
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                          

 

 

 

 

 نَيـظسو 03.1تا  ضثَيدَى   8 َيـــرووم
 6تا  -نيظـسو  03.1

 مغسب
 ضثَيدَى 8تا  - شةف 6

1/4/ 2222 

7/  4 / 2222 
 أساد +ئاظاٌ +ٍوشاٌ + عايػةيً+رٍ

 + صيدظعفاٌ

 ٍدى 

 زاىيا + حمند 

 + عثناٌ ٍيراٌ+ حطني 

8/ 4 / 2222 

14/  4/ 2222 
 عبداللة+ ٍدىٍيدضتاٌ+ غسمني+ +ٍريً 

 ٜاساد

 ٍْساٌ + عآغ٘   

 دلوظاٌ + كازواٌ

 ٍظال+ ضيدع+ ئاظاٌ  

15/ 4 / 2222 

21/ 4/ 2222 
 ٍدى+  ٍيراٌ اٌ +زاىيا +غظ+ٍريً 

  عزمني ٍيدصتاٌ+

 عبدالل٘

   حطني حمند ++ عثناٌ 

 ٍوشاٌ + عايػة

22/4 / 2222 

28/  4/ 2222 
 عفاٌ +اٌرٍيراىٔا+ ٍدى + ئافاٌ + +ضيدعئاشاد  +ٍريً 

 ٍظال +  دلوظاٌ + كازواٌ

 يدضتاٌ+ غسمنيٍ 

29/ 4 / 2222 

32/ 4 / 2222 
 حطني+  اللةدى+عبد+ ٍ ٍوشاٌ+عائػة+ٍريً  

 ٜاساد

 ئاظاٌصيدظ+ 

 زاىيا + حمند 

 + عثناٌ ٍيراٌ+ امحد 

 

 دامكا نوبةدازيا ثةزضتازَين نةخوشخانا ئاشادى
 (4مةها )بةشَى تةنطاظيا دل وهناظـا ل 

Emergency  

 روذيَـــت ئةينـــى
 
  ٍوشاٌ+ عائػة+امحد غفاٌ+  1/4/2222

     +ٍيدضتاٌ+غسمنيئاشاد +عثنا8/4/2222ٌ

  +راىٔا+ٍٔشاٌ عبداهللحمند+  15/4/2222

 حضني+ صيدظ+ ٜافاٌ+ٍة فال 22/4/2222

 كارّاٌ+دلْفاٌ+صيدظ ٍدٚ+  29/4/2222

 

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                سةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستارا  

              د . سطظان سلينان مخو                                           ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 



  

 

     

     

     

     

     

     

     

َيـــرووم  4.00 P.M     8.30 A.M 12.00 A.M    4.00 P.M 8.30 A.M   2.00 A.M   

29/ 3 / 2222 

3/ 4/ 2222 
 زبري + أشتى مريم +يوسف  ٍْساٌ+عبداهللحاجٕ + 

4/ 4/ 2222 

9/  4 / 2222 
 بفرين + كنري سيرب + برلني ضةىطةز +عٔضٙ حاجٕ + 

12/ 4 / 2222 

15/ 4/ 2222 
 مريم + أمسر عبداهلل+  هوزان + سبري + أعتٙ حاجٕ 

16/4/ 2222 

21/ 4/ 2222 
 سيرب + برلني سةنطةرعيسى +   بفزًٓ + كيري+  حاجٕ

22/ 4/ 2222 

27/4 / 2222 
 هوزان + عبداهلل زبري + أشتى مزٓه + أمسزحاجٕ + 

28/ 4 / 2222 

4/ 5/ 2222 
 سةنطةرعيسى +  بفرين + كنري صٔرب + بزلنيحاجٕ + 

 

 ن نةخوشخانا ئاشادىثةزضتازَي ياازبةددامكا نو
 (4مةها ) بةشَى تةنطاظيا      

 

HDU 

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                سةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستارا  

 د . سطظان سلينان مخو                                                        ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونىوةزضتازا ل ثشكا دةزثدامكا نوبةدازيا 
 (  2122ـ  4مةها )ل   نةخوشخانا ئاشادى 

 Psychiatric Department  

 روذيَـــت ئةينـــى
 
 فالح حطً+بايص عبدالغفاز 1/4/2222

 غسمني شييل وليد عبداهلل+ 8/4/2222

 + غريواٌ عبدالطتاز    15/4/2222

 ىيَاز زغيد+ جميد عنس  22/4/2222

 فالح حطً +زيرطاز خليل 92/4/9299

 

 

