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 80/80/2826 التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  33/2826رقم عطاء إعادة طرح  فتح مظاريف
 توريد مواد وأدوات نظافة لصاحل وزارات دولة فلسطني

 
اجتمعت لجنة  اً الحادية عشر صباحالساعة  ي تمامم وف 40/49/1428الموافق  لثالثاءاأنو في يوم 

 كاًل من :العطاءات المركزية بحضور 
 
 

 رئيسًا ـ لجنة العطاءات المركزية عايشمحمد . السيد / عزمي 2

 عضوًا ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح1

 عضوًا. لجنة العطاءات المركزية . السيد / يعقوب الغندور3
 عضوًا ـ لجنة العطاءات المركزية . السيدة/ فاطمة عوض4

 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -عضو مراقب  لريس. السيد / إيياب ا5
 ة لموازم بوزارة المالية في غزة وذلك في مقر اإلدارة العام

 
 

  أعمال المجنة :
 ( مظاريف .  7  تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمو عدد )

ءة األسـعار أمـام الحضـورا والجـدول التـالي يوضـح أسـماء الشـركات المتقدمـة قامت المجنة بترقيميا وفتحيا واثبات حالتيا وقـرا
 وقيمة العروض المتقدمة بيا وأسعارىا :  

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة محمود عميرة 2

   شركة أبناء جميل حبوش     1

   شركة عبدو اليندي    3

   شركة كريستال الخميج   0

   شمعة المضيئة  شركة ال 5

   شركة سطركو 6

   شركة أحمد عميرة 7



State of Palestine  
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

    86-2672382هاتف :  -تل الهوا بالقرب من محطة فارس  -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

 مالحظات تاريخ االنتياء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعيا قيمة الكفالة اسم الشركة م.

 - 34/21/1428 34/48/1428 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 2444 شركة محمود عميرة 2

 - 18/48/1429 18/48/1428 بنك االنتاج كفالة بنكية دوالر 2444 بناء جميل حبوش    شركة أ 1

 - 18/22/1428 18/48/1428 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 2444 شركة عبدو اليندي    3

 - - 18/43/1428 البنك الوطني شيك بنكي دوالر 2444 شركة كريستال الخميج   0

 - 34/21/1428 20/43/1428 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 2444   شركة الشمعة المضيئة 5

 - 21/21/1428 23/43/1428 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 2444 شركة سطركو 6

 - - - - نقدي دوالر 2444 شركة أحمد عميرة 7
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 وتم تفريغ األسعار حسب الجدول التالي :              

 الكمية وحدةال البيان م

1/7 
محمود شركة  

 عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

2/7 
أبناء جميل  شركة

     حبوش
 سعر العامل الواحد

 بالشيكل

3/7 
عبدو شركة 

    اليندي
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

4/7 
كريستال شركة 

   الخميج
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

5/7 
الشمعة شركة 

   المضيئة
سعر العامل 

 بالشيكل واحدال

6/7 
   سطركو شركة

 سعر العامل الواحد
 بالشيكل

7/7 
أحمد  شركة

    عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

 ( كشف أدوات ومواد نظافة2جدول رقم )
 0.29 0.73 0.29 0.40 0.25 - 0.50 1 عدد سم 12*3.5*8اسفنج قطع لألطفال  2

2 
ليفة اسفنج لمعناية المركزة 

 0.19 0.63 0.032 0.40 0.30 - 0.60 1 ددع سم 0.5*20*20

 3.48 5.70 3.60 - 3.10 - 4 1 عدد فرشاة لتنظيف أنابيب المختبر 7

 1 لتر شامبو أطفال بدون دموع نوع جيد 0
3.75 
4.50 4.12 4.80 4.30 4.70 5 11.99 

 3.48 5.50 3.60 - 3.30 - - 1 عدد فرشاة لتنظيف مصاصات االطفال 5

 5-1رغوة عبوة من مسحوق غسيل ب 8
 5.94 8.50 3.90 - 4.50 3.75 4.25 1 كجم كجم

تايد بودرة لممغاسل بدون رغوة مع  3
 رائحة         بعبوات محكمة االغالق

 1 كجم
4 

4.25 
3.50 

3 4.60 4.40 3.80 5.90 3.66 

مزيل لبقع  –انزيم بودرة لمغسالة  6
 1 كجم الدم)بربرات صوديوم صافية (

5.89 
6.15 4.80 7.30 7.30 6.20 6.50 5.46 
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 الكمية الوحدة البيان م

