مجموعة (3 - )9
عناية مركزة اندونيسي  -ص
()10.6.15.6.2017
اخالص ماهر عبدهللا محسن
امل فايز محمد صالح
سومانه صابر عواد العطاونه
صابرين جالل حماد ابو شقفه
اسراء ماجد جميل شقوره
نور عبد ربه محمد اليازجي
هيا عصام عمر ابوزينة
نهاد رزق دياب نعيم
الفترة :األولى

مجموعة (3 - )10
طوارئ -األندونيسي -
ص()10.6.15.6.2017
وائله عبد الجليل ابراهيم ابو رياش
يارا ياسر يوسف دواس
لينا محمد حسن ظاهر
فداء ماجد سعيد حمدية
تكوين اسماعيل عبدهللا ابو قمر
عُال حسن محمد أبو ورد
لطيفه أحمد محمد شبات
دعاء محمد يوسف ميمه
لينا شعبان محمد عفانة
الفترة :األولى

المشرف :ذيب البطش

المشرف :ابراهيم قدورة

اطفال  -الدرة  -صباحي
()17.6.22.6.2017

كاية صناعية+حروق-شفاء ص
()17.6.22.6.2017

اخالص ماهر عبدهللا محسن
امل فايز محمد صالح
سومانه صابر عواد العطاونه
صابرين جالل حماد ابو شقفه
اسراء ماجد جميل شقوره
نور عبد ربه محمد اليازجي
هيا عصام عمر ابوزينة
نهاد رزق دياب نعيم
الفترة :الثانية
المشرف :ياسر الزيناتي
كاية صناعية+حروق-شفاء ص
()1.7.6.7.2017
اخالص ماهر عبدهللا محسن
امل فايز محمد صالح
سومانه صابر عواد العطاونه
صابرين جالل حماد ابو شقفه
اسراء ماجد جميل شقوره
نور عبد ربه محمد اليازجي
هيا عصام عمر ابوزينة
نهاد رزق دياب نعيم

الفترة :الثالثة

المشرف :نادر المقيد +خميس أبو
طاحمون

مجموعة (3 - )11
كاية صناعية+حروق-شفاء ص
()10.6.15.6.2017
رواء سمحان جابر رويشد
االء سامي محمود ابوسالم
ضحى شاهر يوسف ياغي
بدور نافذ زرعي الفيري
مي محمد حسين المبحوح
ختام أحمد رزق ابو ليله
رجاء محمد عبد الرحمن البسيوني
ايات رفيق محمود النحال
الفترة :األولى
المشرف  :نادر المقيد+خميس أبو
طاحون
اطفال -النصر لالطفال  -صباحي
()17.6.22.6.2017
رواء سمحان جابر رويشد
االء سامي محمود ابوسالم
ضحى شاهر يوسف ياغي
بدور نافذ زرعي الفيري
مي محمد حسين المبحوح
ختام أحمد رزق ابو ليله
رجاء محمد عبد الرحمن البسيوني
ايات رفيق محمود النحال

وائله عبد الجليل ابراهيم ابو رياش
يارا ياسر يوسف دواس
لينا محمد حسن ظاهر
فداء ماجد سعيد حمدية
تكوين اسماعيل عبدهللا ابو قمر
عُال حسن محمد أبو ورد
لطيفه أحمد محمد شبات
دعاء محمد يوسف ميمه
لينا شعبان محمد عفانة
الفترة :الثانية
الفترة :الثانية
المشرف :نادر المقيد  +خميس أبو
المشرف :رمضان يونس
طاحون

مجموعة (3 - )67
اطفال-ناصر -ص
()10.6.15.6.2017
صابرين خالد حسين ابو مغصيب
ايمان صدقي أحمد شيخ العيد
شيماء عاطف عبد العزيز ابو ختله
نرمين اسامه أحمد ابو مرزوق
شيماء رأفت صالح ابوصيام
سيرين حميد حسن عياش
ايمان طبش
هند محمود عبدهللا طافش
االء ناصر كالب
الفترة :األولى
المشرف  :دعاء ابو زايد
طوارئ  -ناصر-ص
()17.6.22.6.2017
صابرين خالد حسين ابو مغصيب
ايمان صدقي أحمد شيخ العيد
شيماء عاطف عبد العزيز ابو ختله
نرمين اسامه أحمد ابو مرزوق
شيماء رأفت صالح ابوصيام
سيرين حميد حسن عياش
ايمان طبش
هند محمود عبدهللا طافش
االء ناصر كالب
الفترة :الثانية

