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اثار أحمد یونس صبیح
ایة احمد حسن الغریب
ایة خالد عطا الكحلوت

دیانا وائل یحیى ابو خاطر
نور نضال خضر الدحنون
هدى فرید محمد حمودة

یاسمین سامي حسین المبحوح

اثار أحمد یونس صبیح
ایة احمد حسن الغریب
ایة خالد عطا الكحلوت

دیانا وائل یحیى ابو خاطر
نور نضال خضر الدحنون
هدى فرید محمد حمودة

یاسمین سامي حسین المبحوح

أمل عمر خمیس جابر
أنهار وائل عبد الستار حموده

إخالص إسماعیل دیاب أبو صفیه
اریج عالءالدین محمد الكحلوت
سحر عبد المالك عبداهللا الرضیع
صوفیا حماد ابراهیم ابو جلهوم
لینا أحمد عبد الهادي عابد
هدیل أحمد محمود السحار

أمل عمر خمیس جابر
أنهار وائل عبد الستار حموده

إخالص إسماعیل دیاب أبو صفیه
اریج عالءالدین محمد الكحلوت
سحر عبد المالك عبداهللا الرضیع
صوفیا حماد ابراهیم ابو جلهوم
لینا أحمد عبد الهادي عابد
هدیل أحمد محمود السحار

اسیل شحده أحمد ناصر
دینا نضال محمد أبو زایده
ریم باسل علي ماضي

لیلى ابراهیم عبد الهادي النواصره
نداء رامي محمود ابو ریا
هدیل نافز محمد سحویل
وعد جمال محمود الكفارنه

اسیل شحده أحمد ناصر
دینا نضال محمد أبو زایده
ریم باسل علي ماضي

لیلى ابراهیم عبد الهادي النواصره
نداء رامي محمود ابو ریا
هدیل نافز محمد سحویل
وعد جمال محمود الكفارنه

اماني فضل شحدة عقلة
امنة خالد محمد النجیلي
امیره نبیل محمود الرقب

ایمان نبیل سلیمان أبو بركه
تغرید تیسیر عطا جودة
دینا یاسر فتحي النحال

عال عالم شحادة ابو جامع
نور ایاد حسن الشریف

اماني فضل شحدة عقلة
امنة خالد محمد النجیلي
امیره نبیل محمود الرقب

ایمان نبیل سلیمان أبو بركه
تغرید تیسیر عطا جودة
دینا یاسر فتحي النحال

عال عالم شحادة ابو جامع
نور ایاد حسن الشریف

االء صالح أحمد ابو هاشم
دانیه سامي ابراهیم ابو طیر

دعاء عبد الرحمن عطیه القططي
سندس أحمد منصور ابو حمید

صفاء عبد المالك مسامح القاضي
لینا محمد زوید الشاعر

هدیل تیسیر نایف القططي

االء صالح أحمد ابو هاشم
دانیه سامي ابراهیم ابو طیر

دعاء عبد الرحمن عطیه القططي
سندس أحمد منصور ابو حمید

صفاء عبد المالك مسامح القاضي
لینا محمد زوید الشاعر

هدیل تیسیر نایف القططي

أمینة نشأت شكري ابو عمیرة
اسراء نافذ محمد سمور
امنه حسن سالمه فرج
حنین أحمد محمد حمد
لورا أكرم حمدان بلبل
مي بكر محمد صیام
نور محمد حامد النونو

یاسمین غازي كریم ابو عیسى

أمینة نشأت شكري ابو عمیرة
اسراء نافذ محمد سمور
امنه حسن سالمه فرج
حنین أحمد محمد حمد
لورا أكرم حمدان بلبل
مي بكر محمد صیام
نور محمد حامد النونو

یاسمین غازي كریم ابو عیسى

اسراء هاني فتحي شریر
اسالم محمد سعید بظاظو

زهراء سمعان سعید عطا اهللا
سارة عبدالكریم صبحي قوته
صباح رامي رفیق طافش
لیندا جهاد سعدي دلول
مرام ماهر زهیر البر
نورة أیمن بشیر عجور

اسراء هاني فتحي شریر
اسالم محمد سعید بظاظو

زهراء سمعان سعید عطا اهللا
سارة عبدالكریم صبحي قوته
صباح رامي رفیق طافش
لیندا جهاد سعدي دلول
مرام ماهر زهیر البر
نورة أیمن بشیر عجور

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

األندونیسي

األندونیسي

األوروبي

األوروبي

األوروبي

األوروبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

تخصصات حریم

صدریة

صدریة

تخصصات حریم

باطنة حریم

جراحة حریم

باطنة حریم

جراحة حریم

جراحة حریم

باطنة حریم

باطنة حریم

عظام حریم

عظام حریم

باطنة حریم

2 ٢٠١٧/٢٠١٦ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي المستوى

حسام علي مصطفى العاجز

محمد حماد احمیدان أبو صقر

محمد حماد احمیدان أبو صقر

حسام علي مصطفى العاجز

مؤید إسماعیل درویش الرن

والء محمود عبد الهادي قدورة

تسنیم أحمد إسماعیل البحیصي

عدنان حسین عبد ربه عاشور

عدنان حسین عبد ربه عاشور

تسنیم أحمد إسماعیل البحیصي

محمد تمیم محمود عبد اللطیف الجدیلي

منى محمود یوسف حلس

منى محمود یوسف حلس

محمد تمیم محمود عبد اللطیف الجدیلي
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أیة رمضان موسى الشیخ
دیمه تیسیر شحده ابو حسنین

سماهر معین واصف عبد العزیز
شیماء أحمد عبد الكریم قویدر

ندى أحمد جمیل الهباش
نور نعیم عبد الكریم بخیت

أیة رمضان موسى الشیخ
دیمه تیسیر شحده ابو حسنین

سماهر معین واصف عبد العزیز
شیماء أحمد عبد الكریم قویدر

ندى أحمد جمیل الهباش
نور نعیم عبد الكریم بخیت

أیة حسین محمد الطناني
افنان ناهض عاشور صبره

حنان عبد الحمید جمعه حمدان
سوزان ریاض طلب كحیل

صفاء منذر عبد الحمید زینو
نهاوند محمد سالمه سلیم
نوره رشید سالم الماللحه
هبه اسماعیل خالد صیام

أیة حسین محمد الطناني
افنان ناهض عاشور صبره

حنان عبد الحمید جمعه حمدان
سوزان ریاض طلب كحیل

صفاء منذر عبد الحمید زینو
نهاوند محمد سالمه سلیم
نوره رشید سالم الماللحه
هبه اسماعیل خالد صیام

انغام عاطف أحمد شاهین
ایه سفیان محمد الحداد
تسنیم عادل محمد عقل

خلود خمیس یونس الدریملي
دیانا وائل خلیل القصاصیه
روال ایاد حمدي ابو العطا
سهى  حاتم  مسعود جندیة

ندى منصور ناصر ابو عویض

انغام عاطف أحمد شاهین
ایه سفیان محمد الحداد
تسنیم عادل محمد عقل

خلود خمیس یونس الدریملي
دیانا وائل خلیل القصاصیه
روال ایاد حمدي ابو العطا
سهى  حاتم  مسعود جندیة

ندى منصور ناصر ابو عویض

أماني أحمد سالم السواركه
ربا جمیل عبد الكریم مسعود
شیماء مروان محمد سلیمان

مروه محمد عبد الحافظ السیالوي
مریم أحمد حسین الكحلوت
مریم اسامه علي یاسین
مریم نعمان امین خضر

أماني أحمد سالم السواركه
ربا جمیل عبد الكریم مسعود
شیماء مروان محمد سلیمان

مروه محمد عبد الحافظ السیالوي
مریم أحمد حسین الكحلوت
مریم اسامه علي یاسین
مریم نعمان امین خضر

ازهار اسامه أحمد درویش
اسراء أحمد عبد سلیمان

اعتزاز ابراهیم حسن حمدان
ریهام معین لطفي عوده
لمى فؤاد محمد القوقا

مریم اسامه علي سرحان
مها مازن عبد ربه ابو ركبه
یمنى اسماعیل أحمد النجار

ازهار اسامه أحمد درویش
اسراء أحمد عبد سلیمان

اعتزاز ابراهیم حسن حمدان
ریهام معین لطفي عوده
لمى فؤاد محمد القوقا

مریم اسامه علي سرحان
مها مازن عبد ربه ابو ركبه
یمنى اسماعیل أحمد النجار

ارزاق یوسف جبر فیاض
رندة علي سلیمان المصري

مدلین عمر محمد ابو مصطفى
مرلین ایاد محمد مسعود
مروه ابراهیم محمود البریم

مروى اسماعیل أحمد الشواف
نور سامي عبد الكریم الفقعاوي
نور محمد عبد اهللا عبد الهادي

هند محمد عودة ابو عكر

ارزاق یوسف جبر فیاض
رندة علي سلیمان المصري

مدلین عمر محمد ابو مصطفى
مرلین ایاد محمد مسعود
مروه ابراهیم محمود البریم

مروى اسماعیل أحمد الشواف
نور سامي عبد الكریم الفقعاوي
نور محمد عبد اهللا عبد الهادي