 نَيـظسو 03.1ضثَيدَى تا  8 دانَى ضثَيدَى   َيـــرووم
 نيظـسو  03.1

 مغسب 7تا 

 شةف  6
 ضثَيدَى 8تا 

1/ 4 / 2222 

7/ 4/ 2222 

 غسمني شييل,  ىيَاز زغيد,غريواٌوليد عبداهلل, ,   زغو صواٌغ

 زيرطاز خليل,  ىاشداز بكس, عبدالوٍاب متازا

 فالح حطً

 بايص عبدالغفاز

جميد عنس       

 ٍدى عابد

8/ 4/ 2222 

14/  4 / 2222 

,   عبدالوٍاب متازا, غريواٌ عبدالطتاز , جميد عنس,   زغو غصواٌ

 , ٍدى عابدىيَاز زغيد , بكس ىاشداز زيصكازخليل+

 وليد عبداهلل

 غسمني شييل

 فالح حطً

 بائص عبدالغفاز

15/ 4 / 2222 

21/ 4/ 2222 

 , ٍدى عابد,  عبدالوٍاب متازا, فالح حطً, جميد عنس,   زغو غصواٌ

 ثايص عبدالغفازىيَاز زغيد , ,زيصكاز خليل

 غريواٌ 

 ىاشداز بكس

 وليد عبداهلل

 غسمني شييل

22/4/ 2222 

28/ 4/ 2222 

 متازا,  غسمني شييل, وليدعبداللةفالح حطً , ,   زغو غصواٌ

 ٍدى عابد, زيرطاز خليل,بايص غفاز,  عبدالوٍاب

 جميد عنس

 ىيَاز زغيد
 

 غريواٌ عبدالطتاز

 ىاشداز بكس

29/ 4/ 2222 

32/4 / 2222 

ٍدى ,  عبدالوٍاب متازا,  , غريواٌوليد عبداهلل, ,  زغو غصواٌ

 ىاشداز بكس,  از خليلزيرط,   عابد

 فالح حطً

 زيرطاز خليل

جميد عنس       

 ىيَاز زغيد

 

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                سةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستارا  

 د . سطظان سلينان مخو                                                        ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 

 



 

 نَيـظسو 03.1ضثَيدَى تا  8 دانَى ضثَيدَى   َيـــرووم

03.1 
 نيظـــسو 

 مغسب 6تا 

  شةف 6
 ضثَيدَى 8تا 

1/ 4 / 2222 

7/ 4/ 2222 
 حضين ىذٓـــز +كاِّ+ حمندصزدارفتحٕ + صاحل+ عبدالٍْاب + 

8/ 4/ 2222 

14/  4 / 2222 
 فٔصل ىذٓـــز +صزدارفتحٕ + عبدالٍْاب+ صاحل + حضين + حمند

15/ 4 / 2222 

21/ 4/ 2222 
 صاحل ىذٓـــز عبدالٍْاب+صزدارفتحٕ + فٔصل + حمند+ حضين + 

22/4 / 2222 

28/ 4/ 2222 
 عبدالٍْاب ىذٓـــز ِ+حمند+كاّ+ صاحل + حضينصزدارفتحٕ + فٔصل + 

29/ 4/ 2222 

32/ 4 / 2222 
 حمند ىذٓـــز حضين+كاِّفتحٕ + صاحل + عبدالٍْاب + فٔصل+ 

 روذيَـــت ئةينـــى        
 

 

 صالــــــح   4/ 1 

 عبدالوٍاب  4 /8

    دـــحمن  4 /15

 لــفيص   22/4

 ينـــحط  22/4

   

 

 

 

 

Neurology 

 نةخوشخانا ئاشادى ةزضتازاثدامكا نوبةدازيا 
 (  2122  -  4) ل مةها كوما دةمازال ثشكا   

 ) 
 

 

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                اراسةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرست  

 د . سطظان سلينان مخو                                                        ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 



 نَيـظسو 03.1ضثَيدَى تا  8 دانَى ضثَيدَى   َيـــرووم
 نيظـــسو  03.1
 مغسب 6تا 

  شةف 6
 ضثَيدَى 8تا 

1 /4/ 2222 

7/ 4 / 2222 
 جيار ثيناٌ  خيال + الٍيجاٌ ++وداد ضعاد+ىدوى 

8/4 / 2222 

14/ 4/ 2222 
 وداد ثيناٌ خيال + الٍيجاٌ +مسية  + ضعاد ىدوى + 

15/ 4 / 2222 

21/ 4 / 2222 
 ضعاد ثيناٌ خيال + جياز + مسية  + الٍيجاٌ+ ىدوى 

22/4 / 2222 

28/ 4/ 2222 
 مسية ثيناٌ +خيال+جيازالٍيجاٌوداد +  ىدوى + 

29/4 / 2222 

32/4/ 2222 
 ضياز ثيناٌ خيال + ضعاد+ الٍيجاٌوداد +   ىدوى + 

 

 
 روذيَـــت ئةينـــى       

 

 وداد    1/4

 جياز   4/ 8

 مسية  15/4

 ضعاد  22/4 

 

 بيناٌ  22/4

 

