
عیادة خانیونس للصحة النفسیة٣ عیادة الزوایدة للصحة النفسیة٢عیادة الصوراني للصحة النفسیة اربعاء + خمیسعیادة الصوراني للصحة النفسیة اربعاء + خمیسعیادة الصوراني للصحة النفسیة  اربعاء + خمیسعیادة أبو شباك للصحة النفسیة ٣عیادة أبو شباك للصحة النفسیة ٢عیادة أبو شباك فترة للصحة النفسیة ١
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آیة أبو سنیمةایھ نعیم محمد عابدأنھار وائل عبد الستار حمودهمرام ماھر زھیر البرسارة عبدالكریم صبحي قوتھأماني أحمد سالم السواركھاسیل شحده أحمد ناصرنداء رامي محمود ابو ریا
نور عبد الھاديمي ن جينور نضال خضر الدحنوننور محمد حامد النونولیندا جھاد سعدي دلولایھ سفیان محمد الحداددینا نضال محمد أبو زایدهأیة رمضان موسى الشیخ

أرزاق فیاضخدیجھ أحمد حمد ابو ھویشلروال ایاد حمدي ابو العطاصوفیا حماد  ابو جلھومنورة أیمن بشیر عجورلیلى ابراھیم  النواصرهربا جمیل عبد الكریم مسعودزھراء سمعان سعید عطا هللا
نور الفقعاويروان محمد عطیة صباحشیماء أحمد عبد الكریم قویدرفداء فوزي الوادیةامنھ حسن سالمھ فرجلینا أحمد عبد الھادي عابدرنا علي محمد خلیلشیماء مروان محمد سلیمان

ھند أبو عكرھند عماد حسین ابو عمرةھدیل أحمد محمود السحارعال المبیضإخالص إسماعیل أبو صفیھمریم أحمد حسین الكحلوتمروه محمد  السیالويھدیل نافز محمد سحویل
رواء زاھر أبو محسنھمسة أبو دیاب أمل عمر خمیس جابراسالم محمد سعید بظاظو اریج عالءالدین الكحلوتمریم اسامھ علي سرحانمریم اسامھ علي یاسینصفاء زیاد جمعھ ابو عقل

ایناس انیس فتحي عبد النبيتسنیم عادل محمد عقلسحر عبد المالك الرضیعدیانا وائل یحیى ابو خاطرانغام عاطف أحمد شاھینفردوس أبو موسى 

یاسمین غازي كریم ابو عیسىصباح رامي رفیق طافشمریم نعمان خضرھدى فرید محمد حمودة

أحمد الخالديختام ابو لبدة عفاف أبو قمر عفاف أبو قمر عفاف أبو قمرمحمد  طافش محمد  طافش محمد  طافش 
عیادة الزوایدة للصحة النفسیة١عیادة خانیونس للصحة النفسیة  ٣عیادة خانیونس للصحة النفسیة  ١عیادة خانیونس للصحة النفسیة  ٢الحریم-الطب النفسي (ص) اربعاء+خمیسالحریم-الطب النفسي(ص) اربعاء+خمیسالحریم- الطب النفسي (ص) اربعاء+خمیس
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ایمان رفعت  فرج هللامل ناجي محمود ابو عاصيعال نصر هللا فسیفساالء صالح أحمد ابو ھاشمدیانا وائل خلیل القصاصیھأیة حسین محمد الطنانيازھار اسامھ أحمد درویش

مروه مصطفى عبد الحزینبراءه عزمي سعود قدیحامیره نبیل محمود الرقضاماني فضل شحدة عقلةنھاوند محمد سالمھ سلیمایة احمد حسن الغریباسراء نافذ محمد سمور

نھا رائد أحمد ابو خاطردانیھ سامي ابراھیم ابو طیرایمان نبیل سلیمان أبو بركھامنة خالد محمد النجیليیمنى اسماعیل أحمد النجارسماھر معین واصف عبد العزیزاسراء ھاني فتحي شریر

سندس جمیل كامل المناعمھدوحا اسماعیل شحادة قدیحدعاء ابراھیم صالح الشحريتغرید تیسیر عطا جودةنور نعیم عبد الكریم بخیتسوزان ریاض طلب كحیللمى فضاد محمد القوقا

عال جمال محمد درویشمدلین عمر  ابو مصطفىروان محمد عارف ابو عاصيسندس أحمد  ابو حمیدریھام معین لطفي عودهمھا مازن عبد ربھ ابو ركبھحنان عبد الحمید  حمدان

