلیل الدقران عید صباح أ. أسعد بلبلناصر حمادعلي ابوصفیة 
عملیات م. األوروبي (ص)عملیات  مجمع ناصر  (ص) طوارئ مجمع ناصر عنایة - األوروبي (ص)طوارئ - شھداء األقصى (ص)عنایة االندونیسي (ص)عملیات تخصصیة- مجمع الشفاء (ص)عنایة - مجمع الشفاء (ص)طوارئ باطنة -مجمع  الشفاء (ص)

24.11-16.12.201824.11-16.12.201824.11-16.12.201824.11-16.12.201824.11-16.12.201824.11-16.12.201824.11-16.12.201824.11-16.12.201824.11-16.12.2018

إسراء عبد القادر أبو لبدةضحى محمد أبو لبدةفاتن راتب أبو زرقةریم رأفت عبد اإللھھنیة الصوريعال عدنان العاموديیاسمین محمد صالحنسمة عماد العجلةزینب جواد صالح
لینا شقلیھصمود حسن النحالآیة مازن أبو نمرصفاء زیاد أبو رزقأمل أبو رخیةآیة أحمد الكحلوتھنادي بسام دبوتغرید نایف منصورآالء جمال أسعد
إسراء رمضان قشطةھدى أشرف الحمایدةسھا یوسف محسنوفاء عطوة الشاعرشذى أبو عامرھبة محمد النمنمھال طارق الرمليروزان عصام الخطیبمروة حسین عابد
روان إبراھیم المغیرمي حسین الھسيآالء ناصر كالبصباح محمد العرجانيإسراء زاید محمدشیرین حمادة فورةمنار سامي حمتولبنى ھشام الحرازینمني عصام زھد 

سھا خیري اللحامأنسام ھشام ماضيحنین أبو عزبآمال بكر الدربيتقوى البلبیسيناریمان التتريشھد إسماعیل غیثرنین طارق كردشحنین إبراھیم سالمة
مالك ماضيشیماء جمال الخطیبغادة أبو عمرةھنادي أحمد الزعانیندیما محمود ـأحمدحنین محمد قزعاطنسرین على الخطیب

رغد عماد عاشوریارین روحي سلمان القھوجيدالیا االفرنجيعال أسعد أبو جرادریم باسل ماضيسرین سمیر العرابیدرنین محمد قاسم 

أریج محمد منصورسحر الشوافسجى أیمن صیامروند ماھر أبو العطا اسالم مدحت المبیضھند الھندي
دالیا دواساسالم كامل العایدي

أ. حسام فروانةصالح منصور زید أبو طعیمة نضال زعرباحمد خلف هللا والء قدورة ناصر حمادعلي ابوصفیة اسعد بلبل 
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عملیات- مستشفى األقصى (ص)عنایة- م.االندونیسي (ص)طوارئ  باطنة الشفاء (ص)عملیات - م االندونیسي (ص)عملیات م. العودة (ص)قلب- مجمع الشفاء (ص)تخصصات حریم (أ)-الشفاء (ص)حروق -الشفاء (ص)طوارئ جراحة- الشفاء (ص)

2/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182.10-17.10.20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/2018

ندى أبو میريسامیة سعد هللا الطنانيآیة محمد مطروالء صابر المصريأریج صبحي شھابمنار علي غنیمدعاء رأفت السوسيرواء طالل قلجةحنان سامي كالب

غدیر دلولآمنة عماد أبو ندىآیة معین جاسرسماح صابر فیاضروان زیاد النمنمیاسمین عامر األسودبیسان فرج كالبھدیل عماد المبیضوالء عبد الناصر صباح

روان أبو موسىھالة رامز البطشسندس سعید عبد هللامنار إبراھیم أبو ندىأحالم أبو زیادةیاسمین محمد صالحةسمیة اسلیم الملیحيمھا محمد ساق هللالھام نداء فرحات

ریتا محمود الودیديآالء علي جودةشھاد مروان نصرآالء صالح البطشأماني نھاد مطرغدیر أحمد حسونةأنوار زیاد یاسیننیفین یحیى مسعودسندس سعید أبو عبید

