
اطفال 1 م. النصر صعظام -مجمع ناصر (م)باطنة اطفال- األوروبي (م)عملیات الخدمة العامة (م)جراحة أطفال- مجمع الشفاء (م)تخصصات رجال(A) - الشفاء (ص)
11.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.2020

عمر محمد سالمھ ابو زورمحمد سالم محمد ابو سعادةمصطفى سمیر ابراھیم برھوممحمد أحمد محمد فرج الزعیممحمد نائل منصور طنبورهاسماعیل محمد مقداد
محمد یاسر عدنان  مرتجىخالد ولید خلیل ابو عنزهمحمد زارع ضیف هللا طافشحسن علي محمد ابو علبةمحمد كمال محمد الملفوحمحمد عاطف  احمد
حامد جباره ابراھیم شقلینایمن عبد الرحیم  یعقوبمحمد محمود محمد الماللحھمصعب مرعي أحمد ابو عربوسیم محمد سامي  العطارأحمد عطا رضوان

محمد أحمد كامل حدیدورامي رائد عبد قدیحمھند اسامھ ابو غالينعیم سالم نعیم العموديمحمد جواد حسین السحارسالم أیمن سالم ابو سلعھ
غسان رضوان علي العجلھایوب سلیمان  ابو مصطفىصالح أحمد زعربفھد حاتم بكر بالطھأحمد أیمن خلیل أحمدمحمد عبد القادر شاھین
عمر تیسیر علي الخطیبمحمد احمد االغارفعت موسى محمد منصورسعید محمد سلیمان شحادةوسام محمد أحمد الرحلعبد هللا محمود  الكفارنھ
محمود سعد الرضاوینجمال عواد أبو عزبمحمد خالد سلیمان النحالادھم ابراھیم حسان العرحاتم نافذ فلفلمحمد باسم محمد رضوان

محمد جمیل الشنطيصھیب أنور النمروطيمیسرة راغب المغاريحسان علي األشقرعبد الرحیم محمد المدھونیحیى محمد قوصھ
جاسر عبد الكریم  ابو محسنصالح الدین رائد  ابو دیھعبدالرحیم ظاھر خویطر

نھاد بشار مسعودعادل مروان ربحي المصري
أحمد عبدالكریم عطاهللاسماعیل محمد معمرمحمود فتحي ربیعمحمد یوسف كتوعمحمود عمر مسعودرائد عوني  السلطان

محمد معین العربیدأنس زیاد صادقأحمد الشوبكيجمال ابراھیم  السویطيدیب محمد  ضمیدهمحمد اكرم عرب
محمد القانوعسامر مباركحسام فروانة یاسر الزیناتى محمد مقاط علي ابو جلهوم 

تخصصات رجال(A) - الشفاء (ص)باطنة اطفال -م األوروبي (م)قلب -مجمع ناصر (م)حروق- مجمع الشفاء اطفال 1 الدرة صجراحة أطفال- مجمع الشفاء (م)
10.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.2020

عمر محمد سالمھ ابو زورمحمد سالم محمد ابو سعادةمصطفى سمیر ابراھیم برھوممحمد أحمد محمد فرج الزعیممحمد نائل منصور طنبورهاسماعیل محمد مقداد
محمد یاسر عدنان  مرتجىخالد ولید خلیل ابو عنزهمحمد زارع ضیف هللا طافشحسن علي محمد ابو علبةمحمد كمال محمد الملفوحمحمد عاطف  احمد
حامد جباره ابراھیم شقلینمحمد احمد االغامحمد محمود محمد الماللحھمصعب مرعي أحمد ابو عربوسیم محمد سامي  العطارأحمد عطا رضوان

محمد أحمد كامل حدیدوایمن عبد الرحیم  یعقوبمھند اسامھ ابو غالينعیم سالم نعیم العموديمحمد جواد حسین السحارسالم أیمن سالم ابو سلعھ
غسان رضوان علي العجلھرامي رائد عبد قدیحصالح أحمد زعربفھد حاتم بكر بالطھأحمد أیمن خلیل أحمدمحمد عبد القادر شاھین
عمر تیسیر علي الخطیبایوب سلیمان  ابو مصطفىرفعت موسى محمد منصورسعید محمد سلیمان شحادةوسام محمد أحمد الرحلعبد هللا محمود  الكفارنھ
محمود سعد الرضاوینجمال عواد أبو عزبمحمد خالد سلیمان النحالادھم ابراھیم حسان العرحاتم نافذ فلفلمحمد باسم محمد رضوان

