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أریج عائد محمد أبوعوده
جواهر أكرم مصطفى مصطفى

ریدا ولید جهاد المصري
سمر عبد الكریم عبداهللا التوم

شروق بسام حسن البحري
نبیلة محمود إسماعیل مسعود

نزهه بسام حسن البحري

أریج عائد محمد أبوعوده
جواهر أكرم مصطفى مصطفى

ریدا ولید جهاد المصري
سمر عبد الكریم عبداهللا التوم

شروق بسام حسن البحري
نبیلة محمود إسماعیل مسعود

نزهه بسام حسن البحري

اسراء صالح عبد الرحمن الصلیبي
االء مروان محمود برغوث

الهام عبد الرحمن محمود ابو حمام
خلود محمد ابراهیم بوادي

رانیا أیمن أحمد عبد الهادي
شمس حامد عطیه غبن

ورود أدهم إبراهیم سحویل

اسراء صالح عبد الرحمن الصلیبي
الهام عبد الرحمن محمود ابو حمام

خلود محمد ابراهیم بوادي
رانیا أیمن أحمد عبد الهادي

شمس حامد عطیه غبن
ورود أدهم إبراهیم سحویل

أصایل محمد اكرم العایدي
ایناس طالل عیاده قویدر

جیهان رأفت عبد الحي ابو ریالة
رجاء ایهاب عبد الحلیم الدریني

ریم محمد اسلیم اسلیم
ساره یاسر حسن االشقر

سماح مصطفى صبحي عویضة
شیماء زكریا دهمان ابوسلطان

مریم حسین أحمد المقادمه

أصایل محمد اكرم العایدي
ایناس طالل عیاده قویدر

جیهان رأفت عبد الحي ابو ریالة
رجاء ایهاب عبد الحلیم الدریني

رغده بدیع محمود دلول
ریم محمد اسلیم اسلیم

ساره یاسر حسن االشقر
سماح مصطفى صبحي عویضة
شیماء زكریا دهمان ابوسلطان

بیسان محمد عمر صالح
تغرید محمد اسماعیل ماضي

حنین محمد عبد مقداد
سماح سمیر توفیق رشید

صفاء محمود عمر الحلبي
ضحى وائل مرزوق الخور
فاتن خضر محمود سعد

مریم نصر حسین ابو حصیره

بیسان محمد عمر صالح
تغرید محمد اسماعیل ماضي

حنین محمد عبد مقداد
سماح سمیر توفیق رشید

صفاء محمود عمر الحلبي
ضحى وائل مرزوق الخور
فاتن خضر محمود سعد

مریم عبد الكریم محمد ابو حصیره
مریم نصر حسین ابو حصیره

اریج شوقي محمد جامع
روان انور محمد ابو عاصي

ریمان عوده أحمد اللوح
سها محمد دیب بركات

لینا سعد محمد ابو یونس
مدلین سعید عاشور صادق
میادة نائل جمعه ابو شاب

وفاء فایز علي عابد

اریج شوقي محمد جامع
روان انور محمد ابو عاصي

ریمان عوده أحمد اللوح
سها محمد دیب بركات

لینا سعد محمد ابو یونس
مدلین سعید عاشور صادق
میادة نائل جمعه ابو شاب

وفاء فایز علي عابد

االء خلیل ابراهیم بدویه
خلود مسعد حسان ابو جري
دینا عبداهللا سلیم ابو سماحه

صبحه صالح محارب ابو مخده
غاده فخري ابراهیم فرج اهللا

فاطمه ماجد عودة ابو عجمي
نرمین رفعت جمیل الشعافي
نعمه نصر محمد البحیصي
هدیل خالد محمد ابو سیف

االء خلیل ابراهیم بدویه
خلود مسعد حسان ابو جري
دینا عبداهللا سلیم ابو سماحه

صبحه صالح محارب ابو مخده
غاده فخري ابراهیم فرج اهللا

فاطمه ماجد عودة ابو عجمي
نرمین رفعت جمیل الشعافي
نعمه نصر محمد البحیصي
هدیل خالد محمد ابو سیف