هند محمد عودة ابو عكر

ایمان رفعت ابراهیم فرج اهللا
ایناس انیس فتحي عبد النبي
خدیجه أحمد حمد ابو هویشل

عال جمال محمد درویش
مروه مصطفى عبد الحزین
نها رائد أحمد ابو خاطر

ایمان رفعت ابراهیم فرج اهللا
ایناس انیس فتحي عبد النبي
خدیجه أحمد حمد ابو هویشل

عال جمال محمد درویش
مروه مصطفى عبد الحزین
نها رائد أحمد ابو خاطر

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مستشفى الرنتیسي

مجمع الشفاء الطبي

األندونیسي

األندونیسي

مجمع الشفاء الطبي

مستشفى الرنتیسي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

شهداء األقصى

شهداء األقصى

عظام حریم

جراحة حریم

جراحة حریم

عظام حریم

أورام

باطنة حریم

جراحة حریم

باطنة حریم

جراحة حریم

أورام

باطنة حریم

جراحة حریم

باطنة حریم

جراحة حریم

2 المستوى

خمیس محمد سعید أبو طاحون

محمد عبدالقادر عبداهللا زقوت

ناصر محمود إدریس حماد

خمیس محمد سعید أبو طاحون

وجیه اسماعیل محمد شحادة

ناصر محمود إدریس حماد

عصام سعدي السید نبهان

عصام سعدي السید نبهان

محمد عبدالقادر عبداهللا زقوت

وجیه اسماعیل محمد شحادة

جمانة جودت أحمد الدویك

مریم حلمي عبد اهللا التلباني

یاسر خلیل سلمان المقادمة

خالد محمد سالم النبریص
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ایه نعیم محمد عابد
حنین عبد الكریم مصطفى ابو الكاس

روان محمد عطیة صباح
سندس جمیل كامل المناعمه

مي علي محمود ناجي
هند عماد حسین ابو عمرة

ایه نعیم محمد عابد
حنین عبد الكریم مصطفى ابو الكاس

روان محمد عطیة صباح
سندس جمیل كامل المناعمه

مي علي محمود ناجي
هند عماد حسین ابو عمرة

أحمد دیاب اسماعیل العلي
أحمد سمیر محمد البلي
سلیم عمر حسن نصار

عبداهللا عبدالهادي محمد حمید
محمد رامز عبد الكریم قزاعر
محمد مدحت طالب الخطیب
نعمان نعیم خضر أبو وردة

أحمد دیاب اسماعیل العلي
أحمد سمیر محمد البلي
سلیم عمر حسن نصار

عبداهللا عبدالهادي محمد حمید
محمد رامز عبد الكریم قزاعر
محمد مدحت طالب الخطیب
نعمان نعیم خضر أبو وردة

أحمد مازن محمد سمور
أسامه أشرف أحمد أبو المعزه
اكرم محمد عبد القادر زهد
محمد حسام محمد النجار
محمد محمد جمیل صیام

محمود منیر عمر أبو شهال
مرزوق وائل مرزوق الخور
یوسف نائل علي الخلیلي

أحمد مازن محمد سمور
أسامه أشرف أحمد أبو المعزه
اكرم محمد عبد القادر زهد
محمد حسام محمد النجار
محمد محمد جمیل صیام

محمود منیر عمر أبو شهال
مرزوق وائل مرزوق الخور
یوسف نائل علي الخلیلي

جهاد صالح محمد الدربي
حماده سامي عبد الرحیم ابو هاشم

كمال جمال كامل ابو غالي
مؤمن نظمي أحمد حماد

محمد ابراهیم عبد الكریم أبو ندا
محمود أحمد محمود الهوبي
محمود فتحي محمود صبح

جهاد صالح محمد الدربي
حماده سامي عبد الرحیم ابو هاشم

كمال جمال كامل ابو غالي
مؤمن نظمي أحمد حماد

محمد ابراهیم عبد الكریم أبو ندا
محمود أحمد محمود الهوبي
محمود فتحي محمود صبح

أحمد اسامه عبد الرحمن ابو غالي
عبدالرازق زیاده مصطفى صیام

علي هاني علي خضر
ماجد محمد عطیه ماجد
محمد رأفت محمد جمعه

نزار اسامه محمد ابو حویج
یوسف عرفات لطفي عوده
یوسف محمد خلیل ابو غالي

أحمد اسامه عبد الرحمن ابو غالي
عبدالرازق زیاده مصطفى صیام

علي هاني علي خضر
ماجد محمد عطیه ماجد
محمد رأفت محمد جمعه

نزار اسامه محمد ابو حویج
یوسف عرفات لطفي عوده
یوسف محمد خلیل ابو غالي

أحمد عبد الكریم عبد اللطیف عطا اهللا
ابراهیم فایز اسماعیل الحلبي
اسماعیل وائل اسماعیل الدیب
المعتز باهللا محمد سلیم بلبل
محمد حماده دیاب الجمال
محمد ناصر علي العشي

ولید محمد عبد أهل
یوسف عبد الرحمن طه الرنتیسي

أحمد عبد الكریم عبد اللطیف عطا اهللا
ابراهیم فایز اسماعیل الحلبي
اسماعیل وائل اسماعیل الدیب
المعتز باهللا محمد سلیم بلبل
محمد حماده دیاب الجمال
محمد ناصر علي العشي

ولید محمد عبد أهل
یوسف عبد الرحمن طه الرنتیسي

أحمد أیمن أحمد الهواري
خلیل شفیق محمد مراد

عبد الباسط محمد عبد القادر شملخ
عبد الرحمن رزق محمد دیاب

عبد الكریم إبراهیم أحمد المحالوي
عمرو ماهر ابراهیم الشامي
محمود زكریا محمود منصور
هاني طالل عبداهللا العیله

أحمد أیمن أحمد الهواري
خلیل شفیق محمد مراد

عبد الباسط محمد عبد القادر شملخ
عبد الرحمن رزق محمد دیاب

عبد الكریم إبراهیم أحمد المحالوي
عمرو ماهر ابراهیم الشامي
محمود زكریا محمود منصور
هاني طالل عبداهللا العیله

شهداء األقصى

شهداء األقصى

األندونیسي

األندونیسي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

األوروبي

األوروبي

األوروبي

األوروبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

جراحة حریم

باطنة حریم

جراحة رجال

 باطنة رجال

جراحة رجال

تخصصات رجال

 باطنة رجال

جراحة رجال

جراحة رجال

 باطنة رجال

تخصصات رجال

 باطنة رجال

 باطنة رجال

عظام رجال

2 المستوى

خالد محمد سالم النبریص

یاسر خلیل سلمان المقادمة

محمد جمعة محمد القانوع

محمد جمعة محمد القانوع

عالء محمد علي رباح

حبیب سعدي حبیب شلدان

یوسف عبد اهللا حرب النجار

إبراهیم محمد حامد الخور

إبراهیم محمد حامد الخور

یوسف عبد اهللا حرب النجار

حبیب سعدي حبیب شلدان

أسامة سلیمان محمد العطاونة

أسامة سلیمان محمد العطاونة

علي صالح الدین علي أبو جلهوم
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أحمد عوض أحمد العطار
حسام موسى سعید المدهون
خلیل عماد محمد ابو حجر

سلیم عصام سلیم مطر
شادي وائل محمد اكتیع

عاصم مروان محمد الهسي
یاسر جواد یاسر اقطیفان

أحمد عوض أحمد العطار
حسام موسى سعید المدهون
خلیل عماد محمد ابو حجر

سلیم عصام سلیم مطر
شادي وائل محمد اكتیع

عاصم مروان محمد الهسي
یاسر جواد یاسر اقطیفان

أحمد فایز عبد السالم عابد
عبد الكریم عوض عبد الكریم الداعور

عبد اهللا رمضان حسن مصطفى
عبد اهللا كمال سعید جمعه
محمود راتب أحمد ابو نوفل
وسام انور عبداهللا محیسن

أحمد فایز عبد السالم عابد
عبد الكریم عوض عبد الكریم الداعور

عبد اهللا رمضان حسن مصطفى
عبد اهللا كمال سعید جمعه
محمود راتب أحمد ابو نوفل
وسام انور عبداهللا محیسن

 حسام یاسر محمود الرقب
أحمد أیمن توفیق القرا

إیهاب جمیل عبد العزیز ابو علیان
علي بسام سلیمان النجار
عماد اسامه علي الرقب

محمد سلیمان محمد الشواف
محمد نافذ مصطفى شهوان

 حسام یاسر محمود الرقب
أحمد أیمن توفیق القرا

إیهاب جمیل عبد العزیز ابو علیان
علي بسام سلیمان النجار
عماد اسامه علي الرقب

محمد سلیمان محمد الشواف
محمد نافذ مصطفى شهوان

أحمد عبداهللا عبد ربه السمیري
أحمد محمد أحمد حمدان
ابراهیم ولید موسى السلوت
بهاء یوسف محمد ابو علیان

جمیل أحمد جمیل فارس
محمد أیمن عبد الرحمن عواد
محمود محمد محمود البالص

أحمد عبداهللا عبد ربه السمیري
أحمد محمد أحمد حمدان
ابراهیم ولید موسى السلوت
بهاء یوسف محمد ابو علیان

