
   طالبات – خانیونس اإلنسانجمعیة ارض 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األسبوع األول
29-6 / 4-7-2019  

  األسبوع الثاني
6-7 / 11-7-2019  

  األسبوع الثالث
13-7 / 18-7-2019  

  األسبوع الرابع
20-7 / 25-7-2019  

 أفنان حسن أبو عبیدة صفاء زیاد أبو رزق إسراء عبد القادر أبو لبدة فاتن راتب أبو زرقة
 شیماء فتحي أبو حلیب وفاء عطوة الشاعر یارین روحي سلمان القھوجي آیة مازن أبو نمر
 تیماء عبد الرحیم السمیري صباح محمد العرجاني إسراء رمضان قشطة سھا یوسف محسن
 مي حسین أبو شمالة آمال بكر الدربي مالك ماضي آالء ناصر كالب
 عال إبراھیم قندیل حنین ابو عزب رغد عماد عاشور آالء كمال البشیتي

 شروق محمد السیسي سحر الشواف محمد منصورأریج  سجي صیام
 رانیا حسني فوجو ھدي الحمایدة  ضحي ابو لبدة  عال المصري
 أفنان رمزي طحلة  مي الھسي صمود النحال شیماء الخطیب

 فردوس دوغان  انسام ماضي  
      

  األسبوع الخامس
 

27-7 / 1-8-2019  

  لسادسااألسبوع 

3-8 / 8-8-2019 

  السابع األسبوع

17-8 / 22-8-2019  

  الثامن األسبوع

24-8 / 29-8-2019  

   یاسمین سلیمان عمرات سھى محمود أبو شلوف دعاء إبراھیم الشاعر
   عال أشرف شقلیھ صباح إبراھیم النمس فاطمة عطیوة عبد العال

   زھرة فرید خضیر مریم أیمن أبو موسى لما منیر الخطیب
   دیما ریاض صادق آیة أحمد معمر سمر توفیق أبو الفیتھ

   نسمة خضر الزقزوق میساء عبد الكریم إكي آالء عوض أبو السعود
   شروق عبد الناصر األسطل عال سعید أبو شاویش نسرین محمد عیاش

   مریم دیب القیسي مالك نظمي أحمد خلود ضھیر
   الشوافندى  جیھان كوارع آالء اسماعیل أبو نار

   نور الجوراني  نور ایاد الشریف نورا نواف جمیل عواد
      



  طالبات -غزةجمعیة ارض اإلنسان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األسبوع الخامس
 

27-7 / 1-8-2019  

  لسادساألسبوع ا

3-8 / 8-8-2019 

  السابع األسبوع

17-8 / 22-8-2019  

  الثامن األسبوع

24-8 / 29-8-2019  

   أالء محمد عبد العال عامر األسودیاسمین  روان ابو عمر 
   دینا نبیل الشوا مھا أبو ندى الھام نداء فرحات

   منار علي غنیم رواء طالل قلجة مسك محمد أبو غزالة
   یاسمین محمد صالحة ھدیل عماد المبیض نداء راشد أبو عقلین
   نور نصر نور نیفین یحیى مسعود اسالم كامل العایدي
    سمر ریاض سلیمان دیانا ولید أبو بكر

       
       

  األسبوع األول
29-6 / 4-7-2019  

  األسبوع الثاني
6-7 / 11-7-2019  

  األسبوع الثالث
13-7 / 18-7-2019  

  األسبوع الرابع
20-7 / 25-7-2019  

 ھند الھندي ھنادي بسام دبو نسمة عماد العجلة زینب جواد صالح
 لبنى ھشام الحرازین سامي حمتومنار  تغرید نایف منصور آالء جمال أسعد

 رنین طارق كردش شھد إسماعیل غیث اسراء اسلیمان مني عصام زھد 
 لما النجار دیما محمود ـأحمد اسالم مدحت المبیض حنین إبراھیم سالمة
  یاسمین صالح لینا قاسم قروط حنین محمد قزعاط نسرین على الخطیب

 ریم باسل ماضي سرین سمیر العرابید روند ماھر أبو العطا  رنین محمد قاسم 
     
      
      
      
       
       
        
        



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جمعیة الوفاء الخیریة طالبات

  

  طالبجمعیة الوفاء الخیریة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األسبوع األول
29-6 / 4-7-2019  

  األسبوع الثاني
6-7 / 11-7-2019  

  األسبوع الثالث
13-7 / 18-7-2019  

  األسبوع الرابع
20-7 / 25-7-2019  

   موسى ناصر حموده زمر وسام محمد ربیع الباز عائد سامي سلیمان النمله

   عبد الرحمن ابو غزة  أحمد فریح عایش ابو مزید عبدالحمید سامي عبد القادر كلوب 

   أحمد ریاض عبد الفتاح عید سامر جبر سالم السعود محمد سامي محمد الصالحي
   ابراھیم عطا صالح حمدان ناھض حسن یوسفهللا عبد محمد كمال عبد الحمید الصوري

   اسامة ماجد محمد الحوت منصور عماد أحمد بركة هللامحمد نصر عبد الفتاح جاد
   حمزة علي محمد ابو شكیان یحیى خالد یحیى ابو زاید معاذ أحمد سلمان ابو عمرة

یوسف أیمن اسماعیل  محمد یاسر محمود احمد 
   عریبانزكریا سمیر محمد ابو  عزاره

     
      

  األسبوع األول
29-6 / 4-7-2019  

  األسبوع الثاني
6-7 / 11-7-2019  

  األسبوع الثالث
13-7 / 18-7-2019  

  األسبوع الرابع
20-7 / 25-7-2019  

 دارین رمضان ندى أبو میري ایمان بریعم ھنیة الصوري
 آیة خالد الحوت دلولغدیر  إیمان سلمان أمل أبو رخیة
 وفاء الكرد ریتا محمود الودیدي والء العمصي شذى أبو عامر