نداء الشریحيمرلین ایاد محمد مسعودعال عالم شحادة ابو جامعدعاء عبد الرحمن  القططيأمینة نشأت شكري ابو عمیرةدیمھ تیسیر  ابو حسنین
نورة سعید سالم الماللحةمروه ابراھیم محمود البریممروى اسماعیل أحمد الشوافدینا یاسر فتحي النحالاثار أحمد یونس صبیحصفاء منذر عبد الحمید زینو

ندى منصور ابو عویضإیمان أحمد غنیملینا محمد زوید الشاعرایة خالد عطا الكحلوتلورا أكرم حمدان بلبل

صباح الجدیلي صفاء عبد المالك القاضيتسنیم یونس اسماعیل أبو عودةھبھ اسماعیل خالد صیام
مها محمد لبد 

ختام أبو لبدة ختام أبو لبدة نظمیة ابوسنیدة حسن ابو رحمة أسامة عماد أسامة عماد أسامة عماد 

جدول طالب المستوى الرابع یومي الثالثاء واألربعاء - الفصل الثاني ٢٠١٩/٢٠١٨



جراحة رجال-م. ناصر٣العیادات الخارجیة - م. الشفاء  اربعاء + خمیسعیادة غرب غزة للصحة النفسیة اربعاء + خمیسعیادة غرب غزة للصحة النفسیة اربعاء + خمیسجراحة رجال-مجمع ناصر١جراحة رجال- مجمع الشفاء (م) اربعاء + خمیسالرجال - الطب النفسي١ (م)الرجال-م. العیون ص
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(إدارة)رمزي خالد البطران أحمد أیمن أحمد الھواريابراھیم فایز اسماعیل الحلبيأحمد مازن محمد سمورأحمد اسامھ  ابو غاليأحمد دیاب اسماعیل العليعبد هللا رمضان مصطفىأحمد عطا حسین رضوان

أحمد محمد أحمد حمداناسماعیل وائل اسماعیل الدیباكرم محمد عبد القادر زھدحسام موسى سعید المدھونعبدالرازق زیاده  صیامعبدهللا عبدالھادي محمد حمیدأحمد عارف أحمد شاھینمحمود أبو شھال

ابراھیم ولید موسى السلوتالمعتز با  محمد سلیم بلبلمحمد حسام محمد النجارخلیل عماد محمد ابو حجرعلي ھاني علي خضرمحمد مدحت طالب الخطیبمحمود راتب أحمد ابو نوفلیوسف الخلیلي 

بھاء یوسف محمد ابو علیانخلیل شفیق محمد مرادمحمد ناصر علي العشيعبد الكریم إبراھیم المحالويمؤمن نظمي أحمد حمادعبد الرحمن رزق محمد دیابوسام انور عبدهللا محیسنسلیم عصام سلیم مطر

جمیل أحمد جمیل فارسعاصم مروان محمد الھسيولید محمد عبد أھلمحمد رأفت دیب الدعلیسمحمد ابراھیم  أبو نداأحمد سمیر محمد البليیوسف عرفات لطفي عودهسلیم عمر حسن نصار

حسام یاسر محمود الرقبعبد الباسط محمد  شملخیاسر جواد یاسر اقطیفانمحمد محمد جمیل صیاممحمود أحمد محمود الھوبيعبد الكریم عوض الداعورعبد هللا كمال سعید جمعھ

علي بسام سلیمان النجارعمرو ماھر ابراھیم الشامينعمان نعیم خضر أبو وردةمرزوق وائل مرزوق الخورنزار اسامھ محمد ابو حویجأحمد فایز عبد السالم عابدأسامة الھواري
محمد أیمن عبد الرحمن عوادأحمد أیمن أحمد الھواريمحمود زكریا محمود منصوریوسف محمد خلیل ابو غاليمحمد جرادة ھاني طالل عبدهللا العیلھ

یوسف صبري أبو ھاللیوسف أحمد الخطیب 

احمد احمدمحمد الجدیلي عالء ا كردعالء ا كردنضال حمداناحمد عجورهاني الوحیدي عبد المنعم حمودة 
برنامج غزة للصحة النفسیة خانیونس ٢عیادة غرب غزة للصحة النفسیة اربعاء+خمیسجراحة رجال- مجمع الشفا(م) اربعاء+خمیسجراحة رجال- مجمع الشفا(م) اربعاء+خمیسعیادة رفح للصحة النفسیة٣الرجال-الطب النفسي (م)جراحة رجال-م. الرنتیسي(م)الرجال-الطب النفسي (م)
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أحمد أیمن توفیق القرااسماعیل وائل اسماعیل الدیبابراھیم فایز اسماعیل الحلبيأحمد مازن محمد سمورأحمد اسامھ  ابو غاليأحمد دیاب اسماعیل العليعبد هللا رمضان مصطفىأحمد عطا حسین رضوان

