
عملیات الوالدة ناصر ص استقبال الوالدة الشفاء ص غرفة الوالدة الشفاء م عملیات الھالل اإلماراتي صعملیات الوالدة الشفاء (ص 
11.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.2020

أفنان محمد  عالمأحالم عثمان  العفیفيأشجان خضر  منیھاسماء سلیمان  السالمیینزینھ القصاص 
شذى رائد  ابو عزومأسماء عبد الرحمن  اقصیعھكفایة شعبان دلولرنا عوض  ابو سنیمھألھام بركات 

عایشھ حسن  صقرسمیھ حسین  ابو شنباالء زكریا شاھینمالك خالد  الحبیبينجمة أبو جیاب 
ایة سامي  الددانور الھدى زكي  الشیخامل خالد ابو عموعال أبو طعیمھإیمان صیام 
إسراء الزینيانسام بكر امین عیادلما مروان مرتجىكفایة الجعب صفاء جندبة 
مالك عرندسدینا خلیل محمد الشریفھدى ممدوح ارحیمھناء أبو جزر تسنیم الحایك 

إسراء  العقادسالي محمد فتحي حنونھروال الثالثیني   خولھ ابو معیلق 

الفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولى
أ. أسماء عبد الھادى أ. دعاء أبو خدیجة أ. ریم النمنم أ.وسام أبو صخر أ. كارولین السید 

استقبال والدة ناصر (ص)غرفھ الوالده الشفاء ماستقبال الوالدة الشفاء م غرفة الوالدة الھالل اإلماراتي ص استقبال الوالدة  الشفاء ص 
10.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.2020

أفنان محمد  عالمأحالم عثمان  العفیفيأشجان خضر  منیھاسماء سلیمان  السالمیینزینھ القصاص 
شذى رائد  ابو عزومأسماء عبد الرحمن  اقصیعھكفایة شعبان دلولرنا عوض  ابو سنیمھألھام بركات 

عایشھ حسن  صقرسمیھ حسین  ابو شنباالء زكریا شاھینمالك خالد  الحبیبينجمة أبو جیاب 
ایة سامي  الددانور الھدى زكي  الشیخامل خالد ابو عموعال أبو طعیمھإیمان صیام 
إسراء الزینيانسام بكر امین عیادلما مروان مرتجىكفایة الجعب صفاء جندبة 
مالك عرندسدینا خلیل محمد الشریفھدى ممدوح ارحیمھناء أبو جزر تسنیم الحایك 

إسراء  العقادسالي محمد فتحي حنونھروال الثالثیني   خولھ ابو معیلق 

الفترة :الثانیھالفترة :الثانیھالفترة :الثانیھالفترة :الثانیھالفترة الثانیة 
أ. سھام أبو جامع أ. ریم النمنم أ. ابتسام نطط أ. امیمة البوجي أ. لیلي العصار

غرفة الوالدة ناصر م  عملیات الوالدة الشفاء (ص عملیات العودة ص استقبال الوالدة الھالل اإلماراتي ص كشك الوالده الشفاء م 
14.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.2020

أفنان محمد  عالمأحالم عثمان  العفیفيأشجان خضر  منیھاسماء سلیمان  السالمیینزینھ القصاص 
شذى رائد  ابو عزومأسماء عبد الرحمن  اقصیعھكفایة شعبان دلولرنا عوض  ابو سنیمھألھام بركات 

عایشھ حسن  صقرسمیھ حسین  ابو شنباالء زكریا شاھینمالك خالد  الحبیبينجمة أبو جیاب 
ایة سامي  الددانور الھدى زكي  الشیخامل خالد ابو عموعال أبو طعیمھإیمان صیام 
إسراء الزینيانسام بكر امین عیادلما مروان مرتجىكفایة الجعب صفاء جندبة 
مالك عرندسدینا خلیل محمد الشریفھدى ممدوح ارحیمھناء أبو جزر تسنیم الحایك 

إسراء  العقادسالي محمد فتحي حنونھروال الثالثیني   خولھ ابو معیلق 

الفترة :الثالثھالفترة :الثالثھالفترة :الثالثھالفترة :الثالثھالفترة :الثالثھ

جدول القبالة كلیة التمریض للفصل الثاني 2020 (مستوى ثالث)  الثالثاء واألربعاء 



أ. أسماء عبد الھادى أ. كارولین السید أ. عید صباح أ.امیمة البوجي أ. ریم النمنم 



عملیات العودة ص امراض النساء كمال عدوان ص عملیات الوالدة شھداء األقصى 
11.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.2020
اسماء سلیمان  السالمیینزینھ القصاص ھناء عادل أبو صرار 
ھیام حسونةنجوى أبو حماده ایة ابراھیم  فرج هللا
إسالم العدینيأریج أبو عودة دینا عدنان  ابو مشایخ

أالء الغولةھنادى الكفارنةرحاب عبد الفتاح ابو جري
إیمان أبو ندى وئام الكیالني ھبھ إبراھیم  الخطیب 

ربا الخوالدةفداء بالل نور جمال خمیس بارود
ناھد بحورتغرید كمال العجرمى  أسیل غسان وشاح 

عایده مطر
الفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولى

أ. عید صباح أ. منال سالم أ.سمر الجوراني 
أمراض نساء الشفاء ص عملیات العودة ص غرفة والده شھداء األقصى ص

10.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.2020
سعاد خضورة بیسان األزرق ھناء عادل أبو صرار 
ھیام حسونةنجوى أبو حماده ایة ابراھیم  فرج هللا
إسالم العدینيأریج أبو عودة دینا عدنان  ابو مشایخ

أالء الغولةھنادى الكفارنةرحاب عبد الفتاح ابو جري
إیمان أبو ندى وئام الكیالني ھبھ إبراھیم  الخطیب 

ربا الخوالدةفداء بالل نور جمال خمیس بارود
ناھد بحورتغرید كمال العجرمى  أسیل غسان وشاح 

عایده مطر
الفترة :الثانیھالفترة :الثانیھالفترة :الثانیھ

أ. إیمان ماضي أ. عید صباح أ.یاسمین الھبیل 
استقبال الوالدة الشفاء ص غرفة  الوالدة كمال عدوان صقیصریات شھداء األقصي  ص 

14.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.2020
سعاد خضورة بیسان األزرق ھناء عادل أبو صرار 
ھیام حسونةنجوى أبو حماده ایة ابراھیم  فرج هللا
إسالم العدینيأریج أبو عودة دینا عدنان  ابو مشایخ

أالء الغولةھنادى الكفارنةرحاب عبد الفتاح ابو جري
إیمان أبو ندى وئام الكیالني ھبھ إبراھیم  الخطیب 

ربا الخوالدةفداء بالل نور جمال خمیس بارود
ناھد بحورتغرید كمال العجرمى  أسیل غسان وشاح 

عایده مطر
الفترة :الثالثھالفترة :الثالثھالفترة :الثالثھ

جدول القبالة كلیة التمریض للفصل الثاني 2020 (مستوى ثالث)  الثالثاء واألربعاء 



أ. لیلي العصار أ. كفاح أبو عجینة أ. ھبة الصعیدى 


