
غرفة الوالدة (كشك)الشفاء صاستقبال كبار األوروبي (ص )استقبال الباطنة الشفاء (ص)استقبال الوالدة الشفاء (ص )استقبال الجراحة الشفاء( م)
8.2-15.3.20208.2-15.3.20208.2-15.3.20208.2-15.3.20208.2-15.3.2020

یاسمین  سعد  فاطمھ عیسى عیطھ أبو عجیرمامل عبد الرحمن المناصرة فتیانة صالح حافظ جنیدریناد ماجد محمود سالم
ایات محمود رجب النجار نرمین محمد نبیل سعد العبادلة شروق احمد جندیة فاطمة الكحلوتضحى عبد هللا على لبد
سھیر ناھض الشنباريعبیر رمضان محمود  أبو جزر رزان وائل جندیة ریم جمال إبراھیم سعد امال كمال أبو جیاب 

سارة ابو عودة فاتن اكرم حمدى حجازى نھاد سمیر إبراھیم دلول بسمة یوسف عبد هللا أبو الخیر زھرة نعیم  زھدى االى 
مدلین حلمي النخالھایمان محمد عبد العزیز القاضي ایة رشدى الدریملى إسراء أبو غنیمھ خلدیة مرعى ایمن أبو عرب 

شیماء ریان  جمانة إسماعیل الرخاوينیفین ناھض محمد منصور رضا عماد سعید المدھون فتحیھ دردونھ 
نور شاھین ھبة ابو جامع ھبة سمیر رمضان حالسة افنان حاتم عبد المعطى أبو سمعان إسراء أبو ریالھ 

نسیمھ أبو شمالھسوزان الزبده 

الفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولىالفترة :األولى
أ. میسر الجزارالحسین زعرب أ.توفیق أبو العیش أ.كفاح زقول أ.مادلین أبو عصر

استقبال الباطنة الشفاء م غرفة الوالدة ناصر (ص )استقبال الوالدة الشفاء ص استقبال الجراحة الشفاء (م)غرفة الوالدة (كشك) الشفاء ص 
21.3-3.5.202021.3-3.5.202021.3-3.5.202021.3-3.5.202021.3-3.5.2020

یاسمین  سعد  فاطمھ عیسى عیطھ أبو عجیرمامل عبد الرحمن المناصرة فتیانة صالح حافظ جنیدریناد ماجد محمود سالم
ایات محمود رجب النجار نرمین محمد نبیل سعد العبادلة شروق احمد جندیة فاطمة الكحلوتضحى عبد هللا على لبد
سھیر ناھض الشنباريعبیر رمضان محمود  أبو جزر رزان وائل جندیة ریم جمال إبراھیم سعد امال كمال أبو جیاب 

سارة ابو عودة فاتن اكرم حمدى حجازى نھاد سمیر إبراھیم دلول بسمة یوسف عبد هللا أبو الخیر زھرة نعیم  زھدى االى 
مدلین حلمي النخالھایمان محمد عبد العزیز القاضي ایة رشدى الدریملى إسراء أبو غنیمھ خلدیة مرعى ایمن أبو عرب 

شیماء ریان  جمانة إسماعیل الرخاوينیفین ناھض محمد منصور رضا عماد سعید المدھون فتحیھ دردونھ 
نور شاھین ھبة ابو جامع ھبة سمیر رمضان حالسة افنان حاتم عبد المعطى أبو سمعان إسراء أبو ریالھ 

نسیمھ أبو شمالھسوزان الزبده 

الفترة :الثانیھالفترة :الثانیھالفترة :الثانیھالفترة :الثانیھالفترة :الثانیھ

جدول القبالة كلیة التمریض بالجامعة اإلسالمیة للفصل الثاني 2020   (مستوى ثانى)



أ.توفیق أبو العیش أ.دعاء عویضھأ.كفاح زقول أ.مادلین أبو عصرأ. میسر الجزار


