جدول طالب المستوى الرابع يومي الثالثاء واألربعاء  -الفصل الثاني 2019/2018
عيادة الصوراني لمصحة النفسية اربعاء  +خميس

عيادة الصوراني لمصحة النفسية اربعاء  +خميس

عيادة الصوراني لمصحة النفسية اربعاء  +خميس

عيادة الزوايدة لمصحة النفسية2

26/2---20/3/2019

26/3---24/4/2019

30/4---22/5/2019

26/2---20/3/2019

26/3---24/4/2019

30/4---22/5/2019

26/3---24/4/2019

إِٗ دظٓ طالِٗ فزج

اط ً١شذذٖ أدّذ ٔاصز

أِأ ٟأدّذ طاٌُ اٌظٛاروٗ

طارج عثذاٌىز ُ٠صثذ ٟلٛذٗ

ِزاَ ِا٘ز س٘١ز اٌثز

أٔٙار ٚائً عثذ اٌظرار دّٛدٖ

أ ٗ٠عِ ُ١ذّذ عاتذ

دٕ ٓ١أدّذ ِذّذ دّذ

دٕ٠ا ٔعاي ِذّذ أت ٛسا٠ذٖ

أغاَ عاغف أدّذ شا٘ٓ١

ٌٕ١ذا جٙاد طعذ ٞدٌٛي

ٔٛر ِذّذ داِذ إٌٛٔٛ

د٠أا ٚائً ٠ذ ٝ١ات ٛخاغز

دٕ ٓ١عثذ اٌىز ُ٠ات ٛاٌىاص

ٌّ ٝفؤاد ِذّذ اٌمٛلا

رتا جّ ً١عثذ اٌىزِ ُ٠ظعٛد

ا ٗ٠طف١اْ ِذّذ اٌذذاد

ٔٛرج أ ّٓ٠تش١ز عجٛر

مها محمد لبد

ٔٛر ٔعاي خعز اٌذدْٕٛ

خذ٠جٗ أدّذ دّذ ات٠ٛ٘ ٛشً

ٔذاء راِِ ٟذّٛد ات ٛر٠ا

رٔا عٍِ ٟذّذ خًٍ١

ٌ ٍٝ١اتزا٘ ُ١إٌٛاصزٖ

٘ثٗ اطّاع ً١خاٌذ ص١اَ

إِٔ١ح ٔشأخ شىز ٞات ٛعّ١زج

ٔٙأٚذ ِذّذ طالِٗ طٍُ١

رٚاْ ِذّذ عط١ح صثاح

أ٠ح رِعاْ ِٛط ٝاٌش١خ

ِزِ ٖٚذّذ اٌظ١الٞٚ

ٌٕ١ا أدّذ عثذ اٌٙاد ٞعاتذ

إخالص إطّاع ً١أت ٛصفٗ١

صٛف١ا دّاد ات ٛجٍَٛٙ

 ّٕٝ٠اطّاع ً١أدّذ إٌجار

ٕ٘ذ عّاد دظ ٓ١ات ٛعّزج

س٘زاء طّعاْ طع١ذ عطا هللا

صفاء عثذ اٌّاٌه اٌماظٟ

ِز ُ٠أدّذ دظ ٓ١اٌىذٍٛخ

ار٠ج عالءاٌذ ٓ٠اٌىذٍٛخ

٘ذ ٜفز٠ذ ِذّذ دّٛدج

٘ذ ً٠أدّذ ِذّٛد اٌظذار

شّ١اء ِزٚاْ ِذّذ طٍّ١اْ

ِز ُ٠اطاِٗ عٍ٠ ٟاطٓ١

ِز ُ٠اطاِٗ عٍ ٟطزداْ

طذز عثذ اٌّاٌه اٌزظ١ع

فداء فوزي الوادية

همسة أبو دياب

أًِ عّز خّ١ض جاتز

إ٠اص أ١ض فرذ ٟعثذ إٌثٟ

عيادة أبو شباك فترة لمصحة النفسية  1عيادة أبو شباك لمصحة النفسية  2عيادة أبو شباك لمصحة النفسية 3