جمیل أحمد جمیل فارس
محمد أیمن عبد الرحمن عواد
محمود محمد محمود البالص

أحمد اسامه أحمد ابو شعیره
بالل محمد فریج النویري

عبد الرحمن محمد محمود روبي
عبد الواحد هالل جوهر جوهر
محمد رأفت دیب الدعلیس

محمود أحمد محمود المغاري
مصطفى مروان محمود سمره
معتصم محمد رجب مغاري
یعقوب یوسف أحمد المقادمه

أحمد اسامه أحمد ابو شعیره
بالل محمد فریج النویري

عبد الرحمن محمد محمود روبي
عبد الواحد هالل جوهر جوهر
محمد رأفت دیب الدعلیس

محمود أحمد محمود المغاري
مصطفى مروان محمود سمره
معتصم محمد رجب مغاري
یعقوب یوسف أحمد المقادمه

ابراهیم عبداهللا شحادة افتیحه
جهاد جالل ابراهیم السماك
خالد هشام عیاده قویدر

صالح ابراهیم صالح ابو جیاب
طارق عبد الرحیم یوسف البهنساوي

عبد الرحمن محمد عبد الحمید ابو غزه
فایز جمال محمود مهدي
فوزي ایاد فوزي محمد

ابراهیم عبداهللا شحادة افتیحه
جهاد جالل ابراهیم السماك
خالد هشام عیاده قویدر

صالح ابراهیم صالح ابو جیاب
طارق عبد الرحیم یوسف البهنساوي

عبد الرحمن محمد عبد الحمید ابو غزه
فایز جمال محمود مهدي
فوزي ایاد فوزي محمد

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مستشفى الوفاء

شهداء األقصى

شهداء األقصى

مستشفى الوفاء

عظام رجال

 باطنة رجال

 باطنة رجال

جراحة رجال

 باطنة رجال

جراحة رجال

جراحة رجال

 باطنة رجال

 باطنة رجال

جراحة رجال

جراحة رجال

 باطنة رجال

2 المستوى

علي صالح الدین علي أبو جلهوم

خالد حسن أحمد عوده

خالد حسن أحمد عوده

عالء محمد علي رباح

رأفت عبد اهللا عبد العزیز عیسى

علي أسعد محمود الخطیب

أحمد محمد حسن مسمح

رأفت عبد اهللا عبد العزیز عیسى

أحمد علي محمد الشاعر

أحمد عبد المجید عوض اهللا إسماعیل

أحمد عبد المجید عوض اهللا إسماعیل

فخري عبد المجید عوض اهللا إسماعیل
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اخالص ماهر عبداهللا محسن
امل فایز محمد صالح

سومانه صابر عواد العطاونه
صابرین جالل حماد ابو شقفه
نور عبد ربه محمد الیازجي
هیا عصام عمر ابوزینة

اخالص ماهر عبداهللا محسن
امل فایز محمد صالح

سومانه صابر عواد العطاونه
صابرین جالل حماد ابو شقفه

نهاد رزق دیاب نعیم
نور عبد ربه محمد الیازجي
هیا عصام عمر ابوزینة

اخالص ماهر عبداهللا محسن
امل فایز محمد صالح

سومانه صابر عواد العطاونه
صابرین جالل حماد ابو شقفه

نهاد رزق دیاب نعیم
نور عبد ربه محمد الیازجي
هیا عصام عمر ابوزینة

اسراء ماجد جمیل شقوره
تكوین اسماعیل عبداهللا ابو قمر

دعاء محمد یوسف میمه
ال حسن محمد أبو ورد عُ
فداء ماجد سعید حمدیة
لطیفه أحمد محمد شبات
لینا شعبان محمد عفانة
لینا محمد حسن ظاهر

وائله عبد الجلیل ابراهیم ابو ریاش
یارا یاسر یوسف دواس

اسراء ماجد جمیل شقوره
تكوین اسماعیل عبداهللا ابو قمر

دعاء محمد یوسف میمه
ال حسن محمد أبو ورد عُ
فداء ماجد سعید حمدیة
لطیفه أحمد محمد شبات
لینا شعبان محمد عفانة
لینا محمد حسن ظاهر

وائله عبد الجلیل ابراهیم ابو ریاش
یارا یاسر یوسف دواس

اسراء ماجد جمیل شقوره
تكوین اسماعیل عبداهللا ابو قمر

دعاء محمد یوسف میمه
ال حسن محمد أبو ورد عُ
فداء ماجد سعید حمدیة
لطیفه أحمد محمد شبات

لینا شعبان محمد عفانة
لینا محمد حسن ظاهر

وائله عبد الجلیل ابراهیم ابو ریاش
االء سامي محمود ابوسالمیارا یاسر یوسف دواس

ایات رفیق محمود النحال
بدور نافذ زرعي الفیري
ختام أحمد رزق ابو لیله

رجاء محمد عبد الرحمن البسیوني
رواء سمحان جابر رویشد
ضحى شاهر یوسف یاغي
مي محمد حسین المبحوح

االء سامي محمود ابوسالم
ایات رفیق محمود النحال
بدور نافذ زرعي الفیري
ختام أحمد رزق ابو لیله

رجاء محمد عبد الرحمن البسیوني
رواء سمحان جابر رویشد
ضحى شاهر یوسف یاغي
مي محمد حسین المبحوح

االء سامي محمود ابوسالم
ایات رفیق محمود النحال
بدور نافذ زرعي الفیري
ختام أحمد رزق ابو لیله

رجاء محمد عبد الرحمن البسیوني
رواء سمحان جابر رویشد
ضحى شاهر یوسف یاغي
مي محمد حسین المبحوح

ایمان صدقي أحمد شیخ العید
سیرین حمید حسن عیاش

شیماء رأفت صالح ابوصیام
شیماء عاطف عبد العزیز ابو ختله
صابرین خالد حسین ابو مغصیب
نرمین اسامه أحمد ابو مرزوق

ایمان صدقي أحمد شیخ العید
سیرین حمید حسن عیاش

شیماء رأفت صالح ابوصیام
شیماء عاطف عبد العزیز ابو ختله
صابرین خالد حسین ابو مغصیب
نرمین اسامه أحمد ابو مرزوق

ایمان صدقي أحمد شیخ العید
سیرین حمید حسن عیاش

شیماء رأفت صالح ابوصیام
شیماء عاطف عبد العزیز ابو ختله
صابرین خالد حسین ابو مغصیب
نرمین اسامه أحمد ابو مرزوق

حنین محمود ثابت یاسین
روزان عصام فهمي الخطیب
سمیه رائد موسى العبیات

سندس جمال شحادة المقادمه
ضحي روحي زهدي دویدار
مها أحمد محمد ابو ندى
مها محمد عاشور لبد

والء خالد راتب ابو كمیل

حنین محمود ثابت یاسین
روزان عصام فهمي الخطیب
سمیه رائد موسى العبیات

سندس جمال شحادة المقادمه
ضحي روحي زهدي دویدار
مها أحمد محمد ابو ندى
مها محمد عاشور لبد

والء خالد راتب ابو كمیل

حنین محمود ثابت یاسین
روزان عصام فهمي الخطیب
سمیه رائد موسى العبیات

سندس جمال شحادة المقادمه
ضحي روحي زهدي دویدار
مها أحمد محمد ابو ندى
مها محمد عاشور لبد

والء خالد راتب ابو كمیل

اسراء جمال محمد دیاب
خلود محمد خالد كساب

دینا عبد المالك فرید مطر
لینا یاسر محمد مودد

منى ایاد محمد ابو حمام
نور عماد محمد حمادة
هند فؤاد عیاده ابو حمد

هند محمود عبداهللا طافش
والء فرج محي الدین كالب

اسراء جمال محمد دیاب
خلود محمد خالد كساب

دینا عبد المالك فرید مطر
لینا یاسر محمد مودد

منى ایاد محمد ابو حمام
نور عماد محمد حمادة
هند فؤاد عیاده ابو حمد

هند محمود عبداهللا طافش
والء فرج محي الدین كالب

اسراء جمال محمد دیاب
خلود محمد خالد كساب

دینا عبد المالك فرید مطر
لینا یاسر محمد مودد

منى ایاد محمد ابو حمام
نور عماد محمد حمادة
هند فؤاد عیاده ابو حمد

هند محمود عبداهللا طافش

مجمع الشفاء الطبي

كمال عدوان

األندونیسي

األندونیسي

مجمع الشفاء الطبي

كمال عدوان

كمال عدوان

األندونیسي

مجمع الشفاء الطبي

األوروبي

األوروبي

األوروبي

النصر لألطفال

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

النصر لألطفال

مجمع الشفاء الطبي

طوارئ جراحة

- اطفال١قسم 

باطنة حریم

عنایة مركزة

طوارئ جراحة

- اطفال١قسم 

- اطفال١قسم 

عنایة مركزة

طوارئ جراحة

عنایة مركزة

- اطفال١قسم 

طوارئ

- اطفال١قسم 

عملیات

قلب

عنایة مركزة

-أطفال٢قسم 

تخصصات حریم

3 ٢٠١٧/٢٠١٦ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي المستوى

عماد الدین فخري عبد القادر جبر

طارق زیاد خلیل األستاذ

صفاء یوسف جمیل الكحلوت

خلود تیسیر عبد الرازق عبد القادر

عماد الدین فخري عبد القادر جبر

طارق زیاد خلیل األستاذ

طارق زیاد خلیل األستاذ

خلود تیسیر عبد الرازق عبد القادر

عماد الدین فخري عبد القادر جبر

حسن خضر حسن العكر

أدیب محمود محمد أبو صقر

حسن خضر حسن العكر

رمضان حسن محمود یونس

جمانة جودت أحمد الدویك

نادر محمد عوض المقید

دیب محمد دیب البطش

محمد عماد رشید الناجي

جمانة جودت أحمد الدویك
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 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤األولى  صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثانیة 