مجموعة (3 - )89
كلية صناعية+حروق-شفاء -ص
()10.6.15.6.2017
مها محمد عاشور لبد
سندس جمال شحادة المقادمه
سميه رائد موسى العبيات
والء خالد راتب ابو كميل
مها أحمد محمد ابو ندى
ريهام اياد منصور الجندي
حنين محمود ثابت ياسين
ضحي روحي زهدي دويدار
روزان عصام فهمي الخطيب
الفترة :األولى
المشرف  :نادر المقيد+خميس أبو
طاحون
طوارئ باطنة -الشفاء -صباحي
()17.6.22.6.2017
مها محمد عاشور لبد
سندس جمال شحادة المقادمه
سميه رائد موسى العبيات
والء خالد راتب ابو كميل
مها أحمد محمد ابو ندى
ريهام اياد منصور الجندي
حنين محمود ثابت ياسين
ضحي روحي زهدي دويدار
روزان عصام فهمي الخطيب
الفترة :الثانية

المشرف  :زيد ابو طعيمة

المشرف  :عماد جبر

طوارئ -االندونيسي  -صباحي
()1.7.6.7.2017

كلية صناعية+حروق  -ناصر -
صباحي ()1.7.6.7.2017

اطفال  -النصر  -صباحي
()1.7.6.7.2017

وائله عبد الجليل ابراهيم ابو رياش
يارا ياسر يوسف دواس
لينا محمد حسن ظاهر
فداء ماجد سعيد حمدية
تكوين اسماعيل عبدهللا ابو قمر
عُال حسن محمد أبو ورد
لطيفه أحمد محمد شبات
دعاء محمد يوسف ميمه
لينا شعبان محمد عفانة

رواء سمحان جابر رويشد
االء سامي محمود ابوسالم
ضحى شاهر يوسف ياغي
بدور نافذ زرعي الفيري
مي محمد حسين المبحوح
ختام أحمد رزق ابو ليله
رجاء محمد عبد الرحمن البسيوني
ايات رفيق محمود النحال

صابرين خالد حسين ابو مغصيب
ايمان صدقي أحمد شيخ العيد
شيماء عاطف عبد العزيز ابو ختله
نرمين اسامه أحمد ابو مرزوق
شيماء رأفت صالح ابوصيام
سيرين حميد حسن عياش
ايمان طبش
هند محمود عبدهللا طافش
االء ناصر كالب

روزان عصام فهمي الخطيب

الفترة :الثالثة

الفترة :الثالثة

الفترة :الثالثة

الفترة :الثالثة

اطفال  -الدرة -صباحي
()1.7.6.7.2017

المشرف :ياسر الزيناتي

المشرف  :ابراهيم قدورة

المشرف :

مها محمد عاشور لبد
سندس جمال شحادة المقادمه
سميه رائد موسى العبيات
والء خالد راتب ابو كميل
مها أحمد محمد ابو ندى
ريهام اياد منصور الجندي
حنين محمود ثابت ياسين
ضحي روحي زهدي دويدار

المشرف  :عامر فروخ

مجموعة (3 - )90
طوارئ جراحة -الشفاء-ص
()10.6.15.6.2017
هند فؤاد عياده ابو حمد
منى اياد محمد ابو حمام
خلود محمد خالد كساب
لينا ياسر محمد مودد
والء فرج محي الدين كالب
هند محمود عبدهللا طافش
دينا عبد المالك فريد مطر
نور عماد محمد حمادة
اسراء جمال محمد دياب
الفترة :األولى
المشرف  :محمد صقر
أطفال  -النصر لألطفال  -صباحي
()17.6.22.6.2017
هند فؤاد عياده ابو حمد
منى اياد محمد ابو حمام
خلود محمد خالد كساب
لينا ياسر محمد مودد
والء فرج محي الدين كالب
دينا عبد المالك فريد مطر
نور عماد محمد حمادة
اسراء جمال محمد دياب
الفترة :الثانية
المشرف  :محمد الناجي
كلية صناعية+حروق  -الشفاء -صباحي
()1.7.6.7.2017
هند فؤاد عياده ابو حمد
منى اياد محمد ابو حمام
خلود محمد خالد كساب
لينا ياسر محمد مودد
والء فرج محي الدين كالب
هند محمود عبدهللا طافش
دينا عبد المالك فريد مطر
نور عماد محمد حمادة

