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استقبال والدة م مباركقیصریات م مباركعیادة خانیونس الوكالة قیصریات م مباركعیادة النصیرات وكالةعیادة الفاخورة الوكالة استقبال والدة م الشفاء عیادة الشاطئ الوكالة والدة م الشفاء 
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إسراء عبد القادر أبو لبدةضحى محمد أبو لبدةفاتن راتب أبو زرقةصفاء زیاد أبو رزقھنیة الصوريعال عدنان العاموديمنار سامي حمتونسمة عماد العجلةزینب جواد صالح
یارین روحي سلمان القھوجيصمود حسن النحالآیة مازن أبو نمروفاء عطوة الشاعرأمل أبو رخیةآیة أحمد الكحلوتشھد إسماعیل غیثتغرید نایف منصورآالء جمال أسعد

إسراء رمضان قشطةھدى أشرف الحمایدةسھا یوسف محسنصباح محمد العرجانيإسراء زاید محمدھبة محمد النمنمدیما محمود ـأحمداسراء اسلیمانمني عصام زھد 
رغد عماد عاشورمي حسین الھسيریم عبد االلھ آمال بكر الدربيتقوى البلبیسيشیرین حمادة فورةسرین سمیر العرابیدحنین محمد قزعاطحنین إبراھیم سالمة

أریج محمد منصورأنسام ھشام ماضيآالء كمال البشیتيشیماء جمال الخطیبوالء یونسناریمان التتريلینا قاسم قروطروند ماھر أبو العطا رنین محمد قاسم 
نسرین محمود عیاشحنین أبو عزبسجى أیمن صیامسحر الشوافدالیا االفرنجيھنادي أحمد الزعانینیاسمین صالح اسالم مدحت المبیضھند الھندي

عال ولید المصريدالیا دواسرنین طارق كردشلبنى ھشام الحرازیناعتزاز ابراھیم حمدان

عال أسعد أبو جرادھنادي بسام دبو

امیمة البوجي شیرین زعربدعاء ابو زایداسماء عبد الهادي هبة الصعیديعبد المالك السباحابتسام نططأحمد عجورهدیل البقري 

عیادة معن الوكالة عیادة معن الوكالة قیصریات م مباركعیادة معن الوكالة قیصریات م االقصىقیصریات م العودة عیادة الشاطئ الوكالة والدة م الشفاء عیادة الشاطئ الوكالة 
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إسراء عبد القادر أبو لبدةضحى محمد أبو لبدةفاتن راتب أبو زرقةصفاء زیاد أبو رزقھنیة الصوريعال عدنان العاموديمنار سامي حمتونسمة عماد العجلةزینب جواد صالح
یارین روحي سلمان القھوجيصمود حسن النحالآیة مازن أبو نمروفاء عطوة الشاعرأمل أبو رخیةآیة أحمد الكحلوتشھد إسماعیل غیثتغرید نایف منصورآالء جمال أسعد

إسراء رمضان قشطةھدى أشرف الحمایدةسھا یوسف محسنصباح محمد العرجانيإسراء زاید محمدھبة محمد النمنمدیما محمود ـأحمداسراء اسلیمانمني عصام زھد 
رغد عماد عاشورریم عبد االلھ آمال بكر الدربيتقوى البلبیسيشیرین حمادة فورةسرین سمیر العرابیدحنین محمد قزعاطحنین إبراھیم سالمة

أریج محمد منصورأنسام ھشام ماضيآالء كمال البشیتيشیماء جمال الخطیبوالء یونسناریمان التتريلینا قاسم قروطروند ماھر أبو العطا رنین محمد قاسم 
نسرین محمود عیاشحنین أبو عزبسجى أیمن صیامسحر الشوافدالیا االفرنجيھنادي أحمد الزعانینیاسمین صالح اسالم مدحت المبیضھند الھندي

عال ولید المصريعال أسعد أبو جرادرنین طارق كردشلبنى ھشام الحرازیناعتزاز ابراھیم حمدان

دالیا دواسھنادي بسام دبو

مي حسین الھسي
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