٘ذٔ ً٠افش ِذّذ طذً٠ٛ

محمد طافش

سوزان سليمان شحادة

محمد طافش

محمد طافش

الحريم -الطب النفسي (ص) اربعاء+خميس الحريم-الطب النفسي(ص) اربعاء+خميس الحريم-الطب النفسي (ص) اربعاء+خميس

صفاء س٠اد جّعٗ ات ٛعمً

عال المبيض

عفاف أبو قمر

عفاف أبو قمر

٠اطّ ٓ١غاس ٞوز ُ٠ات ٛع١ظٝ

عفاف أبو قمر

ختام ابو لبدة

عيادة خانيونس لمصحة النفسية  2عيادة خانيونس لمصحة النفسية  1عيادة خانيونس لمصحة النفسية  3عيادة الزوايدة لمصحة النفسية1

26/2---20/3/2019

26/3---24/4/2019

30/4---22/5/2019

26/3---24/4/2019

26/2---20/3/2019

30/4---22/5/2019

26/2---20/3/2019

اس٘ار اطاِٗ أدّذ در٠ٚش

أ٠ح دظِ ٓ١ذّذ اٌطٕأٟ

ذظٕ ُ١عادي ِذّذ عمً

االء صاٌخ أدّذ ات٘ ٛاشُ

عال ٔصز هللا فظ١فض

اًِ ٔاجِ ٟذّٛد ات ٛعاصٟ

اّ٠اْ رفعد فزج هللا

اطزاء ٔافذ ِذّذ طّٛر

ا٠ح ادّذ دظٓ اٌغز٠ة

د٠أا ٚائً خٍ ً١اٌمصاصٗ١

اِأ ٟفعً شذذج عمٍح

اِ١زٖ ٔثِ ً١ذّٛد اٌزلة

تزاءٖ عشِ ٟطعٛد لذ٠خ

ِزِ ٖٚصطف ٝعثذ اٌذشٓ٠

اطزاء ٘أ ٟفرذ ٟشز٠ز

طّا٘ز ِعٚ ٓ١اصف عثذ اٌعش٠ش

رٚال ا٠اد دّذ ٞات ٛاٌعطا

إِح خاٌذ ِذّذ إٌجٍٟ١

اّ٠اْ ٔث ً١طٍّ١اْ أت ٛتزوٗ

دأ ٗ١طاِ ٟاتزا٘ ُ١ات ٛغ١ز

ٔٙا رائذ أدّذ ات ٛخاغز

افٕاْ ٔا٘ط عاشٛر صثزٖ

طٛساْ ر٠اض غٍة وذً١

شّ١اء أدّذ عثذ اٌىز ُ٠ل٠ٛذر