1/7 
شركة محمود  

 عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

2/7 
أبناء جميل  شركة

   حبوش  
 سعر العامل الواحد

 بالشيكل

3/7 
عبدو شركة 

 اليندي   
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

4/7 
كريستال شركة 

 الخميج  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

5/7 
الشمعة شركة 

 المضيئة  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

6/7 
   سطركو شركة

 سعر العامل الواحد
 بالشيكل

7/7 
أحمد  شركة

   عميرة 
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

 1 لتر معطر لرائحة الغسيل 0
3.50 
3.99 3.99 3.90 4.30 5.20 4.30 2.49 

منظف لألرض لمحضانة سمكسين  28
X(5/1) 

 19.90 19.80 18.50 - 17 8 - 1 لتر

 18 20 - 17 9 - 1 لتر Mمنظف لأليدي لمحضانة سمكسين  22
18.80 19.90 

جم ( قطع صمبة  60صابون يد )  22
 0.58 0.87 0.59 0.55 0.52 0.59 0.90 1 عدد ومتجانسة التركيب ليا رائحة مقبولة

 1.70 3 2.95 2.20 3.75 1 لتر %12صابون جمي سائل تركيز  27
2.10 2.80 1.80 

 جالون %12صابون جمي سائل تركيز  20
 7.16 9.80 6.40 9 9.80 6.40 9.90 1 لتر 4 

 1 لتر %9-7كمور سائل التركيز من  25
 16.99 1.69 2.29 2.50 1.50 

2.40 2.45 2.96 

 جالون %9-7كمور سائل التركيز من  28
 لتر 4 

1 8.90 5.84 8.50 8 5.80 12.50 7.60 



State of Palestine  
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

    86-2672382هاتف :  -تل الهوا بالقرب من محطة فارس  -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 الكمية الوحدة البيان م

1/7 
شركة محمود  

 عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

2/7 
أبناء جميل  شركة

   حبوش  
 سعر العامل الواحد

 بالشيكل

3/7 
عبدو شركة 

 اليندي   
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

4/7 
كريستال شركة 

 الخميج  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

5/7 
الشمعة شركة 

 المضيئة  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

6/7 
   سطركو شركة

 سعر العامل الواحد
 بالشيكل

7/7 
أحمد  شركة

   عميرة 
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

 1.98 2.45 1.90 1.90 1.95 1.70 4.90 1 لتر %10-9كمور سائل التركيز من  23

26 

معجون تنظيف ) ارضيات أخضر ( 
لتر( تركيز المادة الفعالة حد أدني 1)

بوات ال تؤثر وال تتأثر % وع10-15
بالمنتوج وعبوات محكمة االغالق 

المنتج متجانس ذا رائحة مقبولة ذو 
-6.5قوام متماسك ودرجة الحموضة 

8 

 1 عبوة
4.99 
6.99 3.77 4.45 4.40 3.50 5.90 3.99 

 - 3 2.50 2.50 2.30 2.40 2.50 1 عدد لتر 4جالون حجم  20
 195 22 - - 68 - 70 1 لتر %50ماء اكسجين تركيز  28

 1.29 1.64 1 كجم ممح خشن بموري 22
2 2.70 - 1.80 2.18 1.97 

 0.50 0.67 0.38 0.40 0.49 - 0.59 1 عدد ماكينة حالقة لمرة واحدة نوع جيد 22
 1.19 2.50 1.10 - 1.49 1.30 1.90 1 عدد مصيدة الصقة مع طعم لجذب الفئران 27
 7 15 7 9 6.60 7.90 10 1 عبوة اسبريو تنظيف المكاتب 20
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 الكمية الوحدة البيان م

1/7 
شركة محمود  

 عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

2/7 
أبناء جميل  شركة

   حبوش  
 سعر العامل الواحد

 بالشيكل

3/7 
عبدو شركة 

 اليندي   
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

4/7 
كريستال شركة 

 الخميج  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

5/7 
الشمعة شركة 

 المضيئة  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

6/7 
   سطركو شركة

 سعر العامل الواحد
 بالشيكل

7/7 
أحمد  شركة

   عميرة 
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

25 

مناديل ورق ناعم )كيمو غرام( 
% 100ومصنعة من السميموز النقي 

جافة وال يكون ليا أي رائحة غير 
م مقبولة والحواف مقطوعة بإنتظا

 ومستقيمة القص

 8.20 13 9.40 9.50 8.70 8.30 9.30 1 باكو

 2.25 3.30 14.70 2.50 2.80 2.25 2.50 2 عدد جم250كمينكس ناعم وزن  28

 1 باكو لفة ( 32ورق تواليت ناعم ) 23
11.50 
15.50 - 14.40 11 

16 14.70 12.50 13 

م حسب وزن المفة 25ورق تواليت  26
 جرام 90

 1 0.95 - 1.52 2 عدد
0.80 0.67 1.90 0.80 

سم  22.5متر *127ورق يد كبير  20
 10 25 11.40 9.90 10.20 - 12 1 عدد كجم 1.32وزن المفة 