اسالم اسماعیل مصطفى عرفات
االء صالح محمد اللحام

ایمان زیاد أحمد ابو مصطفى
ایه علي محمد ابو طه

حنین أحمد یوسف االخرس
خلود محمد محمود ابو جامع

عبیر محمد علي المقطرن
عال نصر اهللا عبد اهللا افسیفس

مي محمد حسین السطرى

اسالم اسماعیل مصطفى عرفات
االء صالح محمد اللحام

ایمان زیاد أحمد ابو مصطفى
ایه علي محمد ابو طه

حنین أحمد یوسف االخرس
خلود محمد محمود ابو جامع

عبیر محمد علي المقطرن
عال نصر اهللا عبد اهللا افسیفس

مي محمد حسین السطرى

عیادة جبالیا وكالة

األندونیسي

األندونیسي

عیادة جبالیا وكالة

مجمع الشفاء الطبي

عیادة الرمال-السویدي

عیادة الرمال-السویدي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع ناصر الطبي

عیادة معن خانیونس

عیادة النصیرات

شهداء األقصى

عیادة معن خانیونس

مجمع ناصر الطبي

رعایة حوامل

باطنة حریم

باطنة حریم

رعایة حوامل

باطنة حریم

رعایة حوامل

رعایة حوامل

باطنة حریم

باطنة حریم

رعایة حوامل

رعایة حوامل

باطنة حریم

رعایة حوامل

جراحة حریم

2 ٢٠١٧/٢٠١٦ الفصل الدراسي األول للعام الجامعي المستوى

أسماء محمد شعبان أبو الجدیان

محمود محمد عوض الشاویش لبد

محمود محمد عوض الشاویش لبد

رحمة جواد إبراهیم الشاویش

مدلین جواد صبحي أبو عصر

إیناس سامي یوسف الخضري

إیناس سامي یوسف الخضري

مدلین جواد صبحي أبو عصر

دعاء محمد أحمد بشیر

آیة محمد محمود أبو لیلى

رنده عبد اهللا جمعه النویري

دعاء محمد أحمد بشیر

آیة محمد محمود أبو لیلى

شیرین رشاد حمید زعرب
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اریج عدنان حلمي شعت
امتیاز عبد الكریم سلیمان اضهیر

بسمه محمد اسماعیل الفرع
خلود ولید اسماعیل الفرع

دینا ناصر عبد الفتاح البلعاوي
ریمان عبد الخالق سلمان ضهیر

صفیه محمد مرشد القاضي
عندلیب حاتم محمد ضهیر

هیا ناهض عبد الغفار المصري

اریج عدنان حلمي شعت
امتیاز عبد الكریم سلیمان اضهیر

بسمه محمد اسماعیل الفرع
خلود ولید اسماعیل الفرع

دینا ناصر عبد الفتاح البلعاوي
ریمان عبد الخالق سلمان ضهیر

صفیه محمد مرشد القاضي
عندلیب حاتم محمد ضهیر

هیا ناهض عبد الغفار المصري

اریج عدنان حلمي شعت
امتیاز عبد الكریم سلیمان اضهیر

بسمه محمد اسماعیل الفرع
خلود ولید اسماعیل الفرع

دینا ناصر عبد الفتاح البلعاوي
ریمان عبد الخالق سلمان ضهیر

صفیه محمد مرشد القاضي
عندلیب حاتم محمد ضهیر

هیا ناهض عبد الغفار المصري

اسیل خالد محمد ابو جري
امینه فضل عاشور دغمش

انوار فرید محمد صالح
ایمان حسن محمد ابو مسلم

رائده سعید أحمد صبیح
سرین درویش مصطفى الحنجوري

صفاء غازي علي العربید
عبیر عایش عبد العزیز دواس

غدیر شحده محمد المقید

اسیل خالد محمد ابو جري
امینه فضل عاشور دغمش

انوار فرید محمد صالح
ایمان حسن محمد ابو مسلم

رائده سعید أحمد صبیح
سرین درویش مصطفى الحنجوري

صفاء غازي علي العربید
عبیر عایش عبد العزیز دواس

غدیر شحده محمد المقید

اسیل خالد محمد ابو جري
امینه فضل عاشور دغمش

انوار فرید محمد صالح
ایمان حسن محمد ابو مسلم

رائده سعید أحمد صبیح
سرین درویش مصطفى الحنجوري

صفاء غازي علي العربید
عبیر عایش عبد العزیز دواس

غدیر شحده محمد المقید

الهام هاني عبداهللا العشي
سالي تیسیر محمود ابوطویلة
سجود داود سلیمان الغوطي
سماح ابراهیم عدنان دبابش

