
- مستشفى األوروبي (م)عنایة مركزة -مستشفى األوروبي (م)طوارئ جراحة- مجمع الشفاء (م)عملیات الخدمة العامة طوارئ باطنة- مجمع الشفاء (م)جراحة رجال م االندونیسي (م)عنایة م االندونیسي (م)تخصصات رجال أ- مجمع الشفاءطوارئ
2.10-17.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.2018

إبراھیم خالد سعید البحیصيبھاء خالد ربحي تایهحسام حسن صالح جنیدرزق زیاد أحمد السیدأحمد حسین سلیمان الشاعربھاء نمر نمر الجعیديخالد عبد الرحیم أحمد السیداحمد فضل یوسف صالح
عائد سامي سلیمان النملهرائد عوني أحمد السلطانعبد هللا علي سلیمان ابو ناموسصالح یوسف صالح الجملأحمد خالد محمد الصعیديحمزه جمعھ عبد هللا ابوعواد سعید محمد عبد الفتاح الجدیانجمال ابراھیم جمال السویطي

 عبدالحمید سامي عبد القادر كلوبمحمد اكرم صابر عربهیثم محمد بدرعبد هللا حسن رباح دلولأحمد سلیمان سعید الغوطيسلیم وائل سلیم ابو خاطرشعبان ماھر شعبان مقبلعمر حازم خلیل الثالثیني
محمد سامي محمد الصالحيمحمود عمر محمد مسعودعید عبد الرحمن أحمد أبو سریهمحمد عدنان خضر جحاشادي أحمد عبد الحمید العكرعبد هللا عطا محمد ابوعیاشطارق شاھر محمد شماليمسعود اسعد محمد مسعود عكیلة

محمد كمال عبد الحمید الصوريمحمود فایز محمد عبدهللا غبنعیسى جاسر سعید حمودهمحمد معین أحمد العربیدعبد هللا أیمن محمد العفیفيمحمد أحمد محمود شیخ العیدعامر عماد عبد الرحمن الھبیلیوسف ماھر أحمد حموده
محمد نصر عبد الفتاح جادهللانھاد بشار حسن مسعودمحمد یوسف عادل غبنیوسف عبد الرحمن طھمؤمن أیمن عبد اللطیف الشافعيمحمود جالل محمود الشاعرمؤمن یونس دیاب ابو القمبزحسان على األشقر

معاذ أحمد سلمان ابو عمرةیوسف عاطف أحمد شاھینقصي حسام محمد المقیدمؤمن موسى جراد عابدینمحمد عبد الحكیم لطفي صیاممحمد طاھر فرحات السرحي

أ. أحمد مسمحأحمد النمنمأ. محمود األشرمأ. عماد حبوبأ. عبد الرحمن عامرأ. عبد السالم الجعبريأ. خالد رضوانأ. یاسر الزیناتي
عملیات - مجمع الشفاء(م)عملیات م كمال عدوان(ص)طوارئ م االندونیسي (م)طوارئ جراحة- مجمع الشفاء (م)عنایة مركزة -مستشفى األوروبي (م)طوارئ -مستشفى األوروبي (م)عملیات الخدمة العامةتخصصات رجال(ب)- مجمع الشفاء

30.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.2018

إبراھیم خالد سعید البحیصيبھاء خالد ربحي تایهحسام حسن صالح جنیدقصي حسام محمد المقیدأحمد حسین سلیمان الشاعربھاء نمر نمر الجعیديخالد عبد الرحیم أحمد السیداحمد فضل یوسف صالح

عائد سامي سلیمان النملهرائد عوني أحمد السلطانعبد هللا علي سلیمان ابو ناموسرزق زیاد أحمد السیدأحمد خالد محمد الصعیديحمزه جمعھ عبد هللا ابوعواد سعید محمد عبد الفتاح الجدیانجمال ابراھیم جمال السویطي
 عبدالحمید سامي عبد القادر كلوبمحمد اكرم صابر عربهیثم محمد بدرصالح یوسف صالح الجملأحمد سلیمان سعید الغوطيسلیم وائل سلیم ابو خاطرشعبان ماھر شعبان مقبلعمر حازم خلیل الثالثیني

محمد سامي محمد الصالحيمحمود عمر محمد مسعودعید عبد الرحمن أحمد أبو سریھعبد هللا حسن رباح دلولشادي أحمد عبد الحمید العكرعبد هللا عطا محمد ابوعیاشطارق شاھر محمد شماليمسعود اسعد محمد مسعود عكیلة

محمد كمال عبد الحمید الصوريمحمود فایز محمد عبدهللا غبنعیسى جاسر سعید حمودهمحمد عدنان خضر جحاعبد هللا أیمن محمد العفیفيمحمد أحمد محمود شیخ العیدعامر عماد عبد الرحمن الھبیلیوسف ماھر أحمد حموده

محمد نصر عبد الفتاح جادهللانھاد بشار حسن مسعودمحمد یوسف عادل غبنمحمد معین أحمد العربیدمؤمن أیمن عبد اللطیف الشافعيمحمود جالل محمود الشاعرمحمد طاھر فرحات السرحيحسان على األشقر