ذغز٠ذ ذ١ظ١ز عطا جٛدج

دعاء اتزا٘ ُ١صاٌخ اٌشذزٞ

دٚدا اطّاع ً١شذادج لذ٠خ

طٕذص جّ ً١واًِ إٌّاعّٗ

دٕاْ عثذ اٌذّ١ذ دّذاْ

ِٙا ِاسْ عثذ رتٗ ات ٛروثٗ

صثاح راِ ٟرف١ك غافش

طٕذص أدّذ ات ٛدّ١ذ

رٚاْ ِذّذ عارف ات ٛعاصٟ

ِذٌ ٓ١عّز اتِ ٛصطفٝ

عال جّاي ِذّذ در٠ٚش

د ّٗ٠ذ١ظ١ز ات ٛدظٕٓ١

اطالَ ِذّذ طع١ذ تظاظٛ

ٔذِٕ ٜصٛر ات ٛع٠ٛط

دعاء عثذ اٌزدّٓ اٌمططٟ

عال عالَ شذادج ات ٛجاِع

ِزٌ ٓ١ا٠اد ِذّذ ِظعٛد

صفاء ِٕذر عثذ اٌذّ١ذ سٕٛ٠

اثار أدّذ ٔٛ٠ض صث١خ

ٔٛر ٔع ُ١عثذ اٌىز ُ٠تخ١د

دٕ٠ا ٠اطز فرذ ٟإٌذاي

ِز ٜٚاطّاع ً١أدّذ اٌشٛاف

ِز ٖٚاتزاِ٘ ُ١ذّٛد اٌثزُ٠

مي ناجي
ٔذاء اٌشز٠ذٟ

ٌٛرا أوزَ دّذاْ تٍثً

ا٠ح خاٌذ عطا اٌىذٍٛخ

ٔٛرج طع١ذ طالَ اٌّالٌذح

ٌٕ١ا ِذّذ س٠ٚذ اٌشاعز

إّ٠اْ أدّذ غُٕ١

سوزان سمير البع

أسامة عماد

صباح الجديلي

رٙ٠اَ ِعٌ ٓ١طف ٟعٛدٖ

أسامة عماد

أسامة عماد

حسن ابو رحمة

نظمية ابوسنيدة

ختام أبو لبدة

ختام أبو لبدة

جدول طالب المستوى الرابع يومي الثالثاء واألربعاء  -الفصل الثاني 2019/2018

الرجال-م .العيون ص

الرجال  -الطب النفسي( 1م)

جدول طالب الم

جراحة رجال-مجمع ناصر1

عيادة غرب غزة لمصحة النفسية اربعاء  +خميس عيادة غرب غزة لمصحة النفسية اربعاء  +خميس العيادات الخارجية  -م .الشفاء اربعاء  +خميس

