
صباحيتخصصات حریم (أ)- الشفاء صباحيباطنة حریم (أ)- الشفاء صباحيجراحة حریم- الشفاء صباحي باطنة حریم االندونیسي صباحيجراحة حریم- االندونیسي صباحيعظام حریم مجمع الشفاء- 

29/9---4/11/201829/9---4/11/201829/9---4/11/201829/9---4/11/201829/9---4/11/201829/9---4/11/2018
سجى عالء یاسین المدھونھبة حسام خمیس شاھینایمان جمال محمود ابوعیشةصبحیة سالم وقاد الماللحھھدایھ محمد عبد الحمید شكشكسمیة عبد الفتاح حسین عمر

وعد فتحي مصطفى عبیدوالء أحمد موسى شاھینروان ابراھیم أحمد بارودنسمة علي جمیل المشھراوينور زھیر محمد كحیلإیناس زیاد كمال حمدیة
أمل ادیب سلیم المدھونایمان صالح أحمد عدوانأالء عالء الدین غازي ابو جلمبوھدیل جمیل خلیل القصاصایناس أحمد مبارك السویركينور معین محمد الجرجاوي
ایة شریف أحمد زقوتأنغام جمیل فھمي الدغلروان رمضان خلیل اللحامشیماء ھاني ابراھیم المصريھندة ربیع عبد القادر مقاطنسرین محمد حكمت النحال
امنھ عبد المالك سویلم ابو درابيامیرة عثمان عبد العزیز ابو رواعیاسمین اكرم محمد السكافيبسمة فضل عاشور عودهأیھ یوسف عبدهللا شلحایمان ناصر شعبان الدیب
اخالص صابر سالمھ أبو فریحضحى فضل یوسف الفاراسیل عز الدین محمد اسماعیلتغرید نجم مصباح كریزمأمیرة اشرف دیاب االشقرایمان یوسف محمود دلول
دیما اسلم محمد ابو الطرابیشأالء ولید سامي المدھونوالء خالد عثمان العمصياروى حیدر فتحي البسوسنبال نضال محمد ابوسلمیةھدایة رأفت ریاض طموس
نبیلة ناھض راجح زیادهنسمھ رشاد عبد الكریم سلماننجاه محمد اسماعیل الحزینھیام زكي محمد نصاراالء حسن عمر شحاتھبیان ماھر رمضان شھوان

خلود عدنان رجبامیرة نائل عبد الرحمن معروفآالء خالد شاھیناالء عوني یوسف بكیرزھرة سلیمان حسین وقادآیھ حسام أحمد الشیخ
روان سعید األسود

محمود سالم دیب أ. بسام الكحلوتأ. منى حلسأ. صفاء الكلحوتأ. نعیم الكریريأ. حسام العاجز

جراحة حریم- االندونیسي صباحيباطنة حریم االندونیسي صباحيتخصصات حریم (أ)- الشفاء صباحيعظام حریم - الشفاء صباحيجراحة حریم- الشفاء صباحيباطنة حریم- الشفاء صباحي

10/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/2018
سجى عالء یاسین المدھونھبة حسام خمیس شاھینایمان جمال محمود ابوعیشةصبحیة سالم وقاد الماللحھھدایھ محمد عبد الحمید شكشكسمیة عبد الفتاح حسین عمر

وعد فتحي مصطفى عبیدوالء أحمد موسى شاھینروان ابراھیم أحمد بارودنسمة علي جمیل المشھراوينور زھیر محمد كحیلإیناس زیاد كمال حمدیة
أمل ادیب سلیم المدھونایمان صالح أحمد عدوانأالء عالء الدین غازي ابو جلمبوھدیل جمیل خلیل القصاصایناس أحمد مبارك السویركينور معین محمد الجرجاوي
ایة شریف أحمد زقوتأنغام جمیل فھمي الدغلروان رمضان خلیل اللحامشیماء ھاني ابراھیم المصريھندة ربیع عبد القادر مقاطنسرین محمد حكمت النحال
امنھ عبد المالك سویلم ابو درابيامیرة عثمان عبد العزیز ابو رواعیاسمین اكرم محمد السكافيبسمة فضل عاشور عودهأیھ یوسف عبدهللا شلحایمان ناصر شعبان الدیب
اخالص صابر سالمھ أبو فریحضحى فضل یوسف الفاراسیل عز الدین محمد اسماعیلتغرید نجم مصباح كریزمأمیرة اشرف دیاب االشقرایمان یوسف محمود دلول
دیما اسلم محمد ابو الطرابیشأالء ولید سامي المدھونوالء خالد عثمان العمصياروى حیدر فتحي البسوسنبال نضال محمد ابوسلمیةھدایة رأفت ریاض طموس
نبیلة ناھض راجح زیادهنسمھ رشاد عبد الكریم سلماننجاه محمد اسماعیل الحزینھیام زكي محمد نصاراالء حسن عمر شحاتھبیان ماھر رمضان شھوان

