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باطنة رجال م االندونیسي جراحة رجال م االندونیسي (م)جراحة رجال م االوروبي باطنة رجال م ناصر جراحة رجال م االقصى 
8.2-15.3.20208.2-15.3.20208.2-15.3.20208.2-15.3.20208.2-15.3.2020

ماھر رائد أحمد ریانعبد الرحمن سمحان  رویشدابراھیم عطا محمد جربوعأحمد اسامھ محمد ابو موسىمحمد وائل خمیس الزغبي
طالل اسامھ طالل ریحانمحمد انور عبدهللا محیسنمحمد یحیى حمد خفاجھابراھیم عاطف  ابو مصطفىاحمد محمد ابو صقر

حكمت مؤید موسى الرضیعفارس محمد عطا ابو شنارساھر حمدي حسین العموركرم محمد أحمد ابو نمراحمد فؤاد عبد الرحمن حمام
موسى فایق حسن جنیدیوسف اسعد سلمان ابو زعیتراسماعیل بكر محمد الدربيشاكر فضل هللا  ابو تیلخعبد هللا ایاد عبدهللا الزوایده
إبراھیم رمزي سامي شعباناحمد معین عبد الھادي جاسرخالد ایاد توفیق عبد الواحدأنس رمضان شحادة الخطیبغازي عالء الدین ابو جلمبو
معاذ مرید أبو سمرةصالح محمد صالح ابو ربیعھلؤي اسماعیل العبد أبو لبدهأسامھ باسم موسى رضوانمحمود جمال الصالحات
یونس فتحي عبد دردونھاحمد سالم عطیھ المدھوناسماعیل عبدهللا سحویلمھند عبد الرحمن  النعامي
نادر تامر طالل ابو خصیوان

أحمد محمد المغاري

أنس الشیخمحمود سالم رأفت عیسى یوسف النجارصالح النباهین

جراحة رجال م االندونیسي (م)باطنة رجال م االندونیسي باطنة رجال م االوروبي جراحة رجال م ناصر (م)باطنة رجال م االقصى (ص)
21.3-3.5.202021.3-3.5.202021.3-3.5.202021.3-3.5.202021.3-3.5.2020

ماھر رائد أحمد ریانعبد الرحمن سمحان  رویشدابراھیم عطا محمد جربوعأحمد اسامھ محمد ابو موسىمحمد وائل خمیس الزغبي
طالل اسامھ طالل ریحانمحمد انور عبدهللا محیسنمحمد یحیى حمد خفاجھابراھیم عاطف  ابو مصطفىاحمد محمد ابو صقر

حكمت مؤید موسى الرضیعفارس محمد عطا ابو شنارساھر حمدي حسین العموركرم محمد أحمد ابو نمراحمد فؤاد عبد الرحمن حمام
موسى فایق حسن جنیدیوسف اسعد سلمان ابو زعیتراسماعیل بكر محمد الدربيشاكر فضل هللا  ابو تیلخعبد هللا ایاد عبدهللا الزوایده
إبراھیم رمزي سامي شعباناحمد معین عبد الھادي جاسرخالد ایاد توفیق عبد الواحدأنس رمضان شحادة الخطیبغازي عالء الدین ابو جلمبو
معاذ مرید أبو سمرةصالح محمد صالح ابو ربیعھلؤي اسماعیل العبد أبو لبدهأسامھ باسم موسى رضوانمحمود جمال الصالحات
یونس فتحي عبد دردونھاحمد سالم عطیھ المدھوناسماعیل عبدهللا سحویلمھند عبد الرحمن  النعامي
نادر تامر طالل ابو خصیوان

أحمد محمد المغاري

محمود سالم أنس الشیخیوسف النجاررأفت عیسى احمد اسماعیل 
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باطنة رجال (ب)م الشفاء (ص)جراحة  رجال م الشفاء (م)باطنة رجال (أ)م الشفاء
8.2-15.3.20208.2-15.3.20208.2-15.3.2020

محمد رامي محمد بصلھمحمد خالد منصور البطنیجيحسام محمود  ابو العون
احمد ماھر حلمي اشتیويعلي سامي علي عیادمحمد بسام اسماعیل الدوس
أحمد سمیر غزالسیف الدین منصور  حرارةحسن عدنان حسن عفانة
خالد حسني عودةمحمود أیمن مصلح الصیفياسامھ عائد علي ابو صفیھ
محمد فایز عطایا صیاموسیم بسام  المجدالوياحمد عیسى دیاب الھبیل
احمد رفعت أحمد جودةرزق بشیر زیاد كشكوعدنان نعیم یوسف المسحال
أسامة محمود الشعافيبراء نبیل محمد شیخھمحمد جمعة سبع داود

محمد صقرمحمد العلي احمد اسماعیل 

عظام رجال م الشفاء باطنة رجال (أ)م الشفاءجراحة رجال م الشفاء (م)
21.3-3.5.202021.3-3.5.202021.3-3.5.2020

محمد رامي محمد بصلھمحمد خالد منصور البطنیجيحسام محمود  ابو العون
احمد ماھر حلمي اشتیويعلي سامي علي عیادمحمد بسام اسماعیل الدوس
أحمد سمیر غزالسیف الدین منصور  حرارةحسن عدنان حسن عفانة
خالد حسني عودةمحمود أیمن مصلح الصیفياسامھ عائد علي ابو صفیھ
محمد فایز عطایا صیاموسیم بسام  المجدالوياحمد عیسى دیاب الھبیل
احمد رفعت أحمد جودةرزق بشیر زیاد كشكوعدنان نعیم یوسف المسحال
أسامة محمود الشعافيبراء نبیل محمد شیخھمحمد جمعة سبع داود

محمد زقوت محمد صقربهاء الدین األشقر
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