جدول طالب المستوى الثالث يومي الثالثاء واألربعاء-الفصل الثاني 2019-2018
عناية -مجمع الشفاء (م)
26/2---20/3/2019
احمد فضل یوسف صالح

طوارئ باطنة -مجمع الشفاء (م) اربعاء+خميس

26/2---20/3/2019
بھاء نمر نمر الجعیدي

26/2---20/3/2019
أحمد حسین سمیمان الشاعر

26/2---20/3/2019
رزق زیاد أحمد السید

26/2---20/3/2019
حسام حسن صالح جنید

سمیم وائل سمیم ابو خاطر

صالح یوسف صالح الجمل

عبد ﷲ عمي سمیمان ابو ناموس

عمر حازم خمیل الثالثیني

شعبان ماھر شعبان مقبل

عبد ﷲ عطا محمد ابوعیاش

مسعود اسعد عكیمة

طارق شاھر محمد شمالي

محمد أحمد محمود شیخ العید

یوسف ماھر أحمد حموده
ماىر محمد الشریف (فقط)

جمال اب ارھیم جمال السویطي

اسامة یوسف منصور
مؤمن شریم
عبد اﷲ طافش

أ .ديب البطش

26/2---20/3/2019
خالد عبد الرحیم أحمد السید

طوارئ -مستشفى األوروبي (م) اربعاء+خميس

قلب  -م .ناصر (م)

أطفال  - 3م .النصر (ص)

طوارئ  -م .بيت حانون (ص)

أحمد خالد محمد الصعیدي
اسالم عبد العال

سعید محمد عبد الفتاح الجدیان

عبد ﷲ حسن رباح دلول

ىیثم محمد بدر

شادي أحمد عبد الحمید العكر

محمد عدنان خضر جحا

عید عبد الرحمن أحمد أبو سریو

عامر عماد عبد الرحمن الھبیل

محمود جالل محمود الشاعر

عبد ﷲ أیمن محمد العفیفي

محمد معین أحمد العربید

عیسى جاسر سعید حموده

مؤمن یونس دیاب ابو القمبز

محمد عبد الحكیم لطفي صیام
سمیمان ناصر البیوك

مؤمن أیمن عبد المطیف الشافعي یوسف عبد الرحمن طھ
مؤمن موسى جراد عابدین

أحمد سمیمان سعید الغوطي

عبد الرحمن عبد الحمید أبو معمر

محمد سفیان السبع

ابراىیم دىمان

حسن تیسیر مصران

محمد طاھر فرحات السرحي

أ .أحمد مسمح

أ .عبدالسالم الجعبري

أ .نضال حمدان

قصي حسام محمد المقید
أحمد عارف شاىین

محمد العلي

محمد یوسف عادل غبن
محمود فایز محمد عبدﷲ غبن
عزالدین مصطفى الزعانین

انس الشيخ

جدول طالب المستوى الثالث يومي الثالثاء واألربعاء-الفصل الثاني 2019-2018

2019أطفال  - 1الدرة (ص)

طوارئ  -مستشفى األقصى (ص)

قلب  -مستشفى األقصى (م)

عمليات-مستشفى األوروبي (ص) اربعاء+خميس

أطفال- 2مجمع ناصر (م)

26/2---20/3/2019
بھاء خالد ربحي تایو

26/2---20/3/2019
عائد سامي سمیمان النممو

26/2---20/3/2019
أحمد فریح عایش ابو مزید

26/2---20/3/2019
أحمد عبد الرحمن سالم صادق

26/2---20/3/2019
اسماعیل محمد محمود معمر

رائد عوني أحمد السمطان

عبدالحمید سامي عبد القادر كموب

سامر جبر سالم السعود

عمر غسان عید االغا

عبدالرحیم زیاده مصطفى صیام

محمد اكرم صابر عرب

محمد سامي محمد الصالحي

عبدﷲ ناھض حسن یوسف

فراس رزق محمد جرغون

محمد اب ارھیم عمي الشواف

محمود عمر محمد مسعود
ديب محمد ديب ضميده

محمد كمال عبد الحمید الصوري

منصور عماد أحمد بركة

لؤي أحمد محمد شھوان

محمد نصر عبد الفتاح جادﷲ

یحیى خالد یحیى ابو زاید

محمود فتحي عبدﷲ ربیع
أحمد الشوبكي

معاذ أحمد سممان ابو عمرة
محمد یاسر محمود احمد

یوسف أیمن اسماعیل ع ازره

نھاد بشار حسن مسعود
یوسف عاطف أحمد شاھین
مصطفى نعیم

لؤي نبیل اسعید العقاد
مصطفى محمد مصطفى صليح

موسى ناصر حموده زمر

اسماعیل محمود اسماعیل جرغون

عبد الرحمن ابو غزة

محمد اسماعیل ابومصطفى
معتز فایق أبو شمالة

شادي ریحان

أ .هاني سليمان

أ .عوض البرس

س

محمد سمیمان الشواف
محمد سممان أبو عامر
محمد ریاض صادق
یوسف أبو ىالل

أ .حسام فروانة

احمد الشريف

طوارئ -مستشفى النجار (ص)

أطفال  -مستشفى األقصى(م)

تخصصات رجال أ  -الشفاء (ص) ثالثاء+أربعاء

26/2---20/3/2019
اب ارھ یم أحمد محمد ابو زرقو

26/2---20/3/2019
أحمد ریاض عبد الفتاح عید

26/2---20/3/2019
احمد عیسى نعیم العمودي

اسامة رياض جبر صيام

اب ارھیم عطا صالح حمدان

راني ازھر محمد ابوبكر

انس اكرم اسماعیل اسعد

اسامة ماجد محمد الحوت

رمضان حسام ماضي ابو الطیف

حسین سامي سالم االسطل

حمزة عمي محمد ابو شكیان

عبد الرحمن ندیر محمد صمد

ساھر منیر سمیمان ابو نمر

زكریا سمیر محمد ابو عریبان

عبدﷲ ریاض محمود ساكن

محمد حیدر توفیق حماد

محمد ادھم سھیل مزید

محمد یوسف حمدي جبریل

محمد عمر عبدو البنا

وسام محمد ربیع الباز

عادل مروان المصري

حمزه جمعو عبد ﷲ ابوعواد

إب ارھیم خالد سعید البحیصي

محمد یوسف كتوع

انس زیاد صادق

أ .زيد أبو طيعمه

محمود سعدي الرضاوین

أ .خليل الدقران

أ .خالد رضوان