مرام هشام عبد الرحمن الغصین
نور حسام جاسر سعودي

نور سیف الدین غازي الترامسي
هالة نبیل محمد الحجار

هیام جالل اسماعیل ابو ناجي

الهام هاني عبداهللا العشي
سالي تیسیر محمود ابوطویلة
سجود داود سلیمان الغوطي
سماح ابراهیم عدنان دبابش

مرام هشام عبد الرحمن الغصین
نور حسام جاسر سعودي

نور سیف الدین غازي الترامسي
هالة نبیل محمد الحجار

هیام جالل اسماعیل ابو ناجي

الهام هاني عبداهللا العشي
سالي تیسیر محمود ابوطویلة
سجود داود سلیمان الغوطي
سماح ابراهیم عدنان دبابش

مرام هشام عبد الرحمن الغصین
نور حسام جاسر سعودي

نور سیف الدین غازي الترامسي
هالة نبیل محمد الحجار

هیام جالل اسماعیل ابو ناجي

اسمهان نایف عكاشه ابو بریك
خضره محمد محمود العفش

روان عاطف فوزي ابو سویرح
سوزان أیمن أحمد الحمارنة

شیماء یوسف صبحي الغریز
نور عبد العزیز شعبان مونس

هند عدنان علي الزریعي
والء سمیر خلیل حسونة

اسمهان نایف عكاشه ابو بریك
خضره محمد محمود العفش

روان عاطف فوزي ابو سویرح
سوزان أیمن أحمد الحمارنة

شیماء یوسف صبحي الغریز
نور عبد العزیز شعبان مونس

هند عدنان علي الزریعي
والء سمیر خلیل حسونة

اسمهان نایف عكاشه ابو بریك
خضره محمد محمود العفش

روان عاطف فوزي ابو سویرح
سوزان أیمن أحمد الحمارنة

شیماء یوسف صبحي الغریز
نور عبد العزیز شعبان مونس

هند عدنان علي الزریعي
والء سمیر خلیل حسونة

الهالل اإلماراتي

الهالل اإلماراتي

الهالل اإلماراتي

مجمع الشفاء الطبي

مستشفى العودة

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

شهداء األقصى

مجمع الشفاء الطبي

شهداء األقصى

غرفة ا والدة

قسم عملیات النساء

قسم القیصریات

استقبال الوالدة

قسم القیصریات

قسم أمراض النساء

قسم أمراض النساء

عنایة مركزة والدة

استقبال الوالدة

قسم القیصریات

قسم أمراض النساء

غرفة ا والدة

3 ٢٠١٧/٢٠١٦ الفصل الدراسي األول للعام الجامعي المستوى

دعاء طالل عطا عویضه

وسام یونس محمد أبو فخر

رهیفة عبد الفتاح علي الفرا

سمیرة حسن سلیم العر

أسماء محمد شعبان أبو الجدیان

نداء جمعة أحمد عابد

نداء جمعة أحمد عابد

كفاح سلیم محمد زقول

سمیرة حسن سلیم العر

هبة كمال محمد فرج اهللا

نداء جمعة أحمد عابد

هبة محمد إبراهیم الصعیدي
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امل حاتم محمد دحالن
بسمه عبد اللطیف مرزوق الشاعر