جراحة رجال-م .ناصر3

26/2---20/3/2019

26/2---20/3/2019

26/2---20/3/2019

26/2---20/3/2019

26/2---20/3/2019

26/3---24/4/2019

26/2---20/3/2019

30/4---22/5/2019

أدّذ عطا دظ ٓ١رظٛاْ

عثذ هللا رِعاْ ِصطفٝ

أدّذ د٠اب اطّاع ً١اٌعٍٟ

أدّذ اطاِٗ ات ٛغاٌٟ

أدّذ ِاسْ ِذّذ طّٛر

اتزا٘ ُ١فا٠ش اطّاع ً١اٌذٍثٟ

أدّذ أ ّٓ٠أدّذ اٌٛٙارٞ

أدّذ أ ّٓ٠ذٛف١ك اٌمزا

ِذّٛد أت ٛشٙال

أدّذ عارف أدّذ شاٟ٘

عثذهللا عثذاٌٙادِ ٞذّذ دّ١ذ

عثذاٌزاسق س٠ادٖ ص١اَ

دظاَ ِٛط ٝطع١ذ اٌّذْ٘ٛ

اوزَ ِذّذ عثذ اٌمادر س٘ذ

اطّاعٚ ً١ائً اطّاع ً١اٌذ٠ة

أدّذ ِذّذ أدّذ دّذاْ

ٔادر دّاد

ِذّٛد راذة أدّذ اتٛٔ ٛفً

طٍ ُ١عّز دظٓ ٔصار

عٍ٘ ٟأ ٟعٍ ٟخعز

خٍ ً١عّاد ِذّذ ات ٛدجز

ِذّذ دظاَ ِذّذ إٌجار

اٌّعرش تاهلل ِذّذ طٍ ُ١تٍثً

اتزا٘١ٌٚ ُ١ذ ِٛط ٝاٌظٍٛخ

طٍ ُ١عصاَ طٍِ ُ١طز

ٚطاَ أٛر عثذهللا ِذ١ظٓ

ِذّذ ِذدد غاٌة اٌخط١ة

ِؤِٓ ٔظّ ٟأدّذ دّاد

عثذ اٌىز ُ٠إتزا٘ ُ١اٌّذالٞٚ

ِذّذ ٔاصز عٍ ٟاٌعشٟ

خٍ ً١شف١ك ِذّذ ِزاد

تٙاء ٛ٠طف ِذّذ ات ٛعٍ١اْ

ِذّذ راِش عثذ اٌىز ُ٠لشاعز

ٛ٠طف عزفاخ ٌطف ٟعٛدٖ

ٔعّاْ ٔع ُ١خعز أتٚ ٛردج

ِذّذ اتزا٘ ُ١أتٔ ٛذا

ِذّذ رأفد د٠ة اٌذعٍ١ض

١ٌٚذ ِذّذ عثذ أً٘

عاصُ ِزٚاْ ِذّذ اٌٙظٟ

جّ ً١أدّذ جّ ً١فارص

عثذ هللا وّاي طع١ذ جّعٗ

عثذ اٌىز ُ٠عٛض اٌذاعٛر

عثذ اٌزدّٓ رسق ِذّذ د٠اب

ِذّٛد أدّذ ِذّٛد اٌٛٙتٟ

ِذّذ ِذّذ جّ ً١ص١اَ

٠اطز جٛاد ٠اطز الط١فاْ

عثذ اٌثاطػ ِذّذ شٍّخ

دظاَ ٠اطز ِذّٛد اٌزلة

أسامة الهواري

أدّذ فا٠ش عثذ اٌظالَ عاتذ

أدّذ طّ١ز ِذّذ اٌثٍٟ

ٔشار اطاِٗ ِذّذ ات ٛد٠ٛج

ِزسٚق ٚائً ِزسٚق اٌخٛر

أحمد العطار

عّزِ ٚا٘ز اتزا٘ ُ١اٌشاِٟ

عٍ ٟتظاَ طٍّ١اْ إٌجار

ٛ٠طف ِذّذ خٍ ً١ات ٛغاٌٟ

يوسف الخليلي

٘أ ٟغالي عثذهللا اٌعٍٗ١

ِذّذ أ ّٓ٠عثذ اٌزدّٓ عٛاد

يوسف أحمد الخطيب

ِذّٛد سوز٠ا ِذّٛد ِٕصٛر

جراحة رجال -مجمع الشفاء (م) اربعاء  +خميس

محمد جرادة

عبد المنعم حمودة
الرجال-الطب النفسي (م)

هاني الوحيدي
جراحة رجال-م .األندونيسي(م)

احمد عجور
الرجال-الطب النفسي (م)

احمد عدوان
عيادة رفح لمصحة النفسية3

عالء الكرد

عالء الكرد

محمد الجديمي

جراحة رجال -مجمع الشفا(م) اربعاء+خميس جراحة رجال -مجمع الشفا(م) اربعاء+خميس عيادة غرب غزة لمصحة النفسية اربعاء+خميس