 صباحي٢٠١٧/٠٤/١١الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤األولى  صباحي٢٠١٧/٠٤/١١الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثانیة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٣/١٤األولى 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثانیة 

 صباحي٢٠١٧/٠٤/١١الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤األولى  صباحي٢٠١٧/٠٤/١١الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٣/١٤الثانیة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثالثة 

والء فرج محي الدین كالب

اسراء ناصر حلمي اشتیوي
افنان انور محمد داود
خلود فایز أحمد صیام
رجاء نبیل فتحي قریقع

زینب عبد كامل ابو هویدي
عال مدحت حامد المبیض

نور أحمد اسعد ملكه
هالة نعیم محمد موسى

هبه عمار محمد ابوسمعان

اسراء ناصر حلمي اشتیوي
افنان انور محمد داود
خلود فایز أحمد صیام
رجاء نبیل فتحي قریقع

زینب عبد كامل ابو هویدي
عال مدحت حامد المبیض

نور أحمد اسعد ملكه
هالة نعیم محمد موسى

هبه عمار محمد ابوسمعان

اسراء ناصر حلمي اشتیوي
افنان انور محمد داود
خلود فایز أحمد صیام
رجاء نبیل فتحي قریقع

زینب عبد كامل ابو هویدي
عال مدحت حامد المبیض

نور أحمد اسعد ملكه
هالة نعیم محمد موسى

هبه عمار محمد ابوسمعان

االء محمد یونس ابو عمشه
اماني عبد اللطیف نایف علي
جیهان أشرف حمدان الغرة
ریهام ایاد منصور الجندي

شروق اسماعیل عثمان غیث
میرهان ناجي عبد الكریم ابو القمبز

میساء خلیل عمر ابو عاصي
وفاء سامي سلیمان حجاج

االء محمد یونس ابو عمشه
اماني عبد اللطیف نایف علي
جیهان أشرف حمدان الغرة
ریهام ایاد منصور الجندي

شروق اسماعیل عثمان غیث
میرهان ناجي عبد الكریم ابو القمبز

میساء خلیل عمر ابو عاصي
وفاء سامي سلیمان حجاج

االء محمد یونس ابو عمشه
اماني عبد اللطیف نایف علي
جیهان أشرف حمدان الغرة
ریهام ایاد منصور الجندي

شروق اسماعیل عثمان غیث
میرهان ناجي عبد الكریم ابو القمبز

میساء خلیل عمر ابو عاصي
وفاء سامي سلیمان حجاج

اسالم ادریس أحمد الهسي
امل جابر حسین عوده
امل رمزي خلیل الشواف

ساجده أحمد سلیمان ابو صبحه
شیماء حسین سلیم إصلیح

شیماء صابر رمضان سلوت
مشاعل حسني ابراهیم ابو هجرس

منة اهللا ماهر سلمان الرقب
هبه انور جابر قدیح

اسالم ادریس أحمد الهسي
امل جابر حسین عوده
امل رمزي خلیل الشواف

ساجده أحمد سلیمان ابو صبحه
شیماء حسین سلیم إصلیح

شیماء صابر رمضان سلوت
مشاعل حسني ابراهیم ابو هجرس

منة اهللا ماهر سلمان الرقب
هبه انور جابر قدیح

اسالم ادریس أحمد الهسي
امل جابر حسین عوده
امل رمزي خلیل الشواف

ساجده أحمد سلیمان ابو صبحه
شیماء حسین سلیم إصلیح

شیماء صابر رمضان سلوت
مشاعل حسني ابراهیم ابو هجرس

منة اهللا ماهر سلمان الرقب

هبه انور جابر قدیح

اسالم أحمد یوسف احمد
االء أحمد سلمان النجار
االء علي عبد ابو طیر

انوار علي موسى خلف اهللا
سحر ولید لطفي الناقه
لینا كمال أحمد شقلیه

میرنا اسعد عبد الرحمن كالب
نور بركات عبد العزیز ابو علیان
یاسمین طالل محمد ابو دراز

اسالم أحمد یوسف احمد
االء أحمد سلمان النجار
االء علي عبد ابو طیر

انوار علي موسى خلف اهللا
سحر ولید لطفي الناقه
لینا كمال أحمد شقلیه

میرنا اسعد عبد الرحمن كالب
نور بركات عبد العزیز ابو علیان
یاسمین طالل محمد ابو دراز

اسالم أحمد یوسف احمد
االء أحمد سلمان النجار
االء علي عبد ابو طیر

انوار علي موسى خلف اهللا
سحر ولید لطفي الناقه
لینا كمال أحمد شقلیه

میرنا اسعد عبد الرحمن كالب
نور بركات عبد العزیز ابو علیان

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

النصر لألطفال

النصر لألطفال

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

األوروبي

مجمع ناصر الطبي

األوروبي

مجمع ناصر الطبي

تخصصات حریم

عنایة مركزة

- اطفال١قسم 

-أطفال٢قسم 

تخصصات حریم

طوارئ باطنة

-أطفال٢قسم 

قلب

عنایة مركزة

قلب

عنایة مركزة

-أطفال٢قسم 

3 المستوى

صفاء یوسف جمیل الكحلوت

دیب محمد دیب البطش

بسام أحمد رمضان الكحلوت

محمد عماد رشید الناجي

صفاء یوسف جمیل الكحلوت

علي علي محمد أبو صفیة

دعاء أحمد محمد أبو زاید

زید نافذ زكي أبو طعیمة

عبد السالم إبراهیم محمد الجعبري

زید نافذ زكي أبو طعیمة

حسن خضر حسن العكر

دعاء أحمد محمد أبو زاید
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 صباحي٢٠١٧/٠٤/١١األولى  صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثانیة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤األولى  صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٤/١١الثانیة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثالثة 

األولى  صباحي

 صباحي٢٠١٧/٠٣/١٤الثانیة 

 صباحي٢٠١٧/٠٤/١١الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٣/١٤األولى 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثانیة 

 مسائي٢٠١٧/٠٤/١١الثالثة 

 مسائي٢٠١٧/٠٤/١١الثالثة 
یاسمین طالل محمد ابو دراز

امل محمد سلیمان ابو حرب
ایمان شوقي فایز فسیفس
ایناس أیمن جواد عویضه
بیسان عادل محمد ضهیر
دعاء فرید محمد الشاعر
ساره نادر قاسم عبد الباري

سمیه عبد اللطیف حماد ابو جزر
سومه فؤاد سالمه ابو مصطفى
ضحى یونس سلیمان الناقه

میسون خالد عبد ربه ابو مصطفى
هبه منصور محمد جرغون

امل محمد سلیمان ابو حرب
ایمان شوقي فایز فسیفس
ایناس أیمن جواد عویضه
بیسان عادل محمد ضهیر
ساره نادر قاسم عبد الباري

سمیه عبد اللطیف حماد ابو جزر
سومه فؤاد سالمه ابو مصطفى
ضحى یونس سلیمان الناقه

میسون خالد عبد ربه ابو مصطفى
هبه منصور محمد جرغون

امل محمد سلیمان ابو حرب
ایمان شوقي فایز فسیفس
ایناس أیمن جواد عویضه
بیسان عادل محمد ضهیر
دعاء فرید محمد الشاعر

ساره نادر قاسم عبد الباري
سمیه عبد اللطیف حماد ابو جزر
سومه فؤاد سالمه ابو مصطفى
ضحى یونس سلیمان الناقه

میسون خالد عبد ربه ابو مصطفى
هبه منصور محمد جرغون

اخالص سالمه سالم قرمان
اروى سعدي نظمي الخطیب
سحر خلیل حسن فیاض
فاطمه ایوب أحمد راضي

مروه ادیب محمد عید ابو سویرح
منى مازن محمود حلحول
هبه أحمد سلیمان ابو لوز

اخالص سالمه سالم قرمان
اروى سعدي نظمي الخطیب
سحر خلیل حسن فیاض
فاطمه ایوب أحمد راضي

مروه ادیب محمد عید ابو سویرح
منى مازن محمود حلحول
هبه أحمد سلیمان ابو لوز

اخالص سالمه سالم قرمان
اروى سعدي نظمي الخطیب
سحر خلیل حسن فیاض
فاطمه ایوب أحمد راضي