ثریا بسام محمود العبادله
حنان عطا محمود ابو فرحانه
رولى سعید حمدان المصري

ساره نافع محمد ابو سبله
میساء ابراهیم أحمد ابو مصطفى

نور صبحي شعبان النجار

امل حاتم محمد دحالن
بسمه عبد اللطیف مرزوق الشاعر

ثریا بسام محمود العبادله
حنان عطا محمود ابو فرحانه
رولى سعید حمدان المصري

ساره نافع محمد ابو سبله
میساء ابراهیم أحمد ابو مصطفى

نور صبحي شعبان النجار

امل حاتم محمد دحالن
بسمه عبد اللطیف مرزوق الشاعر

ثریا بسام محمود العبادله
حنان عطا محمود ابو فرحانه
رولى سعید حمدان المصري

ساره نافع محمد ابو سبله
میساء ابراهیم أحمد ابو مصطفى

نور صبحي شعبان النجار

امل سلیمان محمود الشواف
امیره نعیم أحمد ابو مصطفى

ایمان عبد الرازق محمد الغلبان
رحمه صابر أحمد فسیفس

رنین ماهر یوسف وافي
مي حمدان نایف الجبور

نشأت اشرف عبداهللا االغا
نهله ابراهیم عبد الفتاح كالب

امل سلیمان محمود الشواف
امیره نعیم أحمد ابو مصطفى

ایمان عبد الرازق محمد الغلبان
رحمه صابر أحمد فسیفس

رنین ماهر یوسف وافي
مي حمدان نایف الجبور

نشأت اشرف عبداهللا االغا
نهله ابراهیم عبد الفتاح كالب

امل سلیمان محمود الشواف
امیره نعیم أحمد ابو مصطفى

ایمان عبد الرازق محمد الغلبان
رحمه صابر أحمد فسیفس

رنین ماهر یوسف وافي
مي حمدان نایف الجبور

نشأت اشرف عبداهللا االغا
نهله ابراهیم عبد الفتاح كالب

اسراء علي محمود ابو ندى
ردینة احمد محمود فیاض
رندة علي زاید ابو حصیره
مها  شحدة  جبر النویري
مها محمد حسني البیومي

نسمه سامي محمد الحاطوم
یاسمین  حرب  عودة الشاللفة

اسراء علي محمود ابو ندى
ردینة احمد محمود فیاض
رندة علي زاید ابو حصیره
مها  شحدة  جبر النویري
مها محمد حسني البیومي

نسمه سامي محمد الحاطوم
یاسمین  حرب  عودة الشاللفة

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

استقبال الوالدة

قسم عملیات النساء

قسم القیصریات

قسم عملیات النساء

قسم القیصریات

استقبال الوالدة

حمل خطر

المرحلة األولى

3 المستوى

میساء نبیل موسى أبو موسى

أسماء عیسى عبدالرحیم عبدالهادي

میساء نبیل موسى أبو موسى

أسماء عیسى عبدالرحیم عبدالهادي

میساء نبیل موسى أبو موسى

أسماء عیسى عبدالرحیم عبدالهادي

إیمان حسین إبراهیم ماضي

إیمان حسین إبراهیم ماضي
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اسالم كمال محمد النمنم
امال محمود محمد ابو ركبه

