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حسام حسن صالح جنیدرزق زیاد أحمد السیدأحمد حسین سمیمان الشاعراء نمر نمر الجعیديھبخالد عبد الرحیم أحمد السیداحمد فضل یوسف صالح
عمي سمیمان ابو ناموسهللا عبد صالح یوسف صالح الجملأحمد خالد محمد الصعیديسمیم وائل سمیم ابو خاطر سعید محمد عبد الفتاح الجدیانیم جمال السویطيھجمال ابرا

ىیثم محمد بدرحسن رباح دلولهللا عبد اسالم عبد العالعطا محمد ابوعیاشهللا عبد ر شعبان مقبلھشعبان ماعمر حازم خمیل الثالثیني
عید عبد الرحمن أحمد أبو سریومحمد عدنان خضر جحاشادي أحمد عبد الحمید العكرمحمد أحمد محمود شیخ العیدر محمد شماليھطارق شامسعود اسعد  عكیمة

عیسى جاسر سعید حمودهمحمد معین أحمد العربیدأیمن محمد العفیفيهللا عبد محمود جالل محمود الشاعربیلھعامر عماد عبد الرحمن الر أحمد حمودهھیوسف ما
محمد یوسف عادل غبنھیوسف عبد الرحمن طمؤمن أیمن عبد المطیف الشافعيمحمد عبد الحكیم لطفي صیاممؤمن یونس دیاب ابو القمبز(فقط)ماىر محمد الشریف 

غبنهللا محمود فایز محمد عبدقصي حسام محمد المقیدمؤمن موسى جراد عابدینسمیمان ناصر البیوكر فرحات السرحيھمحمد طااسامة یوسف منصور 
عزالدین مصطفى الزعانینأحمد عارف شاىینمحمد سفیان السبععبد الرحمن عبد الحمید أبو معمرأحمد سمیمان سعید الغوطيمؤمن شریم 

حسن تیسیر مصرانابراىیم دىمانعبد اهللا طافش 

انس الشيخمحمد العلينضال حمدان. أعبدالسالم الجعبري. أأحمد مسمح. أديب البطش. أ

2019-2018الفصل الثاني -جدول طالب المستوى الثالث يومي الثالثاء واألربعاء



2019-2018الفصل الثاني -جدول طالب المستوى الثالث يومي الثالثاء واألربعاء
(م) ناصر مجمع -2أطفالخميس+اربعاء (ص)مستشفى األوروبي -عمليات(م)مستشفى األقصى - قلب (ص) األقصى مستشفى-  طوارئ(ص) الدرة - 1 أطفال

26/2---20/3/201926/2---20/3/201926/2---20/3/201926/2---20/3/201926/2---20/3/2019

اسماعیل محمد محمود معمرأحمد عبد الرحمن سالم صادقأحمد فریح عایش ابو مزیدعائد سامي سمیمان النممواء خالد ربحي تایوھب
عبدالرحیم زیاده مصطفى صیامعمر غسان عید االغاسامر جبر سالم السعودعبدالحمید سامي عبد القادر كموبرائد عوني أحمد السمطان
یم عمي الشوافھمحمد ابرافراس رزق محمد جرغونض حسن یوسفھناهللا عبدمحمد سامي محمد الصالحيمحمد اكرم صابر عرب

ربیعهللا محمود فتحي عبدوانھلؤي أحمد محمد شمنصور عماد أحمد بركةمحمد كمال عبد الحمید الصوريمحمود عمر محمد مسعود
أحمد الشوبكيلؤي نبیل اسعید العقادیحیى خالد یحیى ابو زایدهللامحمد نصر عبد الفتاح جادضميده ديب محمد ديب

محمد سمیمان الشوافمصطفى محمد مصطفى صليحیوسف أیمن اسماعیل عزارهمعاذ أحمد سممان ابو عمرةاد بشار حسن مسعودھن
محمد سممان أبو عامر اسماعیل محمود اسماعیل جرغونموسى ناصر حموده زمرمحمد یاسر محمود احمد ینھیوسف عاطف أحمد شا

محمد ریاض صادق محمد اسماعیل  ابومصطفىعبد الرحمن ابو غزةمصطفى نعیم
یوسف أبو ىاللمعتز فایق أبو شمالةشادي ریحان

احمد الشريفحسام فروانة. أسعوض البرس. أهاني سليمان. أ
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أربعاء+ثالثاء (ص)الشفاء - تخصصات رجال أ (م)مستشفى األقصى-أطفال (ص)مستشفى النجار - طوارئ
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احمد عیسى نعیم العموديأحمد ریاض عبد الفتاح عیدیم أحمد محمد ابو زرقوھابرا
ر محمد ابوبكرھراني زایم عطا صالح حمدانھابراصيام جبر رياض اسامة

رمضان حسام ماضي ابو الطیفاسامة ماجد محمد الحوتانس اكرم اسماعیل اسعد
عبد الرحمن ندیر محمد صمدحمزة عمي محمد ابو شكیانحسین سامي سالم االسطل

ریاض محمود ساكنهللا عبدزكریا سمیر محمد ابو عریبانر منیر سمیمان ابو نمرھسا
محمد یوسف حمدي جبریلیل مزیدھم سھمحمد ادمحمد حیدر توفیق حماد

عادل مروان المصريوسام محمد ربیع البازمحمد عمر عبدو البنا
محمد یوسف كتوعیم خالد سعید البحیصيھإبراابوعوادهللا حمزه جمعو عبد 
محمود سعدي الرضاوینانس زیاد صادق

خالد رضوان. أخليل الدقران. أزيد أبو طيعمه. أ