سم وزن  60متر * 127ورق بشكير  78
 كجم 3.375

 29.90 45 26.40 25 24 - 24.99 1 عدد

 10 11 4.80 6 9.10 - 8 1 عبوة مل( 500مبيد اسبريو لمحشرات ) 72
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 الكمية الوحدة لبيانا م

1/7 
شركة محمود  

 عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

2/7 
أبناء جميل  شركة

   حبوش  
 سعر العامل الواحد

 بالشيكل

3/7 
عبدو شركة 

 اليندي   
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

4/7 
كريستال شركة 

 الخميج  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

5/7 
الشمعة شركة 

 المضيئة  
لعامل سعر ا
 بالشيكل الواحد

6/7 
   سطركو شركة

 سعر العامل الواحد
 بالشيكل

7/7 
أحمد  شركة

   عميرة 
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

 2.50 4.50 2.65 3.20 2.70 2.41 3.49 1 عبوة (ممم  500اسبريو معطر لجو الغرف ) 72

77 
سائل تنظيف كرسي المرحاض تركيز 

% عبوات محكمة االغالق 15-10%
اقة البيان مستوفية الشروط سائل بط

 متجانس

 1 عبوة

3.50 
4.50 
3.99 

3.32 4.20 2.50 2.70 5.50 2.96 

70 
معجون جمي ان يكون لو رائحة مقبولة 
والعبوات محكمة االغالق وبطاقة البيان 

 مستوفية الشروط
 19.90 12.30 9.70 11 11.70 14 12 1 عبوة

 2.99 5.50 3.40 3.50 4.30 - 3.99 1 عدد سطل ماء صغير )بالستيك طري ( 75

 1 عدد فرشاة حمام بقاعدة 78

3 
3.25 

4 
- 2.30 4 3.80 5.20 3.45 

 1.25 2.90 1.30 - 1.90 - 0.89 1 عدد سم 40قشاطة مجمى )بالستيك( طول  73

 1 عدد مجرود )بالستيك ( 76
0.67 

1 - 0.84 0.90 0.69 1.20 0.70 
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 الكمية الوحدة البيان م

1/7 
شركة محمود  

 عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

2/7 
أبناء جميل  شركة

   حبوش  
 سعر العامل الواحد

 بالشيكل

3/7 
عبدو شركة 

 اليندي   
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

4/7 
كريستال شركة 

 الخميج  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

5/7 
الشمعة شركة 

 المضيئة  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

6/7 
   سطركو شركة

 سعر العامل الواحد
 بالشيكل

7/7 
أحمد  شركة

   عميرة 
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

 4 7.50 3.90 4.50 4.20 - 3.69 1 عدد مجرود حديد 70

 2.79 8 5 - 5.10 - 2.99 1 عدد شفاطة حوض جمد مع اليد 08

 1 عدد عصاة مكنسة 02
0.899 

2 0.79 0.99 1.20 0.84 1.40 0.80 

 1 عدد مكنسة خشنة 02

3.98 
4.15 
4.50 

3.77 4.80 - 4.20 7 3.70 
4 

 1 عدد مكنسة ناعمة 07

3.49 
3.69 
3.99 

3 

2.80 
3.60 4.20 - 3.40 5 2.89 

3.50 
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 الكمية الوحدة البيان م