مجموعة (3 - )106
مجموعة (3 - )105
مجموعة (3 - )92
مجموعة (3 - )91
كلية صناعية+حروق -ناصر-
كلية صناعية+حروق-شفاء-
طوارئ-ناصر -ص( )10.6.15.6.2017
اطفال-الدرة -ص ( )10.6.15.6.2017
صباحي ()10.6.15.6.2017
م()10.6.15.6.2017
ياسمين طالل محمد ابو دراز
اسالم ادريس أحمد الهسي
شروق اسماعيل عثمان غيث
نور أحمد اسعد ملكه
انوار علي موسى خلف هللا
ساجده أحمد سليمان ابو صبحه
االء محمد يونس ابو عمشه
رجاء نبيل فتحي قريقع
اسالم أحمد يوسف احمد
ميرهان ناجي عبد الكريم ابو القمبز منة هللا ماهر سلمان الرقب
هبه عمار محمد ابوسمعان
االء علي عبد ابو طير
امل جابر حسين عوده
اماني عبد اللطيف نايف علي
خلود فايز أحمد صيام
سحر وليد لطفي الناقه
شيماء صابر رمضان سلوت
وفاء سامي سليمان حجاج
هالة نعيم محمد موسى
نور بركات عبد العزيز ابو عليان
هبه انور جابر قديح
ميساء خليل عمر ابو عاصي
افنان انور محمد داود
ميرنا اسعد عبد الرحمن كالب
روزيان محمد سالم مصباح ابو حويله امل رمزي خليل الشواف
اسراء ناصر حلمي اشتيوي
االء أحمد سلمان النجار
شيماء حسين سليم إصليح
جيهان أشرف حمدان الغرة
زينب عبد كامل ابو هويدي
لينا كمال أحمد شقليه
مشاعل حسني ابراهيم ابو هجرس
الفترة :األولى
الفترة :األولى
الفترة :األولى
الفترة :األولى
المشرف  :ناصر حماد  +احمد
المشرف  :تيهاب المعشر +نضال حمدان
المشرف  :زيد ابو طعيمة
المشرف  :ياسر الزيناتي
اسماعيل
كاية صناعية+حروق-شفاء ص
()17.6.22.6.2017
نور أحمد اسعد ملكه
رجاء نبيل فتحي قريقع
هبه عمار محمد ابوسمعان
خلود فايز أحمد صيام
هالة نعيم محمد موسى
افنان انور محمد داود
اسراء ناصر حلمي اشتيوي
زينب عبد كامل ابو هويدي
الفترة :الثانية
المشرف :نادر المقيد  +خميس أبو
طاحون
طوارئ باطنة  -الشفاء  -صباحي
()1.7.6.7.2017
نور أحمد اسعد ملكه
رجاء نبيل فتحي قريقع
هبه عمار محمد ابوسمعان
خلود فايز أحمد صيام
هالة نعيم محمد موسى
افنان انور محمد داود
اسراء ناصر حلمي اشتيوي
زينب عبد كامل ابو هويدي

طوارئ جراحة -الشفاء -مسائي
()17.6.22.6.2017

اسالم ادريس أحمد الهسي
شروق اسماعيل عثمان غيث
ساجده أحمد سليمان ابو صبحه
االء محمد يونس ابو عمشه
ميرهان ناجي عبد الكريم ابو القمبز منة هللا ماهر سلمان الرقب
امل جابر حسين عوده
اماني عبد اللطيف نايف علي
شيماء صابر رمضان سلوت
وفاء سامي سليمان حجاج
هبه انور جابر قديح
ميساء خليل عمر ابو عاصي
روزيان محمد سالم مصباح ابو حويله امل رمزي خليل الشواف
شيماء حسين سليم إصليح
جيهان أشرف حمدان الغرة
مشاعل حسني ابراهيم ابو هجرس
الفترة :الثانية
الفترة :الثانية

