
عیادة النصیرات الوكالةطوارئ م. األوروبى (ص)استقبال الباطنة مجمع الشفاء(ص)استقبال الباطنة مجمع الشفاء(م)عیادةرفح الوكالة (یبنا)عیادةالسویدى الوكالة

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
اسیل غسان محمود وشاحأفنان محمد إبراھیم عالمأحالم عثمان ابراھیم العفیفيأشجان خضر عبد اهللا منیھاسماء سلیمان علي السالمیینأسماء عبد الرحمن أحمد اقصیعھ

ایة ابراھیم حمدان فرج اهللاشذى رائد السید ابو عزومانسام بكر امین عیاداسراء كامل عبداهللا ابو ریالةرنا عوض عودة ابو سنیمھدینا خلیل محمد الشریف
دینا عدنان ابراھیم ابو مشایخعایشھ حسن محمد صقرسمیھ حسین محمد ابو شنباالء زكریا محمود شاھینمالك خالد اسماعیل الحبیبيفتحیھ جمعھ محمود دردونھ

رحاب عبد الفتاح محمد ابو جريایة سامي مرزوق الددالما مروان مطیع مرتجىامل خالد حسن ابو عمونورا ایاد علي الطویلتغرید كمال محمد العجرمى  

سھا زھیر خضر عفانةزینھ نائل جھاد الحالقنور الھدى زكي حمدي الشیخسالي محمد فتحي حنونھھناء السید ابراھیم ابو جزرھناء عادل أبو صرار 

نسیمھ حمزه ابو شمالھإسراء الزینيھدى ممدوح كامل ارحیمسمر خمیس عزام عمرعال أبو طعیمھإلھام محمد بركات

نور جمال خمیس بارودوفاء فتحي منصور (فقط)كفایة شعبان سعید دلولكفایة الجعب (حمل فقط)

ھبھ ابراھیم محمد الخطیبنجوى أبو حماده (فقط)آالء الغولة (فقط)

أالء أحمد إسماعیل أبو خضرة (فقط) 

الفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولى
صفاء النباھینرامي أبو عنزةمدلین أبو عصرتوفیق أبو العیشآیة أبو لیلىابتسام حسونة

طوارئ  م. شھداءاألقصى (ص)عیادة معن الوكالةعیادةالصبرة الوكالةعیادة السویدى الوكالةPاستقبال الباطنة مجمع الشفاء(ص)

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
اسیل غسان محمود وشاحأفنان محمد إبراھیم عالمأحالم عثمان ابراھیم العفیفيأشجان خضر عبد اهللا منیھاسماء سلیمان علي السالمیینأسماء عبد الرحمن أحمد اقصیعھ

ایة ابراھیم حمدان فرج اهللاشذى رائد السید ابو عزومانسام بكر امین عیاداسراء كامل عبداهللا ابو ریالةرنا عوض عودة ابو سنیمھدینا خلیل محمد الشریف
دینا عدنان ابراھیم ابو مشایخعایشھ حسن محمد صقرسمیھ حسین محمد ابو شنباالء زكریا محمود شاھینمالك خالد اسماعیل الحبیبيفتحیھ جمعھ محمود دردونھ

رحاب عبد الفتاح محمد ابو جريایة سامي مرزوق الددالما مروان مطیع مرتجىامل خالد حسن ابو عمونورا ایاد علي الطویلتغرید كمال محمد العجرمى  

سھا زھیر خضر عفانةزینھ نائل جھاد الحالقنور الھدى زكي حمدي الشیخسالي محمد فتحي حنونھھناء السید ابراھیم ابو جزرھناء عادل أبو صرار 

نسیمھ حمزه عبد اللطیف ابو شمالھإسراء الزینيھدى ممدوح كامل ارحیمسمر خمیس عزام عمرعال أبو طعیمھأالء أحمد إسماعیل أبو خضرة 

نور جمال خمیس بارودكفایة شعبان سعید دلولإلھام محمد بركات

ھبھ ابراھیم محمد الخطیبدعاء طالل أبو ناموس

خولة أبو معیلق (فقط) 

الفترة الثانیة الفترة الثانیة الفترة الثانیة الفترة الثانیة الفترة الثانیة الفترة الثانیة 
سآیة أبو لیلىإیمان ماضيابتسام حسونةشیرین زعربتوفیق أبو العیش

جدول القبالة كلیة التمریض بالجامعة اإلسالمیة للفصل األول 2018/2019 (مستوى ثاني)



الھالل اإلماراتى غرفة الوالدة غرفة الوالدة مجمع الشفاء (ص)كمال عدوان والدة (ص)
غرفة الوالدة م. شھداءاألقصى غرفة الوالدة مجمع الشفاء (م)(ص)