اماني زكي عبد الرحمن عواجه
ایه كمال أحمد بدر

حنان سفیان عامر ابو صفیه
رفیناد وائل جمیل ریشه

سها جهاد موسى الشاویش
فاطمه جمال ابراهیم حسن ابو عیدة

مها حسن محمد شاهین
هبه موسى خلیل مسعود

اسالم كمال محمد النمنم
امال محمود محمد ابو ركبه

اماني زكي عبد الرحمن عواجه
ایه كمال أحمد بدر

حنان سفیان عامر ابو صفیه
رفیناد وائل جمیل ریشه

سها جهاد موسى الشاویش
فاطمه جمال ابراهیم حسن ابو عیدة

مها حسن محمد شاهین
هبه موسى خلیل مسعود

اسالم كمال محمد النمنم
امال محمود محمد ابو ركبه

اماني زكي عبد الرحمن عواجه
ایه كمال أحمد بدر

حنان سفیان عامر ابو صفیه
رفیناد وائل جمیل ریشه

سها جهاد موسى الشاویش
فاطمه جمال ابراهیم حسن ابو عیدة

مها حسن محمد شاهین
االء خالد عبد الرحیم احمدهبه موسى خلیل مسعود

الهام حسن اسماعیل الخطیب
ایمان بكر جمیل عجور

رسمیة عماد طالب شحیبر
روال سمیر حسن بدح

سامیه مصطفى أحمد ابو عجوه
صفیه محمود احمد هنیه
هدیل سعدي عبد شملخ

وسام محمد حسن الكحلوت

االء خالد عبد الرحیم احمد
الهام حسن اسماعیل الخطیب

ایمان بكر جمیل عجور
رسمیة عماد طالب شحیبر

روال سمیر حسن بدح
سامیه مصطفى أحمد ابو عجوه

صفیه محمود احمد هنیه
هدیل سعدي عبد شملخ

وسام محمد حسن الكحلوت

االء خالد عبد الرحیم احمد
الهام حسن اسماعیل الخطیب

ایمان بكر جمیل عجور
رسمیة عماد طالب شحیبر

روال سمیر حسن بدح
سامیه مصطفى أحمد ابو عجوه

صفیه محمود احمد هنیه
هدیل سعدي عبد شملخ

وسام محمد حسن الكحلوت

اسماء  صبحى  محمود مشعل
االء علي محمد نصار
دینا محمد أحمد تمراز

رزان ابراهیم محمد درویش
عبیر محمد ابراهیم ابو رخیه

فاطمه عبد الكریم عبد ربه قرمان
نادین زیاد ابراهیم التعبان

اسماء  صبحى  محمود مشعل
االء علي محمد نصار
دینا محمد أحمد تمراز

رزان ابراهیم محمد درویش
عبیر محمد ابراهیم ابو رخیه

فاطمه عبد الكریم عبد ربه قرمان
نادین زیاد ابراهیم التعبان

اسماء  صبحى  محمود مشعل
االء علي محمد نصار
دینا محمد أحمد تمراز

رزان ابراهیم محمد درویش
عبیر محمد ابراهیم ابو رخیه

فاطمه عبد الكریم عبد ربه قرمان
نادین زیاد ابراهیم التعبان

إیمان علي محمود أبو ندا
امل عماد نبهان حجي

ایمان صالح محمود ابو عصعوص
ریهام  صالح الدین  خالد ابوركبة

سمر محمد موسى عبد الحمید
عطاف ابراهیم علي أبو ناموس

علیا فتحي دیاب عیاد
نهلة  أحمد  محمد غیث

والء حسن علي ابو حمیده

إنجي أحمد رجب األدهم
احسان عبد الكریم سالم ابو حمام
اسالم صبحي شفیق أبو الكاس

اسماء خالد صالح بدر
رضا  جمال  عبدالغني ابوحسان

روان نافذ ابراهیم دلول
سحر محمد خالد العجرمي

فاطمه أحمد صالح ابو السبح
وفاء  كمال  مرشود عطااهللا

إیمان علي محمود أبو ندا
امل عماد نبهان حجي

ایمان صالح محمود ابو عصعوص
ریهام  صالح الدین  خالد ابوركبة