أسیل أبو مراحیلأروى محمد عاشورحلیمة أحمد الحاج عليرسمیة الوحیديمروة حسین عابدإیمان ریاض شعبانفرح محمد أبو ندىسمر ریاض سلیمانروان ماجد أبو عمر

إسالم ماجد درازینفاتن أبو حمادفاطمة إسماعیل حمودةشیماء رائد زقوتایناس سعید شاھیننور نصر نورنعمة أسامة المزینيأالء محمد عبد العالوالء إسماعیل عیاد

آالء جابر شقلیھفیروز یوسف أبو جرادشیماء خالد أحمددیانا ولید أبو بكرمنار علي غنیمدینا نبیل الشوامسك محمد أبو غزالة

غادة أبو عبیدنداء أكرم المصريأمل أحمد بناتروان محمد الغرابليناریمان أبو كرشنداء راشد أبو عقلین

والء یونسوعد جمال الكفارنةنسمة إیاد العایدي
أ. خلیل الدقرانأ. والء قدورةأ.رامي حمدانأ. ناصر البرعيأ. عید صباحأ. نادر المقیدحازم أبو جلھوم أ. محمد خالدأ. عماد جبر

طوارئ-مستشفى األقصى (ص)طوارئ- م. االندونیسي (ص) أربعاء وخمیسحروق مجمع الشفاء (ص) عنایة- م.االندونیسي (ص) أربعاء وخمیستخصصات حریم (ب) الشفاء (ص) عملیات اندونیسي (ص) طوارئ باطنة- الشفاء (ص)طوارئ جراحة- الشفاء (ص)عملیات - الشفاء (ص)
30.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.2018

ندى أبو میريسامیة سعد هللا الطنانيآیة محمد مطروالء صابر المصريأریج صبحي شھابمنار علي غنیمدعاء رأفت السوسيرواء طالل قلجةحنان سامي كالب

غدیر دلولآمنة عماد أبو ندىآیة معین جاسرسماح صابر فیاضروان زیاد النمنمیاسمین عامر األسودبیسان فرج كالبھدیل عماد المبیضوالء عبد الناصر صباح

روان أبو موسىھالة رامز البطشسندس سعید عبد هللامنار إبراھیم أبو ندىأحالم أبو زیادةیاسمین محمد صالحةسمیة اسلیم الملیحيمھا محمد ساق هللالھام نداء فرحات

ریتا محمود الودیديآالء علي جودةشھاد مروان نصرآالء صالح البطشأماني نھاد مطرغدیر أحمد حسونةأنوار زیاد یاسیننیفین یحیى مسعودسندس سعید أبو عبید

أسیل أبو مراحیلأروى محمد عاشورحلیمة أحمد الحاج عليرسمیة الوحیديمروة حسین عابدإیمان ریاض شعبانفرح محمد أبو ندىسمر ریاض سلیمانروان ماجد أبو عمر

إسالم ماجد درازینفاتن أبو حمادفاطمة إسماعیل حمودةشیماء رائد زقوتایناس سعید شاھیننور نصر نورنعمة أسامة المزینيأالء محمد عبد العالوالء إسماعیل عیاد

آالء جابر شقلیھفیروز یوسف أبو جرادشیماء خالد أحمددیانا ولید أبو بكرمنار علي غنیمدینا نبیل الشوامسك محمد أبو غزالة

غادة أبو عبیدنداء أكرم المصريأمل أحمد بناتروان محمد الغرابليناریمان أبو كرشنداء راشد أبو عقلین

والء یونسوعد جمال الكفارنةنسمة إیاد العایدي

أ. أحمد خلف هللاأ. محمد القانوعأ. نادر المقیدأ. والء قدورةأ. حازم أبو جلھومناصر البرعي أ. دعاء أبو خدیجةأ. عماد جبرأ. رامي حمدان
عنایة-مستشفى األقصى (ص)عملیات- م العودة (ص)عملیات- م.االندونیسي (ص)طوارئ- م. االندونیسي (ص) أربعاء وخمیسعنایة-مجمع الشفاء (م)طوارئ باطنة- الشفاء (ص)حروق- مجمع الشفاء (ص)قلب- الشفاء (ص)تخصصات حریم (أ) -الشفاء (ص)