محمد جمیل الشنطيصھیب أنور النمروطيمیسرة راغب المغاريحسان علي األشقرعبد الرحیم محمد  المدھونیحیى محمد قوصھ
جاسر عبد الكریم  ابو محسنصالح الدین رائد  ابو دیھعبدالرحیم ظاھر خویطر

أحمد عبد الرحمن صادقمحمد حیدر حماد
احمد عیسى نعیم العموديعمر غسان عید االغامحمد عمر عبدو البنامسعود اسعد  عكیلةحسین محمد النجاراحمد فضل  صالح
راني زاھر محمد ابوبكرمحمد سلمان أبو عامرحمزه جمعه  ابوعوادیوسف ماھر  حمودهبهاء خالد تایهعمر حازم  الثالثیني

علي ابو جلهوم محمد القاضي سامر منصورعلي ابو صفیة وجیه شحادةمحمد مقاط 
عملیات-مستشفى الشفاء (ص)قلب -مجمع ناصر صأورام رجال م. األوروبي (ص)اطفال النصر 1 صطوارئ جراحة- مجمع الشفاء ماطفال 1 الدرة ص
14.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.2020

عمر محمد سالمھ ابو زورمحمد سالم محمد ابو سعادةمصطفى سمیر ابراھیم برھوممحمد أحمد محمد فرج الزعیممحمد نائل منصور طنبورهاسماعیل محمد مقداد
محمد یاسر عدنان  مرتجىخالد ولید خلیل ابو عنزهمحمد زارع ضیف هللا طافشحسن علي محمد ابو علبةمحمد كمال محمد الملفوحمحمد عاطف  احمد
حامد جباره ابراھیم شقلینایمن عبد الرحیم  یعقوبمحمد محمود محمد الماللحھمصعب مرعي أحمد ابو عربوسیم محمد سامي  العطارأحمد عطا رضوان

محمد أحمد كامل حدیدورامي رائد عبد قدیحمھند اسامھ ابو غالينعیم سالم نعیم العموديمحمد جواد حسین السحارسالم أیمن سالم ابو سلعھ

جدول طالب المستوى الثالث یوم الثالثاء واالربعاء - الفصل الثاني 2020/2019



غسان رضوان علي العجلھایوب سلیمان  ابو مصطفىصالح أحمد زعربفھد حاتم بكر بالطھأحمد أیمن خلیل أحمدمحمد عبد القادر شاھین
عمر تیسیر علي الخطیبمحمد احمد االغارفعت موسى محمد منصورسعید محمد سلیمان شحادةوسام محمد أحمد الرحلعبد هللا محمود  الكفارنھ
محمود سعد الرضاوینجمال عواد أبو عزبمحمد خالد سلیمان النحالادھم ابراھیم حسان العرحاتم نافذ فلفلمحمد باسم محمد رضوان

محمد جمیل الشنطيصھیب أنور النمروطيمیسرة راغب المغاريصالح الدین رائد  ابو دیھعبد الرحیم محمد  المدھونیحیى محمد قوصھ
جاسر عبد الكریم  ابو محسنعبدالرحیم ظاھر خویطر

ساھر منیر ابو نمرحسین سامي االسطل
قصي حسام المقیداسامة ریاض  صیامسلیم وائل  ابو خاطرمحمود فایز محمد غبنعید عبد الرحمن أبو سریھعبد هللا علي ابو ناموس