 والء عبدالناصر صیام أسیل أبو مراحیل جمیلة البلبیسي إسراء زاید محمد
 روان أبو موسى إسالم ماجد درازین ھند محمد النویري تقوى البلبیسي
  االء شقلیة شذى أبو عامر روان جاد هللا والء یونس

 حنین العامودي غادة أبو عبید ھال أشرف مقداس دالیا االفرنجي
  أسماء حسین سالمة  نور الكفافي

     سمیحة شراب
       



  غزة  جمعیة السالمة الخیریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األسبوع األول
29-6 / 4-7-2019  

  األسبوع الثاني
6-7 / 11-7-2019  

  األسبوع الثالث
13-7 / 18-7-2019  

  األسبوع الرابع
20-7 / 25-7-2019  

 مسعود اسعد عكیلة  الرضاوین سعدي محمود ریاض محمود ساكنهللا عبد احمد عیسى نعیم العمودي
 یوسف ماھر أحمد حموده احمد فضل یوسف صالح محمد یوسف حمدي جبریل راني زاھر محمد ابوبكر

رمضان حسام ماضي ابو 
 عبد اهللا طافش  جمال السویطي جمال ابراھیم عادل مروان المصري  الطیف

 حسام االشقر   عمر حازم خلیل الثالثیني محمد یوسف كتوع  عبد الرحمن ندیر محمد صمد
 مؤمن شریم      
      

  األسبوع الخامس
 

27-7 / 1-8-2019  

  لسادساألسبوع ا

3-8 / 8-8-2019 

عامر عماد عبد الرحمن  خالد عبد الرحیم أحمد السید
 الھبیل

سعید محمد عبد الفتاح  
 محمد طاھر فرحات السرحي الجدیان

 مؤمن یونس دیاب ابو القمبز شعبان ماھر شعبان مقبل
 أحمد سلیمان سعید الغوطي طارق شاھر محمد شمالي



  خانیونس جمعیة السالمة الخیریة  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رفح جمعیة السالمة الخیریة  

  

  األسبوع األول
29-6 / 4-7-2019  

  األسبوع الثاني
6-7 / 11-7-2019  

  األسبوع الثالث
13-7 / 18-7-2019  

  األسبوع الرابع
20-7 / 25-7-2019  

 أحمد الشوبكي اسماعیل محمد محمود معمر أیمن محمد العفیفيهللا عبد  أحمد حسین سلیمان الشاعر
مؤمن أیمن عبد اللطیف  أحمد خالد محمد الصعیدي

 الشافعي
عبدالرحیم زیاده مصطفى 

 الشوافمحمد سلیمان  صیام
 محمد سلمان أبو عامر محمد ابراھیم علي الشواف مؤمن موسى جراد عابدین شادي أحمد عبد الحمید العكر

 محمد ریاض صادق ربیعهللا محمود فتحي عبد محمد سفیان السبع  اسالم عبد العال
       

  األسبوع الخامس
 

27-7 / 1-8-2019  

  لسادساألسبوع ا

3-8 / 8-8-2019 

 ساھر منیر سلیمان ابو نمر أحمد محمد ابو زرقه یمھابرا
 محمد حیدر توفیق حماد اسامة ریاض جبر صیام
 محمد عمر عبدو البنا انس اكرم اسماعیل اسعد
 ابوعوادهللا حمزه جمعه عبد  حسین سامي سالم االسطل

    
    
    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األسبوع األول
29-6 / 4-7-2019  

  األسبوع الثاني
6-7 / 11-7-2019  

  األسبوع الثالث
13-7 / 18-7-2019  

  األسبوع الرابع
20-7 / 25-7-2019  

 فراس رزق محمد جرغون حسن تیسیر مصران محمود جالل محمود الشاعر بھاء نمر نمر الجعیدي
 لؤي أحمد محمد شھوان  انس صادق محمد عبد الحكیم لطفي صیام سلیم وائل سلیم ابو خاطر

 لؤي نبیل اسعید العقاد  احمد صادق سلیمان ناصر البیوك عطا محمد ابوعیاشهللا عبد 

 محمد أحمد محمود شیخ العید
عبد الرحمن عبد الحمید أبو 

 معمر
  عمر االغا

 مصطفى محمد مصطفى صلیح
       

  األسبوع الخامس
 

27-7 / 1-8-2019  
اسماعیل محمود اسماعیل  

 جرغون
 محمد اسماعیل  ابومصطفى 

 معتز فایق أبو شمالة



  الوسطي جمعیة السالمة الخیریة

  

  

  

  

  

    

  

  الشمال جمعیة السالمة الخیریة

  

  

  

  

  

  

 

 

  األسبوع األول
29-6 / 4-7-2019  
 محمد ادھم سھیل مزید

 يیم خالد سعید البحیصھإبرا
  

  األسبوع األول
29-6 / 4-7-2019  

  الثانياألسبوع 
6-7 / 11-7-2019  

  األسبوع الثالث
13-7 / 18-7-2019  

  األسبوع الرابع
20-7 / 25-7-2019  

علي سلیمان ابو هللا عبد 
 شادي ریحان رائد عوني أحمد السلطان غبنهللا محمود فایز محمد عبد ناموس

 بهاء خالد تایه محمد اكرم صابر عرب عزالدین مصطفى الزعانین هیثم محمد بدر
الرحمن أحمد أبو عید عبد 

   نھاد بشار حسن مسعود محمود عمر محمد مسعود سریھ

   یوسف عاطف أحمد شاھین دیب محمد دیب ضمیده محمد یوسف عادل غبن
       
       
        
        


