1
عبد الكريم يوسف خله
محمد ظاهر
عائد نوفل البرعي
حسن فتحي حلوة
عاهد السلطان
احمد علي النيرب
سامي سمور
علي العطار
عبد هللا الرنتيسي
شمال

2
نضال اسماعيل العر
احمد ابو ظاهر
احمد شاهين
حسن شبير
عمر زهير الداعور
خالد الحواجري
مهند جمال الهور
محمود مروان عابد

3
مصطفى نوفل
رعد وليد ابو زر
رباح العزازي
عبد المالك ابو الجبين
يونس البراوي
فارس ابو قمر
احمد جبر
محمد عادل جودة

4
محمد صيام
بالل خير الدين
محمود حسن خليل
عبد الفتاح نبيل عبد العال
حكيم احمد الدباس
عبد هللا ابراهيم حسونه
محمد سمير المدهون
ابراهيم خليفة

5
محمد ابو القمبز
رامي ابو طاحون
عماد سالم سالم
رامي مطر
محمد نبيل الحجار
محمد احمد ابو خليل
محمد ابو كرش
اسماعيل مشتهى

6
احمد فورة
جهاد سعد
محمد السويطي
رائد عبد الكريم هنية
وليد محمد ابو صفية
حازم شاهين
احمد منير دواس
محمد ابراهيم عايش

7
خالد حمد
عبد الرحمن نصار
تميم يسري الجدي
ماهر ابو طواحينة
محمد عبد المحسن الجدي
احمد التلباني
احمد جابر حميدة
عماد صبحي ابو سعدة
مصطفى فرج ابو مغصيب
وسطى

شفاء

غزة

غزة

غزة

غزة

10-15.6.2017
باطنة رجال اندونيسي
نعيم الكريري

10-15.6.2018
عيادة الصوراني النفسية
محمد طافش

10-15.6.2019
جراحة رجال شفاء
عبد المنعم حمودة

10-15.6.2020
الطب النفسي مسائي
هاني الوحيدي

10-15.6.2021
باطنة رجال شفاء
احمد عجور

10-15.6.2022
الطب النفسي صباحي
اسامة عماد

10-15.6.2023
باطنة رجال اقصى
احمد احمد

17-22.6.2017
عيادة الصوراني النفسية
محمد طافش

17-22.6.2018
جراحة رجال شفاء
نعيم الكريري

17-22.6.2019
الطب النفسي مسائي
اسامة عماد

17-22.6.2020
باطنة رجال شفاء
احمد عجور

17-22.6.2021
الطب النفسي صباحي
اسامة عماد

17-22.6.2022
عظام رجال شفاء
عبد المنعم حمودة

17-22.6.2023
عيادة الزوايدة النفسية
حسن ابو رحمة

8
ادهم عبد الهادي بر
بالل عياش
عبد هللا ابو مصطفى
محمود علي ابو غانم
احمد موسى موسى
عبد هللا رشوان
ناصر خميس شراب
ابراهيم الفرا ***
منير رياض زارع حدايد
خانيونس

9
هيثم المسحال
رمضان عفانة
احمد محمود النجار
عصام العرجا
عبد هللا الرقب
احمد مسمح
يوسف عرادة
محمد وليد الشاعر

10
ابراهيم ابو موسى
احمد ابو شاويش
ابراهيم ابو صالح
عوض ابو سبت
عبد القادر ابو عيدة
جهاد ابو لبدة ***
ابراهيم عصفور
انس ابو حرب

خانيونس

خانيونس

11
ايناس سعدات
سعاد البحري
يسرا حمد
انوار عبد الدايم
نادين عبد الدايم
ايمان محمد ابو العيش
اسماء طنطيش
فاتن شقورة
عائشة ابو وطفة

12
تهاني البحطيطي
عايشة ابو مسامح
نسمة ابو عاصي
سالي عفانة
ايناس شرف
ايمان عطا هللا

13
دعاء مبروك
هنادي الفي
ايمان الحصري
نعمات ابو العيش
سالي ابو دية
هدى ابو عجوة

14
الهام القطشان
نور اصليح
اينا تمراز
لمى العفش
ختام ابو ندي

شمال

غزة

غزة

وسطى

10-15.6.2024
عيادة رفح النفسية
ايمن الغوطي

10-15.6.2025
جراحة رجال ناصر
محمد زقوت

10-15.6.2026
عيادة خانيونس النفسية
حسن ابو رحمة

10-15.6.2027
باطنة حريم اندونيسي
صفاء حمادة

10-15.6.2028
جراحة حريم شفاء
رحمة الشاويش

10-15.6.2029
الطب النفسي صباحي
نظمية ابو سنيدة

10-15.6.2030
الطب النقسي مسائي
عفاف ابو قمر

17-22.6.2024
باطنة رجال ناصر
محمد زقوت

17-22.6.2025
عيادة رفح النفسية
ايمن الغوطي

17-22.6.2026
جراحة رجال ناصر
سامر منصور

17-22.6.2027
الطب النفسي صباحى
اسامة عماد

17-22.6.2028
الطب النفسي مسائي
هاني الوحيدي

17-22.6.2029
باطنة حريم الشفاء
رحمة الشاويش

17-22.6.2030
باطنة حريم االقصى
احمد احمد