احمد احمد
برنامج غزة لمصحة النفسية خانيونس 2

26/3---24/4/2019

26/3---24/4/2019

30/4---22/5/2019

30/4---22/5/2019

26/3---24/4/2019

30/4---22/5/2019

30/4---22/5/2019

26/3---24/4/2019

أدّذ عطا دظ ٓ١رظٛاْ

عثذ هللا رِعاْ ِصطفٝ

أدّذ د٠اب اطّاع ً١اٌعٍٟ

أدّذ اطاِٗ ات ٛغاٌٟ

أدّذ ِاسْ ِذّذ طّٛر

اتزا٘ ُ١فا٠ش اطّاع ً١اٌذٍثٟ

أدّذ أ ّٓ٠أدّذ اٌٛٙارٞ

أدّذ أ ّٓ٠ذٛف١ك اٌمزا

ِذّٛد أت ٛشٙال

ِذّٛد راذة أدّذ اتٛٔ ٛفً

عثذهللا عثذاٌٙادِ ٞذّذ دّ١ذ

عثذاٌزاسق س٠ادٖ ص١اَ

دظاَ ِٛط ٝطع١ذ اٌّذْ٘ٛ

اوزَ ِذّذ عثذ اٌمادر س٘ذ

اطّاعٚ ً١ائً اطّاع ً١اٌذ٠ة

أدّذ ِذّذ أدّذ دّذاْ

ٔادر دّاد

ٚطاَ أٛر عثذهللا ِذ١ظٓ

طٍ ُ١عّز دظٓ ٔصار

عٍ٘ ٟأ ٟعٍ ٟخعز

خٍ ً١عّاد ِذّذ ات ٛدجز

ّٔز اٌشٕش١ز

اٌّعرش تاهلل ِذّذ طٍ ُ١تٍثً

اتزا٘١ٌٚ ُ١ذ ِٛط ٝاٌظٍٛخ

طٍ ُ١عصاَ طٍِ ُ١طز

ٛ٠طف عزفاخ ٌطف ٟعٛدٖ

ِذّذ ِذدد غاٌة اٌخط١ة

ِؤِٓ ٔظّ ٟأدّذ دّاد

عثذ اٌىز ُ٠إتزا٘ ُ١اٌّذالٞٚ

ِذّذ دظاَ ِذّذ إٌجار

خٍ ً١شف١ك ِذّذ ِزاد

تٙاء ٛ٠طف ِذّذ ات ٛعٍ١اْ

ِذّذ راِش عثذ اٌىز ُ٠لشاعز

ِذّذ ِٕذر طٍّ١اْ ات ٛدٍّ١ح

ٔعّاْ ٔع ُ١خعز أتٚ ٛردج

ِذّذ اتزا٘ ُ١أتٔ ٛذا

ِذّذ رأفد د٠ة اٌذعٍ١ض

ِذّذ ٔاصز عٍ ٟاٌعشٟ

عاصُ ِزٚاْ ِذّذ اٌٙظٟ

جّ ً١أدّذ جّ ً١فارص

أسامة الهواري

أدّذ فا٠ش عثذ اٌظالَ عاتذ

عثذ اٌزدّٓ رسق ِذّذ د٠اب

ِذّٛد أدّذ ِذّٛد اٌٛٙتٟ

ِذّذ ِذّذ جّ ً١ص١اَ

١ٌٚذ ِذّذ عثذ أً٘

عثذ اٌثاطػ ِذّذ شٍّخ

دظاَ ٠اطز ِذّٛد اٌزلة

عبداهلل أيمن طافش

أدّذ طّ١ز ِذّذ اٌثٍٟ

عثذ هللا وّاي طع١ذ جّعٗ

عثذ اٌىز ُ٠عٛض اٌذاعٛر

هاني الوحيدي

عبد المنعم حمودة

هاني الوحيدي

ٔشار اطاِٗ ِذّذ ات ٛد٠ٛج

ِزسٚق ٚائً ِزسٚق اٌخٛر

٠اطز جٛاد ٠اطز الط١فاْ

عّزِ ٚا٘ز اتزا٘ ُ١اٌشاِٟ

عٍ ٟتظاَ طٍّ١اْ إٌجار

ٛ٠طف ِذّذ خٍ ً١ات ٛغاٌٟ

يوسف الخليلي

أحمد العطار

٘أ ٟغالي عثذهللا اٌعٍٗ١

ِذّذ أ ّٓ٠عثذ اٌزدّٓ عٛاد

محمد فياض أطفال

ِذّٛد سوز٠ا ِذّٛد ِٕصٛر

ايمن الغوطي

احمد عجور

احمد عجور

عالء الكرد

ايمن الغوطي

جدول طالب المستوى الرابع يومي الثالثاء واألربعاء  -الفصل الثاني 2019/2018
جراحة رجال-م .األوروبي(ص) اربعاء  +خميس