Neurology 

 نةخوشخانا ئاشادى ةزضتازاثدامكا نوبةدازيا 
 ( 2122 -4) ل مةها ذنان كوما دةمازال ثشكا   

 ) 
 

 

 ةخوشخانى ريَظةبةرىَ ن                               سةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستارا  

 د . سطظان سلينان مخو                                                        ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 



 نَيـظسو 03.1ضثَيدَى تا   8 دانَى ضثَيدَى   َيـــرووم
 نيظـــسو  03.1
 مغسب 6تا 

 شــةف  7
 ضثَيدَى 8تا 

1 /4 / 2222 

7/ 4 / 2222 

 كْسار محٔد + ٍلش عدىاٌ 

 عٔالٌ+  الدمٔاٌ خ+ صُ حُ ر
 ا مسٔداٌ لٔلــــٙ فزٓــق 

8/4 / 2222 

14/ 4 / 2222 

 صُ حُ رد +  ــكْسار محٔ

 + مٔـاٌ خالـد + ٍلش عدىاٌ ا مسٔداٌ
 غيالٌ لٔلــــٙ فزٓــق 

15/ 4 / 2222 

21/ 4 / 2222 

 عٔالٌد +  ــكْسار محٔ

 + مٔاٌ+ ٍلش عدىاٌ ا مسٔداٌ
 ضة حة ز لٔلــــٙ فزٓــق 

22/4 / 2222 

28/  4/ 2222 

 عٔالٌد +  ــكْسار محٔ

 مٔاٌ+ا مسٔداٌ+ صُ حُ ر
 ٍلــص عــدىاٌ لٔلــــٙ فزٓــق 

29/ 4 / 2222 

32/  4 / 2222 

 ٍلش عدىاٌد +  ــكْسار محٔ

 عٔالٌ+ ا مسٔداٌ+ صُ حُ ر
 ميـــاٌ خالــد لٔلــــٙ فزٓــق 

 

 ىروذيَـــت ئةينـــ   
 

 

 ٍلص عدىاٌ  1/4

 مياٌ خالد   4 /8

 ا ضــنيداٌ   4 /15 

 غيالٌ خصيساٌ   22/4

 ضة حة ز  22/4

 

Cardiology 

 ةزضتازا ل نةخوشخانا ئاشادى ثدامكا نوبةدازيا 
  ( 2122/ 4)ل مةها   نةخوشيَين دىل ) ذنان (ثشكا 

 

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                سةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستارا  

 د . سطظان سلينان مخو                                                        ابراهيه       طهأزاد                           ني شرمني حسن حس 
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 



 شةالمان  -دامـكا نوبةدازيا ثةزضتازَين قاتَى دووَى 
 ( 2122 -4)مةها  دلـى (  ) نةخوشيَين  

 نَيـظسو 03.1ضثَيدَى تا   8 دانَى ضثَيدَى   َيـــرووم
 نيظـــسو  03.1
 مغسب 7تا 

 شــةف  7
 ضثَيدَى 8تا 

1 / 4 / 2222 

7/ 4/ 2222 

 مسواٌ +  رضْاٌصــاالر + 

 + ضعدوٌحمندحطني +   
 سعداهلل هظال غظاٌ غعباٌ

8/ 4 / 2222 

14/ 4 / 2222 

 رضْاٌ صــاالر + ٍفال+ 

 طني +  مسواٌ فسحاٌ + ضعدوٌح 
 حممد رمضان غظاٌ غعباٌ

15/4/ 2222 

21/ 4/ 2222 

  رمضاٌ حمند +  رضْاٌصــاالر + 

 +ضعدوٌ+ ٍظال ضعداهللمسواٌ
 حسني حممد غظاٌ غعباٌ

22/ 4 / 2222 

28/ 4/ 2222 

  رمضاٌ حمند +  مزّاٌصــاالر +

 ضعدوٌ +  مسواٌ فسحاٌ + حطني 
 درضوان حمم غظاٌ غعباٌ

29/4 / 2222 

32/4/ 2222 

 +  حطني  رضْاٌضــاالز + 

 مسواٌ فسحاٌ + ٍظال ضعداهلل+حمند  
 سعدون حممد غظاٌ غعباٌ

 

 روذيَـــت ئةينـــى           
 

  سعدون حمند  4/ 1

 رمضاٌحمند    4/ 8

 هفال سعداللة    4 /15

 رضْاٌ حمند   22/4

 اٌ فسحاٌمسو 29/4 

Cardiology 

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                سةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستارا  

 سلينان مخو                                د . سطظان                         ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 



 نةخوشخانا ئاشادى ةزضتازاثدامكا نوبةدازيا 

 (  2122ـ 4) ل مةها  ICUل ثشكا   

 ) 
 

 