والدة - مجمع الصحابة (ص)غرفةالوالدة مجمع ناصر(م )(م)

2/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/2018

دینا شلح جیھان محمد  الشاعرزینب العواودةاالء موسى عبد شاھینیسرا فیاضفداء یوسف محمد حمدنزھھ بسام  البحري
جھاد الزعیماسراء سعید  ابو درازبراءة أبو شاویش إسراء أبو كرش یسرا بشیر محمد ابو نحلھھدى عفیف عبد الرحیم عروقخلود محمد  بوادي

أالء أبو ندى والء مراد  النجارریھام صالحة أبرار الغوطى سونیا محمود محمد صباحضحى نور صباح عامر  أبو حلیمة
روال جالل  الثالثینيروان عماد  النجارسحر النباھین نور مازن سالمھ الحدادندى حامد سالم ابو عمرةریم محمد أحمد لبدرسمیة زیاد  المطوق
سحر السیقلى اسماء عصام  مقدادھالة الطاللقة نادین مازن سالمھ الحدادرشا المصرى سندس زاھر صالح ابو حسینغدیر مازن  ابو نحل
ضحى سالم  عبد الحلیمیاسمین حسام  الجبريأالء مصلح تغرید امجد نعیم الخیسيایمان صبري عبد حجازيمنة عدوان دینا رفیق  ابو مطر
با یوسف محمد الخطیبوفاء أبو دقة رشا أبو العون ھنیة شریف  جنید آالء قفھدعاء محمد  عابدماریة العایدى رُ

نسمھ عایش  السمیريشیرین األشرم ھند أبو رجیلھتیجان أبو عمشھبسمة التوم 
نور ابو مصطفى أحالم اللوح ھبة أبو ریاش 

ھبة مقداد 
الفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولى
تحریر العربیدوفیقة كالبسھام أبو جامع رجاءیاسین سمر موافى إیمان ماضى نداء عابد

أقسام الوالدة م.كمال عدوان 
والدة أ  الھالل األماراتى (ص) حمل خطر مجمع الشفاء (م)(ص)

والدة - جمعیة أصدقاء المریضوالدة ب مجمع ناصر(م)قیصریات شھداءاألقصى (م)قیصریات مجمع الشفاء (م)أربعاء وخمیس

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--- 21/11/2018

دینا شلح جیھان محمد  الشاعرزینب العواودةاالء موسى عبد شاھینیسرا فیاضفداء یوسف محمد حمدبسمة التوم 
جھاد الزعیماسراء سعید  ابو درازبراءة أبو شاویش إسراء أبو كرش یسرا بشیر محمد ابو نحلھھدى عفیف عبد الرحیم عروقخلود محمد  بوادي
أالء أبو ندى والء مراد  النجارریھام صالحة أبرار الغوطى سونیا محمود محمد صباحضحى نور خضرة المنون 

روال جالل صبحي الثالثینيروان عماد  النجارسحر النباھین نور مازن سالمھ الحدادندى حامد سالم ابو عمرةریم محمد أحمد لبدرسمیة زیاد  المطوق
سحر السیقلى اسماء عصام  مقدادھالة الطاللقة نادین مازن سالمھ الحدادرشا المصرى سندس زاھر صالح ابو حسینغدیر مازن  ابو نحل
ضحى سالم دیب عبد الحلیمیاسمین حسام  الجبريأالء مصلح تغرید امجد نعیم الخیسيایمان صبري عبد حجازيمنة عدوان صباح عامر  أبو حلیمة
با یوسف محمد الخطیبوفاء أبو دقة رشا أبو العون ھنیة شریف فتحي جنید آالء قفھدعاء محمد  عابدشیرین األشرم رُ

نسمھ عایش  السمیريماریة العایدىھند أبو رجیلھتیجان أبو عمشھدینا رفیق مصطفى ابو مطر
نور ابو مصطفى أحالم اللوحأریج أبو عودة 
ھبة مقداد ھبة أبو ریاش 
الفترة :الثانیةالفترة :الثانیةالفترة :الثانیةالفترة :الثانیة الفترة :الثانیةالفترة :الثانیةالفترة :الثانیة

أ. فداء مصلحأ. أسماء عبد الھاديأ. رھیفة الفراسمیرة العر سمر موافى نداء عابد إخالص أبو حسنة 
استقبال الوالدة مجمع الشفاء قیصریات العودة (م)

والدة - خدمة العامة (ص)والدة أ ناصر (ص)قیصریات الشفاء (ص)استقبال الوالدة مجمع  الشفاء(م)والدة ب الھالل اإلماراتى (ص)(ص )

