
123456789

(م) الشفاء مستشفى-حروقخميس+اربعاء (ص) الشفاء. م- جراحة طوارئ(ص) خميس (م) أربعاء النصر. م- 3أطفال(ص) االندونيسي. م- طوارئخميس+اربعاء (ص) الشفاء مجمع- القلب جراحة(ص) عدوان كمال- أطفالوخميس أربعاء(ص) النصر. م- 1أطفالخميس+اربعاء (ص) الشفاء قلبية قسطرةخميس+اربعاء (ص) الشفاء-حروق

30/4---22/5/201930/4---22/5/201930/4---22/5/201930/4---22/5/201930/4---22/5/201930/4---22/5/201930/4---22/5/201930/4---22/5/201930/4---22/5/2019

مٌري أبو ندىالطنانً هللا سعد سامٌةمطر محمد آٌةالمصري صابر والءشهاب صبحً أرٌجالسوسً رأفت دعاءقلجة طالل رواء عمر ابو روان

دلول غدٌرندى أبو عماد آمنةهللا عبد سعٌد سندسفٌاض صابر سماحعابد حسٌن مروةكالب فرج بٌسانالمبٌض عماد هدٌلفرحات نداء الهام

الودٌدي محمود رٌتاالبطش رامز هالةنصر مروان شهادندى أبو إبراهٌم منارأحمد آالءالملٌحً اسلٌم سمٌةمسعود ٌحٌى نٌفٌنغزالة أبو محمد مسك

مراحٌل أبو أسٌلجودة علً آالءأحمد خالد شٌماءالبطش صالح آالءالكحلوت وسامٌاسٌن زٌاد أنوارسلٌمان رٌاض سمرعقلٌن أبو راشد نداء

درازٌن ماجد إسالمعاشور محمد أروىعلً الحاج أحمد حلٌمةالوحٌدي رسمٌةجاسر معٌن آٌةندى أبو محمد فرحالعال عبد محمد أالءالعاٌدي كامل اسالم

عامر أبو شذىحمدان أبو فاتنحمودة إسماعٌل فاطمةزقوت رائد شٌماءموسى ابو حاتم فردوسالمزٌنً أسامة نعمةالشوا نبٌل دٌنابكر أبو ولٌد دٌانا

عبٌد أبو غادةجراد أبو ٌوسف فٌروزعبٌد ابو سندسشاهٌن سعٌد اٌناسشحادة سلٌمان سوزانكرش أبو نارٌمانغنٌم علً مناراألسود عامر ٌاسمٌن

سالمة حسٌن أسماءالكفارنة جمال وعدبنات أحمد أملمطر نهاد أمانًصالحة محمد ٌاسمٌنندى أبو مها

العامودي محمد حنٌنالغرابلً محمد روانحسونة أحمد غدٌرنور نصر نور

العاٌدي إٌاد نسمةكالب سامً حنان عمليات

إخالص إسماعيم أبو صفيهسارة عبدانكريى صبحي قوتهالوادٌة فوزي فداءنورة أيمن بشير عجور

ايت احمد حسن انغريباريج عالءاندين انكحهوثهبه اسماعيم خاند صياوالمبٌض عالنيندا جهاد سعدي دنول

خالد محمد. أجبر عماد. أحمودة المنعم عبد. أالقانوع محمد. أالمقيد نادر. أاألستاذ طارق. أالسباح المالك عبد. أحماد ناصر. أصفية أبو علي. أ
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عبٌدة أبو حسن أفنانرمضان دارٌنعمرات سلٌمان ٌاسمٌنشلوف أبو محمود سهىالشاعر إبراهٌم دعاءالكفافً نور

حلٌب أبو فتحً شٌماءالحوت خالد آٌةشقلٌه أشرف عالالنمس إبراهٌم صباحالعال عبد عطٌوة فاطمةشراب سمٌحة

السمٌري الرحٌم عبد تٌماءالكرد وفاءخضٌر فرٌد زهرةموسى أبو أٌمن مرٌمالخطٌب منٌر لمابرٌعم اٌمان

شمالة أبو حسٌن مًصٌام عبدالناصر والءصادق رٌاض دٌمامعمر أحمد آٌةالفٌته أبو توفٌق سمرسلمان إٌمان

قندٌل إبراهٌم عالموسى أبو روانالزقزوق خضر نسمةشاوٌش أبو سعٌد عالالسعود أبو عوض آالءالعمصً والء

السٌسً محمد شروق شقلٌة االءاألسطل الناصر عبد شروقأحمد نظمً مالكعٌاش محمد نسرٌنالبلبٌسً جمٌلة

فوجو حسنً رانٌاالقٌسً دٌب مرٌمكوارع جٌهانضهٌر خلودالنوٌري محمد هند

طحلة رمزي أفنانالشواف ندىإكً الكرٌم عبد مٌساءنار أبو اسماعٌل آالءهللا جاد روان

دوغان الهان فردوس الجورانً نورالشرٌف اٌاد نورعواد جمٌل نواف نورامقداس أشرف هال

العكر حسن. أشمه أبو إياد. أالمعشر إيهاب. أطعيمه أبو زيد. أ عامر الرحمن عبدشمه أبو إياد

2019/2018 الثاني الفصل-  واألربعاء الثالثاء يومي-  الثالث المستوى طالبات جدول