أحمد محمد أحمد حمدانالمعتز با  محمد سلیم بلبلاكرم محمد عبد القادر زھدحسام موسى سعید المدھونعبدالرازق زیاده  صیامعبدهللا عبدالھادي محمد حمیدمحمود راتب أحمد ابو نوفلمحمود أبو شھال

ابراھیم ولید موسى السلوتخلیل شفیق محمد مرادنمر الشنشیرخلیل عماد محمد ابو حجرعلي ھاني علي خضرمحمد مدحت طالب الخطیبوسام انور عبدهللا محیسنیوسف الخلیلي 

بھاء یوسف محمد ابو علیانعاصم مروان محمد الھسيمحمد حسام محمد النجارعبد الكریم إبراھیم  المحالويمؤمن نظمي أحمد حمادعبد الرحمن رزق محمد دیابیوسف عرفات لطفي عودهسلیم عصام سلیم مطر

جمیل أحمد جمیل فارسعبد الباسط محمد شملخمحمد ناصر علي العشيمحمد رأفت دیب الدعلیسمحمد ابراھیم  أبو نداأحمد سمیر محمد البليعبد هللا ایمن طافش سلیم عمر حسن نصار

حسام یاسر محمود الرقبعمرو ماھر ابراھیم الشاميولید محمد عبد أھلمحمد محمد جمیل صیاممحمود أحمد محمود الھوبيمحمد سلمان أبو عامرأحمد فایز عبد السالم عابدعبد هللا كمال سعید جمعھ

علي بسام سلیمان النجاریاسر جواد یاسر اقطیفانمرزوق وائل مرزوق الخورنزار اسامھ محمد ابو حویجعبد الكریم عوض الداعورھاني طالل عبدهللا العیلھ

محمد أیمن عبد الرحمن عوادمحمد سلیمان القدیري ادراة محمود زكریا محمود منصوریوسف محمد خلیل ابو غاليأحمد عارف أحمد شاھیننمر الشنشیر
محمد فیاض (أطفال)محمد رامز قزاعر

ایمن الغوطي عالء ا كرداحمد عجوراحمد عجورایمن الغوطي هاني الوحیدي عبد المنعم حمودة هاني الوحیدي 
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قلب االقصى ص قلب االقصى ص جراحة رجال-م. األوروبي(ص) اربعاء + خمیس
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بالل محمد فریج النویريأحمد اسامھ أحمد ابو شعیرهأحمد عبدهللا عبد ربھ السمیري

خالد ھشام عیاده قویدرجھاد جالل ابراھیم السماكإیھاب جمیل  ابو علیان

صالح ابراھیم صالح ابو جیابفوزي ایاد فوزي محمدحماده سامي  ابو ھاشم

نادر اكرم حمادمحمود أحمد محمود المغاريعلي سعدهللا أحمد االسطل

عبد الواحد ھالل جوھر جوھرمعتصم محمد رجب مغاريعماد اسامھ علي الرقب

فایز جمال محمود مھديیعقوب یوسف أحمد المقادمھمحمد نافذ مصطفى شھوان

طارق عبد الرحیم البھنساويابراھیم عبدهللا شحادة افتیحھمحمود فتحي محمود صبح

مصطفى مروان محمود سمرهمحمد كمال  ابو شملھمحمود محمد محمود البالص
عبد اهللا محمد علي رشید

احمد احمداحمد احمدنضال زعرب
عیادة الزوایدة للصحة النفسیة٣مستشفى الطب النفسي غزة صباحي برنامج غزة للصحة النفسیة خانیونس ١
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بالل محمد فریج النویريأحمد اسامھ أحمد ابو شعیرهأحمد عبدهللا عبد ربھ السمیري

خالد ھشام عیاده قویدرجھاد جالل ابراھیم السماكإیھاب جمیل  ابو علیان

صالح ابراھیم صالح ابو جیابفوزي ایاد فوزي محمدحماده سامي  ابو ھاشم

نادر اكرم حمادمحمود أحمد محمود المغاريعلي سعدهللا أحمد االسطل

عبد الواحد ھالل جوھر جوھرمعتصم محمد رجب مغاريعماد اسامھ علي الرقب

فایز جمال محمود مھديیعقوب یوسف أحمد المقادمھمحمد نافذ مصطفى شھوان

طارق عبد الرحیم  البھنساويابراھیم عبدهللا شحادة افتیحھمحمود فتحي محمود صبح

مصطفى مروان محمود سمرهمحمد كمال عبد الفتاح ابو شملھمحمود محمد محمود البالص

حسن أبو رحمة حسن أبو رحمة احمد الخالدى 
عبد الرحمن محمد محمود روبي569066221
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