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

دینا شلح جیھان محمد  الشاعرزینب العواودةاالء موسى عبد شاھینیسرا فیاضفداء یوسف محمد حمدبسمة التوم 
جھاد الزعیماسراء سعید  ابو درازبراءة أبو شاویش إسراء أبو كرش یسرا بشیر محمد ابو نحلھھدى عفیف عبد الرحیم عروقخلود محمد ابراھیم بوادي

أالء أبو ندى والء مراد  النجارریھام صالحة أبرار الغوطى سونیا محمود محمد صباحضحى نور خضرة المنون 
روال جالل صبحي الثالثینيروان عماد  النجارسحر النباھین نور مازن سالمھ الحدادندى حامد سالم ابو عمرةریم محمد أحمد لبدرسمیة زیاد ربیع المطوق
سحر السیقلى اسماء عصام  مقدادھالة الطاللقة نادین مازن سالمھ الحدادرشا المصرى سندس زاھر صالح ابو حسینغدیر مازن محمود ابو نحل
ضحى سالم دیب عبد الحلیمیاسمین حسام  الجبريأالء مصلح تغرید امجد نعیم الخیسيایمان صبري عبد حجازيمنة عدوان صباح عامر محمد أبو حلیمة
با یوسف محمد الخطیبوفاء أبو دقة رشا أبو العون ھنیة شریف فتحي جنید آالء قفھدعاء محمد  عابدشیرین األشرم رُ

نسمھ عایش  السمیريماریة العایدىھند أبو رجیلھتیجان أبو عمشھدینا رفیق مصطفى ابو مطر
نور ابو مصطفى أحالم اللوحأریج أبو عودة 
ھبة مقداد ھبة أبو ریاش 

الفترة الثالثة الفترة الثالثة الفترة الثالثة الفترة الثالثة الفترة الثالثة الفترة الثالثة الفترة الثالثة
أ. تحریر العربیدأ. رھیفة الفرانداء عابد سمیرة العر سمر موافى ایمان ماضى فداء مصلح 

جدول القبالة كلیة التمریض بالجامعة اإلسالمیة للفصل األول 2018 /2019 (مستوى الثالث)



عیادة الصوراني النفسیة -أربعاء والدة شھداء األقصى (ص)استقبال الوالدة مجمع الشفاء (ص)غرفة الوالدة م (كمال عدوان )مستشفى الطب النفسي (غزة )برنامج غزة للصحةالنفسیة خانیونس
استقبال الوالدة مجمع ناصر(ص)عیادة غرب غزة للصحة النفسیةوخمیس

2/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/20182/10---24/10/2018

غادة فرج هللا خلود مسعد  ابو جريصبحھ صالح  ابو مخدهمیساء الزریعى ایناس طالل عیاده قویدرشروق بسام البحريبیسان عادل سویلمایھ علي محمد ابو طھ
االء خلیل ابراھیم بدویھحنین محمد عبد مقدادنعمة زمر خلود محمد ابو جامعساره یاسر  االشقرریدا ولید المصريمریم مسلم اسالم اسماعیل عرفات
ایھ اكرم عطیھ ابو موسىأصایل محمد  العایدينعمھ نصر  البحیصيلینا سعد ابو یونسأمل شلح نبیلة محمود  مسعودوفاء فایز ابدحنین أحمد االخرس
یاسمین محي الدین  البیوميمریم عبد الكریم أبو حصیرة نرمین رفعت  الشعافيروان انور ابو عاصيریم محمد اسلیم اسلیمبیسان أبو ركبة الھام عبد الرحمن  ابو حمامسھا محمد بركات
نریمان عمر سلیم النجاربیسان صالح ھدیل خالد ابو سیفاالء صالح اللحامجیھان رأفت  ابو ریالةھالة عوكل إسراء أبو ندى االء صالح اللحام
ورده ولید محمد النجارضحى وائل مرزوق الخورریمان عوده اللوحخضرة العفشسماح سمیر رشیدرانیا أیمن عبد الھاديتھانى الدحدوح میادة نائل ابو شاب

جیھان زیاد محمد یاسیندینا أبو سماحة مھا النویري (فقط)رجاء ایھاب  الدرینيمھا البیومى اسراء صالح  الصلیبي
تغرید محمد ماضيفاطمة أبو عجمى شیماء زكریا  ابوسلطانورود سحویل مریم نصر أبو حصیرة 
نسمة الحاطوم (فقط)

الفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولى
أسماء عبد الھادى عفاف أبو قمر نظمیة أبو سنیدة یاسمین الھبیل سمیرة العرإخالص أبو حسنة ختام الشیخ عليختام أبو لبدة 