خلود عدنان رجبامیرة نائل عبد الرحمن معروفآالء خالد شاھیناالء عوني یوسف بكیرزھرة سلیمان حسین وقادآیھ حسام أحمد الشیخ
روان سعید األسود

أ. بسام الكحلوتمحمود سالم دیب أ. صفاء الكلحوتأ. منى حلسأ. حسام العاجزأ. نعیم الكریري

جدول طالبات المستوى الثاني یومي السبت واألحد - الفصل األول 2019-2018



جراحة حریم- األوروبي صباحيباطنة حریم- شھداء األقصى صجراحة حریم- شھداء األقصى صأورام حریم م د عبد العزیز الرنتیسيصدریة حریم (ب) - مجمع الشفاء (ص)

29/9---4/11/201829/9---4/11/201829/9---4/11/201829/9---4/11/201829/9---4/11/2018
وسام عبد القادر محمد ابو لبدهشذا ابراھیم محمود خطابایات خلیل سلیمان الفلیتمریم محمد محمود عفانةأسیل یوسف محمود قحمان
عال ماھر سلمان العویطيوالء ریاض حلمي سلوتبیان عبدهللا محمود حسیندیانا اشرف سلیم العرعیراخالص زیاد عبدهللا ابو ریا

امنھ جبر فارس راضيدالل أحمد مطلق ابو عمرةاریج عوني محمد نوارهتسنیم یونس اسماعیل ابو عودهآیھ عصام عمر أبوزینة
ایمان أحمد محمد غنیممریم محمود أحمد ابو شاویشساره رأفت سالم الماشيھبة حسن علي أبوعشیبةمنى محمد أحمد زقوت

نور رأفت أبو عنزةافنان عبد الھادي عبد القادر التلبانياسیل عبد الحلیم زاید ابو عابدهریما محمد توفیق الحلبيروان عصام الدین سلیم ابو عیطھ

لیلى ناظم اللوقھشھد حسن عطا مسمحلما نافذ محمود الفیوميأماني مازن أبو شرارھیا حسین محمد البیاري
حلیمھ محمد سعد ابو شاربینعائشھ خالد أحمد نوفلندى محمد حسونةمرح سمیر خلیل زین الدین

شھد جمال سلیمان جبارهافنان خالد عبد الفتاح حسنھفایقھ نبیل حالوهرنا عادل محمد عواد
سالي محمد علي صرصورآالء محمد أبو حبلدعاء طالل أبو ناموس (فقط)سجى عبد الحي حسین الفار

صابرین نایف  التعبان
عدنان عاشور أ. میرفت عسفھخمیس أبو طاحون أ. وجیھ شحادةأ. محمد صقر

باطنة حریم- األوروبي صباحيجراحة حریم- شھداء األقصى صباحيباطنة حریم- شھداء األقصى صباحيصدریة حریم (ب)- م.الشفاء (ص)أورام حریم م.د. عبدالعزیز الرنتیسي (ص)

10/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/2018
وسام عبد القادر محمد ابو لبدهشذا ابراھیم محمود خطابایات خلیل سلیمان الفلیتمریم محمد محمود عفانةأسیل یوسف محمود قحمان
عال ماھر سلمان العویطيوالء ریاض حلمي سلوتبیان عبدهللا محمود حسیندیانا اشرف سلیم العرعیراخالص زیاد عبدهللا ابو ریا

