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)جراحة رجال م االقصى  مسائي )باطنة رجال م ناصر باطنة رجال م االقصى ( مسائي جراحة رجال م االندونیسي (م)جراحة رجال م االوروبي جراحة رجال م ناصر (
14.9--20.10.201914.9--20.10.201914.9--20.10.201914.9--20.10.201914.9--20.10.201914.9--20.10.2019
عبد الرحمن سمحان  رویشداسالم خلیل حسین عبد العالحسن تیسیر محمد مصرانأحمد اسامھ محمد ابو موسىنادر تامر طالل ابو خصیوانمحمد وائل خمیس الزغبي
محمد انور عبدهللا محیسنعبد الرحمن   ابومعمراسماعیل عبدهللا سحویلابراھیم عاطف  ابو مصطفىایوب انور خمیس سعداحمد محمد ابو صقر

محمد ولید خالد النمنمصالح أحمد محمد زعربعلي غسان محمد العبادلھكرم محمد أحمد ابو نمرمحمد خلیل  ابو طواحینھاحمد فؤاد عبد الرحمن حمام
یوسف اسعد سلمان ابو زعیترابراھیم عطا محمد جربوعأنس رمضان شحادة الخطیبلؤي اسماعیل العبد أبو لبدهبالل عدلي رزق البناعبد هللا ایاد عبدهللا الزوایده
احمد معین عبد الھادي جاسرمحمد یحیى حمد خفاجھخالد ایاد توفیق عبد الواحدمحمد ریاض مصطفى صادقمحمد یاسر محمود احمدغازي عالء الدین ابو جلمبو
صالح محمد صالح ابو ربیعھساھر حمدي حسین العمورأسامھ باسم موسى رضوانشاكر فضل هللا  ابو تیلخأحمد محمد محمود المغاريمحمود جمال الصالحات
احمد سالم عطیھ المدھوناسماعیل بكر محمد الدربيمھند عبد الرحمن  النعامي

یونس فتحي عبد دردونھ

عبد المنعم حمودةعلي الخطیب محمود حسنرأفت عیسى صابر البابا احمد اسماعیل 
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789101112
غزةغزةغزةغزةشمالشمال

باطنة رجال م الشفاء (م)باطنة رجال (ب)م الشفاءعظام  رجال م الشفاءباطنة رجال (ا)م الشفاءجراحة رجال م الشفاء (م)باطنة رجال م االندونیسي 
14.9--20.10.201914.9--20.10.201914.9--20.10.201914.9--20.10.201914.9--20.10.201914.9--20.10.2019
محمد رامي محمد بصلھیحیى محمد یحیى قوصھعبدالرحمن خالد  ابو شنبحسام محمود  ابو العونمحمد باسم محمد رضوانماھر رائد أحمد ریان

صالح الدین رائد  ابو دیھبراء نبیل محمد شیخھمحمد خالد منصور البطنیجيمحمد بسام اسماعیل الدوسمؤمن عادل محمد شریمطالل اسامھ طالل ریحان
احمد ماھر حلمي اشتیويمحمود مازن أحمد بدرهعلي سامي علي عیادحسن عدنان حسن عفانةموسى فایق حسن جنیدحكمت مؤید موسى الرضیع
أحمد سمیر غزالاحمد رفعت أحمد جودةسیف الدین منصور  حرارةاسامھ عائد علي ابو صفیھبشار فیصل دیب العطارباسل یحیى محمد  المرنخ
أحمد سلمان  عطاهللاوائل حاتم محمد خمیس بدریھمحمود أیمن مصلح الصیفياحمد عیسى دیاب الھبیلابراھیم محمد عبدهللا دھمانفارس محمد عطا ابو شنار
محمد جمعة سبع داودمحمد فایز عطایا صیاموسیم بسام  المجدالويیوسف سامي توفیق المدھونعبد الرحیم محمد  المدھونإبراھیم رمزي سامي شعبان
رزق بشیر زیاد كشكوعدنان نعیم یوسف المسحالعزالدین مصطفى  الزعانین

معاذ مرید أبو سمرة

یاسر المقادمةمحمد صقر علي ابو جلهوم أحمد عجورفخري اسماعیل مؤید الرن

طالب مستوى ثاني سبت واحد الفصل الدراسي االول 2020-2019