الفترة :الثالثة

المشرف :نادر المقيد +خميس أبو
طاحمون

المشرف  :عماد جبر

ياسمين طالل محمد ابو دراز
انوار علي موسى خلف هللا
اسالم أحمد يوسف احمد
االء علي عبد ابو طير
سحر وليد لطفي الناقه
نور بركات عبد العزيز ابو عليان
ميرنا اسعد عبد الرحمن كالب
االء أحمد سلمان النجار
لينا كمال أحمد شقليه
الفترة :الثانية

المشرف  :خالد رضوان

المشرف  :دعاء ابو زايد

المشرف  :عبد السالم الجعبري

اطفال -النصر -صباحي
()1.7.6.7.2017

كلية صناعية+حروق  -ناصر -صباحي
()1.7.6.7.2017

أطفال  -ناصر -صباحي
()1.7.6.7.2017

اسالم ادريس أحمد الهسي
شروق اسماعيل عثمان غيث
ساجده أحمد سليمان ابو صبحه
االء محمد يونس ابو عمشه
ميرهان ناجي عبد الكريم ابو القمبز منة هللا ماهر سلمان الرقب
امل جابر حسين عوده
اماني عبد اللطيف نايف علي
شيماء صابر رمضان سلوت
وفاء سامي سليمان حجاج
هبه انور جابر قديح
ميساء خليل عمر ابو عاصي
روزيان محمد سالم مصباح ابو حويله امل رمزي خليل الشواف
شيماء حسين سليم إصليح
جيهان أشرف حمدان الغرة

اسراء جمال محمد دياب

الفترة :الثالثة

اطفال -ناصر -صباحي
()17.6.22.6.2017

طوارئ  -األوروبي  -مسائي
()17.6.22.6.2017

الفترة :الثالثة
المشرف  :محمد الناجي

ياسمين طالل محمد ابو دراز
انوار علي موسى خلف هللا
اسالم أحمد يوسف احمد
االء علي عبد ابو طير
سحر وليد لطفي الناقه
نور بركات عبد العزيز ابو عليان
ميرنا اسعد عبد الرحمن كالب
االء أحمد سلمان النجار

مشاعل حسني ابراهيم ابو هجرس

لينا كمال أحمد شقليه

الفترة :الثالثة

الفترة :الثالثة
المشرف :

المشرف  :دعاء ابو زايد

مجموعة (3 - )115
عناية مركزة -األوروبي-
ص()10.6.15.6.2017
ضحى يونس سليمان الناقه
امل محمد سليمان ابو حرب
ايمان شوقي فايز فسيفس
بيسان عادل محمد ضهير
سميه عبد اللطيف حماد ابو جزر
ايناس أيمن جواد عويضه
دعاء فريد محمد الشاعر
ساره نادر قاسم عبد الباري
الفترة :األولى

مجموعة (3 - )120
تخصصات حريم-شفاء -
ص()10.6.15.6.2017
منى مازن محمود حلحول
اخالص سالمه سالم قرمان
اروى سعدي نظمي الخطيب
هبه أحمد سليمان ابو لوز
فاطمه ايوب أحمد راضي
سحر خليل حسن فياض
مروه اديب محمد عيد ابو سويرح
نوره سمير عبد الحميد ابو سويرح
مجد تمراز
الفترة :األولى

مجموعة (3 - )121
اطفال  -اوروبي-
ص()10.6.15.6.2017
هبه حاتم عبدهللا سعود
االء مزيد محمود ابو مزيد
هديل عبد ابراهيم جروان
عال عبد العزيز محارب ابو مخده
دينا حمد منصور ابو معال
لميا خالد عبد الرحمن راضي
روال ابو عزيزة

الفترة :األولى

المشرف  :ابراهيم الخور

المشرف  :خالد رضوان

المشرف  :مروة مصبح

كاية صناعية+حروق-ناصر ص
()17.6.22.6.2017

اطفال -اوروبي  -صباحي
()17.6.22.6.2017

كلية صناعية+حروق -ناصر -صباحي
()17.6.22.6.2017

ضحى يونس سليمان الناقه
امل محمد سليمان ابو حرب
ايمان شوقي فايز فسيفس
بيسان عادل محمد ضهير
سميه عبد اللطيف حماد ابو جزر
ايناس أيمن جواد عويضه
ساره نادر قاسم عبد الباري

