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سعادة ابو محمد سالم محمدبرهوم ابراهٌم سمٌر مصطفىالدبش الرحٌم عبد غازي ثائرغبن عادل بسام محمدشحادة سلٌمان محمد سعٌد

اسحاق ابو سلٌمان أحمد خالدطافش هللا ضٌف زارع محمدالزعٌم فرج محمد أحمد محمدطنبوره منصور نائل محمداحمد  عاطف محمد

عنزه ابو خلٌل ولٌد خالدالماللحه محمد محمود محمدعلبة ابو محمد علً حسنالملفوح محمد كمال محمدسلمان مرزوق محمد تامر

ٌعقوب  الرحٌم عبد اٌمنغالً ابو اسامه مهندعرب ابو أحمد مرعً مصعبالعر حسان ابراهٌم ادهمسلعه ابو سالم أٌمن سالم

قدٌح عبد رائد رامًمراد مراد فرٌد ولٌدالعمودي نعٌم سالم نعٌمالعطار  سامً محمد وسٌمشاهٌن القادر عبد محمد

مصطفى ابو  سلٌمان اٌوبالصوفً سلمان الرحمن عبدبالطه بكر حاتم فهدالسحار حسٌن جواد محمدبارود حسن عثمان أنس

زعرب أحمد صالحمنصور محمد موسى رفعتاسماعيل محمد مقدادأحمد خلٌل أٌمن أحمدالكفارنه  محمود هللا عبد

االغا احمد محمدالنحال سلٌمان خالد محمدالفٌومً محمد أحمد هللا عبد

عمي الخطيب. أيوسف النجار. أمؤيد الرن خالد عودة محمد قدورة 
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حمدان أحمد حسام ابراهٌمعزاره اسماعٌل محمد انسعطاهلل أحمدنسمان عبدهللا رامً محمدزور ابو سالمه محمد عمر

برٌكه أحمد خالد اسامهجلٌله ابو عبدهللا صالحبعلوشة الكرٌم عبد ابراهٌمعزام فوزي ولٌد محمدمرتجى  عدنان ٌاسر محمد

هللا عبد ابو محمد أنور احمداٌوب احسان عدنان احمدالجمال دٌاب حماده محمدالخطٌب علً تٌسٌر عمرشقلٌن ابراهٌم جباره حامد

النجري علوان محمد مصطفىحمد محمود خالد محمدشوٌدح دٌاب اٌوب اٌمنالمدهون أحمد ماجد محمدحدٌدو كامل أحمد محمد

الحالق حسن اكرم بشارراضى محمود نعٌم موسىالطاللقه عبد عمر عمروقوته الكرٌم عبد احمدالعجله علً رضوان غسان

اللحام  عبدهللا الرحٌم عبدراضً محمود انور عٌسىعماد الدين عبد القادر سمورصٌام عطاٌا فاٌز محمدالعطار محمد محمد اسامه

الفً محمد وسامقوش عبدالباسط محمدكالب سامً أحمدالغلبان حسٌن محمود باللمحسن ابو  الكرٌم عبد جاسر

عواد مصباح سفٌان اٌاد

حنٌدق جمعان أحمد عصام

رأفت عيسى. أصابر البابا. أعبدالكريم الصالحي. أعمي ابو جمهوممحمد زقوت
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مستشفى األقصى صباحي- جراحة رجال (م)مستشفى الشفاء -عظام رجال

23/2---31/3/201923/2---31/3/2019

خطاب حمدان أحمد خالدطواحٌنه ابو انور سعٌد

مزهر ابراهٌم مهدي محمدعٌسى ابو ٌوسف بسام هٌثم

جوده محمد علً هٌثمجبر ٌوسف ٌحٌى زكرٌا

الحاج العزٌز عبد اٌاد محمداسماعٌل ٌوسف محسن سامح

القرٌناوي  محمد احمدشاهٌن حسن بسام شادي

سبٌتان ابو سلٌمان خلٌل أحمدالوخٌري زٌاد واصف محمد

دالل ابو عبده محمد صهٌبالنوٌري صبره عبدهللا امجد

حماد اكرم نادر

أحمد اسماعيل. أفخري اسماعيل 


