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باطنة حریم م االندونیسي جراحة حریم م االوروبي باطنة حریم م االوروبي باطنة حریم م ناصر جراحة حریم م االقصى باطنة حریم م االقصى 
17.9--23.10.201917.9--23.10.201917.9--23.10.201917.9--23.10.201917.9--23.10.201917.9--23.10.2019
شیماء شاھر  یاغينعمھ صالح  الجعیديشیماء اكرم  ابو حیھشذى محمد  فسیفسرشا محمد حسن ابو قطھھبھ طالل عامر االخرس
رنین عبد العزیز عبد النبيروزان تیسیر  ابو سنجرعال اشرف  الجملأسماء سعید  العموراسماء حسین أحمد سالمةمنار نافذ محمود الصعیدي
ھدیل ماھر  المبحوحایھ أحمد  شیخ العیداسیل خالد  ابوماضيفداء حماد  ابو الفیتھایمان انور عبداللطیف قوشدینا صالح جمعھ درویش
امل أحمد  المصريشھد عاطف سعدي الشاعرحبیبة زیاد محمد قشطةفداء جمعة دیاب ابو عودهدعاء یوسف محمد ابو غرابةایھ فضل یونس سعیفان
امنھ عبد الحكیم  المطوقلیلى ناظم خلیل اللوقھأماني بسام حسن عیسىندى أحمد سعید صافيلولو جمیل النباھیندینا انور عایش مسمح
سجود نادي  معروفحنین محمد جمیل العمودينسمھ أیمن  عاشورایات محمد  صافيیاسمین كمال عیدغالیة غالب جبر ابو خالد
شیماء فضل ابو جاسرسجى تحسین  ابو طھسندس رفعت  الشاعرروان ھشام  الفرارنا عبد الحمید الزریعيروان ایاد سعید ابو صعیلیك
تمام اشرف  صالحروزا جمال عید عوبلآیة وائل حمودةمجدولین جمیل أبو یوسفھناء انور ابو عدواناسالم سلیمان عطا ابوجریر
رنا زیاد  ابو شعرعال علي  ابو شمالھامل ناصر  ابو عویضفلھ ماھر حامد الحولي

التدریب (األربعاء والخمیس)التدریب (األربعاء والخمیس)التدریب (األربعاء والخمیس)
محمود سالم سایمان طبشادیب ابو صقر مریم التلباني كامل النباهین 

طالبات مستوى ثاني ثالثاء وأربعاء الفصل الدراسي االول 2020-2019



789101112
غزةغزةغزةغزةغزةشمال 

)عظام حریم  م الشفاءباطنة (ب) صدریة م الشفاء جراحة حریم م االندونیسي  مسائي )باطنة حریم م الشفاء ( مسائي قسم حریم م. الرنتیسي (م)جراحة حریم م الشفاء (
17.9--23.10.201917.9--23.10.201917.9--23.10.201917.9--23.10.201917.9--23.10.201917.9--23.10.2019
اسالم كامل حموده العایديرشا ماھر رمضان عزامفاتن محمد  المجدالويحنین محمد أبو الملشنسرین علي  الخطیبشیماء عبد الصمد  حمدان
فداء عماد محمد الشرباصيمریم سمیح محمد حمودهاسماء باسم نعیم النفارسجى سامي  مریشھالھ مروان  العمريھال نبیل حسن السحار

بسمة فضل عاشور عودهمھا خضر نمر دلولاصالھ محي الدین  المبیضریم حسني علي العجلھخدیجة علي  الطرشاويأمنھ مصطفى یحیى عسلیھ
لینھ عمر محمد االعرجامیرة باسل نمر ابو عليجنات نعیم سلمان بارودریم عطیھ رجب مقاطلما رمزي زھیر حسانعائشھ رمضان  معروف
أسماء أیمن شلداناھداء منصور  ابو زینھایناس شعبان  واديبھا نائل سامي البورنومنال العبد سالم الحرازینمرح فوزي محمد جابر
ضحى سلیمان داود طالببیان سمیر فوزي القصاصتقوى جھاد بخیتحنین فیصل صبحي اسلیمسندس باسم عطیھ الفيمریم عماد محمد ابو ندى

دعاء ناجي  كتوعبسمھ ادھم شكري الصعیديقمر امجد أحمد الدوشنور سعید  نوفلمروه مروان  زاید
سالي طالب أبو قینصندى محمد شعبان الشیخ خلیلتیجان مطاوع  بالطھنداء شكري حسن النجار
ھبھ سمیر رشید محمد

رمضان یونستسنیم البحیصيعوني ابو عبدو صفاء الكحلوت دعاء بشیربسام الكحلوت 

طالبات مستوى ثاني ثالثاء وأربعاء الفصل الدراسي االول 2020-2019