صالح یوسف الجملانس اكرم  اسعدابراھیم أحمد ابو زرقهعزالدین مصطفى الزعانینمحمد یوسف عادل غبنهیثم محمد بدر
عالء رباح أحمد أحمدایهاب المعشرعبد اهللا مهدى خالد رضوان هاني سلیمان 
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اطفال- مستشفى األقصى مقلب - مستشفى األقصى كلیة صناعیة -مجمع ناصر(م)عملیات - مستشفى األقصى اطفال النصر 3 صحروق- مجمع الشفاء م 
11.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.202011.2-4.3.2020
خالد أحمد حمدان خطابسعید انور ابو طواحینھابراھیم حسام أحمد حمدانانس محمد اسماعیل عزارهأحمد عطا محمد رامي عبدهللا نسمان
محمد مھدي ابراھیم مزھرھیثم بسام یوسف ابو عیسىاسامھ خالد أحمد بریكھصالح عبدهللا ابو جلیلھابراھیم عبد الكریم بعلوشةمحمد ولید فوزي عزام

ھیثم علي محمد جودهزكریا یحیى یوسف جبراحمد أنور محمد ابو عبد هللاحمد عدنان احسان ایوبمحمد حماده دیاب الجمالمحمد ماجد أحمد المدھون
محمد ایاد عبد العزیز الحاجسامح محسن یوسف اسماعیلمصطفى محمد علوان النجريمحمد خالد محمود حمدایمن ایوب دیاب شویدحاحمد عبد الكریم قوتھ

احمد محمد  القریناويشادي بسام حسن شاھینبشار اكرم حسن الحالقموسى نعیم محمود راضىعمرو عمر عبد الطاللقھبالل محمود حسین الغلبان
أحمد خلیل سلیمان ابو سبیتانامجد عبدهللا صبره النویريعبد الرحیم عبدهللا  اللحامعیسى انور محمود راضيعماد الدین عبد القادر سموراسامھ محمد محمد العطار

صھیب محمد عبده ابو داللعالء ھاني وھدانوسام محمد الفيمحمد عبدالباسط قوشأحمد سامي كالبثائر غازي عبد الرحیم الدبش
سامح بن سعیدأحمد بشیر االستاذایاد سفیان مصباح عوادعمر حافظ فیاضمحمد زھیر العجرميعالء زكریا فیاض

بالل عدلي البناحسن محمد حربعصام أحمد جمعان حنیدقاسماعیل محمد أبو عجوة
شادي ریحان

محمد نصرجادهللاعائد سامي  النملهمحمد سلیمان الشوافمحمد سامي الصالحيأحمد عوض العطارحسام حسن جنید
وسام محمد ربیع البازموسى ناصر زمرمحمد ریاض صادقمحمد كمال الصوريیوسف عاطف شاھینشادي كتیع

محمود حسناحمد احمد وائل عبد الهادي عالء ریاح طارق األستاذعلي ابو صفیة 
كلیة صناعیة. األقصى (م )عملیات- مستشفى األقصى طوارئ -مجمع ناصر ماطفال - مستشفى األقصى مطوارئ جراحة- مجمع الشفاء (م)عملیات الخدمة العامة (م)

10.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202010.3-8.4.2020
سعید انور ابو طواحینھخالد أحمد حمدان خطابابراھیم حسام أحمد حمدانانس محمد اسماعیل عزارهأحمد عطا محمد رامي عبدهللا نسمان
ھیثم بسام یوسف ابو عیسىمحمد مھدي ابراھیم مزھراسامھ خالد أحمد بریكھصالح عبدهللا ابو جلیلھابراھیم عبد الكریم بعلوشةمحمد ولید فوزي عزام

زكریا یحیى یوسف جبرھیثم علي محمد جودهاحمد أنور محمد ابو عبد هللاحمد عدنان احسان ایوبمحمد حماده دیاب الجمالمحمد ماجد أحمد المدھون
سامح محسن یوسف اسماعیلمحمد ایاد عبد العزیز الحاجمصطفى محمد علوان النجريمحمد خالد محمود حمدایمن ایوب دیاب شویدحاحمد عبد الكریم قوتھ

شادي بسام حسن شاھیناحمد محمد  القریناويبشار اكرم حسن الحالقموسى نعیم محمود راضىعمرو عمر عبد الطاللقھبالل محمود حسین الغلبان
امجد عبدهللا صبره النویريأحمد خلیل سلیمان ابو سبیتانعبد الرحیم عبدهللا  اللحامعیسى انور محمود راضيعماد الدین عبد القادر سموراسامھ محمد محمد العطار

