
 2015-2-6 حتى 2015-1 -10جدول نوبتجيات مركز عالج التسمم للفترة من

 اليوم م6–ص 9 ص9 –م 6 مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد

منى أبوالنور/د منى غنٌم/ ط علٌاء هدٌب/ د   10/1السبت  رشا ندا سها علً 

منى أبوالنور/د مروة / د 
 شاهٌن

منى غنٌم/ ط  
 11/1األحد رشا الحسٌنً ندا محمود

منى أبوالنور/د غادة / د 
 السرنجاوي

 12/1االثنٌن  شٌماء المنسً سها علً هبه كامل/ط

منى أبوالنور/د  13/1الثالثاء  رشا ندا ندا محمود هبه كامل/ط أمل سعٌد/ د 

منى أبوالنور/د فاطمة / د 
 الجزار

دٌنا الجمٌل/ ط  
 14/1األربعاء  رشا الحسٌنً سها علً

مٌرفت عرٌبً/د دعاء / د 
 الغرباوي

دٌنا الجمٌل/ ط  
 15/1الخمٌس شٌماء المنسً ندا محمود

مٌرفت عرٌبً/د  16/1الجمعة  رشا ندا ندا محمود أسماء فادي/ ط أمل سعٌد/ د 

مٌرفت عرٌبً/د أمٌرة وهدان/ د   17/1السبت   شٌماء المنسً سها علً أسماء فادي/ ط 

مٌرفت عرٌبً/د مروة شاهٌن/د   18/1األحد رشا ندا ندا محمود منار فاٌد/ ط 

مٌرفت عرٌبً/د علٌاء هدٌب/ د   19/1االثنٌن  رشا الحسٌنً سها علً منار فاٌد/ ط 

مٌرفت عرٌبً/د دعاء الغرباوي/ د   20/1الثالثاء  شٌماء المنسً ندا محمود سماح ماهر/ ط 

مٌرفت عرٌبً/د غادة / د 
 السرنجاوي

األربعاء  رشا ندا سها علً سماح ماهر/ ط

21/1 

إٌمان دراز/د فاطمة الجزار/ د   22/1الخمٌس  رشا الحسٌنً ندا محمود نادٌة عزت/ ط 

إٌمان دراز/د دعاء / د 
 الغرباوي

 23/1الجمعة  شٌماء المنسً سها علً نادٌة عزت/ ط

إٌمان دراز/د أمل سعٌد/ د   24/1السبت  رشا الحسٌنً سها علً ساره عادل/ط 

إٌمان دراز/د مروة شاهٌن/ د   25/1األحد رشا ندا ندا محمود ساره عادل/ط 

إٌمان دراز/د أمٌرة وهدان/ د   26/1االثنٌن  شٌماء المنسً سها علً أمٌرة الهواري/ط 

إٌمان دراز/د فاطمة الجزار/ د   27/1الثالثاء  رشا الحسٌنً ندا محمود أمٌرة الهواري/ط 

إٌمان دراز/د علٌاء هدٌب/ د  األربعاء  رشا ندا سها علً غادة عطٌة/ ط 

28/1 

إٌناس المداح/د غادة / د 
 السرنجاوي

 29/1الخمٌس شٌماء المنسً ندا محمود غادة عطٌة/ ط

إٌناس المداح/د فاطمة الجزار/ د  منى غنٌم/ ط   30/1الجمعة  رشا الحسٌنً ندا محمود 

إٌناس المداح/د دعاء / د  منى غنٌم/ ط  31/1السبت  شٌماء المنسً سها علً 



 الغرباوي

إٌناس المداح/د مروة شاهٌن/د   1/2األحد رشا الحسٌنً ندا محمود هبه كامل/ط 

إٌناس المداح/د أمل سعٌد/ د   2/2االثنٌن رشا ندا سها علً هبه كامل/ط 

إٌناس المداح/د  
عبد الحمٌد / د

 3/2الثالثاء  شٌماء المنسً ندا محمود دٌنا الجمٌل/ ط علوي

إٌناس المداح/د أمٌرة وهدان/ د   4/2األربعاء  رشا الحسٌنً سها علً دٌنا الجمٌل/ ط 

منى أبوالنور/د علٌاء هدٌب/ د   5/2الخمٌس رشا ندا ندا محمود أسماء فادي/ ط 

منى أبوالنور/د غادة / د 
 السرنجاوي

 6/2الجمعة  شٌماء المنسً سها علً أسماء فادي/ ط

 

 