 مَيروو  زوذ غةف 8ضثَيدى تا  8 ضيثيَدى 8غةف  تا   8
 2022/4/1 اجلنع٘ +وداد دمحم حنانديانا+

 2022/4/2 الضبت +وداد دمحم +رزكار لقمان+  حنانديانا+

 2022/4/3  االحد نجيرفان + احمد+  رزكارلقمان+  بيمان + شيماء

 2022/4/4 االثيني نجيرفان + احمد+  رزكارلقمان+  بيمان + شيماء

 2022/4/5 ثالثاٛال سعيد سامال + + رزكارلقمان+  كولستان + زياد

 2022/4/6 االربعاٛ سعيد سامال + + رزكارلقمان+  كولستان + زياد

 2022/4/7 اخلنٔط عمر+ سروه + رزكارلقمان+  + ديمن  روناك

 2022/4/8 اجلنع٘ عمر+ سروه  + ديمن  روناك

 2022/4/9 الضبت حنان+ ديانا+ رزكارلقمان+  +وداد دمحم

 2022/4/10  االحد  حنان+ ديانا+ رزكارلقمان+  +وداد دمحم

 2022/4/11 االثيني بيمان + + شيماء رزكارلقمان+  نجيرفان + احمد

 2022/4/12 ثالثاٛال بيمان + + شيماء رزكارلقمان+  نجيرفان + احمد

 2022/4/13 االربعاٛ كولستان + + زياد رزكارلقمان+  سعيد سامال +

 2022/4/14 اخلنٔط كولستان + +  زياد رزكارلقمان+  سعيد سامال +

 2022/4/15 اجلنع٘ + ديمن  روناك عمر+ سروه

 2022/4/16 الضبت + ديمن  روناك+  رزكارلقمان+  عمر+ سروه

 2022/4/17  االحد +وداد دمحم + رزكارلقمان+  حنانديانا+

 2022/4/18 االثيني +وداد دمحم+  رزكارلقمان+  حنانديانا+

 2022/4/19 ثالثاٛال نجيرفان + احمد+  رزكارلقمان+  بيمان + شيماء

 2022/4/20 االربعاٛ نجيرفان + احمد+  رزكارلقمان+  بيمان + شيماء

 2022/4/21 اخلنٔط سعيد سامال + + رزكارلقمان+  كولستان + زياد

 2022/4/22 اجلنع٘ سعيد سامال + كولستان + زياد

 2022/4/23 الضبت + عمر+ سروه رزكار +لقمان + ديمن  روناك

 2022/4/24  االحد + عمر+ سروه رزكارلقمان+  + ديمن  روناك

 2022/4/25 االثيني  حنان+ ديانا+ رزكارلقمان+  +وداد دمحم

 2022/4/26 ثالثاٛال حنان+ ديانا+ اررزكلقمان+  +وداد دمحم

 2022/4/27 االربعاٛ بيمان +شيماء+ رزكارلقمان+  نجيرفان + احمد

 2022/4/28 اخلنٔط بيمان ++ شيماء رزكارلقمان+  نجيرفان + احمد

 2022/4/29 اجلنع٘ كولستان + زياد سعيد سامال +

 2022/4/30 الضبت كولستان + زياد + رزكارلقمان+  سعيد سامال +

 

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                سةروكىَ ثةرستارا سةروكا ثةرســتارا                           

 د . سطظان سلينان مخو                                                        ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 



CCU 

 سةروكىَ ثةرستارا                               ريَظةبةرىَ نةخوشخانى         سةروكا ثةرســتارا                    

 ابراهيه                              د . سطظان سلينان مخو                                 طهأزاد        شرمني حسن حسني                     
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 

 

 مَيروو  زوذ ىيظسو 1332ضثَيدى تا  8 غةف 8ضثَيدى تا   1332 ضثَيدَى 8غةف تا   8

 2022/4/1 اجلنع٘ +دىٔا + رّىإٍ دىٔا+ رّىإٍ فَٔن٘ +كارساٌ

 2022/4/2 الضبت ْاٌ +جالل + ىضزًٓ +كزًٓ+ ىذٓاركل كزًٓ+ ىذٓار + كاسًٓامٔيُ
 2022/4/3 األحد امياٌ + باللكلْاٌ + جالل+ىضزًٓ+  امياٌ + بالل ارتٌْعزمني +