27.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.2018

ندى أبو میريسامیة سعد هللا الطنانيآیة محمد مطروالء صابر المصريأریج صبحي شھابمنار علي غنیمدعاء رأفت السوسيرواء طالل قلجةحنان سامي كالب

غدیر دلولآمنة عماد أبو ندىآیة معین جاسرسماح صابر فیاضروان زیاد النمنمیاسمین عامر األسودبیسان فرج كالبھدیل عماد المبیضوالء عبد الناصر صباح

روان أبو موسىھالة رامز البطشسندس سعید عبد هللامنار إبراھیم أبو ندىأحالم أبو زیادةیاسمین محمد صالحةسمیة اسلیم الملیحيمھا محمد ساق هللالھام نداء فرحات

ریتا محمود الودیديآالء علي جودةشھاد مروان نصرآالء صالح البطشأماني نھاد مطرغدیر أحمد حسونةأنوار زیاد یاسیننیفین یحیى مسعودسندس سعید أبو عبید

أسیل أبو مراحیلأروى محمد عاشورشیماء خالد أحمدرسمیة الوحیديمروة حسین عابدإیمان ریاض شعبانفرح محمد أبو ندىسمر ریاض سلیمانروان ماجد أبو عمر

إسالم ماجد درازینفاتن أبو حمادحلیمة أحمد الحاج عليشیماء رائد زقوتایناس سعید شاھیننور نصر نورنعمة أسامة المزینيأالء محمد عبد العالوالء إسماعیل عیاد

آالء جابر شقلیھفیروز یوسف أبو جرادفاطمة إسماعیل حمودةدیانا ولید أبو بكرمنار علي غنیمدینا نبیل الشوامسك محمد أبو غزالة

غادة أبو عبیدنداء أكرم المصريأمل أحمد بناتروان محمد الغرابليناریمان أبو كرشنداء راشد أبو عقلین

والء یونسوعد جمال الكفارنةنسمة إیاد العایدي

أ. أحمد أحمدأ. عید صباحناصر البرعي أ. محمد القانوعأ. دیب البطشأ. عماد جبرأ. محمد خالدأ. نادر المقیدحازم ابو جلھوم

جدول طالبات المستوى الثالث - یومي الثالثاء واألربعاء جدول طالبات المستوى الثالث - یومي الثالثاء واألربعاء - الفصل األول 2019/2018
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طوارئ- مجمع ناصر (ص)عنایة- ناصر (ص) أربعاء وخمیسعملیات - مجمع ناصر (ص)طوارئ - م.األوروبي (ص) عنایة- مستشفى ناصر (ص)طوارئ-مستشفى األقصى (ص)
2/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/2018

فردوس إلھان دوغانوالء العمصيیاسمین سلیمان عمراتسھى محمود أبو شلوفدعاء إبراھیم الشاعرنور الكفافي

أفنان حسن أبو عبیدةدارین رمضانعال أشرف شقلیھصباح إبراھیم النمسفاطمة عطیوة عبد العالسمیحة شراب

شیماء فتحي أبو حلیبروان جاد هللازھرة فرید خضیرمریم أیمن أبو موسىلما منیر الخطیبایمان بریعم

تیماء عبد الرحیم السمیريوفاء الكرددیما ریاض صادقآیة أحمد معمرمالك نظمي أحمدھدیل أبو خماش

مي حسین أبو شمالةوالء عبدالناصر صیامنسمة خضر الزقزوقسارة عبد الباريسمر توفیق أبو الفیتھنور الجوراني

عال إبراھیم قندیلشذى أبو عامرشروق عبد الناصر األسطلعال سعید أبو شاویشجیھان كوارعجمیلة البلبیسي