امنھ جبر فارس راضيدالل أحمد مطلق ابو عمرةاریج عوني محمد نوارهتسنیم یونس اسماعیل ابو عودهآیھ عصام عمر أبوزینة
ایمان أحمد محمد غنیممریم محمود أحمد ابو شاویشساره رأفت سالم الماشيھبة حسن علي أبوعشیبةمنى محمد أحمد زقوت

نور رأفت أبو عنزةافنان عبد الھادي عبد القادر التلبانياسیل عبد الحلیم زاید ابو عابدهریما محمد توفیق الحلبيروان عصام الدین سلیم ابو عیطھ

لیلى ناظم اللوقھشھد حسن عطا مسمحلما نافذ محمود الفیوميرنا عادل محمد عوادھیا حسین محمد البیاري
حلیمھ محمد سعد ابو شاربینعائشھ خالد أحمد نوفلأماني مازن أبو شرارمرح سمیر خلیل زین الدین
شھد جمال سلیمان جبارهافنان خالد عبد الفتاح حسنھندى محمد حسونةسجى عبد الحي حسین الفار

سالي محمد علي صرصورآالء محمد أبو حبلفایقھ نبیل حالوه
صابرین نایف  التعبان

تسنیم البحیصي خمیس أبو طاحون أ. میرفت عسفھأ. محمد صقرأ. وجیھ شحادة

جدول طالبات المستوى الثاني یومي السبت واألحد - الفصل األول 2019/2018



باطنة حریم- مجمع ناصر صباحيجراحة حریم- مجمع ناصر صباحيباطنة حریم- األوروبي صباحي

29/9---4/11/201829/9---4/11/201829/9---4/11/2018
آالء محمد نصار شیخ العیدرحاب احمد ابراھیم الفقعاويرنا سالمھ ابراھیم ابو مصطفى

اسالم حسیب سلیمان الصلیبيعدلھ محمد خضر شرابشیماء عادل صالح الفرا
مجدولین جمیل حسن ابویوسفحلیمھ ابراھیم عبد الھادي الخطیبرواء زاھر محمد ابو محسن
عبیر جمعھ أحمد ابو جاموسنور انور محمد واديفاطمھ ولید شحده ابو طیر

سلسبیل نبیل عبد عوادھدیل مراد عطا القصاصجیھان عبد الفتاح خضر الشواف
ھدیل رفیق أبو خماشوسام خلیل الشحات البیوكشھد فایز سلیمان الناقھ

رغد ولید جمعھ شامیةنسمة اكرم سالم كوارعفاطمة ریاض فتحي النحال
براءة فوزي أبو فیاضعبیر جمعة أبو جاموس

والء كمال ابراھیم صافيوالء ریاض حسین كوارع

أ. دعاء أبو زایدأ. رأفت عیسىتسنیم البحیصي 

جراحة حریم- مجمع ناصر صباحيباطنة حریم- مجمع ناصر صباحيجراحة حریم- األوروبي صباحي

10/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/2018
آالء محمد نصار شیخ العیدرحاب احمد ابراھیم الفقعاويرنا سالمھ ابراھیم ابو مصطفى

اسالم حسیب سلیمان الصلیبيعدلھ محمد خضر شرابشیماء عادل صالح الفرا
مجدولین جمیل حسن ابویوسفحلیمھ ابراھیم عبد الھادي الخطیبرواء زاھر محمد ابو محسن
عبیر جمعھ أحمد ابو جاموسنور انور محمد واديفاطمھ ولید شحده ابو طیر

سلسبیل نبیل عبد عوادھدیل مراد عطا القصاصجیھان عبد الفتاح خضر الشواف
ھدیل رفیق أبو خماشوسام خلیل الشحات البیوكشھد فایز سلیمان الناقھ

رغد ولید جمعھ شامیةنسمة اكرم سالم كوارعفاطمة ریاض فتحي النحال
براءة فوزي أبو فیاضعبیر جمعة أبو جاموس

والء كمال ابراھیم صافيوالء ریاض حسین كوارع

أ. رأفت عیسىأ. دعاء أبو زایدعدنان عاشور 

جدول طالبات المستوى الثاني یومي السبت واألحد - الفصل األول 2019/2018



عظام حریم - الشفاء (ص) أربعاءوخمیس أورام حریم م د عبد العزیز الرنتیسي تخصصات حریم (ب)- الشفاء صباحيباطنة حریم- الشفاء (ص) أربعاء وخمیسجراحة حریم (أ)- الشفاء صباحي