الفترة :الثانية

منى مازن محمود حلحول
اخالص سالمه سالم قرمان
اروى سعدي نظمي الخطيب
هبه أحمد سليمان ابو لوز
فاطمه ايوب أحمد راضي
سحر خليل حسن فياض
مروه اديب محمد عيد ابو سويرح
نوره سمير عبد الحميد ابو سويرح
مجد تمراز
الفترة :الثانية

هبه حاتم عبدهللا سعود
االء مزيد محمود ابو مزيد
هديل عبد ابراهيم جروان
عال عبد العزيز محارب ابو مخده
دينا حمد منصور ابو معال
لميا خالد عبد الرحمن راضي
روال ابو عزيزة

الفترة :الثانية

المشرف  :ايهاب المعشر +نضال حمدان

المشرف  :مروة مصبح

المشرف  :ايهاب المعشر +نضال حمدان

اطفال-االوروبي -صباحي
()1.7.6.7.2017

كلية صناعية-األقصى  -صباحي
()1.7.6.7.2017

تخصصات حريم -الشفاء  -صباحي
()1.7.6.7.2017

ضحى يونس سليمان الناقه
امل محمد سليمان ابو حرب
ايمان شوقي فايز فسيفس
بيسان عادل محمد ضهير
سميه عبد اللطيف حماد ابو جزر
ايناس أيمن جواد عويضه
دعاء فريد محمد الشاعر
ساره نادر قاسم عبد الباري
الفترة :الثالثة
المشرف  :مروة مصبح

منى مازن محمود حلحول
اخالص سالمه سالم قرمان
اروى سعدي نظمي الخطيب
هبه أحمد سليمان ابو لوز
فاطمه ايوب أحمد راضي
سحر خليل حسن فياض
مروه اديب محمد عيد ابو سويرح
نوره سمير عبد الحميد ابو سويرح
مجد تمراز
الفترة :الثالثة
المشرف  :عوض البرس

هبه حاتم عبدهللا سعود
االء مزيد محمود ابو مزيد
هديل عبد ابراهيم جروان
عال عبد العزيز محارب ابو مخده
دينا حمد منصور ابو معال
لميا خالد عبد الرحمن راضي
روال ابو عزيزة

الفترة :الثالثة
المشرف  :خالد رضوان

مجموعة (3 - )128
كلية صناعية+حروق -شفاء -م
()10.6.15.6.2017
محمد شهاب الدين محمد ابو العيش
بيان محمد اسماعيل انصيو
محمود شفيق حسن دغيش
يوسف جميل يوسف عبد النبي
اكرم أحمد سعد جمعه
محمد خالد حسين فريج
نضال محسن فارس الطناني
حمزه اسعد يوسف معروف
الفترة :األولى
المشرف  :ناصر حماد  +احمد
اسماعيل
طوارئ -األندونيسي  -صباحي
()17.6.22.6.2017
محمد شهاب الدين محمد ابو العيش
بيان محمد اسماعيل انصيو
محمود شفيق حسن دغيش
يوسف جميل يوسف عبد النبي
اكرم أحمد سعد جمعه
محمد خالد حسين فريج
نضال محسن فارس الطناني
حمزه اسعد يوسف معروف
الفترة :الثانية
المشرف  :ابراهيم قدورة
تخصصات رجال شفاء  -صباحى
()1.7.6.7.2017
محمد شهاب الدين محمد ابو العيش
بيان محمد اسماعيل انصيو
محمود شفيق حسن دغيش
يوسف جميل يوسف عبد النبي
اكرم أحمد سعد جمعه
محمد خالد حسين فريج
نضال محسن فارس الطناني
حمزه اسعد يوسف معروف
الفترة :الثالثة
المشرف  :حبيب شلدان

