
29.6.2019-4.7.201929.6.2019-4.7.201929.6.2019-4.7.201929.6.2019-4.7.201929.6.2019-4.7.2019
أطفال ناصر ماطفال النصر  3 ماطفال النصر  2 مطوارئ جراحة الشفاء ماطفال النصر  1 م
ھاشم عبد هللا ابو نمر حماد یوسف صیام محمد مازن شھابمحمود محمد ابو الخیرعوض خلیل جحجوح
محمد ماھر عابدعبد السالم حسین ابو وردةمحمود فایق غبن ھاني حمدي الحالقاحمد زھیر الزیان 
محمود محمد صالحة یوسف أكرم معروفبراء عالء العطار صھیب احمد الدایةاسامھ احمد الحجار 

على حسن ابو ھالل محمد خالد حالوهمؤمن عوني العاوور عمر منیر مسعودعمر فوزي الشندغلي 
أحمد ھشام ضھیرمعتز ماجد المناصرةیحیى محمد شھابمحمد ناھض الخالديمحمود نھاد البردویل 
أحمد عواد أبو عمرةمصعب رمضان یونسعمرو أدیب سمارةكمال ماھر ابو سلطان أكرم الدردساوي
محمد سلمان أبو عمرةتامر فرج المغني یوسف جبر أبو زعیتراسامھ عصام حمیدة بكر محمود الجد

أیسر عدنان شعتمحمود حسني ابو عیطة عبدالكریم أنور السایسمحمدموسى الھبیل علي یوسف محمد عید
مصعب سالمة أبو عزیزمحمد سامي مھنا 

نضال زعربرمضان یونس محمد الناجي خالد رضوان طارق االستاز 
6.7.2019-11.7.20196.7.2019-11.7.20196.7.2019-11.7.20196.7.2019-11.7.20196.7.2019-11.7.2019
طوارئ + قلب مجمع ناصر ناصر م طوارئ باطنة الشفاء مطوارئ جراحة الشفاء صباحياطفال النصر  1 مطوارئ جراحة الشفاء م
ھاشم عبد هللا ابو نمر عبد السالم حسین ابو وردةیوسف جبر أبو زعیترمحمود محمد ابو الخیرعوض خلیل جحجوح
أحمد ھشام ضھیریوسف أكرم معروفعبدالكریم أنور السایسصھیب احمد الدایةعمر فوزي الشندغلي 
أحمد عواد أبو عمرةمحمد خالد حالوهمحمد مازن شھابمحمد ناھض الخالديعمرو أدیب سمارة

محمد سلمان أبو عمرةمحمود حسني ابو عیطة براء عالء العطار كمال ماھر ابو سلطان مصعب رمضان یونس
أیسر عدنان شعتحماد یوسف صیام محمدموسى الھبیل محمد ماھر عابد
محمد ماھر عابدعبدالرازق خالد لبداسامھ عصام حمیدة احمد محمد عكاشھ
على حسن ابو ھالل تامر فرج المغني عمر منیر مسعودمؤمن عبد حبوش
مصعب سالمة أبو عزیزعبد الرحمن أبو ریالةھاني حمدي الحالقأكرم الدردساوي

سمیر صالح بارودمحمد سامي مھنا علي یوسف محمد عید

زید ابو طعیمة علي ابو صفیة عماد جبریاسر الزیناتي خالد رضوان 

تمریض صحة األطفال والیافعین - عملي تجسیر مسائي 



29.6.2019-4.7.201929.6.2019-4.7.201929.6.2019-4.7.2019
طوارئ جراحة  الشفاء الطبي صباحي قلب مجمع الشفاء الطبي مطوارئ باطنة الشفاء م

ھدى جھاد الخطیب اماني جمال سویلممھا ریاض ضبان 
ھال نصري عاشور سندس سعید عبد هللا (تعویض 4 أیام)وصال ناجح الشریف 

اسالم سمیر الطاش ھالة عطیھ خلیل وعد بھجت ابو سویرح 
وسام فرید ابو الروس انتصار عطا هللا شتاتنداء اكرم المصري 
امال ابراھیم الشرافياملین محمد المبحوحدیانا وداد الحناوي 
سوزان سلیمان شحادةابتھال محمود الشرافي فاتن یوسف الكفارنھ
شوق اسحاق موددھبھ كمال أحمد شقلیھ
جنات عادل ابو جامع اھداء منصور أبو زینة
سماح عدنان ابو ھاشم دالل ماجد الحلو

علي أبو صفیةنادر المقیدعماد جبر 
6.7.2019-11.7.20196.7.2019-11.7.20196.7.2019-11.7.2019
اطفال النصر  3 ماطفال النصر  2 ماطفال النصر  2 صباحي 

وسام فرید ابو الروس اماني جمال سویلممھا ریاض ضبان 
امال ابراھیم الشرافيسماح عدنان ابو ھاشم وصال ناجح الشریف 

ھدى جھاد الخطیب ھالة عطیھ خلیل وعد بھجت ابو سویرح 
خصال خمیس الدنانتصار عطا هللا شتاتنداء اكرم المصري 
ھال نصري عاشور املین محمد المبحوحدیانا وداد الحناوي 
اسالم سمیر الطاش ابتھال محمود الشرافي فاتن یوسف الكفارنھ
ھبھ كمال أحمد شقلیھشوق اسحاق مودداھداء منصور أبو زینة

تم تبلیغھارانیة عاشور الفراجنات عادل ابو جامع 
سوزان سلیمان شحادة

عصام االستاز منى حلس محمد الناجي 

تمریض صحة األطفال والیافعین - عملي تجسیر مسائي 