معاذ أحمد سلمان ابو عمرةیوسف عاطف أحمد شاھینیوسف عبد الرحمن طھمؤمن موسى جراد عابدینمحمد عبد الحكیم لطفي صیاممؤمن یونس دیاب ابو القمبز

أ. ناصر حمادعید صباحأ. محمود األشرمأ. خالد رضوانأ. عبد السالم الجعبريأ. عبد الرحمن عامرأ. یاسر الزیناتيأ. عماد حبوب
عنایة - مستشفى األقصى (م)طوارئ باطنة مجمع الشفاء(م)عملیات- كمال عدوان (ص)عملیات الخدمة العامةعملیات  مستشفى أبو یوسف النجارأورام رجال -مستشفى األوروبيتخصصات رجال(أ)- مجمع الشفاءطوارئ جراحة- مجمع الشفاء (م)

27.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.2018
إبراھیم خالد سعید البحیصيبھاء خالد ربحي تایهحسام حسن صالح جنیدقصي حسام محمد المقیدأحمد حسین سلیمان الشاعربھاء نمر نمر الجعیديخالد عبد الرحیم أحمد السیداحمد فضل یوسف صالح

عائد سامي سلیمان النملهرائد عوني أحمد السلطانعبد هللا علي سلیمان ابو ناموسرزق زیاد أحمد السیدأحمد خالد محمد الصعیديحمزه جمعھ عبد هللا ابوعواد سعید محمد عبد الفتاح الجدیانجمال ابراھیم جمال السویطي
 عبدالحمید سامي عبد القادر كلوبمحمد اكرم صابر عربهیثم محمد بدرصالح یوسف صالح الجملأحمد سلیمان سعید الغوطيسلیم وائل سلیم ابو خاطرشعبان ماھر شعبان مقبلعمر حازم خلیل الثالثیني

محمد سامي محمد الصالحيمحمود عمر محمد مسعودعید عبد الرحمن أحمد أبو سریھعبد هللا حسن رباح دلولشادي أحمد عبد الحمید العكرعبد هللا عطا محمد ابوعیاشطارق شاھر محمد شماليمسعود اسعد محمد مسعود عكیلة
محمد كمال عبد الحمید الصوريمحمود فایز محمد عبدهللا غبنعیسى جاسر سعید حمودهمحمد عدنان خضر جحاعبد هللا أیمن محمد العفیفيمحمد أحمد محمود شیخ العیدعامر عماد عبد الرحمن الھبیلیوسف ماھر أحمد حموده

محمد نصر عبد الفتاح جادهللانھاد بشار حسن مسعودمحمد یوسف عادل غبنمحمد معین أحمد العربیدمؤمن أیمن عبد اللطیف الشافعيمحمود جالل محمود الشاعرمحمد طاھر فرحات السرحيحسان على األشقر
معاذ أحمد سلمان ابو عمرةیوسف عاطف أحمد شاھینیوسف عبد الرحمن طھمؤمن موسى جراد عابدینمحمد عبد الحكیم لطفي صیاممؤمن یونس دیاب ابو القمبز

أ. سامر منصورأ. أحمد مسمحسأ. یاسر الزینانيأ. خالد أبو ضباعأ. سامر مباركأ. عماد حبوبأ. خالد رضوان

جدول طالب المستوى الثالث یومي الثالثاء واألربعاءجدول طالب المستوى الثالث یومي الثالثاء واألربعاء-الفصل األول 2019-2018



عنایة- مجمع الشفاء (م)عملیات -مستشفى األقصى(ص)جراحة أطفال- مستشفى األوروبي (ص)طوارئ -مجمع ناصر (م)أورام رجال -مستشفى األوروبي (ص)عنایة - مستشفى األقصى (م)
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

احمد عیسى نعیم العموديأحمد ریاض عبد الفتاح عیدابراھیم أحمد محمد ابو زرقهاسماعیل محمد محمود معمرأحمد عبد الرحمن سالم صادقأحمد فریح عایش ابو مزید
راني زاھر محمد ابوبكرابراھیم عطا صالح حمداناسامة ریاض جبر صیامعبدالرحیم زیاده مصطفى صیامعمر غسان عید االغاسامر جبر سالم السعود

رمضان حسام ماضي ابو الطیفاسامة ماجد محمد الحوتانس اكرم اسماعیل اسعدمحمد ابراھیم علي الشواففراس رزق محمد جرغونعبدهللا ناھض حسن یوسف
وانمنصور عماد أحمد بركة عبد الرحمن ندیر محمد صمدحمزة علي محمد ابو شكیانحسین سامي سالم االسطل نوفل حرب  أبو مصطفىلؤي أحمد محمد شھ
عبدهللا ریاض محمود ساكنزكریا سمیر محمد ابو عریبانساھر منیر سلیمان ابو نمرمحمود فتحي عبدهللا ربیعلؤي نبیل اسعید العقادیحیى خالد یحیى ابو زاید