 2022/4/4 اإلثيني فَٔن٘ +كارساٌ +كلْاٌ +جالل+ىضزًٓ فَٔن٘ +كارساٌ دىٔا + رّىإٍ

 2022/4/5 الثالثاٛ + كاسًٓ امٔيُكلْاٌ+ جالل  +ىضزًٓ  + كاسًٓ امٔيُ كزًٓ+ ىذٓار

 2022/4/6 األربعاٛ ارتٌْعزمني + +كلْاٌ +جالل + ىضزًٓ ارتٌْعزمني + امياٌ + بالل

 2022/4/7 اخلنٔط كلْاٌ +جالل + ىضزًٓ + دىٔا + رّىإٍ دىٔا+ رّىإٍ فَٔن٘ +كارساٌ

 2022/4/8 اجلنع٘ كزًٓ+ ىذٓار كزًٓ+ ىذٓار امٔيُ+ كاسًٓ

 2022/4/9 الضبت كلْاٌ + جالل+ىضزًٓ+ امياٌ + بالل اٌ + باللامي عزمني +ارتٌْ

 2022/4/10 األحد كلْاٌ +جالل+ىضزًٓ+ فَٔن٘ +كارساٌ فَٔن٘ +كارساٌ دىٔا + رّىإٍ

 2022/4/11 اإلثيني كلْاٌ+ جالل  +ىضزًٓ امٔيُ + كاسًٓ امٔيُ + كاسًٓ كزًٓ+ ىذٓار

 2022/4/12 الثالثاٛ ىضزًٓ+ عزمني +ارتٌْ كلْاٌ +جالل + عزمني +ارتٌْ امياٌ + بالل

 2022/4/13 األربعاٛ دىٔا + رّىإٍ +كلْاٌ + جالل+ىضزًٓ دىٔا+ رّىإٍ فَٔن٘ +كارساٌ

 2022/4/14 اخلنٔط كلْاٌ +جالل + ىضزًٓ +كزًٓ+ ىذٓار كزًٓ+ ىذٓار امٔيُ+ كاسًٓ

 2022/4/15 اجلنع٘ امياٌ + بالل امياٌ + بالل عزمني +ارتٌْ

 2022/4/16 الضبت كلْاٌ +جالل+ىضزًٓ+ فَٔن٘ +كارساٌ فَٔن٘ +كارساٌ ىٔا + رّىإٍد
 2022/4/17 األحد كلْاٌ+ جالل  +ىضزًٓ امٔيُ + كاسًٓ امٔيُ + كاسًٓ كزًٓ+ ىذٓار
 2022/4/18 اإلثيني كلْاٌ +جالل + ىضزًٓ+ عزمني +ارتٌْ عزمني +ارتٌْ امياٌ + بالل

 2022/4/19 الثالثاٛ كلْاٌ +جالل+ىضزًٓ + دىٔا + رّىإٍ إٍدىٔا+ رّى فَٔن٘ +كارساٌ
 2022/4/20 األربعاٛ كلْاٌ +جالل + ىضزًٓ +كزًٓ+ ىذٓار كزًٓ+ ىذٓار امٔيُ+ كاسًٓ
 2022/4/21 اخلنٔط كلْاٌ + جالل+ىضزًٓ+ امياٌ + بالل امياٌ + بالل عزمني +ارتٌْ

 2022/4/22 اجلنع٘ + فَٔن٘ +كارساٌ فَٔن٘ +كارساٌ دىٔا + رّىإٍ

 2022/4/23 الضبت كلْاٌ+ جالل  +ىضزًٓ امٔيُ + كاسًٓ امٔيُ + كاسًٓ كزًٓ+ ىذٓار
 2022/4/24 األحد كلْاٌ +جالل + ىضزًٓ+ عزمني +ارتٌْ عزمني +ارتٌْ امياٌ + بالل

 2022/4/25 اإلثيني كلْاٌ+ جالل  +ىضزًٓ + دىٔا + رّىإٍ دىٔا+ رّىإٍ فَٔن٘ +كارساٌ

 2022/4/26 الثالثاٛ كلْاٌ +جالل + ىضزًٓ +كزًٓ+ ىذٓار كزًٓ+ ىذٓار مٔيُ+ كاسًٓا
 2022/4/27 األربعاٛ كلْاٌ + جالل+ىضزًٓ+ امياٌ + بالل امياٌ + بالل عزمني +ارتٌْ
 2022/4/28 اخلنٔط كلْاٌ +جالل+ىضزًٓ+ فَٔن٘ +كارساٌ فَٔن٘ +كارساٌ دىٔا + رّىإٍ
 2022/4/29 اجلنع٘ امٔيُ + كاسًٓ اسًٓامٔيُ + ك كزًٓ+ ىذٓار
 2022/4/30 الضبت كلْاٌ +جالل + ىضزًٓ+ عزمني +ارتٌْ عزمني +ارتٌْ امياٌ + بالل

 

 ةزضتازا ل نةخوشخانا ئاشادى ثدامكا نوبةدازيا 

  ( 2122/ 4)ل مةهاظةذاندنا دىل               ثشكا 
 

 



 ةزضتازا ل نةخوشخانا ئاشادى ثدامكا نوبةدازيا 
  (  2122/ 4)ل مةها   ( ذنـان)  نشتةزطةزياثشكا 

 

 