عالء ھاني وھدانصھیب محمد عبده ابو داللوسام محمد الفيمحمد عبدالباسط قوشأحمد سامي كالبثائر غازي عبد الرحیم الدبش
أحمد بشیر االستاذسامح بن سعیدایاد سفیان مصباح عوادعمر حافظ فیاضمحمد زھیر العجرميعالء زكریا فیاض

حسن محمد حرببالل عدلي البناعصام أحمد جمعان حنیدقاسماعیل محمد أبو عجوة
محمد خلیل أبو طواحینھ

منصور عماد أحمد بركةمعاذ أحمد ابو عمرةیوسف أیمن عزارهإبراھیم خالد البحیصيعبدهللا ریاض  ساكنرمضان حسام  ابو الطیف
عبد الرحمن ابو غزة عبدالحمید سامي كلوبمحمد ادھم سھیل مزید سعید محمد الجدیانمحمد یوسف  جبریلعبد الرحمن ندیر  صمد

محمود حسنعالء ریاح زید أبو طعیمةایاد ابو شما خالد رضوان یاسر الزیناتى 
تخصصات رجال  -م. الشفاء (ص)اطفال- مستشفى األقصى ماطفال- األوروبي (م)طوارئ- مستشفى األقصى معملیات الخدمة العامة (م)اطفال النصر 3 ص
14.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.202014.4-6.5.2020
خالد أحمد حمدان خطابسعید انور ابو طواحینھابراھیم حسام أحمد حمدانانس محمد اسماعیل عزارهأحمد عطا محمد رامي عبدهللا نسمان
محمد مھدي ابراھیم مزھرھیثم بسام یوسف ابو عیسىاسامھ خالد أحمد بریكھصالح عبدهللا ابو جلیلھابراھیم عبد الكریم بعلوشةمحمد ولید فوزي عزام

ھیثم علي محمد جودهزكریا یحیى یوسف جبراحمد أنور محمد ابو عبد هللاحمد عدنان احسان ایوبمحمد حماده دیاب الجمالمحمد ماجد أحمد المدھون
محمد ایاد عبد العزیز الحاجسامح محسن یوسف اسماعیلمصطفى محمد علوان النجريمحمد خالد محمود حمدایمن ایوب دیاب شویدحاحمد عبد الكریم قوتھ

جدول طالب المستوى الثالث یوم الثالثاء واالربعاء - الفصل الثاني 2020/2019



احمد محمد  القریناويشادي بسام حسن شاھینبشار اكرم حسن الحالقموسى نعیم محمود راضىعمرو عمر عبد الطاللقھبالل محمود حسین الغلبان
أحمد خلیل سلیمان ابو سبیتانامجد عبدهللا صبره النویريعبد الرحیم عبدهللا  اللحامعیسى انور محمود راضيعماد الدین عبد القادر سموراسامھ محمد محمد العطار

صھیب محمد عبده ابو داللعالء ھاني وھدانوسام محمد الفيمحمد عبدالباسط قوشأحمد سامي كالبثائر غازي عبد الرحیم الدبش
سامح بن سعیدأحمد بشیر االستاذایاد سفیان مصباح عوادعمر حافظ فیاضمحمد زھیر العجرميعالء زكریا فیاض

بالل عدلي البناحسن محمد حربعصام أحمد جمعان حنیدقاسماعیل محمد أبو عجوة
محمد خلیل أبو طواحینھ

أحمد فریح  ابو مزیدحمزة علي ابو شكیانأحمد ریاض عیدمحمد عدنان جحا
یحیى خالد یحیى ابو زایدسامر جبر سالم السعودزكریا سمیر ابو عریبانابراھیم عطا  حمدانأحمد حسین الشاعرعبد هللا حسن دلول

علي ابو جلهوم ایاد ابو شما أحمد الشریفخلیل الدقران یاسر الزیناتى محمد القانوع
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