شروق محمد السیسيإیمان سلمانمریم دیب القیسيندى الشوافنسرین محمد عیاشھند محمد النویري

رانیا حسني فوجومیساء عبد الكریم إكيآالء عوض أبو السعودخلود ضھیرآیة خالد الحوت

أفنان رمزي طحلةآالء اسماعیل أبو نارھال أشرف مقداس
أ. عبیر شعتسأ. صالح منصورأ. نضال زعربأ. حسن العكرأ. أحمد خلف هللا

حروق +كلیة- مجمع ناصر (ص)عملیات- مستشفى األقصى (ص)طوارئ- مجمع ناصر (ص)عنایة- مستشفى األوروبي (م)عملیات- م. األوروبي (ص)عنایة-مستشفى األقصى (م)
30.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.2018

فردوس إلھان دوغانوالء العمصيیاسمین سلیمان عمراتسھى محمود أبو شلوفدعاء إبراھیم الشاعرنور الكفافي

أفنان حسن أبو عبیدةدارین رمضانعال أشرف شقلیھصباح إبراھیم النمسفاطمة عطیوة عبد العالسمیحة شراب

شیماء فتحي أبو حلیبروان جاد هللازھرة فرید خضیرمریم أیمن أبو موسىلما منیر الخطیبایمان بریعم

تیماء عبد الرحیم السمیريوفاء الكرددیما ریاض صادقآیة أحمد معمرمالك نظمي أحمدھدیل أبو خماش

مي حسین أبو شمالةوالء عبدالناصر صیامنسمة خضر الزقزوقسارة عبد الباريسمر توفیق أبو الفیتھنور الجوراني

عال إبراھیم قندیلشذى أبو عامرشروق عبد الناصر األسطلعال سعید أبو شاویشجیھان كوارعجمیلة البلبیسي

شروق محمد السیسيإیمان سلمانمریم دیب القیسيندى الشوافنسرین محمد عیاشھند محمد النویري

رانیا حسني فوجومیساء عبد الكریم إكيآالء عوض أبو السعودخلود ضھیرآیة خالد الحوت

أفنان رمزي طحلةآالء اسماعیل أبو نارھال أشرف مقداس

سسأ. زید أبو طیعمةأ. سامر مباركأ. نضال حمدانأ. أحمد أحمد
عملیات- مجمع ناصر (ص)طوارئ-مستشفى األقصى (ص)عنایة- مجمع ناصر (ص)عملیات- م. األوروبي (ص)طوارئ - م.األوروبي (ص) عملیات- مستشفى األقصى (ص)

27.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.2018

فردوس إلھان دوغانوالء العمصيمالك نظمي أحمدسھى محمود أبو شلوفدعاء إبراھیم الشاعرنور الكفافي

أفنان حسن أبو عبیدةدارین رمضانعال أشرف شقلیھصباح إبراھیم النمسفاطمة عطیوة عبد العالسمیحة شراب

شیماء فتحي أبو حلیبروان جاد هللازھرة فرید خضیرمریم أیمن أبو موسىلما منیر الخطیبایمان بریعم

تیماء عبد الرحیم السمیريوفاء الكرددیما ریاض صادقآیة أحمد معمریاسمین سلیمان عمراتھدیل أبو خماش

مي حسین أبو شمالةوالء عبدالناصر صیامنسمة خضر الزقزوقسارة عبد الباريسمر توفیق أبو الفیتھنور الجوراني

عال إبراھیم قندیلشذى أبو عامرشروق عبد الناصر األسطلعال سعید أبو شاویشجیھان كوارعجمیلة البلبیسي

شروق محمد السیسيإیمان سلمانمریم دیب القیسيندى الشوافنسرین محمد عیاشھند محمد النویري

رانیا حسني فوجومیساء عبد الكریم إكيآالء عوض أبو السعودخلود ضھیرآیة خالد الحوت

أفنان رمزي طحلةآالء اسماعیل أبو نارھال أشرف مقداس

سسأ. إیھاب المعشرأ. نضال حمدانأ. عبد الرحمن عامرأ. خلیل الدقران
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