سمر محمد موسى عبد الحمید
عطاف ابراهیم علي أبو ناموس

علیا فتحي دیاب عیاد
نهلة  أحمد  محمد غیث

والء حسن علي ابو حمیده

إنجي أحمد رجب األدهم
احسان عبد الكریم سالم ابو حمام
اسالم صبحي شفیق أبو الكاس

اسماء خالد صالح بدر
رضا  جمال  عبدالغني ابوحسان

روان نافذ ابراهیم دلول
سحر محمد خالد العجرمي

فاطمه أحمد صالح ابو السبح
وفاء  كمال  مرشود عطااهللا

اسماء هاشم مصطفى الغول
حنین بسام منصور اضهیر

حنین عاطف حسن نوح
مادلین انور حمدان حجازي

نورا ایاد عبداهللا النجار
هدیل أحمد حافظ ضهیر

وفاء موسى حماد المشوخي

اسماء هاشم مصطفى الغول
حنین بسام منصور اضهیر

حنین عاطف حسن نوح
مادلین انور حمدان حجازي

نورا ایاد عبداهللا النجار
هدیل أحمد حافظ ضهیر

وفاء موسى حماد المشوخي

اسماء هاشم مصطفى الغول
حنین بسام منصور اضهیر

حنین عاطف حسن نوح
مادلین انور حمدان حجازي

نورا ایاد عبداهللا النجار
هدیل أحمد حافظ ضهیر

وفاء موسى حماد المشوخي

مجمع الشفاء الطبي

النصر لألطفال

مستشفى العودة

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

النصر لألطفال

شهداء األقصى

شهداء األقصى

شهداء األقصى

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

الهالل اإلماراتي

األوروبي

الهالل اإلماراتي

غرفة ا والدة

حضانة

قسم القیصریات

قسم القیصریات

غرفة ا والدة

حضانة

غرفة ا والدة

قسم القیصریات

حضانة

المرحلة األولى

المرحلة األولى

حضانة

حضانة

قسم القیصریات

حضانة

غرفة ا والدة

4 ٢٠١٧/٢٠١٦ الفصل الدراسي األول للعام الجامعي المستوى

رجاء زیاد جمعة یاسین

رمضان حسن محمود یونس

أسماء محمد شعبان أبو الجدیان

إخالص سید عبد الهادي أبو حسنة

رجاء زیاد جمعة یاسین

رمضان حسن محمود یونس

هبة محمد إبراهیم الصعیدي

هبة كمال محمد فرج اهللا

إیاد محمد سالمة أبو شمه

كفاح سلیم محمد زقول

سمیرة حسن سلیم العر

سمیرة حسن سلیم العر

عامر شعبان عبدالقادر فروخ

رهیفة عبد الفتاح علي الفرا

فتحیة أحمد عبد ربه السمیري

دعاء طالل عطا عویضه
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اسماء حسن علي أبو حمیدة
االء اسامه أحمد قشطه

ختام جمیل موسى درغام
دعاء رفعت عبد القادر ابو العنین

شادیه  زیاد  رمضان النمر
عائشة محمد عیاد الدباري
ورده امین موسى الریاطي
وصال ناصر خلیل زعرب

اسماء حسن علي أبو حمیدة
االء اسامه أحمد قشطه

ختام جمیل موسى درغام
دعاء رفعت عبد القادر ابو العنین

شادیه  زیاد  رمضان النمر
عائشة محمد عیاد الدباري
ورده امین موسى الریاطي
وصال ناصر خلیل زعرب

اسماء حسن علي أبو حمیدة
االء اسامه أحمد قشطه

ختام جمیل موسى درغام
دعاء رفعت عبد القادر ابو العنین

شادیه  زیاد  رمضان النمر
عائشة محمد عیاد الدباري
ورده امین موسى الریاطي
وصال ناصر خلیل زعرب

