ودذاخ قسى انجرادح انعايح
وحدة جراحة أطفال ( أ )
ا.د  /عصاو انذهثي
ا.د  /اتراهيى انثُا
ا.د  /ادًذ عيسي
ا.د  /أدًذ َىفم
ا.د  /هشاو فياض
ا.د.و /دساو سًير
د  /عثذ انغُي شهثي
ط  /هشاو انًذًذي
ط  /يذًذ عىض
ط  /أدًذ أتى انيسيذ
ط  /يذًىد يطاوع

ا.د  /ادًذ جاتر
ا.د  /يذًذ عطيح
ا.د  /شريف شذاذح
ا.د  /ادًذ عهياٌ
ا.د.و /عثذ انًطهة عفد
ا.د.و  /أشرف انعطار
ط  /يذًذ شهثي
ط /أدًذ انذذاد
ط /وائم اتى سُه
ط  /رايي ساليح

وحدة جراحة أطفال ( ب )
ا.د  /يذًىد انعفيفي
ا.د  /انسيذ دسة هللا
ا.دَ /اجي انذسىقي
ا.د  /دًادج دواد
ا.د  /أيم دشيش
ا.د /يذًذ يرىني
أ.د.و  /يذًذ انصىاف
د  /يذًذ دشيش
د  /دايذ سهيى

ا.د  /جالل أتىريح
ا.د  /يصطفي اتراهيى
أ.د  /يذًذ انًذالوي
ا.د /خانذ إسًاعيم
ا.د /يذًذ يظهر عاشىر
ا.د  /عهي ذركي
ا.د.و  /أكرو انثطرَي
د  /يذًذ غرية
د /خانذ انشيًي

ط /أدًذ انشراتي
ط /يذًذ انغسيري
ط  /يذًذ يىسي

ط  /يذًذ عرفح
ط  /وائم عالء انذيٍ

تانخارج

وحدة جراحة الجهاز الهضمي ( أ)
ا.د  /عثذ انًُعى َاجي
ا.د  /يذًذ فرذي
ا.د  /سهيًاٌ يذًذ سهيًاٌ
أ.د.و /دًذي عثذ انهادي
د /يذًذ انشيخ
ط /أيير فىزي
ط /يذًذ سعذ

ا.د  /يذًذ ياهر انجُجيهي
ا.د  /يصطفي انشيخ
ا.د.و  /طه إسًاعيم
د /أسايه دسٍ
د  /يذًىد انشريف
ط /دساو تركاخ
ط /أدًذ دازو

ط  /انغًري انسيذ
ط  /شيريهاٌ يؤَس

ط  /طارق صذصاح

وحدة جراحة الجهاز الهضمي ( ب)
ا.د  /جًال يىسي
ا.د  /اسايح تاظح
ا.د  /أسايح انخضراوي
أ.د.و  /يذًذ دًذي أتى ريه
د /طارق إتراهيى شكري
د  /شريف صاتر
ط /ذاير انًهذي
ط /أدًذ عثذ انردًٍ
ط  /يذًىد عثذ انُاصر

ا.د  /يصطفي انطثالوي
ا.د  /اسايح يُصىر
ا.د.و  /يذًىد عثذ انرازق
أ.د.و  /دًذي صذقي
د  /أدًذ انشىرج
ط /شريف انجرف
ط /أدًذ عثذ رته سىيهى
ط  /يصطفي عالو
ط  /عًرو سايخ

تانخارج
تانخارج
تانخارج

وحدة جراحة األوعية الدمىية
ا.د  /دسٍ عثذ انعاطي
ا.د  /يذًذ انهُيذي
ا.د.و  /أدًذ انثرتري
د  /أدًذ إسًاعيم
د /أدًذ تذراٌ
ط عثذ انردًٍ َاجي
ط /دساو يخرار
ط  /عًرو انًذالوي

ا.د  /عادل دسيُي أتى هاشى
ا.د.و  /يذًذ يرسي انىجيه
د  /عًرو انشارني
د /عًرو أتى ردًح
ط /عًاد سالو
ط /يذًذ انعسيىي
ط  /يذًذ عهيىج

تانخارج

وحدة جراحة األورام
ا.د  /صالح انذيٍ انجىهري
ا.د  /أدًذ درويش
ا.د /أيًٍ انًُر
د /يذًذ يهيس
د  /يذًذ غساني
ط /أدًذ انجُذي
ط  /يذًذ عثذ انىهاب

تانخارج

ا.د  /يجذي انجُذي
ا.د.و  /عثذ انىهاب دًيذج
د  /ذاير عثذ انذافع
د  /ونيذ انشرتيُي
ط /دساو ريضاٌ
ط /يذًذ انذهشاٌ

تانخارج