2/10--7/11/20182/10--7/11/20182/10--7/11/20182/10--7/11/20182/10--7/11/2018
براءة عطاهللا خلیل عنبرسالي طالب محمد ابو قینصدینا حازم نبیل الحدادروان نعیم فرج داودنسرین علي أحمد حجازي
اریج سالم موسى حلسایمان وائل حسن زقوتسعاد ناصر جمعھ حسانشمس االصیل نافز زقوتاریج فضل علي الھندي
ربا أشرف حسین النجارھبة حمزه دیاب دغمشسماح حسن حماد دویمھصابرین نعمان مسعود حجاجالھام یاسر محمد محیسن

امل رمضان صالح الزیتونیھاسراء اسماعیل حمدي عزاممرام عمر محمد یوسفنور عماد خلیل ھتھتمیساء عبد الجلیل نمر حرز
اخالص عماد محمد غزالامل منذر رضوان یاسینصفیة عبد الكریم أحمد الخیسينور صالح ابراھیم عودهجاكلین سمیر حاتم المبیض
لبنى ھشام علیان الحرازینكاملھ خالد یوسف الحرازینبیسان ماجد یوسف الحرازیننور الھدى منیر محمد النحالاسماء ناھض سالم الجوجو
رنین رمزي محمد عفانةحنین معین شحده یاسینایھ فؤاد محمود عیادرانیا یحیى مصطفى حمادسجى نصار مجدي مھاني

روان محمد موسى الھسيبراءة محمد عودة حشیشندى أیمن صبحي عزامملك عمر یوسف البسسعاد اقبال رمضان المتربیعي
عال رشدي الدریمليلبنى جمال نایف ابو حمدهروان یاسر مروان سالمةسامیة أحمد سلیمان قاسمیسرا فضل جاسر حسب هللا

مجد محمد حجازي
أ. أحمد عجورأ. مؤید الرنأ. عوني أبو عبدوأ. محمد الجدیليأ. أسامة العطاونة

أورام حریم-م د عبد العزیز الرنتیسي تخصصات حریم (ب) - الشفاء (ص)عظام حریم - الشفاء (ص) أربعاء وخمیس جراحة حریم- الشفاء (ص) أربعاء وخمیسباطنة حریم (ب)- الشفاء (ص) أربعاء وخمیس

13/11--- 19/12/201813/11--- 19/12/201813/11--- 19/12/201813/11--- 19/12/201813/11--- 19/12/2018
براءة عطاهللا خلیل عنبرسالي طالب محمد ابو قینصدینا حازم نبیل الحدادروان نعیم فرج داودنسرین علي أحمد حجازي
اریج سالم موسى حلسایمان وائل حسن زقوتسعاد ناصر جمعھ حسانشمس االصیل نافز  زقوتاریج فضل علي الھندي
ربا أشرف حسین النجارھبة حمزه دیاب دغمشسماح حسن حماد دویمھصابرین نعمان مسعود حجاجالھام یاسر محمد محیسن

امل رمضان صالح الزیتونیھاسراء اسماعیل حمدي عزاممرام عمر محمد یوسفنور عماد خلیل ھتھتمیساء عبد الجلیل نمر حرز
اخالص عماد محمد غزالامل منذر رضوان یاسینصفیة عبد الكریم أحمد الخیسينور صالح ابراھیم عودهجاكلین سمیر حاتم المبیض
لبنى ھشام علیان الحرازینكاملھ خالد یوسف الحرازینبیسان ماجد یوسف الحرازیننور الھدى منیر محمد النحالاسماء ناھض سالم الجوجو
رنین رمزي محمد عفانةحنین معین شحده یاسینایھ فؤاد محمود عیادرانیا یحیى مصطفى حمادسجى نصار مجدي مھاني

روان محمد موسى الھسيبراءة محمد عودة حشیشندى أیمن صبحي عزامملك عمر یوسف البسسعاد اقبال رمضان المتربیعي
عال رشدي الدریمليلبنى جمال نایف ابو حمدهروان یاسر مروان سالمةسامیة أحمد سلیمان قاسمیسرا فضل جاسر حسب هللا