افنان صالح محمود حوسو
افنان محمد ابراهیم ابوعیشة

لما سفیان داود عاشور
مي عادل السید ابو ریالة

نسرین علي عبد الرحیم الخطیب
والء أنور رمضان صالح
یارا جالل اسعد طافش

افنان صالح محمود حوسو
افنان محمد ابراهیم ابوعیشة

لما سفیان داود عاشور
مي عادل السید ابو ریالة

نسرین علي عبد الرحیم الخطیب
والء أنور رمضان صالح
یارا جالل اسعد طافش

افنان صالح محمود حوسو
افنان محمد ابراهیم ابوعیشة

لما سفیان داود عاشور
مي عادل السید ابو ریالة

نسرین علي عبد الرحیم الخطیب
والء أنور رمضان صالح
یارا جالل اسعد طافش

ایمان حسن محمد غنیم
ایمان سمیر صالح داود

سجود مصطفى سعید ابو حسب اهللا
لبنى صابر محمد المصري

نهیل نعیم زاید ابو عابده
نور علي عبد القادر القطراوي

وسام محمد زهیر ابو مطر

ایمان حسن محمد غنیم
ایمان سمیر صالح داود

سجود مصطفى سعید ابو حسب اهللا
لبنى صابر محمد المصري

نهیل نعیم زاید ابو عابده
نور علي عبد القادر القطراوي

وسام محمد زهیر ابو مطر

ایمان حسن محمد غنیم
ایمان سمیر صالح داود

سجود مصطفى سعید ابو حسب اهللا
لبنى صابر محمد المصري

نهیل نعیم زاید ابو عابده
نور علي عبد القادر القطراوي

وسام محمد زهیر ابو مطر

اسیه یحیى محمد الغلبان
ایمان فایز حسین الغلبان

رانده رأفت عبد الرسول ابو عنزه
زهره زكریا عبد اهللا النجار

سهاد سالم حمدان ابو مصطفى
عنان عالم شحادة ابو جامع
فردوس الهان حسن دوغان

هبه صبحي ابراهیم ابو جامع

اسیه یحیى محمد الغلبان
ایمان فایز حسین الغلبان

رانده رأفت عبد الرسول ابو عنزه
زهره زكریا عبد اهللا النجار

سهاد سالم حمدان ابو مصطفى
عنان عالم شحادة ابو جامع
فردوس الهان حسن دوغان

هبه صبحي ابراهیم ابو جامع

اسیه یحیى محمد الغلبان
ایمان فایز حسین الغلبان

رانده رأفت عبد الرسول ابو عنزه
زهره زكریا عبد اهللا النجار

سهاد سالم حمدان ابو مصطفى
عنان عالم شحادة ابو جامع
فردوس الهان حسن دوغان

هبه صبحي ابراهیم ابو جامع

اسماء عبد الخالق محمد الشافعي
امنه أحمد یوسف االغا

ایمان محمد مرزوق ابو ریده
ایناس أیمن عبد الرؤوف سلیم

دینا شكري سعید السطري
ضحى كمال صالح شقلیه
مریم حامد محمد ابو جامع

مریم حسن محمد صقر

اسماء عبد الخالق محمد الشافعي
امنه أحمد یوسف االغا

ایمان محمد مرزوق ابو ریده
ایناس أیمن عبد الرؤوف سلیم

دینا شكري سعید السطري
ضحى كمال صالح شقلیه
مریم حامد محمد ابو جامع

مریم حسن محمد صقر

اسماء عبد الخالق محمد الشافعي
امنه أحمد یوسف االغا

ایمان محمد مرزوق ابو ریده
ایناس أیمن عبد الرؤوف سلیم

دینا شكري سعید السطري
ضحى كمال صالح شقلیه
مریم حامد محمد ابو جامع

مریم حسن محمد صقر

األوروبي

الهالل اإلماراتي

الهالل اإلماراتي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي

شهداء األقصى

شهداء األقصى

شهداء األقصى

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

حضانة

غرفة ا والدة

قسم القیصریات

حضانة

قسم القیصریات

غرفة ا والدة

حضانة

غرفة ا والدة

قسم القیصریات

حضانة

غرفة ا والدة

قسم القیصریات

قسم القیصریات

حضانة

غرفة ا والدة

4 المستوى

فتحیة أحمد عبد ربه السمیري

دعاء طالل عطا عویضه

وسام یونس محمد أبو فخر

رمضان حسن محمود یونس

إخالص سید عبد الهادي أبو حسنة

رجاء زیاد جمعة یاسین

إیاد محمد سالمة أبو شمه

هبة محمد إبراهیم الصعیدي

هبة كمال محمد فرج اهللا

فرج عبد الرحمن فرج أبو الحصین

وفیقة إبراهیم عبد الفتاح كالب

نجاح صالح حسین شقلیه

نجاح صالح حسین شقلیه

فرج عبد الرحمن فرج أبو الحصین

وفیقة إبراهیم عبد الفتاح كالب



0 المجموعة
صباحي  

آیه حسن خلیل ابو خاطر
اسالم سلیم عبد الرحمن وادي

ایناس زكي عبد الرحمن ابو ركبه
ایه باسم عبد الكریم العطل

ایه سلیمان زارع قدیح
بیسان عادل فتحي سویلم

جیهان محمد محمود الشاعر
حنین فتحي عبداهللا اسعد

دعاء ناصر عبد اهللا اقدیح
شریهان یاسر عطا الحسومي
عال عمر ابراهیم ابو طعیمه

فردوس حاتم محمود ابو موسى
فلسطین كامل سلیمان عواد
منار محمود محمد الحسنات

هالة عوض عبد الهادي ابوعوكل
هیام عباس محمد حسونة

وصال محمد رمضان الفار
یاسمین  حرب  عودة الشاللفة

یاسمین محي الدین محمد البیومي
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