
عیادة شھداء خانیونس عیادة شھداء خانیونس عیادة النصیرات الوكالةعیادة النصیرات الوكالةعیادة شھداء جبالیا الحكومیةعیادة الرمال الوكالة عیادة الرمال الوكالة 
17.9--23.10.201929.10--11.12.201929.10--11.12.201917.9--23.10.201929.10--11.12.201917.9--23.10.201929.10--11.12.2019

ابراھیم أحمد ابو زرقهاسماعیل محمد معمرأحمد ریاض عیدعائد سامي  النملهعبد هللا علي ابو ناموساحمد عیسى نعیم العموديرائد عوني  السلطان
اسامة ریاض  صیامعبدالرحیم زیاده صیامابراھیم عطا  حمدان عبدالحمید سامي كلوبهیثم محمد بدرراني زاھر محمد ابوبكرمحمد اكرم عرب

انس اكرم  اسعدمحمد ابراھیم الشوافحمزة علي ابو شكیانمحمد سامي الصالحيعید عبد الرحمن أبو سریھرمضان حسام  ابو الطیفمحمود عمر مسعود

حسین سامي االسطلمحمود فتحي ربیعزكریا سمیر ابو عریبانمحمد كمال لصوريمحمد یوسف عادل غبنعبد الرحمن ندیر  صمددیب محمد  ضمیده

ساھر منیر ابو نمرأحمد الشوبكيمحمد ادھم سھیل مزیدمحمد نصرجادهللامحمود فایز محمد غبنعبدهللا ریاض  ساكننھاد بشار مسعود

محمد حیدر حمادمحمد سلیمان الشوافإبراھیم خالد البحیصيوسام محمد ربیع البازعزالدین مصطفى الزعانینمحمد یوسف  جبریلیوسف عاطف شاھین

محمد عمر عبدو البنامحمد سلمان أبو عامرأحمد عبدالكریم عطاهللابهاء خالد تایهشادي ریحان

حمزه جمعه  ابوعواد

وائل عبد الهاديوائل عبد الهادياسامة عماداسامة عمادهاني الوحیديخالد عودةخالد عودة

مالحظة التدریب في العیادات سیكون لمدة 6 اسابیع  عن مادتي صحة المجتمع والوالدة 
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عیادة شھداء جبالیا الحكومیةعیادة شھداء الرمال الحكومیة عیادة شھداء الرمال الحكومیة عیادة رفح الوكالة عیادة رفح الوكالة عیادة شھداءدیر البلح الحكومیة عیادة شھداء بني سھیال 
29.10--11.12.201917.9--23.10.201917.9--23.10.201929.10--11.12.201917.9--23.10.201929.10--11.12.201917.9--23.10.2019

رزق زیاد  السیدخالد عبد الرحیم السیداحمد فضل  صالحأحمد حسین الشاعربھاء نمر الجعیديأحمد فریح  ابو مزیدأحمد عبد الرحمن صادق
صالح یوسف الجمل سعید محمد الجدیانجمال ابراھیم  السویطيأحمد خالد الصعیديسلیم وائل  ابو خاطرسامر جبر سالم السعودعمر غسان عید االغا

عبد هللا حسن دلولشعبان ماھر مقبلعمر حازم  الثالثینيشادي أحمد العكرعبد هللا عطا ابوعیاشمنصور عماد أحمد بركةفراس رزق جرغون
وان محمد معین العربیدطارق شاھر  شماليمسعود اسعد  عكیلةعبد هللا أیمن العفیفيمحمد أحمد شیخ العیدیحیى خالد یحیى ابو زایدلؤي أحمد شھ

حسام حسن جنیدعامر عماد الھبیلیوسف ماھر  حمودهمؤمن أیمنالشافعيمحمود جالل  الشاعریوسف أیمن عزارهلؤي نبیل اسعید العقاد
قصي حسام المقیدمحمد طاھر السرحيماهر محمد الشریف مؤمن موسى عابدینمحمد عبد الحكیم صیامموسى ناصر زمرمصطفى محمد اصلیح

شادي كتیعمؤمن یونس ابو القمبزمحمد عدنان جحامحمد سفیان السبعأحمد سلیمان الغوطيعبد الرحمن ابو غزة اسماعیل محمود جرغون
أحمد عوض العطارعبد الرحمن  أبو معمرمعاذ أحمد ابو عمرة محمد اسماعیل 

هاني الوحیدىنبیل حمیدنبیل حمیدایمن الغوطيایمن الغوطيحسن ابو رحمةحسن ابو رحمة
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عیادة شھداء جبالیا الحكومیة