عیادة الصوراني النفسیةغرفة الوالدة مجمع الشفاء (م)غرفة الوالدة مجمع الشفاء  (ص)برنامج غزة للصحة النفسیة (خان یونس )عیادة غرب غزة للصحة النفسیةوالدة طبیعى مجمع الشفاء (ص )غرفة الوالدة مجمع الشفاء(م)غرفة الوالدة مجمع ناصر (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--- 21/11/2018
ورده ولید محمد النجارمریم عبد الكریم ابو حصیرهصبحھ صالح  ابو مخدهمیساء الزریعى ایناس طالل عیاده قویدرشروق بسام البحريبیسان عادل سویلمایھ علي ابو طھ

االء خلیل ابراھیم بدویھحنین محمد عبد مقدادنعمة زمرخلود محمد ابو جامعساره یاسر حسن االشقرریدا ولید المصريمریم مسلم اسالم اسماعیل عرفات
ایھ اكرم عطیھ ابو موسىأصایل محمد العایدينعمھ نصر البحیصيلینا سعد ابو یونسأمل شلح ورود أدھم  سحویلوفاء فایز عابدحنین أحمد االخرس
یاسمین محي الدین  البیوميبیسان محمد  صالحنرمین رفعت  الشعافياالء صالح اللحامریم محمد اسلیمبیسان أبو ركبة الھام عبد الرحمن ابو حمامسھا محمد بركات
نریمان عمر سلیم النجارخلود أبو جرى دینا أبو سماحة روان انور ابو عاصيجیھان رأفت  ابو ریالةسمر عبد الكریم  التومإسراء أبو ندى االء صالح اللحام
غادة فرج هللا ضحى وائل  الخورریمان عوده  اللوحفاطمھ ماجد ابو عجميسماح سمیر توفیق رشیدرانیا أیمن عبد الھاديتھانى الدحدوح میادة نائل ابو شاب

جیھان زیاد یاسینھدیل خالد  ابو سیفرجاء ایھاب الدرینينبیلة محمود مسعوداسراء صالح الصلیبي
تغرید محمد ماضيشیماء زكریاابوسلطانمھا البیومى مریم نصر أبو حصیرة 

ھالة عوكل 
الفترة :الثانیةالفترة :الثانیةالفترة :الثانیةالفترة :الثانیةالفترة :الثانیةالفترة :الثانیةالفترة :الثانیةالفترة :الثانیة
نظمیة أبو سنیدة أ. سھام أبو جامعرجاء یاسین ختام أبو لبدةعفاف أبو قمر صفاءالنباھین سأ. وفیقة كالب

غرفة الوالدة مجمع ناصر (ص )مستشفى الصحابة والدة (ص )والدة م.شھداء األقصى (ص )والدة (ب) مجمع ناصر (ص )غرفة والدة مجمع الشفاء (ص)مستشفى الطب النفسي ص (غزة)الوالدة الطبیعى مجمع الشفاء (ص )استقبال الوالدة مجمع ناصر (ص)

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

غادة فرج هللا خلود مسعد ابو جريصبحھ صالح ابو مخدهمیساء الزریعى ایناس طالل عیاده قویدرشروق بسام البحريبیسان عادل سویلمایھ علي ابو طھ
االء خلیل بدویھحنین محمد عبد مقدادنعمة زمرخلود محمد ابو جامعساره یاسر حسن االشقرریدا ولید المصريمریم مسلم اسالم اسماعیل عرفات

ایھ اكرم ابو موسىأصایل محمد العایدينعمھ نصر البحیصيلینا سعد ابو یونسأمل شلح ورود أدھم سحویلوفاء فایز علي عابدحنین أحمد یوسف االخرس
یاسمین محي الدین البیوميمریم عبد الكریم أبو حصیرة نرمین رفعت الشعافيروان انور ابو عاصيریم محمد اسلیم اسلیمبیسان أبو ركبة الھام عبد الرحمن ابو حمامسھا محمد دیب بركات
نریمان عمر سلیم النجاربیسان صالح دینا أبو سماحة االء صالح اللحامجیھان رأفت ابو ریالةسمر عبد الكریم التومإسراء أبو ندى االء صالح محمد اللحام
ورده ولید محمد النجارضحى وائل الخورریمان عوده اللوحخضرة العفشسماح سمیر رشیدرانیا أیمن عبد الھاديتھانى الدحدوح میادة نائل جمعھ ابو شاب

جیھان زیاد یاسینھدیل خالد ابو سیففاطمھ ماجد ابو عجميرجاء ایھاب الدرینينبیلة محمود مسعوداسراء صالح الصلیبي
تغرید محمد ماضيشیماء زكریا ابوسلطانمھا البیومى مریم نصر أبو حصیرة 
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