
عملیات  - الشفاء صباحي طوارئ جراحة  - الشفاء مسائياطفال م النصر قسم 2طوارئ باطنة - الشفاء صباحي قلب - الشفاء صباحي 
11.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.2020
براءة عطاهللا خلیل عنبرھبة حمزه دیاب دغمشدینا حازم نبیل الحدادشمس االصیل نافز زقوتنسرین علي أحمد حجازي
اریج سالم موسى حلساسراء اسماعیل حمدي عزامسعاد ناصر جمعھ حسانصابرین نعمان مسعود حجاجاریج فضل علي الھندي
ربا أشرف حسین النجارامل منذر رضوان یاسینرنا عادل محمد عوادنور عماد خلیل ھتھتالھام یاسر محمد محیسن

امل رمضان صالح الزیتونیھكاملھ خالد یوسف الحرازینمرام عمر محمد یوسفنور صالح ابراھیم عودهمیساء عبد الجلیل نمر حرز
جیھان زیاد یاسینحنین معین شحده یاسینعال خالد طھ العمیھنور الھدى منیر محمد النحالشیماء یحیى دیاب أبو صفیھ
بیسان ماجد یوسف الحرازینبراءة محمد عودة حشیشمریم محمد محمود عفانةرانیا یحیى مصطفى حمادسجى نصار مجدي مھاني

بیسان محمد صالحلبنى جمال نایف ابو حمدهاسیل عز الدین محمد اسماعیلملك عمر یوسف البسسعاد اقبال رمضان المتربیعي
اروى حیدر فتحي البسوسروان یاسر مروان سالمةاریج عالء محمد عوضسامیة أحمد سلیمان قاسمأالء ولید سامي المدھون

عال رشدي الدریمليشیماء ھاني ابراھیم المصريبیان عبدهللا محمود حسینحنین  عالء العاموديمجد محمد حجازي
روان جاد هللاوالء العمصيحنان سامي كالب

ھال أشرف مقداسجمیلة البلبیسيأحالم ھشام أبو زیادة
ناصر حمادخالد رضوان عبد المالك السباح عماد جبر نادر المقید 

اطفال م النصر قسم 3عملیات  - الشفاء صباحي قلب - الشفاء صباحي اطفال م النصر قسم 2طوارئ باطنة  - الشفاء ص 
10.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.2020
براءة عطاهللا خلیل عنبرھبة حمزه دیاب دغمشدینا حازم نبیل الحدادشمس االصیل نافز  زقوتنسرین علي أحمد حجازي
اریج سالم موسى حلساسراء اسماعیل حمدي عزامسعاد ناصر جمعھ حسانصابرین نعمان مسعود حجاجاریج فضل علي الھندي
ربا أشرف حسین النجارامل منذر رضوان یاسینرنا عادل محمد عوادنور عماد خلیل ھتھتالھام یاسر محمد محیسن

امل رمضان صالح الزیتونیھكاملھ خالد یوسف الحرازینمرام عمر محمد یوسفنور صالح ابراھیم عودهمیساء عبد الجلیل نمر حرز
جیھان زیاد یاسینحنین معین شحده یاسینعال خالد طھ العمیھنور الھدى منیر محمد النحالشیماء یحیى دیاب أبو صفیھ
بیسان ماجد یوسف الحرازینبراءة محمد عودة حشیشمریم محمد محمود عفانةرانیا یحیى مصطفى حمادسجى نصار مجدي مھاني

بیسان محمد صالحلبنى جمال نایف ابو حمدهاسیل عز الدین محمد اسماعیلملك عمر یوسف البسسعاد اقبال رمضان المتربیعي
اروى حیدر فتحي البسوسروان یاسر مروان سالمةبیان عبدهللا محمود حسینسامیة أحمد سلیمان قاسمأالء ولید سامي المدھون

عال رشدي الدریمليشیماء ھاني ابراھیم المصرياریج عالء محمد عوضحنین  عالء العاموديمجد محمد حجازي