 نَيـظسو 03.1ضثَيدَى تا  8 ضثَيدَى   َيـــرووم
 نيظـــسو  03.1
 مغسب 6تا 

 شةف 6
 ضثَيدَى 8تا 

1 /4/ 2222 

7/ 4 / 2222 

ثيناٌ امني + صبٔح٘ +  +  فاٜشٗكامل فَٔن٘ آدو  

 بسويً بيبوٌ+ ++ ميى عبداهلل+  ضَاو حمند  خوغتظى

 حكٔن٘ عبدالزمحً

 لـــاٌ خلٔـــبٔ
 بػسى يوضف

8/4 / 2222 

14/ 4/ 2222 

+امل كامل+فاٜشٗ علٕ+صبٔح٘  بٔبٌْفَٔن٘ ادو+

 امني+بٔناٌ خْعتفٕ +ميٙ +بغزٚ ْٓصف +صَاو

  زمحًحكٔن٘ عبدال

 لـــاٌ خلٔـــبٔ
 ُطبسويً 

15/4 / 2222 

21/ 4 / 2222 

+بٔناٌ + بٔبٌْ حاجٕ + بزًّٓ طُ + فاٜشٗ فَٔن٘ آدو  

 + صَاو بغزٚ+ امني +امل كامل صبٔح٘ +  علٕ 

  حكٔن٘ عبدالزمحً

 لـــاٌ خلٔـــبٔ
 ميى عبداهلل

22/4 / 2222 

28/ 4/ 2222 

ٔح٘ فَٔن٘ ادو+بغزٚ +امل كامل+فاٜشٗ علٕ+صب

 + بٔبٌْ حاجٕ+صَاوبزًّٓامني+ ميٙ عبدالل٘ + 

  حكٔن٘ عبدالزمحً

 لـــاٌ خلٔـــبٔ
 بيناٌ خوغتفي

29/ 4/ 2222 

32/ 4 / 2222 

فَٔن٘ ادو+بزًّٓ طُ+ فاٜشٗ علٕ+صبٔح٘ امني  

 ى+امل كامليناٌ خوغتفث+  ميٙبغزٚ+ بٔبٌْ+

  حكٔن٘ عبدالزمحً

 لـــاٌ خلٔـــبٔ
 ضَاو حمند 

 

 روذيَـــت ئةينـــى      

 بٔناٌ خْعتفٕ  1/4

 بيبون حاجي   4/ 8
 ـــلـبيان خليــــ 15/4
 ــنحكينة عبدالرمح 22/4
 بػسى يوضف  29/4

3rd  Floor General Surgery 
 

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                سةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستارا  

 د . سطظان سلينان مخو                                                        ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 



دلشـــــــــاد
 ةزضتازا ل نةخوشخانا ئاشادى ثبةدازيا دامكا نو

  ( 2122/ 4)ل مةها   ( شةالمان)  نشتةزطةزياثشكا 
 

 زوذَيت ئة ينـــي

 ضلحمند فا   4/ 1

 زهري عبدالكريه 8/4

 جعفر امساعيل4/ 15

 ريرب ا مساعيل 22/4

 دلشاد علي 29/4

 زهري عبدالكريه   23/7

 حسن علي 30/7

 نَيـظسو 03.1ضثَيدَى تا  8 دانَى ضثَيدَى   َيـــرووم
 نيظسو 0

 مغسب 6  تا 

 شةف  6
 ضثَيدَى 8تا 

1 /4 / 2222 

7/ 4/ 2222 
 دلغاد علٕ سٍري  + دلغاد + حمند فاضلحضً علٕحضني علٕ + جعفز  + 

8/4 / 2222 

14/  4/ 2222 
 رٓرب امساعٔل حضً علٕ حمند فاضلحضني علٕ + جعفز  + دلغاد+ سٍري+ 

15/ 4 / 2222 

21/ 4 / 2222 
 حمند فاضل رٓرب امساعٔل + حضً علٕسٍري+ دلغادحضني علٕ + جعفز  + 

22/4/ 2222 

28/ 4/ 2222 
 سٍري عبدالكزٓه دلغاد علٕ حضً علٕ+ حمندفاضلحضني علٕ + جعفز  + رٓرب + 

29/4/ 2222 

32/ 4 / 2222 
 حضً علٕ حمند فاضل سٍري+ دلغادحضني علٕ + جعفز  + رٓرب+ 

 

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستارا سةروكا  

 د . سطظان سلينان مخو                                                        ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 



 ةزضتازا ل نةخوشخانا ئاشادى ثدامكا نوبةدازيا 
  ( 2222/ 4)ل مةها   ( ذنـان)  دل وهناظاثشكا 

Internal Medicine  

 