مجد محمد حجازي
أ. مؤید الرنأ. عوني أبو عبدوأ. أحمد عجورأ. أسامة العطاونةأ. محمد الجدیلي

جدول طالبات المستوى الثاني - یومي الثالثاء واألربعاء - الفصل األول  2019-2018



باطنة حریم- شھداء األقصى ص جراحة حریم- شھداء األقصى ص أربعاء وخمیسجراحة حریم مستشفى األندونسي(م)باطنة حریم االندونیسي صباحيجراحة حریم- االندونیسي (ص) أربعاء وخمیس

2/10--7/11/20182/10--7/11/20182/10--7/11/20182/10--7/11/20182/10--7/11/2018
یاسمین كمال محمود عیدمرام خلیل محمود النباھیننور سمیر یوسف ابو عیدةأالء أحمد حسن سعدرناد فادي مطاوع بالطھ

اریج عالء محمد عوضثناء رجاء أحمد ابودیابنور عبد الحي  صالحھدیل زیاد محمود فنقھلینا علي أحمد غبن
تسنیم نواف زریعي الزریعيرانیا عبد الرحمن  ابو حمامروان محمد أحمد ابو علبةمیاده معین یوسف ابو شكیانلمیاء انور محمد غازي العطار

سحر محمود حامد جادهللاغدیر طارق مونس ابو خلیلمرام محمد ابراھیم زقوتشادیة وجیھ شعبان غبنروان حسام أحمد ابو قمر
براء ھاني مسعد ابو مندیلعال خالد طھ العمیھھیا محمد مسلم أبو جريشیماء محمد عبد الغني المقیدامال محمد سالمھ حموده
شھیره كمال موسى حمدانأالء ماجد محمد النعاميرشا فالح أبو عطیويشیماء یحیى دیاب أبو صفیھیاسمین محمد ھاشم االنقح

سمیره محمد عتیق مسمحاسالم عبد الحمید  االغاتمام اشرف صالح صالحتسنیم ھشام حسن حمدانھنادي عبدالھادي جابر عبدهللا
انوار غسان محمود ابوعوادوفاء خالد محمود معمرأمیره محمد حوسوندى ماھر خلیل غباینمزیونھ ایوب  سلیمان

دینا ماجد عودة ابو عجميسالي رامي خمیس عبد العزیزابتھاج سامي صیام

أ. كامل النباھینأ. مریم التلبانيسأ. عصام نبھانس
جراحة حریم- شھداء األقصى ص أربعاء وخمیسباطنة حریم- شھداء األقصى صباحيصدریة حریم مجمع الشفاء (ص) أربعاء وخمیسجراحة حریم- االندونیسي صباحيباطنة حریم االندونیسي (ص) أربعاء وخمیس

13/11--- 19/12/201813/11--- 19/12/201813/11--- 19/12/201813/11--- 19/12/201813/11--- 19/12/2018
یاسمین كمال محمود عیدمرام خلیل محمود النباھیننور سمیر یوسف ابو عیدةأالء أحمد حسن سعدرناد فادي مطاوع بالطھ

اریج عالء محمد عوضثناء رجاء أحمد ابودیابنور عبد الحي صالحھدیل زیاد محمود فنقھلینا علي أحمد غبن
تسنیم نواف زریعي الزریعيرانیا عبد الرحمن  ابو حمامروان محمد أحمد ابو علبةمیاده معین یوسف ابو شكیانلمیاء انور محمد غازي العطار

سحر محمود حامد جادهللاغدیر طارق مونس ابو خلیلمرام محمد ابراھیم زقوتشادیة وجیھ شعبان غبنروان حسام أحمد ابو قمر
براء ھاني مسعد ابو مندیلعال خالد طھ العمیھھیا محمد مسلم أبو جريشیماء محمد عبد الغني المقیدامال محمد سالمھ حموده
شھیره كمال موسى حمدانأالء ماجد محمد النعاميرشا فالح أبو عطیويشیماء یحیى دیاب أبو صفیھیاسمین محمد ھاشم االنقح