أحمد عجورناصر حمادنادر المقید عبد المالك السباح عماد جبر 
تخصصات حریم A- الشفاء ص استقبال م النصر صطوارئ باطنة  - الشفاء ص قلب - الشفاء صباحي اطفال م النصر قسم 2
14.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.2020
براءة عطاهللا خلیل عنبرھبة حمزه دیاب دغمشدینا حازم نبیل الحدادشمس االصیل نافز زقوتنسرین علي أحمد حجازي
اریج سالم موسى حلساسراء اسماعیل حمدي عزامسعاد ناصر جمعھ حسانصابرین نعمان مسعود حجاجاریج فضل علي الھندي
ربا أشرف حسین النجارامل منذر رضوان یاسینرنا عادل محمد عوادنور عماد خلیل ھتھتالھام یاسر محمد محیسن

امل رمضان صالح الزیتونیھكاملھ خالد یوسف الحرازینمرام عمر محمد یوسفنور صالح ابراھیم عودهمیساء عبد الجلیل نمر حرز
جیھان زیاد یاسینحنین معین شحده یاسینعال خالد طھ العمیھنور الھدى منیر محمد النحالشیماء یحیى دیاب أبو صفیھ
بیسان ماجد یوسف الحرازینبراءة محمد عودة حشیشمریم محمد محمود عفانةرانیا یحیى مصطفى حمادسجى نصار مجدي مھاني

بیسان محمد صالحلبنى جمال نایف ابو حمدهاسیل عز الدین محمد اسماعیلملك عمر یوسف البسسعاد اقبال رمضان المتربیعي

جدول طالبات المستوى الثالث - یومي الثالثاء واألربعاء - الفصل الثاني 2020-2019



اروى حیدر فتحي البسوسروان یاسر مروان سالمةاریج عالء محمد عوضسامیة أحمد سلیمان قاسمأالء ولید سامي المدھون
عال رشدي الدریمليشیماء ھاني ابراھیم المصريبیان عبدهللا محمود حسینحنین  عالء العاموديمجد محمد حجازي

حازم ابوجلھوماحمد عجور عماد جبر نادر المقید عبد المالك السباح 



اطفال االقصى ص طوارئ االقصى ص طوارئ- االندونیسي (ص) تخصصات حریم A- الشفاء ص اطفال م كمال عدوان ص
11.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.2020

یاسمین كمال محمود عیدمرام خلیل محمود النباھیننور سمیر یوسف ابو عیدةأالء أحمد حسن سعدرناد فادي مطاوع بالطھ
تسنیم نواف زریعي الزریعيھدیل رفیق أبو خماشنور عبد الحي  صالحھدیل زیاد محمود فنقھلمیاء انور محمد غازي العطار

سحر محمود حامد جادهللارانیا عبد الرحمن  ابو حمامھیا محمد مسلم أبو جريمیاده معین یوسف ابو شكیانامال محمد سالمھ حموده
براء ھاني مسعد ابو مندیلغدیر طارق مونس ابو خلیلرشا فالح أبو عطیويتسنیم ھشام حسن حمدانمرح سمیر خلیل زین الدین

شھیره كمال موسى حمداناسالم عبد الحمید  االغاأمیره محمد حوسوندى ماھر خلیل غباینابتھاج سامي صیام
سمیره محمد عتیق مسمحوفاء خالد محمود معمرتمام اشرف صالح صالحسالي رامي خمیس عبد العزیزصابرین العبد حامد

انوار غسان محمود ابوعواددینا ماجد عودة ابو عجميایمان ریاض شعبان لینا علي أحمد غبنھیا حسین محمد البیاري
افنان خالد عبد الفتاح حسنھمریم محمود أحمد ابو شاویششیماء محمد عبد الغني المقید

افنان عبد الھادي  التلباني
أنوار زیاد یاسینروان أبو موسى

نور الجوراني االء شقلیة 
خلیل الدقران فخري اسماعیل دیب البطشحازم ابوجلھومنبیل حمید 

كلیة صناعیة- شھداء األقصى صاطفال االقصى ص تخصصات حریم A- الشفاء ص اطفال م كمال عدوان صطوارئ- االندونیسي (ص) 
10.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.2020

یاسمین كمال محمود عیدمرام خلیل محمود النباھیننور سمیر یوسف ابو عیدةأالء أحمد حسن سعدرناد فادي مطاوع بالطھ
اریج عالء محمد عوضھدیل رفیق أبو خماشنور عبد الحي صالحھدیل زیاد محمود فنقھلمیاء انور محمد غازي العطار

