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( مسائي باطنة رجال م االندونیسي باطنة رجال م االوروبي باطنة رجال م ناصر جراحة رجال م ناصر جراحة رجال م االقصى باطنة رجال م االقصى (
26.10--8.12.201926.10--8.12.201926.10--8.12.201926.10--8.12.201926.10--8.12.201926.10--8.12.2019

عبد الرحمن سمحان  رویشدابراھیم عطا محمد جربوعحسن تیسیر محمد مصرانأحمد اسامھ محمد ابو موسىمحمد وائل خمیس الزغبي
محمد انور عبدهللا محیسنمحمد یحیى حمد خفاجھاسماعیل عبدهللا سحویلابراھیم عاطف  ابو مصطفىاحمد محمد ابو صقر

فارس محمد عطا ابو شنارساھر حمدي حسین العمورعلي غسان محمد العبادلھكرم محمد أحمد ابو نمراحمد فؤاد عبد الرحمن حمام
یوسف اسعد سلمان ابو زعیتراسماعیل بكر محمد الدربيأنس رمضان شحادة الخطیبشاكر فضل هللا  ابو تیلخعبد هللا ایاد عبدهللا الزوایده
احمد معین عبد الھادي جاسرخالد ایاد توفیق عبد الواحدأسامھ باسم موسى رضوانأنس رمضان شحادة الخطیبغازي عالء الدین ابو جلمبو
صالح محمد صالح ابو ربیعھأسامھ باسم موسى رضوانمحمود جمال الصالحات
احمد سالم عطیھ المدھونتم الغاء الشعبةاسماعیل عبدهللا سحویلتم الغاء الشعبةمھند عبد الرحمن  النعامي
نادر تامر طالل ابو خصیوان

مؤید الرنیوسف النجاررأفت عیسى جهاد أبو نمراحمد اسماعیل صالح النباهین
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غزةغزةغزةغزةشمالشمال

)عظام  رجال م الشفاءباطنة رجال (ب)م الشفاءجراحة رجال م الشفاءباطنة رجال م الشفاء (ص)جراحة رجال م االندونیسي (م) مسائي جراحة رجال م الشفاء (
26.10--8.12.201926.10--8.12.201926.10--8.12.201926.10--8.12.201926.10--8.12.201926.10--8.12.2019
محمد رامي محمد بصلھیحیى محمد یحیى قوصھمحمد خالد منصور البطنیجيحسام محمود  ابو العونمؤمن عادل محمد شریمماھر رائد أحمد ریان

احمد ماھر حلمي اشتیويبراء نبیل محمد شیخھعلي سامي علي عیادمحمد بسام اسماعیل الدوسموسى فایق حسن جنیدطالل اسامھ طالل ریحان
أحمد سمیر غزالمحمود مازن أحمد بدرهسیف الدین منصور  حرارةحسن عدنان حسن عفانةبشار فیصل دیب العطارحكمت مؤید موسى الرضیع
خالد حسني عودةاحمد رفعت أحمد جودةمحمود أیمن مصلح الصیفياسامھ عائد علي ابو صفیھابراھیم محمد عبدهللا دھمانموسى فایق حسن جنید

محمد فایز عطایا صیاموسیم بسام  المجدالوياحمد عیسى دیاب الھبیلعبد الرحیم محمد  المدھونإبراھیم رمزي سامي شعبان
احمد رفعت أحمد جودةرزق بشیر زیاد كشكوعدنان نعیم یوسف المسحالمعاذ مرید أبو سمرة

أسامة محمود الشعافيتم الغاء الشعبةبراء نبیل محمد شیخھمحمد جمعة سبع داودتم الغاء الشعبةیونس فتحي عبد دردونھ

محمد صقرعلي ابو جلهوم ایاد أبو شمهأحمد اسماعیلسعبد المنعم حمودة
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