مروه ادیب محمد عید ابو سویرح
منى مازن محمود حلحول
هبه أحمد سلیمان ابو لوز

االء مزید محمود ابو مزید
دینا حمد منصور ابو معال

عال عبد العزیز محارب ابو مخده
لمیا خالد عبد الرحمن راضي

هبه حاتم عبداهللا سعود
هدیل عبد ابراهیم جروان

همسه ابراهیم أحمد ابو دیاب

االء مزید محمود ابو مزید
دینا حمد منصور ابو معال

عال عبد العزیز محارب ابو مخده
لمیا خالد عبد الرحمن راضي

هبه حاتم عبداهللا سعود
هدیل عبد ابراهیم جروان

همسه ابراهیم أحمد ابو دیاب

االء مزید محمود ابو مزید
دینا حمد منصور ابو معال

عال عبد العزیز محارب ابو مخده
لمیا خالد عبد الرحمن راضي

هبه حاتم عبداهللا سعود
هدیل عبد ابراهیم جروان

همسه ابراهیم أحمد ابو دیاب

أحمد فایز محمد الددة
اكرم أحمد سعد جمعه

بیان محمد اسماعیل انصیو
حمزه اسعد یوسف معروف
محمد خالد حسین فریج

محمد شهاب الدین محمد ابو العیش
محمود شفیق حسن دغیش
نضال محسن فارس الطناني
یوسف جمیل یوسف عبد النبي

أحمد فایز محمد الددة
اكرم أحمد سعد جمعه

بیان محمد اسماعیل انصیو
حمزه اسعد یوسف معروف
محمد خالد حسین فریج

محمد شهاب الدین محمد ابو العیش
محمود شفیق حسن دغیش
نضال محسن فارس الطناني
یوسف جمیل یوسف عبد النبي

أحمد فایز محمد الددة
اكرم أحمد سعد جمعه

بیان محمد اسماعیل انصیو
حمزه اسعد یوسف معروف
محمد خالد حسین فریج

محمد شهاب الدین محمد ابو العیش
محمود شفیق حسن دغیش
نضال محسن فارس الطناني

یوسف جمیل یوسف عبد النبي األوروبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

شهداء األقصى

شهداء األقصى

شهداء األقصى

شهداء األقصى

شهداء األقصى

شهداء األقصى

الدرة

األندونیسي

مجمع الشفاء الطبي

عملیات

- اطفال١قسم 

قلب

عنایة مركزة

- اطفال١قسم 

طوارئ

- اطفال١قسم 

طوارئ

عنایة مركزة

- اطفال١قسم 

جراحة رجال

طوارئ جراحة

3 المستوى

نضال لطفى خلیل حمدان

دعاء أحمد محمد أبو زاید

زید نافذ زكي أبو طعیمة

عبد الكریم نصر خلیل الصالحي

أحمد علي محمد الشاعر

عوض خلیل عوض البرس

إیاد محمد سالمة أبو شمه

عوض خلیل عوض البرس

عبد الكریم نصر خلیل الصالحي

بسام أحمد رمضان الكحلوت

یاسر جالل إبراهیم الزیناتي

خالد سعید محمد رضوان
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 مسائي٢٠١٧/٠٢/١٤األولى 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثانیة 

 صباحي٢٠١٧/٠٤/١١الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤األولى 

 صباحي٢٠١٧/٠٣/١٤الثانیة 

 صباحي٢٠١٧/٠٤/١١الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤األولى 

 صباحي٢٠١٧/٠٣/١٤الثانیة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤األولى 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثانیة 

 مسائي٢٠١٧/٠٣/١٤الثالثة 

 مسائي٢٠١٧/٠٢/١٤األولى 

 مسائي٢٠١٧/٠٢/١٤الثانیة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثالثة 

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤األولى  صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثالثة 

الثانیة  مسائي

 صباحي٢٠١٧/٠٢/١٤الثالثة 

أحمد جهاد اسماعیل رضوان
أحمد عالءالدین محمود احمد

عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن ریحان
فراس عوني حسن الشیخ

كمال عبد الكریم محمد االشقر
مؤمن ایاد مصباح العریني
مؤمن فخري محمود صالحه
مهند علي حسن ابوعیطة

أحمد جهاد اسماعیل رضوان
أحمد عالءالدین محمود احمد

عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن ریحان
فراس عوني حسن الشیخ

كمال عبد الكریم محمد االشقر
مؤمن ایاد مصباح العریني
مؤمن فخري محمود صالحه
مهند علي حسن ابوعیطة

أحمد جهاد اسماعیل رضوان
أحمد عالءالدین محمود احمد

عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن ریحان
فراس عوني حسن الشیخ

كمال عبد الكریم محمد االشقر
مؤمن ایاد مصباح العریني
مؤمن فخري محمود صالحه
مهند علي حسن ابوعیطة

