
تخصصات رجال(أ)- مجمع الشفاء صباحي جراحة رجال -مستشفى األوروبي (م)باطنة رجال- مستشفى األوروبي (م)باطنة رجال أ- مجمع الشفاء صباحي جراحة رجال االندونیسي صباحي  باطنة رجال  االندونیسي صباحي 

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
عمر محمد سالمھ ابو زورمحمد سالم محمد ابو سعادةمصطفى سمیر ابراھیم برھوممعاذ مرید یوسف ابو سمرهمحمد بسام عادل غبنسعید محمد سلیمان شحادة

عبد هللا أحمد محمد الفیوميخالد أحمد سلیمان ابو اسحاقمحمد زارع ضیف هللا طافشدیب محمد دیب ضمیدهمحمد نائل منصور طنبورهعلي أسامھ علي یاسین
محمد یاسر عدنان  مرتجىخالد ولید خلیل ابو عنزهمحمد محمود محمد الماللحھیوسف جبر حسن ابوزعیترأحمد حماده محمد الددامحمد عاطف  احمد

حامد جباره ابراھیم شقلینعبد الرحیم عبدهللا  اللحاممھند اسامھ ابو غاليثائر غازي عبد الرحیم الدبشعبد هللا فایز  الشلفوحتامر محمد مرزوق سلمان
محمد أحمد كامل حدیدوایمن عبد الرحیم  یعقوبولید فرید مراد مرادمحمد أحمد محمد فرج الزعیمادھم ابراھیم حسان العرسالم أیمن سالم ابو سلعھ
غسان رضوان علي العجلھرامي رائد عبد قدیحعبد الرحمن سلمان الصوفيحسن علي محمد ابو علبةعدي ناصر محمد قاسممحمد عبد القادر شاھین
اسامھ محمد محمد العطارایوب سلیمان  ابو مصطفىمحمد سفیان محمد السبعمصعب مرعي أحمد ابو عربعماد محمد  عبدهللاأنس عثمان حسن بارود
جاسر عبد الكریم  ابو محسنرامز راجح عواد كوارعرفعت موسى محمد منصورنعیم سالم نعیم العموديوسیم محمد سامي  العطارعبد هللا محمود  الكفارنھ

یوسف وسام یوسف حمیدمحمد سلیمان سالم القدیريمحمد خالد سلیمان النحالفھد حاتم بكر بالطھمحمد جواد حسین السحارأحمد أیمن خلیل أحمد
أ. حبیب شلدانأ. علي الخطیبأ. أدیب أبو صقرأ. فخري إسماعیلمحمود لبدمحمد العلي 

باطنة رجال أ- مجمع الشفاء صباحي باطنة رجال- مستشفى األوروبي (م)جراحة رجال -مستشفى األوروبي (م)تخصصات رجال(أ)- مجمع الشفاء صباحي باطنة رجال االندونیسي صباحي جراحة رجال االندونیسي 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
عمر محمد سالمھ ابو زورمحمد سالم محمد ابو سعادةمصطفى سمیر ابراھیم برھوممعاذ مرید یوسف ابو سمرهمحمد بسام عادل غبنسعید محمد سلیمان شحادة

عبد هللا أحمد محمد الفیوميخالد أحمد سلیمان ابو اسحاقمحمد زارع ضیف هللا طافشدیب محمد دیب ضمیدهمحمد نائل منصور طنبورهعلي أسامھ علي یاسین
محمد یاسر عدنان  مرتجىخالد ولید خلیل ابو عنزهمحمد محمود محمد الماللحھیوسف جبر حسن ابوزعیترأحمد حماده محمد الددامحمد عاطف  احمد

حامد جباره ابراھیم شقلینعبد الرحیم عبدهللا  اللحاممھند اسامھ ابو غاليثائر غازي عبد الرحیم الدبشعبد هللا فایز  الشلفوحتامر محمد مرزوق سلمان
محمد أحمد كامل حدیدوایمن عبد الرحیم  یعقوبولید فرید مراد مرادمحمد أحمد محمد فرج الزعیمادھم ابراھیم حسان العرسالم أیمن سالم ابو سلعھ
غسان رضوان علي العجلھرامي رائد عبد قدیحعبد الرحمن سلمان الصوفيحسن علي محمد ابو علبةعدي ناصر محمد قاسممحمد عبد القادر شاھین
اسامھ محمد محمد العطارایوب سلیمان  ابو مصطفىمحمد سفیان محمد السبعمصعب مرعي أحمد ابو عربعماد محمد  عبدهللاأنس عثمان حسن بارود
جاسر عبد الكریم  ابو محسنرامز راجح عواد كوارعرفعت موسى محمد منصورنعیم سالم نعیم العموديوسیم محمد سامي  العطارعبد هللا محمود  الكفارنھ

یوسف وسام یوسف حمیدمحمد سلیمان سالم القدیريمحمد خالد سلیمان النحالفھد حاتم بكر بالطھمحمد جواد حسین السحارأحمد أیمن خلیل أحمد
أ. فخري إسماعیلادیب أبو صقر أ. علي الخطیبأ. حبیب شلدانمحمد العلي محمود لبد
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جراحة رجال -مجمع ناصر (م)باطنة رجال -مجمع ناصر صجراحة رجال-مستشفى األقصى مسائيجراحة رجال- مجمع الشفاء (ص)تخصصات رجال(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
احمد حسن سلیم الشوبكيابراھیم حسام أحمد حمدانانس محمد اسماعیل عزارهعبد هللا كمال علیان الطیفمحمد رامي عبدهللا نسمان