قمب االقصى ص

قمب االقصى ص

26/3---24/4/2019

26/3---24/4/2019

26/2---20/3/2019

أدّذ عثذهللا عثذ رتٗ اٌظّ١زٞ

أدّذ اطاِٗ أدّذ ات ٛشع١زٖ

تالي ِذّذ فز٠ج إٌ٠ٛزٞ

إٙ٠اب جّ ً١ات ٛعٍ١اْ

جٙاد جالي اتزا٘ ُ١اٌظّان

خاٌذ ٘شاَ ع١ادٖ ل٠ٛذر

دّادٖ طاِ ٟات٘ ٛاشُ

فٛس ٞا٠اد فٛسِ ٞذّذ

صاٌخ اتزا٘ ُ١صاٌخ ات ٛج١اب

عٍ ٟطعذهللا أدّذ االططً

ِذّٛد أدّذ ِذّٛد اٌّغارٞ

ٔادر اوزَ دّاد

عّاد اطاِٗ عٍ ٟاٌزلة

ِعرصُ ِذّذ رجة ِغارٞ

عثذ اٌٛادذ ٘الي ج٘ٛز ج٘ٛز

ِذّذ ٔافذ ِصطف ٝشٛٙاْ

٠عمٛب ٛ٠طف أدّذ اٌّمادِٗ

فا٠ش جّاي ِذّٛد ِٙذٞ

ِذّٛد فرذِ ٟذّٛد صثخ

اتزا٘ ُ١عثذهللا شذادج افر١ذٗ

غارق عثذ اٌزد ُ١اٌثٕٙظاٞٚ

ِذّٛد ِذّذ ِذّٛد اٌثالص

ِذّذ وّاي ات ٛشٍّٗ

ِصطفِ ٝزٚاْ ِذّٛد طّزٖ

احمد عدوان

احمد احمد

احمد احمد

برنامج غزة لمصحة النفسية خانيونس 1

مستشفى الطب النفسي غزة صباحي عيادة الزوايدة لمصحة النفسية3

26/2---20/3/2019

26/2---20/3/2019

30/4---22/5/2019

أدّذ عثذهللا عثذ رتٗ اٌظّ١زٞ

أدّذ اطاِٗ أدّذ ات ٛشع١زٖ

تالي ِذّذ فز٠ج إٌ٠ٛزٞ

إٙ٠اب جّ ً١ات ٛعٍ١اْ

جٙاد جالي اتزا٘ ُ١اٌظّان

خاٌذ ٘شاَ ع١ادٖ ل٠ٛذر

دّادٖ طاِ ٟات٘ ٛاشُ

فٛس ٞا٠اد فٛسِ ٞذّذ

صاٌخ اتزا٘ ُ١صاٌخ ات ٛج١اب

عٍ ٟطعذهللا أدّذ االططً

ِذّٛد أدّذ ِذّٛد اٌّغارٞ

ٔادر اوزَ دّاد

عّاد اطاِٗ عٍ ٟاٌزلة

ِعرصُ ِذّذ رجة ِغارٞ

عثذ اٌٛادذ ٘الي ج٘ٛز ج٘ٛز

ِذّذ ٔافذ ِصطف ٝشٛٙاْ

٠عمٛب ٛ٠طف أدّذ اٌّمادِٗ

فا٠ش جّاي ِذّٛد ِٙذٞ

ِذّٛد فرذِ ٟذّٛد صثخ

اتزا٘ ُ١عثذهللا شذادج افر١ذٗ

غارق عثذ اٌزد ُ١اٌثٕٙظاٞٚ

ِذّٛد ِذّذ ِذّٛد اٌثالص

ِذّذ وّاي عثذ اٌفراح ات ٛشٍّٗ

ِصطفِ ٝزٚاْ ِذّٛد طّزٖ

احمد الخالدى

حسن أبو رحمة

حسن أبو رحمة

569066221

عثذ اٌزدّٓ ِذّذ ِذّٛد رٚتٟ

