
عیادة الصحة النفسیة خانیونس برنامج غزة للصحةالنفسیة خانیونس عیادة ابو شباك النفسیة م الطب النفسي قسم حریم  م الطب النفسي قسم حریم  م الطب النفسي قسم حریم  
11.2-4.3.202014.4-6.5.202010.3-8.4.202010.3-8.4.202011.2-4.3.202010.3-8.4.2020

یاسمین سلیمان عمراتسھى محمود أبو شلوفسامیة سعد هللا الطنانيحنان سامي كالبنیفین یحیى مسعودغدیر أحمد حسونة
عال أشرف شقلیھصباح إبراھیم النمسھالة رامز البطشأحالم ھشام أبو زیادةأالء محمد عبد العالآیة محمد مطر

زھرة فرید خضیرمریم أیمن أبو موسىآالء علي جودةروان محمد الغرابليدینا نبیل الشوادعاء رأفت البسوس
دیما ریاض صادقآیة أحمد معمرأروى محمد عاشورھدیل عماد المبیضریم باسل ماضيبیسان فرج كالب
نسمة خضر الزقزوقمیساء عبد الكریم إكيفیروز یوسف أبو جرادآمنة عماد أبو ندىرواء طالل قلجةسمیة اسلیم الملیحي
شروق عبد الناصر األسطلعال سعید أبو شاویشأریج صبحي شھابنسمة إیاد العایديآیة معین جاسریاسمین عامر األسود
ندى الشوافمالك نظمي أحمدوعد جمال الكفارنةروان النمنموالء خالد أحمدفرح محمد أبو ندى
سمیحة عزیز شرابتیماء عبد الرحیم السمیريغدیر مازن الشیخ اسالم كامل العایديشیماء خالد أحمدناریمان أبو كرش

عال إبراھیم قندیلنور إیاد الشریفندا أحمد الھباش

ختام ابو لبدة أحمد الخالديمحمد طافش عماد حبوب عماد حبوب عماد حبوب 
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عیادة الزوایدة للصحة النفسیة عیادة الزوایدة للصحة النفسیة عیادة الزوایدة للصحة النفسیة عیادة الصحة النفسیة خانیونس عیادة الصحة النفسیة خانیونس 
11.2-4.3.202014.4-6.5.202010.3-8.4.202011.2-4.3.202014.4-6.5.2020

أسماء حسین سالمةنور الكفافيروان أبو موسىشیماء فتحي أبو حلیبجیھان كوارع
حنین محمد العاموديایمان بریعماالء شقلیة نورا نواف جمیل عوادمیعاد عوض أبو لحیة
شذى أبو عامرإیمان سلمانأنوار زیاد یاسیندعاء إبراھیم الشاعرأفنان حسن أبو عبیدة

غادة أبو عبیددارین رمضاننور الجوراني فاطمة عطیوة عبد العالمالك ماضي
ھند محمد النویريآیة خالد الحوتندى أبو میريلما منیر الخطیبمي حسین أبو شمالة
جمیلة البلبیسيوالء العمصيریتا محمود الودیديسمر توفیق أبو الفیتھمریم دیب القیسي

روان جاد هللاوفاء الكردأسیل أبو مراحیلآالء اسماعیل أبو نارشروق محمد السیسي
ھال أشرف مقداسوالء عبدالناصر صیامإسالم ماجد درازینخلود عبدالكریم ضھیررانیا حسني فوجو
غدیر دلولآالء أبو السعودأفنان رمزي طحلة

نظمیة ابو سنیدة نظمیة ابو سنیدة نظمیة ابو سنیدة ختام ابو لبدة ختام ابو لبدة 
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