محمد یوسف حمدي جبریلعلي طلعت سالم ابو میريمحمد حیدر توفیق حمادأحمد الشوبكيمصطفى محمد مصطفى یوسف أیمن اسماعیل عزاره
ھیل مزیدمحمد عمر عبدو البنا اسماعیل محمود اسماعیل جرغونموسى ناصر حموده زمر م س محمد حاتم حامد حمدانمحمد ادھ

وسام محمد ربیع الباز محمد اسماعیل  ابومصطفى
(أربعاء مسائي وخمیس صباحي)

أ. دیب البطشأ. عالء رباحأ. عالء شماليأ. عوض البرسأ. سامر مباركأ. سامر منصور
طوارئ باطنة- مجمع الشفاء (م)عنایة-مستشفى الشفاء (م)أورام- مستشفى األوروبي (ص)عملیات - مستشفى أیو یوسف النجار(ص)طوارئ -مجمع ناصر (م)طوارئ - 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

احمد عیسى نعیم العموديأحمد ریاض عبد الفتاح عیدابراھیم أحمد محمد ابو زرقهاسماعیل محمد محمود معمرأحمد عبد الرحمن سالم صادقأحمد فریح عایش ابو مزید

راني زاھر محمد ابوبكرابراھیم عطا صالح حمداناسامة ریاض جبر صیامعبدالرحیم زیاده مصطفى صیامعمر غسان عید االغاسامر جبر سالم السعود

رمضان حسام ماضي ابو الطیفاسامة ماجد محمد الحوتانس اكرم اسماعیل اسعدمحمد ابراھیم علي الشواففراس رزق محمد جرغونعبدهللا ناھض حسن یوسف

عبد الرحمن ندیر محمد صمدحمزة علي محمد ابو شكیانحسین سامي سالم االسطل نوفل حرب  أبو مصطفىلؤي أحمد محمد شھوانمنصور عماد أحمد بركة

عبدهللا ریاض محمود ساكنزكریا سمیر محمد ابو عریبانساھر منیر سلیمان ابو نمرمحمود فتحي عبدهللا ربیعلؤي نبیل اسعید العقادیحیى خالد یحیى ابو زاید

محمد یوسف حمدي جبریلعلي طلعت سالم ابو میريمحمد حیدر توفیق حمادأحمد الشوبكيمصطفى محمد مصطفى یوسف أیمن اسماعیل عزاره

محمد حاتم حامد حمدانمحمد ادھم سھیل مزیدمحمد عمر عبدو البنا اسماعیل محمود اسماعیل جرغونموسى ناصر حموده زمر

وسام محمد ربیع الباز محمد اسماعیل  ابومصطفى

أ. أحمد مسمحأ. دیب البطشأ. سامر مباركأ. خالد أبو ضباعأ. عوض البرسأ. سامر منصور
-مجمع ناصر (م)عنایة -مجمع ناصر (م) أربعاء وخمیسعنایة -مستشفى األوروبي(م)عملیات - مجمع الشفاء(م) -مستشفى األقصى (م)طوارئ تخصصات رجال (ب)- مجمع الشفاء (ص)طوارئ

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
احمد عیسى نعیم العموديأحمد ریاض عبد الفتاح عیدابراھیم أحمد محمد ابو زرقهاسماعیل محمد محمود معمرأحمد عبد الرحمن سالم صادقأحمد فریح عایش ابو مزید

راني زاھر محمد ابوبكرابراھیم عطا صالح حمداناسامة ریاض جبر صیامعبدالرحیم زیاده مصطفى صیامعمر غسان عید االغاسامر جبر سالم السعود
رمضان حسام ماضي ابو الطیفاسامة ماجد محمد الحوتانس اكرم اسماعیل اسعدمحمد ابراھیم علي الشواففراس رزق محمد جرغونعبدهللا ناھض حسن یوسف

وانمنصور عماد أحمد بركة عبد الرحمن ندیر محمد صمدحمزة علي محمد ابو شكیانحسین سامي سالم االسطل نوفل حرب  أبو مصطفىلؤي أحمد محمد شھ
عبدهللا ریاض محمود ساكنزكریا سمیر محمد ابو عریبانساھر منیر سلیمان ابو نمرمحمود فتحي عبدهللا ربیعلؤي نبیل اسعید العقادیحیى خالد یحیى ابو زاید

محمد یوسف حمدي جبریلعلي طلعت سالم ابو میريمحمد حیدر توفیق حمادأحمد الشوبكيمصطفى محمد مصطفى یوسف أیمن اسماعیل عزاره
ھیل مزیدمحمد عمر عبدو البنا اسماعیل محمود اسماعیل جرغونموسى ناصر حموده زمر م س محمد حاتم حامد حمدانمحمد ادھ

وسام محمد ربیع البازمحمد اسماعیل  ابومصطفى
أ. حازم أبو جلهومأ. إیاد أبو شمهأ. عوض البرسأ. محمد القاضيأ. عبد السالم الجعبريأ. ناصر حماد

120172066

جدول طالب المستوى الثالث یومي الثالثاء واألربعاء-الفصل األول 2018-2019جدول طالب المستوى الثالث یومي الثالثاء واألربعاء-الفصل األول 2019-2018