أحمد رائد شحادة عروق
براء ایهاب یوسف الخالدي
حسن جمال نمر صیام

عمر محمد عمر جحجوح
مؤمن محمد مصطفى رضوان
محمد رجب محمود خیر الدین

محمد عرفات عبد طبازه
نهاد منیر حامد بركات

أحمد رائد شحادة عروق
براء ایهاب یوسف الخالدي
حسن جمال نمر صیام

عمر محمد عمر جحجوح
مؤمن محمد مصطفى رضوان
محمد رجب محمود خیر الدین

محمد عرفات عبد طبازه
نهاد منیر حامد بركات

أحمد رائد شحادة عروق
براء ایهاب یوسف الخالدي
حسن جمال نمر صیام

عمر محمد عمر جحجوح
مؤمن محمد مصطفى رضوان
محمد رجب محمود خیر الدین

محمد عرفات عبد طبازه
نهاد منیر حامد بركات

بالل خلیل موسى سالمة
جهاد رأفت عبد الحي ابو ریالة

حسان علي فایز االشقر
زیاد حسین حرب ابو ناموس

عبد الرحمن محمد حرب صیام
عمر محمد عبد القادر زهد
محمد جمال حلمي جبر

محمود خلیل دیب المناصره

بالل خلیل موسى سالمة
جهاد رأفت عبد الحي ابو ریالة

حسان علي فایز االشقر
زیاد حسین حرب ابو ناموس

عبد الرحمن محمد حرب صیام
عمر محمد عبد القادر زهد
محمد جمال حلمي جبر

محمود خلیل دیب المناصره

بالل خلیل موسى سالمة
جهاد رأفت عبد الحي ابو ریالة

حسان علي فایز االشقر
زیاد حسین حرب ابو ناموس

عبد الرحمن محمد حرب صیام
عمر محمد عبد القادر زهد
محمد جمال حلمي جبر

محمود خلیل دیب المناصره

أحمد محمد خالد الفرا
انس ریاض داود ابوعیادة

محمد خالد عبد الحكیم ابو عنزه
محمد یسري حمد قشطة

أحمد محمد خالد الفرا
انس ریاض داود ابوعیادة

محمد خالد عبد الحكیم ابو عنزه
محمد یسري حمد قشطة

أحمد محمد خالد الفرا
انس ریاض داود ابوعیادة

محمد خالد عبد الحكیم ابو عنزه
محمد یسري حمد قشطة

أحمد عمر أحمد صالح
أحمد محمد عطیه الوالي

ایهاب ممدوح محمد ابو هالل
حسام حسني حسین ابو حسین
حسن جمال حسن الخطیب

فراس یحیى عبداهللا ابو حطب
محمد انور یوسف الكردي
محمود رائد محمود ابو طه

یوسف یحیى مصطفى طباسي

أحمد عمر أحمد صالح
أحمد محمد عطیه الوالي

ایهاب ممدوح محمد ابو هالل
حسام حسني حسین ابو حسین
حسن جمال حسن الخطیب

فراس یحیى عبداهللا ابو حطب
محمد انور یوسف الكردي
محمود رائد محمود ابو طه

یوسف یحیى مصطفى طباسي

أحمد عمر أحمد صالح
أحمد محمد عطیه الوالي

ایهاب ممدوح محمد ابو هالل
حسام حسني حسین ابو حسین
حسن جمال حسن الخطیب

فراس یحیى عبداهللا ابو حطب
محمد انور یوسف الكردي
محمود رائد محمود ابو طه

یوسف یحیى مصطفى طباسي

خلیل بسام خلیل الحلبي
طه جبر عیسى دلول

عبداهللا  محمد  مصطفى ابوحسنین
ماجد عبد الماجد ماجد مصلح فرج اهللا

محمد عبد اللطیف محمد النادي
محمد نعیم خالد جرادة

هاني مجدي حامد الجاجه
یوسف خلیل عادل االمام

خلیل بسام خلیل الحلبي
طه جبر عیسى دلول

عبداهللا  محمد  مصطفى ابوحسنین
ماجد عبد الماجد ماجد مصلح فرج اهللا

محمد عبد اللطیف محمد النادي
محمد نعیم خالد جرادة

هاني مجدي حامد الجاجه
یوسف خلیل عادل االمام

خلیل بسام خلیل الحلبي
طه جبر عیسى دلول

عبداهللا  محمد  مصطفى ابوحسنین
ماجد عبد الماجد ماجد مصلح فرج اهللا

محمد عبد اللطیف محمد النادي
محمد نعیم خالد جرادة

هاني مجدي حامد الجاجه
یوسف خلیل عادل االمام

مجمع الشفاء الطبي

الدرة

األندونیسي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

الدرة

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

الدرة

األوروبي

األوروبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

األوروبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

النصر لألطفال

طوارئ جراحة

- اطفال١قسم 

عنایة مركزة

تخصصات رجال

قلب

- اطفال١قسم 

قلب

تخصصات رجال

-أطفال٢قسم 

- اطفال١قسم 

عملیات

طوارئ

طوارئ

- اطفال١قسم 

عملیات

تخصصات رجال

طوارئ جراحة

-أطفال٢قسم 

3 المستوى

خالد سعید محمد رضوان

بسام أحمد رمضان الكحلوت

مؤید إسماعیل درویش الرن

یاسر جالل إبراهیم الزیناتي

نادر محمد عوض المقید

یاسر جالل إبراهیم الزیناتي

نادر محمد عوض المقید

هاني محمد إسماعیل سلیمان

عبد المنعم خلیل إبراهیم حمودة

عبد الرحمن ولید محمد عامر

عبد الرحمن ولید محمد عامر

فرج عبد الرحمن فرج أبو الحصین

فرج عبد الرحمن فرج أبو الحصین

فرج عبد الرحمن فرج أبو الحصین

نضال لطفى خلیل حمدان

علي علي محمد أبو صفیة

خالد سعید محمد رضوان

محمد عماد رشید الناجي
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أحمد حسین مرزوق ابو حماد
حسن نبیل حسن البشیتي
خالد رجاء أحمد الحاج

عبد الرحمن محمد خلیل رضوان
عمر محمود عمر المجایده

لؤي فؤاد هلیل ضهیر
محمد عزمي محمد عصفور

أحمد حسین مرزوق ابو حماد
حسن نبیل حسن البشیتي
خالد رجاء أحمد الحاج

عبد الرحمن محمد خلیل رضوان
عمر محمود عمر المجایده

لؤي فؤاد هلیل ضهیر
محمد عزمي محمد عصفور

أحمد حسین مرزوق ابو حماد
حسن نبیل حسن البشیتي
خالد رجاء أحمد الحاج

عبد الرحمن محمد خلیل رضوان
عمر محمود عمر المجایده

لؤي فؤاد هلیل ضهیر
محمد عزمي محمد عصفور

ابراهیم بسام محمد الهباش
سعید بسام سعید العناني
محمد ماهر أحمد البزم

مروان عماد محمد ابو عابده
معاذ عطیه محمد ابو صفر

یوسف محمد عبدالقادر منصور

ابراهیم بسام محمد الهباش
سعید بسام سعید العناني
محمد ماهر أحمد البزم

مروان عماد محمد ابو عابده
معاذ عطیه محمد ابو صفر

یوسف محمد عبدالقادر منصور

ابراهیم بسام محمد الهباش
سعید بسام سعید العناني
محمد ماهر أحمد البزم

مروان عماد محمد ابو عابده
معاذ عطیه محمد ابو صفر

یوسف محمد عبدالقادر منصور

أحمد عبد العزیز صالح ابو معال
ابراهیم أحمد محمد الشریف

ایاد عماد عبد الكریم ابو میري
عبد الرحمن محمود عبد طبازه

فراس أحمد عایش التعبان
محمد تیسیر عبد العزیز ابو فنونة

وجدي یسري شحادة الجدي
یوسف سعید علي ابو طواحینه

أحمد عبد العزیز صالح ابو معال
ابراهیم أحمد محمد الشریف

ایاد عماد عبد الكریم ابو میري
عبد الرحمن محمود عبد طبازه

فراس أحمد عایش التعبان
محمد تیسیر عبد العزیز ابو فنونة

وجدي یسري شحادة الجدي
یوسف سعید علي ابو طواحینه

أحمد عبد العزیز صالح ابو معال
ابراهیم أحمد محمد الشریف

ایاد عماد عبد الكریم ابو میري
عبد الرحمن محمود عبد طبازه

فراس أحمد عایش التعبان
محمد تیسیر عبد العزیز ابو فنونة

وجدي یسري شحادة الجدي
یوسف سعید علي ابو طواحینه

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

األوروبي

شهداء األقصى

شهداء األقصى

شهداء األقصى

شهداء األقصى

شهداء األقصى

شهداء األقصى

قلب

طوارئ

- اطفال١قسم 

طوارئ

عملیات

- اطفال١قسم 

- اطفال١قسم 

عنایة مركزة

طوارئ

3 المستوى

أدیب محمود محمد أبو صقر

إیهاب فتحي جمعة المعشر

عبد الرحمن ولید محمد عامر

عوض خلیل عوض البرس

خلیل أحمد محمود الدقران

إیاد محمد سالمة أبو شمه

خلیل أحمد محمود الدقران

عبد الكریم نصر خلیل الصالحي

خلیل أحمد محمود الدقران
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أمینة محمد كامل الدریملي
ایمان وائل فؤاد جابر

بتول محمود محمد ابو حجاج
بیان عبد المالك فرید مطر

دنیا مازن جمعة البنا
زینب عبد السالم محمود البیطار

كفایه جواد سعید مطر
منار حسن سعید هنیة

یاسمین أیمن فوزي حمید

أمینة محمد كامل الدریملي
ایمان وائل فؤاد جابر

بتول محمود محمد ابو حجاج
بیان عبد المالك فرید مطر

دنیا مازن جمعة البنا
زینب عبد السالم محمود البیطار

كفایه جواد سعید مطر
منار حسن سعید هنیة

یاسمین أیمن فوزي حمید

أروى أحمد جبر أبو مصبح
اسالم عبد اللطیف محمد ابو رخیه

االء سامي عادل ابو سویرح
ایه محمد أحمد العزایزه
بشرى سعدي خلیل ریان

تسنیم عیسى محمد ابو حلیمة
روال عزمي عبد القادر الحمالوي
سها عبد الرحمن انور ابو جمیزه
سوسن سالم سلیمان ابو صواوین

أروى أحمد جبر أبو مصبح
اسالم عبد اللطیف محمد ابو رخیه

االء سامي عادل ابو سویرح
ایه محمد أحمد العزایزه
بشرى سعدي خلیل ریان

تسنیم عیسى محمد ابو حلیمة
روال عزمي عبد القادر الحمالوي
سها عبد الرحمن انور ابو جمیزه
سوسن سالم سلیمان ابو صواوین

اسراء خلیل جمعه ابوسلمیة
تسنیم محمد سلیم القریناوي
كامله كامل عبد الكریم عبید
نسمه زیاد عبداهللا عبد الجواد

اسراء خلیل جمعه ابوسلمیة
تسنیم محمد سلیم القریناوي
كامله كامل عبد الكریم عبید
نسمه زیاد عبداهللا عبد الجواد

أحالم نایف سلیمان الشاوي
ایه سعید مسعود زعرب
دیانا اشرف عوض بربخ
مدلین ماجد زاید ابو رزق

هبة اهللا فوزي عبد الكریم الفرع
هدى صابر عبداهللا ابو عمرة

أحالم نایف سلیمان الشاوي
ایه سعید مسعود زعرب
دیانا اشرف عوض بربخ
مدلین ماجد زاید ابو رزق

هبة اهللا فوزي عبد الكریم الفرع
هدى صابر عبداهللا ابو عمرة

االء حابس محمد ابو دعیج
سهام جمعه أحمد عابد

هنادي عطا ابراهیم العریني
وفاء ابراهیم یوسف شاهین
وفاء عمر خمیس جابر

والء خالد عبد الرحیم احمد
یاسمین سعداهللا فارس الطناني

االء حابس محمد ابو دعیج
سهام جمعه أحمد عابد

هنادي عطا ابراهیم العریني
وفاء ابراهیم یوسف شاهین
وفاء عمر خمیس جابر

والء خالد عبد الرحیم احمد
یاسمین سعداهللا فارس الطناني

اسراء عبد السالم مصباح قاسم
اماني علي خلیل عدوان

امیره عبد الرازق عبداهللا ابو مهادي
دعاء عادل عبد اهللا قمر
ساره نزار جمعة طنطیش

صابرین مجدي فایق محسن
منار محمد سالم جبر

میادة مروان ذیب الكفارنه

اسراء عبد السالم مصباح قاسم
اماني علي خلیل عدوان

امیره عبد الرازق عبداهللا ابو مهادي
دعاء عادل عبد اهللا قمر
ساره نزار جمعة طنطیش

صابرین مجدي فایق محسن
منار محمد سالم جبر

میادة مروان ذیب الكفارنه

اسراء سمیر محمد الحواجرى
اسماء محمد عبد الرؤوف المبحوح

االء ایاد عاشور عوده
ختام جهاد عبد الساتر زیادة

سندس عبد الناصر محمود بدر
عبیر علي أحمد السلطان
مریم عادل عبداهللا محسن

مریم غازي عبد القادر نصار
نهال تیسیر حسن شبات

اسراء سمیر محمد الحواجرى
اسماء محمد عبد الرؤوف المبحوح

االء ایاد عاشور عوده
ختام جهاد عبد الساتر زیادة

سندس عبد الناصر محمود بدر
عبیر علي أحمد السلطان
مریم عادل عبداهللا محسن

مریم غازي عبد القادر نصار
نهال تیسیر حسن شبات

ایمان محمد عبد القادر الحاج
بیان جمال محمد ابوعامر
تحریر یحیى محمد قشطه
حنین محمد طه الرنتیسي
سماح فرید شوقي ماضي