محمد أحمد یوسف االغاعالء ھمام حسین كوارعصالح عبدهللا ابو جلیلھابراھیم عبد الكریم بعلوشةمحمد ولید فوزي عزام
محمد سلمان أحمد ابوعامراسامھ خالد أحمد بریكھاحمد عدنان احسان ایوبمحمد كمال محمد الملفوحمحمود خلیل محمد عوض

احمد اكرم عطیھ ابو موسىاحمد أنور محمد ابو عبد هللامحمد خالد محمود حمدمحمد حماده دیاب الجمالاحمد رفعت أحمد جودة
ایاد سفیان مصباح عوادمصطفى محمد علوان النجريشادي بسام حسن شاھینایمن ایوب دیاب شویدحعمر تیسیر علي الخطیب
عصام أحمد جمعان حنیدقبشار اكرم حسن الحالقموسى نعیم محمود راضىعبد هللا أیمن رشید طافشمحمد ماجد أحمد المدھون

محمد سلیمان سالم القدیريمحمد عماد محمد كوارععیسى انور محمود راضيمحمد یوسف محمد كتوعاحمد عبد الكریم قوتھ
حمزة حمدي حسن كلخاحمد محمد  القریناويعبد الجبار یحیى الطیبيمحمد فایز عطایا صیام

عماد الدین عبد القادر سموربالل محمود حسین الغلبان
أ. إبراهیم الخورأ. جهاد أبو نمرأ. صابر الباباأ. محمد زقوتأ. علي أبو جلهوم

باطنة رجال -مجمع ناصر (م)جراحة رجال -مجمع ناصر (ص)باطنة رجال - مستشفى األقصىعظام رجال- مجمع الشفاء (ص)جراحة رجال- مجمع الشفاء

10/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/2018
احمد حسن سلیم الشوبكيابراھیم حسام أحمد حمدانانس محمد اسماعیل عزارهعبد هللا كمال علیان الطیفمحمد رامي عبدهللا نسمان

محمد أحمد یوسف االغاعالء ھمام حسین كوارعصالح عبدهللا ابو جلیلھابراھیم عبد الكریم بعلوشةمحمد ولید فوزي عزام
محمد سلمان أحمد ابوعامراسامھ خالد أحمد بریكھاحمد عدنان احسان ایوبمحمد كمال محمد الملفوحمحمود خلیل محمد عوض

احمد اكرم عطیھ ابو موسىاحمد أنور محمد ابو عبد هللامحمد خالد محمود حمدمحمد حماده دیاب الجمالاحمد رفعت أحمد جودة
ایاد سفیان مصباح عوادمصطفى محمد علوان النجريشادي بسام حسن شاھینایمن ایوب دیاب شویدحعمر تیسیر علي الخطیب
عصام أحمد جمعان حنیدقبشار اكرم حسن الحالقموسى نعیم محمود راضىعبد هللا أیمن رشید طافشمحمد ماجد أحمد المدھون

محمد عماد محمد كوارععیسى انور محمود راضيمحمد یوسف محمد كتوعاحمد عبد الكریم قوتھ
حمزة حمدي حسن كلخاحمد محمد درویش القریناويعبد الجبار یحیى الطیبيمحمد فایز عطایا صیام

عماد الدین عبد القادر سموربالل محمود حسین الغلبان
أ. جهاد أبو نمرأ. إبراهیم الخورأ. عالء رباحأ. علي أبو جلهومأ. محمد زقوت

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



صدریة رجال- مجمع الشفاء صباحيجراحة رجال - مستشفى األقصى صباحيباطنة رجال - مستشفى األقصى ص

29/9---4/11/201829/9---4/11/201829/9---4/11/2018
ماھر محمد مطلق الشریفخالد أحمد حمدان خطابسعید انور ابو طواحینھ

ابراھیم الحسن اسماعیل ارحیممحمد مھدي ابراھیم مزھرعمرو عمر عبد الطاللقھ
بشیر فؤاد بشیر الندیمھیثم علي محمد جودهمحمد اسامھ علي مھدي

سمیر صالح محمود بارودامجد عبدهللا صبره النویرياحمد كمال أحمد الشریف
عبد الرحیم وائل  المصريمحمد ایاد عبد العزیز الحاجزكریا یحیى یوسف جبر

احمد سعید سالمھ ابو عمرةسامح محسن یوسف اسماعیل
ھیثم بسام یوسف ابو عیسىاسامة ماجد محمد الحوت

أحمد خلیل سلیمان ابو سبیتانمحمد واصف زیاد الوخیري
صھیب محمد عبده ابو دالل

أ. عبد الكریم الصالحيأ. أحمد اسماعیلأ. عالء رباح
جراحة رجال- مجمع الشفاء مسائيباطنة رجال - مستشفى األقصى مسائيجراحة رجال - مستشفى األقصى صباحي

10/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/201810/11--- 16/12/2018
ماھر محمد مطلق الشریفخالد أحمد حمدان خطابسعید انور ابو طواحینھ

ابراھیم الحسن اسماعیل ارحیممحمد مھدي ابراھیم مزھرعمرو عمر عبد الطاللقھ
بشیر فؤاد بشیر الندیمھیثم علي محمد جودهمحمد اسامھ علي مھدي

سمیر صالح محمود بارودامجد عبدهللا صبره النویرياحمد كمال أحمد الشریف
عبد الرحیم وائل  المصريمحمد ایاد عبد العزیز الحاجزكریا یحیى یوسف جبر

احمد سعید سالمھ ابو عمرةسامح محسن یوسف اسماعیل
ھیثم بسام یوسف ابو عیسىاسامة ماجد محمد الحوت

أحمد خلیل سلیمان ابو سبیتانمحمد واصف زیاد الوخیري
صھیب محمد عبده ابو دالل

أ. صابر الباباأ. عبد الكریم الصالحيأ. أحمد اسماعیل
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