مجموعة (3 - )148
مجموعة (3 - )129
اطفال النصر -النصر لالطفال  -صباحي
تخصصات رجال شفاء  -صباحي
()10.6.15.6.2017
()10.6.15.6.2017
عمر محمد عمر جحجوح
مؤمن اياد مصباح العريني
أحمد رائد شحادة عروق
أحمد جهاد اسماعيل رضوان
نهاد منير حامد بركات
أحمد عالءالدين محمود احمد
مؤمن محمد مصطفى رضوان
فراس عوني حسن الشيخ
عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن ريحان محمد رجب محمود خير الدين
براء ايهاب يوسف الخالدي
مهند علي حسن ابوعيطة
محمد عرفات عبد طبازه
كمال عبد الكريم محمد االشقر
حسن جمال نمر صيام
مؤمن فخري محمود صالحه
محمد مصطفى
محمد نعيم خالد جرادة
الفترة :األولى
الفترة :األولى
المشرف  :حبيب شلدان

المشرف :رمضان يونس

كاية صناعية+حروق-شفاء م
()17.6.22.6.2017

كاية صناعية+حروق-شفاء م
()17.6.22.6.2017

عمر محمد عمر جحجوح
مؤمن اياد مصباح العريني
أحمد رائد شحادة عروق
أحمد جهاد اسماعيل رضوان
نهاد منير حامد بركات
أحمد عالءالدين محمود احمد
مؤمن محمد مصطفى رضوان
فراس عوني حسن الشيخ
عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن ريحان محمد رجب محمود خير الدين
براء ايهاب يوسف الخالدي
مهند علي حسن ابوعيطة
محمد عرفات عبد طبازه
كمال عبد الكريم محمد االشقر
حسن جمال نمر صيام
مؤمن فخري محمود صالحه
محمد مصطفى
محمد نعيم خالد جرادة
الفترة :الثانية
الفترة :الثانية
المشرف  :عوض البرس  +احمد
المشرف  :عوض البرس  +احمد اسماعيل
اسماعيل
اطفال -كمال عدوان -صباحي
()1.7.6.7.2017

طوارئ باطنة  -الشفاء -م
()1.7.6.7.2017

عمر محمد عمر جحجوح
مؤمن اياد مصباح العريني
أحمد رائد شحادة عروق
أحمد جهاد اسماعيل رضوان
نهاد منير حامد بركات
أحمد عالءالدين محمود احمد
مؤمن محمد مصطفى رضوان
فراس عوني حسن الشيخ
عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن ريحان محمد رجب محمود خير الدين
براء ايهاب يوسف الخالدي
مهند علي حسن ابوعيطة
محمد عرفات عبد طبازه
كمال عبد الكريم محمد االشقر
حسن جمال نمر صيام
مؤمن فخري محمود صالحه
محمد مصطفى
محمد نعيم خالد جرادة
الفترة :الثالثة
المشرف  :طارق االستاز

الفترة :الثالثة
المشرف  :محمد صقر

مجموعة (3 - )149
طوارئ جراحة -الشفاء-
ص()10.6.15.6.2017
حسان علي فايز االشقر
محمد جمال حلمي جبر
عمر محمد عبد القادر زهد
محمود خليل ديب المناصره
عبد الرحمن محمد حرب صيام
جهاد رأفت عبد الحي ابو ريالة
محمد جمال يوسف الشياح
بالل خليل موسى سالمة
زياد حسين حرب ابو ناموس
الفترة :األولى

مجموعة (3 - )157
اطفال  -ناصر-
مسائي()10.6.15.6.2017
محمد يسري حمد قشطة
انس رياض داود ابوعيادة
محمد خالد عبد الحكيم ابو عنزه
يوسف الخطيب
عبد هللا رشيد
محمد الشواف
أحمد عمر أحمد صالح

الفترة :األولى

مجموعة (3 - )159
كلية صناعية+حروق -ناصر-
ص()10.6.15.6.2017
فراس يحيى عبدهللا ابو حطب
ايهاب ممدوح محمد ابو هالل
حسن جمال حسن الخطيب
محمد انور يوسف الكردي
حسام حسني حسين ابو حسين
محمود رائد محمود ابو طه
أحمد محمد عطيه الوالي
يوسف يحيى مصطفى طباسي
الفترة :األولى