سمیره مجدي عبد الرزاق الدغمه
هند محمد محمود النجار
هیا محمد سالم طبش

ایمان محمد عبد القادر الحاج
بیان جمال محمد ابوعامر
تحریر یحیى محمد قشطه
حنین محمد طه الرنتیسي
سماح فرید شوقي ماضي

سمیره مجدي عبد الرزاق الدغمه
هند محمد محمود النجار
هیا محمد سالم طبش

مجمع الشفاء الطبي

الطب النفسي

شهداء األقصى

عیادة الزوایدة للنفسیة

شهداء األقصى

عیادة الزوایدة للنفسیة

عیادة خانیونس للنفسیة - جاسر

مجمع ناصر الطبي

األندونیسي

عیادة ابوشباك

عیادة ابوشباك

مجمع الشفاء الطبي

الطب النفسي

مجمع الشفاء الطبي

األوروبي

عیادة خانیونس للنفسیة - جاسر

جراحة حریم

قسم حریم - طب نفسي

جراحة حریم

جمعیات

جراحة حریم

قسم حریم - طب نفسي

عیادة نفسیة

باطنة حریم

جراحة حریم

قسم حریم - طب نفسي

قسم حریم - طب نفسي

عظام حریم

قسم حریم - طب نفسي

باطنة حریم

جراحة حریم

عیادة نفسیة

4 ٢٠١٧/٢٠١٦ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي المستوى

رحمة جواد إبراهیم الشاویش

ختام محمد أحمد الشیخ علي

أحمد سلیمان محمد أحمد

نظمیة عبد المجید سلمان أبو سنیدة

أحمد سلیمان محمد أحمد

نظمیة عبد المجید سلمان أبو سنیدة

ختام یونس أحمد أبو لبدة

دعاء محمد أحمد بشیر

عبد المنعم خلیل إبراهیم حمودة

عفاف إسماعیل محمود أبو قمر

عفاف إسماعیل محمود أبو قمر

عبد المنعم خلیل إبراهیم حمودة

ختام محمد أحمد الشیخ علي

رحمة جواد إبراهیم الشاویش

نضال موسى عواد زعرب

ختام یونس أحمد أبو لبدة
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ایمان نمر حسن ابو نمر
ایناس مسعد محمود ابو طبنجه

دعاء حسین علي اقدیح
ریهام ناصر حسین شراب
عبیر خیري توفیق شعت

لینا عبد الرحمن ابراهیم ابو عنزه
نشأت محمد حسین سویدان
هیالنا خلیل نصر دراز

ایمان خالد اسماعیل طبش
ایمان نمر حسن ابو نمر

ایناس مسعد محمود ابو طبنجه
دعاء حسین علي اقدیح

ریهام ناصر حسین شراب
عبیر خیري توفیق شعت

لینا عبد الرحمن ابراهیم ابو عنزه
نشأت محمد حسین سویدان
هیالنا خلیل نصر دراز

اسراء عبد القادر حسن فنون
اكابر عمر ذیب جنید

ایمان تیسیر عوض اهللا العمصي
دعاء عمر رشید النمر

صبحیه سعید محمود دلول
فاطمه عبد الفتاح حسن صافي

منار عمر سعید حسونة
هبه صالح أحمد صالح
یاسمین ربیع محمد فرینه

اسراء عبد القادر حسن فنون
اكابر عمر ذیب جنید

ایمان تیسیر عوض اهللا العمصي
دعاء عمر رشید النمر

صبحیه سعید محمود دلول
فاطمه عبد الفتاح حسن صافي

منار عمر سعید حسونة
هبه صالح أحمد صالح
یاسمین ربیع محمد فرینه

أحمد عاطف حسن شاهین
بكر اسماعیل یونس الحطاب
حسین وائل حسین الزعانین
خالد عمر عودة الحناوي

عبد الرحمن عمر دیب الكفارنه
ماهر یوسف محمد النجار
محمد صابر حسن مصطفى
محمدنجیب أمین علیان كرت
محمود عاطف حسن شاهین
یاسر حسام وصفي حرارة

أحمد عاطف حسن شاهین
بكر اسماعیل یونس الحطاب
حسین وائل حسین الزعانین
خالد عمر عودة الحناوي

عبد الرحمن عمر دیب الكفارنه
ماهر یوسف محمد النجار
محمد صابر حسن مصطفى
محمدنجیب أمین علیان كرت
محمود عاطف حسن شاهین
یاسر حسام وصفي حرارة

أحمد بشیر عودة ابو صفیه
أحمد صفوان رجب ابوعیطة

أحمد ماجد مراد مطر
اسعد أیمن اسعد القصاص
انس محمد ابراهیم حسونة
حسام محمد رامز البنا

حمزه سلیم جبر ابو علبه
محمد عامر زكي جنید

محمدخمیس حازم محمدخمیس بدریه
محمود محمد علي ابوطویلة

مصطفى  محمود  اسعد الددة

أحمد بشیر عودة ابو صفیه
أحمد صفوان رجب ابوعیطة

أحمد ماجد مراد مطر
اسعد أیمن اسعد القصاص
انس محمد ابراهیم حسونة
حسام محمد رامز البنا

حمزه سلیم جبر ابو علبه
محمد عامر زكي جنید

محمدخمیس حازم محمدخمیس بدریه
محمود محمد علي ابوطویلة

مصطفى  محمود  اسعد الددة

أحمد ماهر عبداهللا حماد
حسام ایاد عبد الحمید ابو تایه
حسن یحیى حسن منصور
حمدي زهیر اسماعیل خلیل

عبداهللا محمود عمر ابو عاصي
محمد حسن اسماعیل رضوان
محمد فوزي شعبان سعید زیاره

محمد مازن محمد سمور
محمود نعیم محمود عماد

مصطفى صالح محمد سماره

أحمد ماهر عبداهللا حماد
حسام ایاد عبد الحمید ابو تایه
حسن یحیى حسن منصور
حمدي زهیر اسماعیل خلیل

عبداهللا محمود عمر ابو عاصي
محمد حسن اسماعیل رضوان
محمد فوزي شعبان سعید زیاره

محمد مازن محمد سمور
محمود نعیم محمود عماد

مصطفى صالح محمد سماره

أحمد سعداهللا فارس الطناني
ابراهیم مصباح دیب دلول

احمد كریم عادل محمد صوان
اسحق سلمان یعقوب شریر

انس علي دیاب الهبیل
خلدون عمر خالد مصلح

عید اسماعیل محمد الجیش
محمد جمال عبد الغني ابو حسان

هناد عبدالحمید محمد فودة

أحمد سعداهللا فارس الطناني
ابراهیم مصباح دیب دلول

احمد كریم عادل محمد صوان
اسحق سلمان یعقوب شریر

انس علي دیاب الهبیل
خلدون عمر خالد مصلح

عید اسماعیل محمد الجیش
محمد جمال عبد الغني ابو حسان

هناد عبدالحمید محمد فودة

ایاد محمد حسن ابو هده
حسام حلمي محمود ابو ربیع
رامي مجدي سعد العثامنه

عبد الرحیم محمد عبد الحمید ضاهر
علي محمد علي القزاز

عودة شحده عودة الزهیري
مؤمن عماد أحمد شتات
محمد رأفت محمود المقید

ایاد محمد حسن ابو هده
حسام حلمي محمود ابو ربیع
رامي مجدي سعد العثامنه

عبد الرحیم محمد عبد الحمید ضاهر
علي محمد علي القزاز

عودة شحده عودة الزهیري
مؤمن عماد أحمد شتات
محمد رأفت محمود المقید

عیادة خانیونس للنفسیة - جاسر

األوروبي

مجمع الشفاء الطبي

الطب النفسي

الطب النفسي

األندونیسي

األندونیسي

الطب النفسي

الطب النفسي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

الطب النفسي

مجمع الشفاء الطبي

الطب النفسي

عیادة نفسیة

جراحة حریم

باطنة حریم

قسم حریم - طب نفسي

قسم رجال - طب نفسي

جراحة رجال

جراحة رجال

قسم رجال - طب نفسي

قسم رجال - طب نفسي

جراحة رجال

جراحة رجال

قسم رجال - طب نفسي

عظام رجال

قسم رجال - طب نفسي

4 المستوى

ختام یونس أحمد أبو لبدة

نضال موسى عواد زعرب

رحمة جواد إبراهیم الشاویش

ختام محمد أحمد الشیخ علي

أسامة جبر خمیس عماد

نعیم شعبان محمد الكریري

نعیم شعبان محمد الكریري

أسامة جبر خمیس عماد

أسامة جبر خمیس عماد

أحمد ناهض محمود عجور

أحمد ناهض محمود عجور

هاني سلطان رمیح الوحیدي

عبد المنعم خلیل إبراهیم حمودة

هاني سلطان رمیح الوحیدي
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أحمد جمیل فضل الترك
أحمد سلیمان عبد نصراهللا
ابراهیم خالد ابراهیم حسنین
سعید خالد سعید یاسین