 نَيـظسو 03.1ضثَيدَى تا  8 دانَى ضثَيدَى   َيـــرووم
03.1 

 نيظـسو 
 مغسب 6تا 

 شةف  6
 شة ف02تا 

شة ف 02
 ضبيدي 8تا

1 / 4/ 2222 

7/ 4 / 2222 

صعدٖ + ىضزًٓ  ٍةلنيأصٔا حضني + +   رمضاٌ برييظاٌ

 + مَاباد طولطتاٌ امحد  +سّسِ مشْ عالُٔ+
 ىطسيً ديسيً صٔرب+امريِ

8/ 4 / 2222 

14/ 4 / 2222 

+ ىضزًٓ  ديسيً مسريأصٔا حضني + +   رمضاٌ برييظاٌ

 + مَاباد +  طولطتاٌ امحد  +سّسِ مشْ +
 ىطسيً ديسيً صٔرب+امريِ

15/ 4 / 2222 

21/ 4/ 2222 

  ديسيً مسرئا حضني + أص+   رمضاٌ برييظاٌ

 + مَاباد  طولطتاٌ امحد  +سّسِ مشْ + عالُٔ دِ رماٌ 
 ىطسيً ديسيً صٔرب+امريِ

22/ 4/ 2222 

28/ 4/ 2222 

 ىضزًٓ حجٕ أصٔا حضني + +   رمضاٌ برييظاٌ

 + مَابادٍةلني ضعدي دٓزًٓ  مسري +  +  عالُٔ دِ رماٌ 
 كولطتاٌ شوشة صٔرب+امريِ

29/4/ 2222 

32/  4 / 2222 

 صعدٖ  ٍةلنيأصٔا حضني + +   رمضاٌ برييظاٌ

 + سّسٚ طولطتاٌ امحد  +ىضزًٓ حجٕ +  دِ رماٌ عالُٔ 
 ٍة لني عالية صٔرب+امريِ

 

 روذيَـــت ئةينـــى            
 شوشة مشــــو + طولطـتاٌ امحد  4/ 1     

 مَاباد علي+ ضيرب  4/ 8      

 ضعدي ٍةليــــً ديسيــــً+  4/ 15      

 اضيا حطني + عالية دزماٌ 22/4     

 امرية جنه الديً + ىطسيً حجي  29/4     

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                سةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستارا  

 د . سطظان سلينان مخو                                                        ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 



 

 زا ل نةخوشخانا ئاشادى ةزضتاثدامكا نوبةدازيا 
  ( 2222/ 4) مةها ل  ( شةالمان)  دل وهناظاثشكا 

Internal Medicine  

 

 نَيـظسو 03.1ضثَيدَى تا  8 دانَى ضثَيدَى   رووَيـــم
 نيظــسو  03.1
 مغسب 7تا 

 شةف  7

 ضثَيدَى 8تا 

1 /4/ 2222 

7/ 4 / 2222 

 صعدٖ حمند + صٔداد عبدالزمحًفارظ محٔد + 

 جزجٔط دذواز + صزدار امحد + جكز امحد

 ادرٓـط حمنْد

 صدٓق زيطس
 زشطاز حطً

8/4/ 2222 

14/ 4/ 2222 

 رسكار حضً+ صٔداد عبدالزمحً +فارظ محٔد

 جزجٔط دذواز ++ صزدار امحد جطس امحد

 ادرٓـط حمنْد

 صدٓق زيطس
 ضعدي حمند

15/4/  2222 

21/ 4/ 2222 

 +  صعدٖ حمند زشطاز+ فارظ محٔد 

 + صزدار امحد جطس امحدجسجيظ+ دذواز

 ادرٓـط حمنْد

 صدٓق زيطس
 ضيداد عبدالسمحً

22/4 / 2222 

28/  4/ 2222 

 جزجٔط دذواز صٔداد عبدالزمحً+محٔد + فارظ 
 حضً زشطازجكز امحد+ صعدٖ حمند+  

 ادرٓـط حمنْد

 صدٓق زيطس
 ضسداز امحد

29/4/ 2222 

32/ 4 / 2222 

 صعدٖ حمند + صٔداد عبدالزمحًفارظ محٔد + 

 جزجٔط دذواز+صزدار امحد + زشطاز 
 ادرٓـط حمنْد

 صدٓق زيطس
 جطس امحد

 

 روذيَـــت ئةينـــى       
     

 ادزيظ حمنـــود    4/ 1     

                        زيطس صديــــق      4/ 8     

 ادزيظ حمنـــود  4/ 15     

                        زيطس صديــــق      22/4     

 ادزيظ حمنـــود  22/4     

 

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                سةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستارا  

 د . سطظان سلينان مخو                                                        براهيه      ا طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روذيَـــت ئةينـــى       
 

