
123456
استقبال اطفال- مجمع ناصر (م)اطفال االقصى 1 (ص)اطفال م النصر قسم 2 (م) قسم الكلي م الرنتیسي (ص)اطفال م النصر قسم 1 (ص)اطفال م النصر قسم 2 (ص)
11/7/2020-15/7/202011/7/2020-15/7/202011/7/2020-15/7/202011/7/2020-15/7/202011/7/2020-15/7/202011/7/2020-15/7/2020

ھند محمد سلیمان اضھیرھدیل رفیق أبو خماشبراءة عطاهللا خلیل عنبرھبة حمزه دیاب دغمششمس االصیل نافز  زقوتنسرین علي أحمد حجازي
سجى حسن اسماعیل خریسرانیا عبد الرحمن  ابو حماماریج سالم موسى حلساسراء اسماعیل حمدي عزامصابرین نعمان مسعود حجاجاریج فضل علي الھندي
ھند ثابت سالمھ ابو عدوانغدیر طارق مونس ابو خلیلربا أشرف حسین النجارامل منذر رضوان یاسینسامیة أحمد سلیمان قاسمالھام یاسر محمد محیسن

اماني عماد محمد قشطةاسالم عبد الحمید  االغاامل رمضان صالح الزیتونیھكاملھ خالد یوسف الحرازیننور صالح ابراھیم عودهمیساء عبد الجلیل نمر حرز
نورھان عبدهللا صالح ضھیروفاء خالد محمود معمربیسان ماجد یوسف الحرازینحنین معین شحده یاسینمجد محمد حجازيشیماء یحیى دیاب أبو صفیھ
میعاد عوض أبو لحیةدینا ماجد عودة ابو عجميبیسان محمد صالحبراءة محمد عودة حشیشرانیا یحیى مصطفى حمادسجى نصار مجدي مھاني

رغد ولید جمعھ شامیةمریم محمود ابو شاویشاروى حیدر فتحي البسوسلبنى جمال نایف ابو حمدهملك عمر یوسف البسسعاد اقبال رمضان المتربیعي
عال رشدي الدریمليروان یاسر مروان سالمةأالء ولید سامي المدھون

نضال زعربضحي عوضمنى حلس محمد الناجي علي ابو صفیة نادر المقید

جدول طالبات المستوى الثالث أطفال - الفصل الثاني 2020-2019

األیام (سبت وأحد وثالثاء وأربعاء فقط)



7891011
اطفال 2 م. االقصى (ص )استقبال اطفال م. النصر (م)قسم الكلي م الرنتیسي (م)قسم أعصاب م الرنتیسي  (ص)اطفال- مجمع ناصر قسم ب (ص)

11/7/2020-15/7/202011/7/2020-15/7/202011/7/2020-15/7/202011/7/2020-15/7/202011/7/2020-15/7/2020
شذا ابراھیم محمود خطابدالیا أدھم حجيروان ابراھیم أحمد بارودسمیة عبد الفتاح عمرایة رسمي محمد مصبح
والء ریاض حلمي سلوتریما محمد توفیق الحلبيأالء عالء الدین  ابو جلمبوإیناس زیاد كمال حمدیةاسماء ناجي علیان النجار

دالل أحمد مطلق ابو عمرةندى محمد حسونةروان رمضان خلیل اللحامنور معین الجرجاويریم أحمد علي ابو مصطفى
ایمان جمال محمود ابوعیشةھدایة رأفت ریاض طموسیاسمین اكرم محمد السكافيایمان یوسف دلوللیلى عبد ربھ عبد الكریم الرقب

شھد جمال سلیمان جبارهآیھ حسام أحمد الشیخنجاه محمد اسماعیل الحزینروان سعید األسودھدیل خالد سلمان النجار
سالي محمد علي صرصورندى أیمن صبحي عزاماالء حسن عمر شحاتھاكرام محمد صیام ایناس زھیر أبو نمر

ثناء رجاء أحمد ابودیابزھرة سلیمان حسین وقادنور زھیر كحیلبراءة فوزي أبو فیاض
نور انور محمد واديلما النجارھدایھ محمد شكشك

ھیا حسین محمد البیاري

تسنیم البحیصيوجیه شحادة محمود األشرمبسام الكحلوتحسام فروانة 

جدول طالبات المستوى الثالث أطفال - الفصل الثاني 2020-2019

األیام (سبت وأحد وثالثاء وأربعاء فقط)



12
 باطنة اطفال االوروبي (ص) 
11/7/2020-15/7/2020
رحاب احمد ابراھیم الفقعاوي

حلیمھ ابراھیم  الخطیب
وسام خلیل الشحات البیوك
نسمة اكرم سالم كوارع

میسر حمدان ضھیر
نور عز الدین أحمد ابو موسى
اسالم حسیب سلیمان الصلیبي
عبیر جمعھ أحمد ابو جاموس

محمد صقر