عبد اهللا محمد عبداهللا الصیفي
فادي  سامي  یوسف الخضري
محمد بشیر عودة ابو صفیه
محمد حسن حسین المشهراوي
محمد فضل عبد القادر بركات

محمد نبیل درویش الدیب

أحمد جمیل فضل الترك
أحمد سلیمان عبد نصراهللا
ابراهیم خالد ابراهیم حسنین
سعید خالد سعید یاسین

عبد اهللا محمد عبداهللا الصیفي
فادي  سامي  یوسف الخضري
محمد بشیر عودة ابو صفیه
محمد حسن حسین المشهراوي
محمد فضل عبد القادر بركات

محمد نبیل درویش الدیب

أحمد عبد السمیع محمود المصري
براء محمود عبد اهللا الفي
طارق زیاد محمد خطاب

عمر أحمد سلیمان ابوسبیتان
مصعب ماجد حمدي السوسي
هاني حسن حمد اهللا عوض

أحمد عبد السمیع محمود المصري
براء محمود عبد اهللا الفي
طارق زیاد محمد خطاب

عمر أحمد سلیمان ابوسبیتان
مصعب ماجد حمدي السوسي
هاني حسن حمد اهللا عوض

أحمد محمد أحمد ثابت
ابراهیم خلیل محمد الشیخ علي
رامي شحده عبد العزیز درویش

محمد طلعت عبد العزیز عبد العال
محمد فوزي أحمد جاداهللا
محمد منیر خمیس یحیي

محمود محمد محمود العفش

أحمد محمد أحمد ثابت
ابراهیم خلیل محمد الشیخ علي
رامي شحده عبد العزیز درویش

محمد طلعت عبد العزیز عبد العال
محمد فوزي أحمد جاداهللا
محمد منیر خمیس یحیي

محمود محمد محمود العفش

أحمد خلیل أحمد ابوداود
أحمد مسعد سالم الشریحي
خلیل صالح ابراهیم علیان

سلیمان توفیق سلیمان التلباني
شهیر عدنان مصطفى العقاد
محمد ابراهیم خلیل النقله
محمد باسم مصطفى احمد
محمد جمال سلیمان الشواف
محمد حسن محمد زقوت

محمد رجاء یونس أبو عزب
محمد صبحي ربیع الحاج

محمد عاطف حامد ابوعامر
یوسف أحمد محمود الزریعي

أحمد خلیل أحمد ابوداود
أحمد مسعد سالم الشریحي

سلیمان توفیق سلیمان التلباني
شهیر عدنان مصطفى العقاد
محمد ابراهیم خلیل النقله
محمد باسم مصطفى احمد
محمد جمال سلیمان الشواف
محمد حسن محمد زقوت

محمد رجاء یونس أبو عزب
محمد صبحي ربیع الحاج

محمد عاطف حامد ابوعامر
یوسف أحمد محمود الزریعي

أنس محمد خمیس الشمباري
باسم زكریا سالمه الكفارنه
عدنان عنان عدنان العطار
عماد الدین فؤاد أحمد المجبر
محمود ضرغام محمد ابوهربید
محمود یعقوب علي الحرثاني

مهند یوسف حافظ جنید

أنس محمد خمیس الشمباري
باسم زكریا سالمه الكفارنه
عدنان عنان عدنان العطار
عماد الدین فؤاد أحمد المجبر
محمود ضرغام محمد ابوهربید
محمود یعقوب علي الحرثاني

مهند یوسف حافظ جنید

أحمد عكرم أحمد العفیفي
الهیثم محمد ابراهیم خلیفه

بالل محي الدین محمد الصعیدي
عمر كمال مطلق الداهودي
محمد علي محمد البطران
محمد ناصر رجب زینو

معاذ محمد محمد الشیخ علي
نور الدین عبد الكریم برهم قشطه

یاسر دیاب عوض عوض

أحمد عكرم أحمد العفیفي
الهیثم محمد ابراهیم خلیفه

بالل محي الدین محمد الصعیدي
عمر كمال مطلق الداهودي
محمد علي محمد البطران
محمد ناصر رجب زینو

معاذ محمد محمد الشیخ علي
نور الدین عبد الكریم برهم قشطه

یاسر دیاب عوض عوض

الطب النفسي

مجمع الشفاء الطبي

عیادة رفح للنفسیة

األوروبي

عیادة الزوایدة للنفسیة

شهداء األقصى

برنامج غزة للصحة النفسیة-دیر البلح

شهداء األقصى

عیادة ابوشباك

األندونیسي

األوروبي

عیادة رفح للنفسیة

قسم رجال - طب نفسي

جراحة رجال

قسم رجال - طب نفسي

جراحة رجال

قسم رجال - طب نفسي

جراحة رجال

قسم رجال - طب نفسي

جراحة رجال

قسم رجال - طب نفسي

جراحة رجال

جراحة رجال

قسم رجال - طب نفسي

4 المستوى

هاني سلطان رمیح الوحیدي

أحمد ناهض محمود عجور

أیمن محمد سعود الغوطي

نضال موسى عواد زعرب

حسن محمد حسن أبو رحمة

أحمد علي محمد الشاعر

أیمن محمد سعود الغوطي

أحمد سلیمان محمد أحمد

محمد رفیق حسین طافش

نعیم شعبان محمد الكریري

أحمد سالم حافظ أبو عدوان

أیمن محمد سعود الغوطي
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صباحي  صباحي  صباحي  

آیات دیب شفیق كحیل
أحمد ابراهیم مصطفى وافي

أحمد عبد الكریم یوسف ابو علبه
أحمد فوزي أحمد جاداهللا

أحمد محمود عبد الرؤوف قعدان
أحمد مصطفى أحمد العواوده

أحمد موسى عبد ربه الحاج یوسف
ابتهاج سامي حلمي صیام
اسامة یونس یوسف البیومي
اسامه محمد جمعه النمس

اسماء أحمد عیاده سالم داود
اسماء حسن محمد ابو معروف
اسماء عبد الرحیم عید ابو زور
اسماعیل محمد محمود معمر

اسماعیل محمود اسماعیل جرغون
االء كمال حمیدان البشیتي
العبد موسى العبد حجاج

اماني علي عبدالكریم السعیدني
ایمان رزق أحمد عدوان

ایه عبد الكریم جمعه ابو سنیمه
بسمه خالد محمد زعرب

بالل فتحي صبحي الحاج احمد
حسام محمد حسن شامیة
حسن قاسم شحادة قاسم

حمزه جمعه عبد اهللا ابوعواد
حنین سمیر محمد الحواجري
خالد جهاد عودة ابو عكر
خلیل سمیر حسن عوض

دعاء ابراهیم صالح الشحري
دعاء بسام عبد ربه المجدالوي

دالل أسعد ولید الدده
رائد محمود موسى ابو شحادة

رانیه نعیم عیسى الشیخ
رنا علي محمد خلیل

رنین اعتماد رامز طافش

روزیان محمد سالم مصباح ابو حویله
سالي احمید حمد النحال
سعید محمد سعید ناجي
سلیم وائل سلیم ابو خاطر
شادي عالء زهیر خلیفه

شروق محمود عطیه قشطه
صفا عاصم شحادة حسونة
صفاء زیاد جمعه ابو عقل

طارق  زیاد  مصطفى دهمان
عبد الرحیم أحمد محمود اللوح

عبد القادر محمود عبد القادر ابو قمر
عبد الكریم ابراهیم محمد بركات

عبد الكریم قاسم عبد العزیز ابو شنب
عبیر  حسن  محمود الكحلوت

عثمان أحمد علي الشیاح
عز الدین بكر سامي ابو صفیه
عز الدین جمال محمد ابووردة
علي سعدي صالح الدربي
علي طعمه علي الطبجي

عمر نظمي عبد السالم المصري
عیسى جاسر سعید حموده
غدیر أحمد محمد حسونة
فاطمه عادل عبد اهللا قمر

كرم  اط  طه  اود
مجدي موسى قاعود ابوجاموس
محمد أحمد مصطفى القدیري
محمد أمجد محمود أبو الجبین

محمد اسماعیل محي الدین الزیان
محمد جمال یوسف الشیاح
محمد سمیر خمیس زعرب

محمد عبد المهدي رضوان الخالدي
محمد كمال عبد الفتاح ابو شمله
محمد محمد سعید الحاج اربعه

محمد نبیل فرج صهیون
محمد هاشم عبد القادر ابو هاشم
محمود عبدالرحمن محمود العفش

مریم عادل هاشم ابو ریالة
مصباح محمد مصباح الزیان

مهند عصام محمود حمدان
نادر اكرم ابراهیم حماد

نبیلة ایاد مرزیق ابو نصر
نهاد  زیاد  صالح الصیفي

نوره سمیر عبد الحمید ابو سویرح
هدى صبحي رشید الیازجي
یاسمین صامد رمضان زید

٢٠١٧/٢٠١٦ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي المستوى