 مَدي حمند    1/4

 غسيف يعقوب   8/4

 ندا ضامة حم   15/4

 مسري تعلو  22/4 

 محندمسحطني   22/4  

 دامــكا نوبةدازيــا ثةزضــتازان قاتَى شةشَى

  2122 ـ 4جووميصةزو ) شةالمان ( مةها  و  طولضيطك 
 

Uro -Nephrology  

 نَيـظسو 03.1ضثَيدَى تا  8 دانَى ضثَيدَى   َيـــرووم
 نيظـسو 03.1

 مغسب 6تا 

 شةف 6
 شة ف02تا 

 8تا  شة ف02
 ضثَيدَى

1 /4 / 2222 

7/ 4 / 2222 

 عبداهلل معسوف + غسيف يعقوب 

 مسري تعلْ+   ضيضوقزطاظ 
 حمنداصام٘  مَدي حمند حطني حمند

8/4 / 2222 

14/ 4/ 2222 

 عبداهلل معسوف + غسيف يعقوب 

 ا صامُ حمند+ مَدٖ حمند
 ضيضوقزطاظ  مسري تعلْ حطني حمند

15/4 / 2222 

21/ 4/ 2222 

 عبداهلل معسوف + ا ضامة حمند

 + مسري تعلْ  ضيضوقزطاظ 
 مَدي حمند غسيف يعقوب حطني حمند

22/4 / 2222 

28/ 4/ 2222 

 ف + غسيف يعقوب عبداهلل معسو

 +مَدٖ حمند  ضيضوقزطاظ 
 مسري تعلْ اصام٘ حمند حطني حمند

29/ 4 / 2222 

32/ 4/ 2222 

 عبداهلل معسوف + ا ضامة حمند

 مَدٖ حمند+ مسري تعلْ
 غسيف يعقوب ضيضوقزطاظ  حطني حمند

 

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                سةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستارا  

 ان مخو                                د . سطظان سلين                        ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 



 دامـــكا نوبةدازيــا ثةزضــتازان قاتَى شةشَى

  2122 ـ 4  مةها ( ذنانجووميصةزو ) طولضيطك و  
 
 

 نَيـظسو 03.1ضثَيدَى تا  8 دانَى ضثَيدَى   َيـــرووم
 نيظـسو 03.1

 مغسب 6تا 

 شةف 6
 شة ف02تا 

 8تا  شة ف02
 ضثَيدَى

1 /4 / 2222 

7/ 4 / 2222 

 + صٔبل صامل صزكار صباححضً + برييظاٌ

 بريٓفاٌ كامرياٌ +ىَارٖ    
 حياٌ شزاز كسمية جنيب

برييظاٌ 

 مصطفٙ

8/4 / 2222 

14/ 4/ 2222 

 حضً +بريٓفاٌ كامرياٌ + صٔبل صامل برييظاٌ

 + بريٓفاٌ مصطفٙحياٌ سرار
 كسمية جنيب

صزكار 

 صباح
 ىَارٖ فزٓق

15/4 / 2222 

21/ 4/ 2222 

 حضً + ىَارٖ فزٓق + صٔبل صامل برييظاٌ

 صزكار صباح + بريٓفاٌ كامرياٌ 
 حياٌ شزاز كسمية جنيب

برييظاٌ 

 مصطفٙ

22/4 / 2222 

28/ 4/ 2222 

 حياٌ سرارحضً +  برييظاٌ

 + بريٓفاٌ كامرياٌ+صٔبل صاملبريٓفاٌ مصطفٙ
 كسمية جنيب

صزكار 

 صباح
 ىَارٖ فزٓق

29/ 4 / 2222 

32/ 4/ 2222 

 حضً + صزكار صباح + صٔبل صامل رييظاٌب

 ىَارٖ فزٓق +بريٓفاٌ كامرياٌ 
 حياٌ شزاز كسمية جنيب

برييظاٌ 

 مصطفٙ

 

 روذيَـــت ئةينـــى
 

 برييظاٌ كامرياٌ    4/ 1      

 ضيبة ل ضامل   4/ 8    

 ضــــسكاز   15/4    

 ىَازي فسيق   4/ 22   

 مصطفٙ برييظاٌ   4/ 22  

 

Uro -Nephrology  

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                سةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستارا  

 ن مخو                                د . سطظان سلينا                        ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 



 

 مَيروو دانَى ضثَيدَى دانَى شةظَى

 1/4/2022 ندوى لكنان

 8/4/2022 دلداز حطني

 11/4/2022 يعكوب  عبدالكسيه

 22/4/2022 ضاالز طلوان

 22/4/2022 برييفان حطني عبداللة
  

  

 نةخوشخانا ئاشادى خشتى وةزطسَين
 ينىزوذَيت ئة ـتن نوبةدازَيـي

 
 
 
 
 
  
 

 

 ريَظةبةرىَ نةخوشخانى                                راسةروكا ثةرســتارا                          سةروكىَ ثةرستا  

 د . سطظان سلينان مخو                                                        ابراهيه       طهأزاد                           شرمني حسن حسني  
    30 /3/2022                            30 /3/2022                               30 /3 /2022 
 