سمیره محمد عتیق مسمحاسالم عبد الحمید  االغاتمام اشرف صالح صالحتسنیم ھشام حسن حمدانھنادي عبدالھادي جابر عبدهللا
انوار غسان محمود ابوعوادوفاء خالد محمود معمرأمیره محمد حوسوندى ماھر خلیل غباینمزیونھ ایوب سلیمان

دینا ماجد عودة ابو عجميسالي رامي خمیس عبد العزیزابتھاج سامي صیام

أ. مریم التلبانيسسسأ. عصام نبھان

جدول طالبات المستوى الثاني - یومي الثالثاء واألربعاء - الفصل األول  2019-2018



باطنة حریم- مجمع ناصر صجراحة حریم- مجمع ناصر (م)باطنة حریم- األوروبي ص أربعاء وخمیسجراحة حریم- األوروبي ص أربعاء وخمیس

2/10--7/11/20182/10--7/11/20182/10--7/11/20182/10--7/11/2018
االء عبد الرحمن ابو یونسایة رسمي محمد مصبحدنیا محمد محمود ابو عكرشفاء سامي عبد الرحمن ابو غالي

سجى فتحي خمیس زعربوفاء سلمان عمیره العمراتاالء رائد عبدهللا ابو محسنوسام مدحت محمود الشاعر
االء كاید عوض أبو الخیراسماء ناجي علیان النجارنورا نواف عوادھند محمد سلیمان اضھیر

نور عز الدین أحمد ابو موسىضیاء محمد عطوه االسطلنور جودت یوسف ابو طھلونا یوسف عبد الرؤوف الشیخ
روان رامي محمد فیاضریم أحمد علي ابو مصطفىاالء ناصر أحمد الفياسیل اشرف محمد ابو موسى
روان السید سلیم حجازينورھان عبدهللا صالح ضھیراسراء ولید سلمان الحمایدهشذا طلعت محمود ابو سمره
اصالھ اسامھ عبد الكریم ابو حمدلیلى عبد ربھ عبد الكریم الرقبشذا جھاد محمد الغوطيسجى حسن اسماعیل خریس
سجى ابراھیم عابد عابدھدیل خالد سلمان النجارمرام عماد الدین عبد الحمید القدرهھند ثابت سالمھ ابو عدوان

صبا محمد رمضان سلوتاسیل فخري مسلم النحالسحر عمر یوسف الحاج یوسفاماني عماد محمد قشطة

أ. ضحى عوضأ. یوسف النجارأ. دعاء بشیرأ. مروة مصبح
جراحة حریم- مجمع ناصر (م)باطنة حریم- مجمع ناصر (م)جراحة حریم- األوروبي ص أربعاء وخمیسباطنة حریم- األوروبي صباحي

13/11--- 19/12/201813/11--- 19/12/201813/11--- 19/12/201813/11--- 19/12/2018
االء عبد الرحمن ابو یونسایة رسمي محمد مصبحدنیا محمد محمود ابو عكرشفاء سامي عبد الرحمن ابو غالي

سجى فتحي خمیس زعربوفاء سلمان عمیره العمراتاالء رائد عبدهللا ابو محسنوسام مدحت محمود الشاعر
االء كاید عوض أبو الخیراسماء ناجي علیان النجارنورا نواف عوادھند محمد سلیمان اضھیر

نور عز الدین أحمد ابو موسىضیاء محمد عطوه االسطلنور جودت یوسف ابو طھلونا یوسف عبد الرؤوف الشیخ
روان رامي محمد فیاضریم أحمد علي ابو مصطفىاالء ناصر أحمد الفياسیل اشرف محمد ابو موسى
روان السید سلیم حجازينورھان عبدهللا صالح ضھیراسراء ولید سلمان الحمایدهشذا طلعت محمود ابو سمره
اصالھ اسامھ عبد الكریم ابو حمدلیلى عبد ربھ عبد الكریم الرقبشذا جھاد محمد الغوطيسجى حسن اسماعیل خریس
سجى ابراھیم عابد عابدھدیل خالد سلمان النجارمرام عماد الدین عبد الحمید القدرهھند ثابت سالمھ ابو عدوان

صبا محمد رمضان سلوتاسیل فخري مسلم النحالسحر عمر یوسف الحاج یوسفاماني عماد محمد قشطة

أ. یوسف النجارأ. ضحى عوضأ. مروة مصبحأ. دعاء بشیر
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