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أحمد فریح عایش ابو مزیدعائد سامي سمیمان النممورائد عوني أحمد السمطانعمي سمیمان ابو ناموسهللا عبد قصي حسام محمد المقیدأحمد حسین سمیمان الشاعراء نمر نمر الجعیديھبخالد عبد الرحیم أحمد السیداحمد فضل یوسف صالح
سامر جبر سالم السعود عبدالحمید سامي عبد القادر محمد اكرم صابر عربىیثم محمد بدررزق زیاد أحمد السیدأحمد خالد محمد الصعیديسمیم وائل سمیم ابو خاطر سعید محمد عبد الفتاح یم جمال السویطيھجمال ابرا

ض حسن یوسفھناهللا عبدمحمد سامي محمد الصالحيمحمود عمر محمد مسعودسریه أبو أحمد الرحمن عبد عیدصالح یوسف صالح الجملشادي أحمد عبد الحمید العكرعطا محمد ابوعیاشهللا عبد ر شعبان مقبلھشعبان ماعمر حازم خمیل الثالثیني
منصور عماد أحمد بركةمحمد كمال عبد الحمید الصوريضمیده دیب محمد دیبمحمد یوسف عادل غبنحسن رباح دلولهللا عبد أیمن محمد العفیفيهللا عبد محمد أحمد محمود شیخ العیدر محمد شماليھطارق شامسعود اسعد عكیمة

یحیى خالد یحیى ابو زایدهللامحمد نصر عبد الفتاح جاداد بشار حسن مسعودھنغبنهللا محمود فایز محمد عبدمحمد عدنان خضر جحامؤمن أیمن عبد المطیف الشافعيمحمود جالل محمود الشاعرعامر عماد عبد الرحمن ر أحمد حمودهھیوسف ما
یوسف أیمن اسماعیل عزارهمعاذ أحمد سممان ابو عمرةینھیوسف عاطف أحمد شاعزالدین مصطفى الزعانینمحمد معین أحمد العربیدمؤمن موسى جراد عابدینمحمد عبد الحكیم لطفي صیامر فرحات السرحيھمحمد طااسامة یوسف منصور 

موسى ناصر حموده زمرمحمد یاسر محمود احمد شادي ریحان(فقط قلب) شهاب محمد یحیىجنید صالح حسن حساماسالم عبد العالسمیمان ناصر البیوكمؤمن یونس دیاب ابو القمبزمؤمن شریم 
عبد الرحمن ابو غزةوسام محمد ربیع البازبياء خالد تایو(إدارة)عبدالرحمن المصري فيیم حسنینمحمد سفیان السبعحسن تیسیر مصرانأحمد سمیمان سعید الغوطي(إدارة)عبد اهللا طافش 
(إدارة)محمد أبو حمیمة (إدارة)عبد الجبار الطیبي العطار أحمدعبد الرحمن عبد الحمید أبو معمرابراىیم دىمان(إدارة÷عماد عبد اهللا 

(إدارة)محمد قزاعر 
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ناصر حماد. أعوض البرس. أعبد السالم الجعبري. أزيد أبو طيعمه. أاحمد فرج اهلل
(ص)الدرة -  1أطفال (ص)الشفاء -تخصصات رجال أ (م)مجمع ناصر -2أطفال (م)مجمع ناصر -قلب (م)مستشفى النجار -طوارئ 
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احمد عیسى نعیم العموديأحمد ریاض عبد الفتاح عیدیم أحمد محمد ابو زرقوھابرااسماعیل محمد محمود معمرأحمد عبد الرحمن سالم صادق
ر محمد ابوبكرھراني زایم عطا صالح حمدانھابراصیام جبر ریاض اسامةعبدالرحیم زیاده مصطفى صیامعمر غسان عید االغا

رمضان حسام ماضي ابو الطیفاسامة ماجد محمد الحوتانس اكرم اسماعیل اسعدیم عمي الشوافھمحمد ابرافراس رزق محمد جرغون
عبد الرحمن ندیر محمد صمدحمزة عمي محمد ابو شكیانحسین سامي سالم االسطلربیعهللا محمود فتحي عبدوانھلؤي أحمد محمد ش

ریاض محمود ساكنهللا عبدزكریا سمیر محمد ابو عریبانر منیر سمیمان ابو نمرھساأحمد الشوبكيلؤي نبیل اسعید العقاد
محمد یوسف حمدي جبریلیل مزیدھم سھمحمد ادمحمد حیدر توفیق حمادمحمد سمیمان الشوافمصطفى محمد مصطفى صليح

عادل مروان المصريیم خالد سعید البحیصيھإبرامحمد عمر عبدو البنامحمد سممان أبو عامر اسماعیل محمود اسماعیل جرغون
محمد یوسف كتوع(إدارة)محمد ىنیة ابوعوادهللا حمزه جمعو عبد محمد ریاض صادقمحمد اسماعیل  ابومصطفى

محمود سعدي الرضاوینإدارة)عدي قاسم انس زیاد صادقمعتز فایق أبو شمالة
(إدارة)نعمان أبو وردة 

هاني سليمان. أخالد رضوان. أاحمد الشريفنضال حمدان. أعبد السالم الجعبري. أ
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