مجموعة (3 - )177
مجموعة (3 - )167
عناية مركزة -اوروبي -مسائي
اطفال -النصر لالطفال-
( )10.6.15.6.2017
ص()10.6.15.6.2017
خالد رجاء أحمد الحاج
خليل بسام خليل الحلبي
عمر محمود عمر المجايده
طه جبر عيسى دلول
محمد عزمي محمد عصفور
محمد عبد اللطيف محمد النادي
أحمد حسين مرزوق ابو حماد
هاني مجدي حامد الجاجه
لؤي فؤاد هليل ضهير
عبدهللا محمد مصطفى ابوحسنين
ماجد عبد الماجد ماجد مصلح فرج هللا عبد الرحمن محمد خليل رضوان
حسن نبيل حسن البشيتي
يوسف خليل عادل االمام
احمد أبو علبة
الفترة :األولى

الفترة :األولى

مجموعة (3 - )186
كلية صناعية+حروق -أقصى -
صباحي ()10.6.15.6.2017
محمد ماهر أحمد البزم
مروان عماد محمد ابو عابده
سعيد بسام سعيد العناني
ابراهيم بسام محمد الهباش
معاذ عطيه محمد ابو صفر
يوسف محمد عبدالقادر منصور
عبد الرحمن محمود عبد طبازه

الفترة :األولى

مجموعة (3 - )187
عناية مركزة-األقصى  -ص
( )10.6.15.6.2017
يوسف سعيد علي ابو طواحينه
فراس أحمد عايش التعبان
أحمد عبد العزيز صالح ابو معال
اياد عماد عبد الكريم ابو ميري
محمد تيسير عبد العزيز ابو فنونة
ابراهيم أحمد محمد الشريف
وجدي يسري شحادة الجدي

الفترة :األولى

المشرف  :عماد جبر

المشرف  :فرج ابو الحصين

المشرف  :تيهاب المعشر +نضال حمدان

المشرف  :محمد الناجي

المشرف  :عبد السالم الجعبري

المشرف  :خليل الدقران

المشرف  :خالد النبريص

اطفال النصر-مسائي
()17.6.22.6.2017

عناية مركزة-األوروبي  -صباحي
()17.6.22.6.2017

اطفال  -ناصر -مسائي
()17.6.22.6.2017

طواري باطنة-الشفاء-م
()17.6.22.6.2017

جراحة اطفال-االوروبي -
( )17.6.22.6.2017

اطفال-األقصى  -صباحي
()17.6.22.6.2017

كلية صناعية -األقصى  -صباحي
( )17.6.22.6.2017

حسان علي فايز االشقر
محمد جمال حلمي جبر
عمر محمد عبد القادر زهد
محمود خليل ديب المناصره
عبد الرحمن محمد حرب صيام
جهاد رأفت عبد الحي ابو ريالة
محمد جمال يوسف الشياح
بالل خليل موسى سالمة
زياد حسين حرب ابو ناموس
الفترة :الثانية

محمد يسري حمد قشطة
انس رياض داود ابوعيادة
محمد خالد عبد الحكيم ابو عنزه
يوسف الخطيب
عبد هللا رشيد
محمد الشواف
أحمد عمر أحمد صالح

فراس يحيى عبدهللا ابو حطب
ايهاب ممدوح محمد ابو هالل
حسن جمال حسن الخطيب
محمد انور يوسف الكردي
حسام حسني حسين ابو حسين
محمود رائد محمود ابو طه
أحمد محمد عطيه الوالي
يوسف يحيى مصطفى طباسي

الفترة :الثانية

الفترة :الثانية

خالد رجاء أحمد الحاج
خليل بسام خليل الحلبي
عمر محمود عمر المجايده
طه جبر عيسى دلول
محمد عزمي محمد عصفور
محمد عبد اللطيف محمد النادي
أحمد حسين مرزوق ابو حماد
هاني مجدي حامد الجاجه
لؤي فؤاد هليل ضهير
عبدهللا محمد مصطفى ابوحسنين
ماجد عبد الماجد ماجد مصلح فرج هللا عبد الرحمن محمد خليل رضوان
حسن نبيل حسن البشيتي
يوسف خليل عادل االمام
احمد أبو علبة
الفترة :الثانية

