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مطر محمد آٌةالمصري صابر والءشهاب صبحً أرٌجالسوسً رأفت دعاءقلجة طالل رواءكالب سامً حنان

جاسر معٌن آٌةفٌاض صابر سماحالنمنم زٌاد روان الطالبات توزيع تمكالب فرج بٌسانالمبٌض عماد هدٌلصٌام الناصر عبد والء

هللا عبد سعٌد سندسندى أبو إبراهٌم منارزٌادة أبو أحالم مجموعات علىالملٌحً اسلٌم سمٌةمسعود ٌحٌى نٌفٌنفرحات نداء الهام

نصر مروان شهادالبطش صالح آالءعابد حسٌن مروةالسكن بسبب أخرىٌاسٌن زٌاد أنوارسلٌمان رٌاض سمرغزالة أبو محمد مسك

علً الحاج أحمد حلٌمةالوحٌدي رسمٌةأحمد آالءندى أبو محمد فرحالعال عبد محمد أالءعقلٌن أبو راشد نداء

حمودة إسماعٌل فاطمةزقوت رائد شٌماءالكحلوت وسامالمزٌنً أسامة نعمةالشوا نبٌل دٌناالعاٌدي كامل اسالم

أحمد خالد شٌماءشاهٌن سعٌد اٌناسكرش أبو نارٌمانغنٌم علً مناربكر أبو ولٌد دٌانا

عبٌد ابو سندسمطر نهاد أمانًالغرابلً محمد روانصالحة محمد ٌاسمٌناألسود عامر ٌاسمٌن

بنات أحمد أملحسونة أحمد غدٌرفقط ادارة الهسً روانالعاٌدي إٌاد نسمةنور نصر نور

غقط ادارة زقوت مرام عمليات

سماهر معيه واصف عبد العسيسأيت حسيه محمد الطىاويمرام ماهر زهير البراثار أحمد يىوس صبيح

سىزان رياض طلب كحيلايت احمد حسه الغريبوىر محمد حامد الىىوىايت خالد عطا الكحلىث

المقيد نادر. أاألستاذ طارق. أ القانوع محمدقدورة والء. أحماد ناصر. أصفية أبو علي. أفروخ عامر. أ

2019/2018 الثاني الفصل-  واألربعاء الثالثاء يومي-  الثالث المستوى طالبات جدول



89101112131415

خميس+اربعاء (ص) ناصر مجمع- ب أطفالخميس+اربعاء (ص) الشفاء  قلبخميس+اربعاء (ص) ناصر مجمع-  طوارئخميس+اربعاء (م) األوروبي. م- أطفال(ص) ناصر مستشفى- قلبخميس+اربعاء (م) األقصى مستشفى-أطفالخميس+اربعاء (ص) الشفاء. م- جراحة طوارئ(م) الشفاء- حروق

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

دوغان إلهان فردوسرمضان دارٌنعمرات سلٌمان ٌاسمٌنشلوف أبو محمود سهىالشاعر إبراهٌم دعاءالكفافً نورمٌري أبو ندىالطنانً هللا سعد سامٌة

عبٌدة أبو حسن أفنانالحوت خالد آٌةشقلٌه أشرف عالالنمس إبراهٌم صباحالعال عبد عطٌوة فاطمةشراب سمٌحةدلول غدٌرندى أبو عماد آمنة

حلٌب أبو فتحً شٌماءالكرد وفاءخضٌر فرٌد زهرةموسى أبو أٌمن مرٌمالخطٌب منٌر لمابرٌعم اٌمانالودٌدي محمود رٌتاالبطش رامز هالة

السمٌري الرحٌم عبد تٌماءصٌام عبدالناصر والءصادق رٌاض دٌمامعمر أحمد آٌةالفٌته أبو توفٌق سمرسلمان إٌمانمراحٌل أبو أسٌلجودة علً آالء

شمالة أبو حسٌن مًموسى أبو روانالزقزوق خضر نسمةإكً الكرٌم عبد مٌساءالسعود أبو عوض آالءالعمصً والءدرازٌن ماجد إسالمعاشور محمد أروى

قندٌل إبراهٌم عال شقلٌة االءاألسطل الناصر عبد شروقشاوٌش أبو سعٌد عالعٌاش محمد نسرٌنالبلبٌسً جمٌلةعامر أبو شذىحمدان أبو فاتن

السٌسً محمد شروقالقٌسً دٌب مرٌمأحمد نظمً مالكضهٌر خلودالنوٌري محمد هندعبٌد أبو غادةجراد أبو ٌوسف فٌروز

فوجو حسنً رانٌاالشواف ندىكوارع جٌهاننار أبو اسماعٌل آالءهللا جاد روانسالمة حسٌن أسماءالكفارنة جمال وعد

طحلة رمزي أفنانصىفيا حماد  ابى جلهىم الجورانً نور الشرٌف نورمقداس أشرف هالالعامودي محمد حنٌن عمر ابو روان

هدي فريد محمد حمىدة

هديل أحمد محمىد السحارمها محمد لبد مها مازن عبد ربه ابى ركبه

أمل عمر خميس جابرأميىت وشأث شكري ابى عميرةاسالم محمد سعيد بظاظى 
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