1/7 
شركة محمود  

 عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

2/7 
أبناء جميل  شركة

   حبوش  
 سعر العامل الواحد

 كلبالشي

3/7 
عبدو شركة 

 اليندي   
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

4/7 
كريستال شركة 

 الخميج  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

5/7 
الشمعة شركة 

 المضيئة  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

6/7 
   سطركو شركة

 سعر العامل الواحد
 بالشيكل

7/7 
أحمد  شركة

   عميرة 
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

 1 عدد طة نوع جيدقشا 00

1.30 
1.37 
1.40 
1.50 

1 1.65 - 1.60 2.40 1.50 

 2.50 2.50 1.70 2 2.15 - 1.44 1 قطعة قطع( 10اسفنج لمجمي بميفة فئة ) 05

 0.50 0.75 0.49 0.50 0.49 0.85 0.65 2 عدد سمك جمي زمبرك حجم كبير 08

 مصفاة زاوية لممجمى  03
 )ستانسل ستيل أو نورستا(

 19 30 - - 15.70 - 25 2 عدد

 1 عدد سم 80/50ممسحة ارض مقاس  06

0.96 
0.99 
1.10 

0.97 1.10 1.20 1.18 1.40 1 
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 الكمية الوحدة البيان م

1/7 
شركة محمود  

 عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

2/7 
أبناء جميل  شركة

   حبوش  
 سعر العامل الواحد

 بالشيكل

3/7 
عبدو شركة 

 اليندي   
 سعر العامل

 بالشيكل الواحد

4/7 
كريستال شركة 

 الخميج  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

5/7 
الشمعة شركة 

 المضيئة  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

6/7 
   سطركو شركة

 سعر العامل الواحد
 بالشيكل

7/7 
أحمد  شركة

   عميرة 
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

00 

مل( درجة  500اسبريو تنظيف زجاج )
يكون محموال معمقا  11-7الحموضة 

ومتجانسا عند التحريك البسيط يجب 
% يجب أن يكون 2أال يقل الحجم عن 

المنتج ذا رائحة مقبولة ويكون سيل 
االستعمال وبطاقة البيان مستوفية 

 الشروط

 1 عبوة
2.99 
3.49 2.33 3.44 2.50 2.60 4.20 2.20 

 2 5 1.90 - 2.85 - 2.50 1 عدد فرشاة تنظيف بالط )بالستيك( 58

 1 عدد سمة ميمالت بالستيك صغيرة 52

1.40 
1.55 
1.70 

1.60 1.89 1.80 1.75 3 1.80 

 1 عدد برميل قمامة حجم كبير )مع غطاء( 52

26.50 
28 
30 

32 35 34 27.50 44 29 
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 الكمية الوحدة البيان م

1/7 
شركة محمود  

 عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

2/7 
أبناء جميل  شركة

   ش  حبو 
 سعر العامل الواحد

 بالشيكل

3/7 
عبدو شركة 

 اليندي   
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

4/7 
كريستال شركة 

 الخميج  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

5/7 
الشمعة شركة 

 المضيئة  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

6/7 
   سطركو شركة

 سعر العامل الواحد
 بالشيكل

7/7 
أحمد  شركة

   عميرة 
العامل سعر 
 بالشيكل الواحد

57 
لتر( 1ماء نار مركز )سائل( )سعة 

% وبطاقة البيان 18-15تركيزه 
 مستوفية الشروط

 2.75 4.30 2.40 2.50 3.79 2.39 2.90 1 لتر

 1.25 2.10 1.40 1.50 1.40 - 2 2 عدد سم 10م عرض 1اسكتش برايت طول  50

 2 عدد وتكس ثالث قطع ألوان 55
0.89 
0.95 - 1.30 1 0.87 1.30 0.80 

 ( كشف مواد منزلية بالستيك2جدول رقم )

2 

 60*40كيس نايمون سمفان 
-60الكيمو  -سم مع الصق
 كيس 65

 20 35 19 - 8.60 15 25 1 كيمو

2 
أكياس مقواه شديدة التحمل ارتفاع 

 1.40 1.50 1.18 9 9.20 12 1.25 2 عدد سم لون أحمر70سم عرض 120

 8 12 - 9 8.30 7.95 8.89 1 كيمو سم 25*20ظرف نايمون شفاف  7
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 الكمية الوحدة البيان م

1/7 
شركة محمود  

 عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

2/7 
أبناء جميل  شركة

   حبوش  
 سعر العامل الواحد

 بالشيكل

3/7 
عبدو شركة 

 اليندي   
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

4/7 
كريستال شركة 

 الخميج  
سعر العامل 

 بالشيكل دالواح

5/7 
الشمعة شركة 

 المضيئة  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

6/7 
   سطركو شركة

 سعر العامل الواحد
 بالشيكل

7/7 
أحمد  شركة

   عميرة 
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

0 
 نايمون لتغميف الوجبات الغذائية 

 1 كيمو سم45عرض  م ( 145-140)ك/
12.99 
16.99 20 7.30 9 17.50 

13.50 28 20 

5 
 سم 70*50كيس نايمون شنطة 

 لون ابيض شفاف 
 8 13 7.75 9 8.30 7.95 8.89 1 كيمو

8 
 40*48كيس نايمون شنطة ابيض 

 سم 
 ابيض شفاف

 8 12.50 7 9 7.90 7.95 8.89 1 كيمو

 6.90 11.50 7.60 8.80 8.10 7.95 8.89 1 كيمو اكياس نايمون 3
 20 3.50 10.80 - 8.40 2.20 5 2 متر متر 2نايمون أبيض عرض  6