تسنیم نواف زریعي الزریعيرانیا عبد الرحمن  ابو حمامھیا محمد مسلم أبو جريمیاده معین یوسف ابو شكیانامال محمد سالمھ حموده
سحر محمود حامد جادهللاغدیر طارق مونس ابو خلیلرشا فالح أبو عطیويتسنیم ھشام حسن حمدانمرح سمیر خلیل زین الدین

براء ھاني مسعد ابو مندیلاسالم عبد الحمید  االغاأمیره محمد حوسوندى ماھر خلیل غباینابتھاج سامي صیام
شھیره كمال موسى حمدانوفاء خالد محمود معمرتمام اشرف صالح صالحسالي رامي خمیس عبد العزیزصابرین العبد حامد

سمیره محمد عتیق مسمحدینا ماجد عودة ابو عجميایمان ریاض شعبان لینا علي أحمد غبنھیا حسین محمد البیاري
انوار غسان محمود ابوعوادمریم محمود أحمد ابو شاویششیماء محمد عبد الغني المقید

افنان عبد الھادي  التلباني
شذى أبو عامرأسماء حسین سالمة
غادة أبو عبیدحنین محمد العامودي

فخري اسماعیل خلیل الدقران حازم ابوجلھومنبیل حمید دیب البطش
طوارئ االقصى ص حروق - مجمع الشفاء صاطفال م كمال عدوان صطوارئ- االندونیسي (ص) قلب - الشفاء (م) 
14.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.2020

یاسمین كمال محمود عیدمرام خلیل محمود النباھیننور سمیر یوسف ابو عیدةأالء أحمد حسن سعدرناد فادي مطاوع بالطھ
تسنیم نواف زریعي الزریعيھدیل رفیق أبو خماشنور عبد الحي  صالحھدیل زیاد محمود فنقھلمیاء انور محمد غازي العطار

سحر محمود حامد جادهللارانیا عبد الرحمن  ابو حمامھیا محمد مسلم أبو جريمیاده معین یوسف ابو شكیانامال محمد سالمھ حموده
براء ھاني مسعد ابو مندیلغدیر طارق مونس ابو خلیلرشا فالح أبو عطیويتسنیم ھشام حسن حمدانمرح سمیر خلیل زین الدین

شھیره كمال موسى حمداناسالم عبد الحمید  االغاأمیره محمد حوسوندى ماھر خلیل غباینابتھاج سامي صیام
سمیره محمد عتیق مسمحوفاء خالد محمود معمرتمام اشرف صالح صالحسالي رامي خمیس عبد العزیزصابرین العبد حامد

انوار غسان محمود ابوعواددینا ماجد عودة ابو عجميایمان ریاض شعبان لینا علي أحمد غبنھیا حسین محمد البیاري
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افنان خالد عبد الفتاح حسنھمریم محمود أحمد ابو شاویششیماء محمد عبد الغني المقید
افنان عبد الھادي  التلباني

ایمان بریعمنور الكفافي
إیمان سلمانتیماء عبد الرحیم السمیري

فخري اسماعیل علي ابو صفیة نبیل حمید دیب البطشمحمد مقاط



اطفال أ- مجمع ناصر (ص)قلب- مجمع ناصر (م)اطفال (ب)- مجمع ناصر (ص)قلب- مجمع ناصر (ص)
11.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.2020

االء عبد الرحمن ابو یونسایة رسمي محمد مصبحدنیا محمد محمود ابو عكرھند محمد سلیمان اضھیر
االء كاید عوض أبو الخیراسماء ناجي علیان النجاراالء رائد عبدهللا ابو محسنسجى حسن اسماعیل خریس
روان رامي محمد فیاضریم أحمد علي ابو مصطفىنورا نواف عوادھند ثابت سالمھ ابو عدوان
اصالھ اسامھ عبد الكریم ابو حمدلیلى عبد ربھ عبد الكریم الرقبنور جودت یوسف ابو طھاماني عماد محمد قشطة

سجى ابراھیم عابد عابدھدیل خالد سلمان النجارسحر عمر یوسف الحاج یوسفنورھان عبدهللا صالح ضھیر
صبا محمد رمضان سلوتھدیل مراد عطا القصاصاالء صالح اللحامشیماء أكرم أبو حیة