المشرف  :طارق االستاز

المشرف  :ابراهيم الخور

المشرف :فرج ابو الحصين

المشرف  :محمد صقر

كلية صناعية +حروق الشفاء -م
(1.7.6.7.2017

كلية صناعية+حروق -ناصر  -م
()1.7.6.7.2017

عناية مركزة  -األوروبي -
مسائي()1.7.6.7.2017

كلية صناعية  +حروق الشفاء-
مسائي ()1.7.6.7.2017

حسان علي فايز االشقر
محمد جمال حلمي جبر
عمر محمد عبد القادر زهد
محمود خليل ديب المناصره
عبد الرحمن محمد حرب صيام
جهاد رأفت عبد الحي ابو ريالة
محمد جمال يوسف الشياح
بالل خليل موسى سالمة

محمد يسري حمد قشطة
انس رياض داود ابوعيادة
محمد خالد عبد الحكيم ابو عنزه
يوسف الخطيب
عبد هللا رشيد
محمد الشواف
أحمد عمر أحمد صالح

فراس يحيى عبدهللا ابو حطب
ايهاب ممدوح محمد ابو هالل
حسن جمال حسن الخطيب
محمد انور يوسف الكردي
حسام حسني حسين ابو حسين
محمود رائد محمود ابو طه
أحمد محمد عطيه الوالي
يوسف يحيى مصطفى طباسي

الفترة :الثالثة

الفترة :الثالثة

الفترة :الثانية
المشرف :
كلية صناعية+حروق -ناصر  -م
()1.7.6.7.2017

خالد رجاء أحمد الحاج
خليل بسام خليل الحلبي
عمر محمود عمر المجايده
طه جبر عيسى دلول
محمد عزمي محمد عصفور
محمد عبد اللطيف محمد النادي
أحمد حسين مرزوق ابو حماد
هاني مجدي حامد الجاجه
لؤي فؤاد هليل ضهير
عبدهللا محمد مصطفى ابوحسنين
ماجد عبد الماجد ماجد مصلح فرج هللا عبد الرحمن محمد خليل رضوان
حسن نبيل حسن البشيتي
يوسف خليل عادل االمام
احمد أبو علبة

محمد ماهر أحمد البزم
مروان عماد محمد ابو عابده
سعيد بسام سعيد العناني
ابراهيم بسام محمد الهباش
معاذ عطيه محمد ابو صفر
يوسف محمد عبدالقادر منصور
عبد الرحمن محمود عبد طبازه

يوسف سعيد علي ابو طواحينه
فراس أحمد عايش التعبان
أحمد عبد العزيز صالح ابو معال
اياد عماد عبد الكريم ابو ميري
محمد تيسير عبد العزيز ابو فنونة
ابراهيم أحمد محمد الشريف
وجدي يسري شحادة الجدي

الفترة :الثانية

الفترة :الثانية

المشرف  :خليل الدقران

المشرف  :خالد النبريص

عناية مركزة  -األقصى  -صباحي
()1.7.6.7.2017

اطفال -شهداء األقصى  -ص
()1.7.6.7.2017

محمد ماهر أحمد البزم
مروان عماد محمد ابو عابده
سعيد بسام سعيد العناني
ابراهيم بسام محمد الهباش
معاذ عطيه محمد ابو صفر
يوسف محمد عبدالقادر منصور
عبد الرحمن محمود عبد طبازه

يوسف سعيد علي ابو طواحينه
فراس أحمد عايش التعبان
أحمد عبد العزيز صالح ابو معال
اياد عماد عبد الكريم ابو ميري
محمد تيسير عبد العزيز ابو فنونة
ابراهيم أحمد محمد الشريف
وجدي يسري شحادة الجدي

الفترة :الثالثة

الفترة :الثالثة

زياد حسين حرب ابو ناموس

الفترة :الثالثة

المشرف  :ناصر حماد  +احمد
اسماعيل

المشرف  :ايهاب المعشر +نضال حمدان

المشرف  :عبد السالم الجعبري

الفترة :الثالثة

المشرف  :ناصر حماد  +احمد
اسماعيل

الفترة :الثالثة
المشرف  :ايهاب المعشر +نضال حمدان

المشرف  :خالد النبريص

المشرف  :خليل الدقران