 2.40 - 8.50 9.90 12 1 كيمو سم 10*20ظرف نايمون شفاف  0
0.90 12.30 9 

28 
 نايمون لتغميف المشاطيح/لفة

 كجم 1.3وزن  
 1 كيمو

16 
14.99 22 10.60 - 15.50 

12.50 22.50 20 

22 
كبايات بالستيك بدون غطاء حجم 

 سم 180
 0.02 0.05 0.18 - 0.024 0.018 0.022 1 عدد
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 الكمية الوحدة البيان م

1/7 
شركة محمود  

 عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

2/7 
أبناء جميل  شركة

   حبوش  
 سعر العامل الواحد

 بالشيكل

3/7 
عبدو شركة 

 اليندي   
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

4/7 
كريستال شركة 

 الخميج  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

5/7 
الشمعة شركة 

 ئة  المضي
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

6/7 
   سطركو شركة

 سعر العامل الواحد
 بالشيكل

7/7 
أحمد  شركة

   عميرة 
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

22 
كبايات كرتون بدون غطاء حجم 

 ممم180
 0.05 0.095 0.054 - 0.069 0.06 0.07 1 عدد

 0.08 0.075 0.59 - 0.09 - 0.074 1 عدد صحن بالستيك كبير لمرة واحدة 27
 0.06 0.065 0.064 - 0.085 - 0.05 1 عدد صحن بالستيك صغير لمرة واحدة 20

25 
 عمبة بالستيك شفافة مع غطاء محكم 

 ممم 200
 1 عمبة

0.14 
0.15 
0.165 

0.145 0.21 - 0.168 0.40 0.15 

 3 5 1.90 2 2.50 - 2.69 1 عدد كيمو 1مرطبان بالستيك بغطاء سعة  28
 4 6 3.90 4 3.90 - 3.69 1 عدد كيمو 2ن بالستيك بغطاء سعة مرطبا 23

 4.50 4.20 - 4.69 1 عدد كيمو 3مرطبان بالستيك بغطاء سعة  26
4 4.90 7 5 

 5 8 5.90 5.50 5.40 - 5.69 1 عدد كيمو 5مرطبان بالستيك بغطاء سعة  20
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 الكمية الوحدة البيان م

1/7 
شركة محمود  

 عميرة
سعر العامل 

 بالشيكل دالواح

2/7 
أبناء جميل  شركة

   حبوش  
 سعر العامل الواحد

 بالشيكل

3/7 
عبدو شركة 

 اليندي   
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

4/7 
كريستال شركة 

 الخميج  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

5/7 
الشمعة شركة 

 المضيئة  
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

6/7 
   سطركو شركة

 سعر العامل الواحد
 لشيكلبا

7/7 
أحمد  شركة

   عميرة 
سعر العامل 

 بالشيكل الواحد

ممم نوع 200مصاصة أطفال بالستيك  28
 جيد

 عدد
1 

5.70 
4.90 5.39 6.30 - 6.30 9 16 

22 
ممعقة كبيرة بالستيك شفافة بدون 

 شوائب
 لمرة واحدة 

 1 عدد
0.035 
0.049 0.033 0.044 - 0.039 0.065 0.032 

 1.50 1.50 - - 0.99 0.49 0.99 1 عدد وسط صواني بالستيك حجم 22

حامل صحون وكاسات  27
 )بالستيك (

 30 24 - - 19 - 25 1 عدد

20 
عمبة بالستيك مقوى حجم 
نصف لتر مع غطاء يتحمل 

 درجة الحرارة 
 3 2 0.285 - 0.50 0.202 0.60 2 عمبة

 

 وأنيت المجنة أعماليا بالتوقيع عمى المحضر ااا
 

 رئيساً       عضوًا مراقب           عضوًا               عضوًا                  عضوًا                                  
 عزمي محمد عايش         رامي أبو سويرح يعقوب الغندور             فاطمة عوضإيياب الريس                            