میساء ابراھیم أبو مصطفىایناس زھیر أبو نمرشذا جھاد محمد الغوطيرغد ولید جمعھ شامیة
أمل حاتم دحالنبراءة فوزي أبو فیاضانسام سعد صقرعدلھ محمد خضر شراب

آیة أكرم أبو موسىسلسبیل نبیل عبد عوادوالء كمال ابراھیم صافي
ندى الشوافنسمة خضر الزقزوقزھرة فرید خضیریاسمین سلیمان عمرات
سمیحة عزیز شرابشروق عبد الناصر األسطلدیما ریاض صادقعال أشرف شقلیھ
نضال زعربسامر منصور محمد القاضياحمد خلف هللا 

حروق- مجمع ناصر (ص)اطفال (ب)- مجمع ناصر (ص)قلب- مجمع ناصر (ص)اطفال أ- مجمع ناصر (ص)
10.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.2020

االء عبد الرحمن ابو یونسایة رسمي محمد مصبحدنیا محمد محمود ابو عكرھند محمد سلیمان اضھیر
االء كاید عوض أبو الخیراسماء ناجي علیان النجاراالء رائد عبدهللا ابو محسنسجى حسن اسماعیل خریس
روان رامي محمد فیاضریم أحمد علي ابو مصطفىنورا نواف عوادھند ثابت سالمھ ابو عدوان
اصالھ اسامھ عبد الكریم ابو حمدلیلى عبد ربھ عبد الكریم الرقبنور جودت یوسف ابو طھاماني عماد محمد قشطة

سجى ابراھیم عابد عابدھدیل خالد سلمان النجارسحر عمر یوسف الحاج یوسفنورھان عبدهللا صالح ضھیر
صبا محمد رمضان سلوتھدیل مراد عطا القصاصاالء صالح اللحامشیماء أكرم أبو حیة

میساء ابراھیم أبو مصطفىایناس زھیر أبو نمرشذا جھاد محمد الغوطيرغد ولید جمعھ شامیة
أمل حاتم دحالنبراءة فوزي أبو فیاضانسام سعد صقرعدلھ محمد خضر شراب

آیة أكرم أبو موسىسلسبیل نبیل عبد عوادوالء كمال ابراھیم صافي
شروق محمد السیسيمي حسین أبو شمالةأفنان حسن أبو عبیدةجیھان كوارع

رانیا حسني فوجومریم دیب القیسيشیماء فتحي أبو حلیبمیعاد عوض أبو لحیة
وائل عبد الھاديمحمد القاضياحمد خلف هللا نضال زعرب

طوارئ - مجمع ناصر (ص)كلیة صناعیة- مجمع ناصر (م)طوارئ - مجمع ناصر (ص)حروق- مجمع ناصر (ص)
14.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.2020

االء عبد الرحمن ابو یونسایة رسمي محمد مصبحدنیا محمد محمود ابو عكرھند محمد سلیمان اضھیر
االء كاید عوض أبو الخیراسماء ناجي علیان النجاراالء رائد عبدهللا ابو محسنسجى حسن اسماعیل خریس
روان رامي محمد فیاضریم أحمد علي ابو مصطفىنورا نواف عوادھند ثابت سالمھ ابو عدوان
اصالھ اسامھ عبد الكریم ابو حمدلیلى عبد ربھ عبد الكریم الرقبنور جودت یوسف ابو طھاماني عماد محمد قشطة

سجى ابراھیم عابد عابدھدیل خالد سلمان النجارسحر عمر یوسف الحاج یوسفنورھان عبدهللا صالح ضھیر
صبا محمد رمضان سلوتھدیل مراد عطا القصاصاالء صالح اللحامشیماء أكرم أبو حیة

میساء ابراھیم أبو مصطفىایناس زھیر أبو نمرشذا جھاد محمد الغوطيرغد ولید جمعھ شامیة
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أمل حاتم دحالنبراءة فوزي أبو فیاضانسام سعد صقرعدلھ محمد خضر شراب
آیة أكرم أبو موسىسلسبیل نبیل عبد عوادوالء كمال ابراھیم صافينور نواف عواد

أفنان رمزي طحلة
عال إبراھیم قندیلمالك ماضي

سامر منصور سامر منصور أحمد خلف هللاوائل عبد الھادي


