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قیصریات م االقصى استقبال الوالدة م الشفاء استقبال الوالدة م الشفاء قیصریات الشفاءعیادة جبالیا الوكالة عیادة الشاطئ الوكالةقیصریات العودةقیصریات العودة

17.9.2019-9.10.201915.10.2019-13.11.201917.9.2019-9.10.201917.9.2019-9.10.201919.11.2019-11.12.201917.9.2019-9.10.201915.10.2019-13.11.201919.11.2019-11.12.2019
ندى أبو میريسامیة سعد هللا الطنانيروان ابو عمر والء صابر المصريأریج صبحي شھابدعاء رأفت السوسيرواء طالل قلجةفاتن أبو حمدان

غدیر دلولھالة رامز البطشالھام نداء فرحاتسماح صابر فیاضمروة حسین عابدبیسان فرج كالبھدیل عماد المبیضسندس سعید عبد هللا
ریتا محمود الودیديآالء علي جودةمسك محمد أبو غزالةمنار إبراھیم أبو ندىوالء خالد أحمدسمیة اسلیم الملیحينیفین یحیى مسعودشھاد مروان نصر

أسیل أبو مراحیلأروى محمد عاشورنداء راشد أبو عقلینآالء صالح البطششیماء خالد أحمدیاسمین عامر األسودسمر ریاض سلیمانحلیمة أحمد الحاج علي
إسالم ماجد درازینحنان سامي كالباسالم كامل العایديرسمیة الوحیديآیة معین جاسرفرح محمد أبو ندىأالء محمد عبد العالفاطمة إسماعیل حمودة

شذى أبو عامرفیروز یوسف أبو جراددیانا ولید أبو بكرشیماء رائد زقوتآمنة عماد أبو ندىنعمة أسامة المزینيدینا نبیل الشواسندس ابو عبید
غادة أبو عبیدوعد جمال الكفارنةمھا أبو ندىایناس سعید شاھینغدیر أحمد حسونةناریمان أبو كرشیاسمین محمد صالحةأمل أحمد بنات

أسماء حسین سالمةریم باسل ماضيمنار علي غنیمندى أحمد الھباشآیة محمد مطرروان محمد الغرابلي
حنین محمد العامودينور نصر نورأماني نھاد مطرروان النمنمنسمة إیاد العایدي

هبة الصعیدى صفاء النباهیناخالص أبو حسنةكفاح زقول عایدة ابو شحادة رحمة الشاویش فداء مصلحفداء مصلح

عیادة دیر البلح الوكالة عیادة الشاطئ الوكالةعیادة الشاطئ الوكالةعیادة جبالیا الوكالة قیصریات العودةقیصریات الشفاءعیادة الصفطاوي الوكالة عیادة الصفطاوي الوكالة 
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ندى أبو میريسامیة سعد هللا الطنانيروان ابو عمر والء صابر المصريأریج صبحي شھابدعاء رأفت السوسيرواء طالل قلجةفاتن أبو حمدان
غدیر دلولھالة رامز البطشالھام نداء فرحاتسماح صابر فیاضمروة حسین عابدبیسان فرج كالبھدیل عماد المبیضسندس سعید عبد هللا
ریتا محمود الودیديآالء علي جودةمسك محمد أبو غزالةمنار إبراھیم أبو ندىوالء خالد أحمدسمیة اسلیم الملیحينیفین یحیى مسعودشھاد مروان نصر

أسیل أبو مراحیلأروى محمد عاشورنداء راشد أبو عقلینآالء صالح البطششیماء خالد أحمدیاسمین عامر األسودسمر ریاض سلیمانحلیمة أحمد الحاج علي
إسالم ماجد درازینحنان سامي كالباسالم كامل العایديرسمیة الوحیديآیة معین جاسرفرح محمد أبو ندىأالء محمد عبد العالفاطمة إسماعیل حمودة

شذى أبو عامرفیروز یوسف أبو جراددیانا ولید أبو بكرشیماء رائد زقوتروان النمنمنعمة أسامة المزینيدینا نبیل الشواسندس ابو عبید
غادة أبو عبیدوعد جمال الكفارنةمھا أبو ندىایناس سعید شاھینآمنة عماد أبو ندىناریمان أبو كرشیاسمین محمد صالحةأمل أحمد بنات

أسماء حسین سالمةریم باسل ماضيمنار علي غنیمندى أحمد الھباشغدیر أحمد حسونةروان محمد الغرابلي
حنین محمد العامودينور نصر نورأماني نھاد مطرآیة محمد مطرنسمة إیاد العایدي

رندة النویري رحمة الشاویش رحمة الشاویش عایدة ابو شحادة هبة ابو ندى تحریر العربید دعاء ابو خدیجة دعاء ابو خدیجة 
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استقبال والدة م مبارك والدة م االقصى قیصریات م ناصر قیصریات م ناصر عیادة خانیونس الوكالة عیادة البریج الوكالة
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أفنان حسن أبو عبیدةدارین رمضانیاسمین سلیمان عمراتسھى محمود أبو شلوفدعاء إبراھیم الشاعرنور الكفافي
شیماء فتحي أبو حلیبآیة خالد الحوتعال أشرف شقلیھصباح إبراھیم النمسفاطمة عطیوة عبد العالسمیحة شراب
تیماء عبد الرحیم السمیريوفاء الكردزھرة فرید خضیرمریم أیمن أبو موسىلما منیر الخطیبایمان بریعم
مي حسین أبو شمالةوالء عبدالناصر صیامدیما ریاض صادقآیة أحمد معمرسمر توفیق أبو الفیتھإیمان سلمان
مریم دیب القیسيروان أبو موسىنسمة خضر الزقزوقمیساء عبد الكریم إكيآالء عوض أبو السعودوالء العمصي
شروق محمد السیسياالء شقلیة شروق عبد الناصر األسطلعال سعید أبو شاویشنسرین محمد عیاشجمیلة البلبیسي

رانیا حسني فوجوأنوار زیاد یاسینعال إبراھیم قندیلمالك نظمي أحمدخلود ضھیرھند محمد النویري
أفنان رمزي طحلةنور الجوراني ندى الشوافجیھان كوارعآالء اسماعیل أبو نارروان جاد هللا

نورا نواف جمیل عوادھال أشرف مقداس

سمر الجوراني سمر الجوراني سامیمة البوجي صابرین ابونصیرة رندة النویري

عیادة معن الوكالة عیادة شھداءدیر البلح الحكومیة عیادة خانیونس الوكالة عیادة خانیونس الوكالة قیصریات م ناصر قیصریات م االقصى 
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أفنان حسن أبو عبیدةدارین رمضانیاسمین سلیمان عمراتسھى محمود أبو شلوفدعاء إبراھیم الشاعرنور الكفافي
شیماء فتحي أبو حلیبآیة خالد الحوتعال أشرف شقلیھصباح إبراھیم النمسفاطمة عطیوة عبد العالسمیحة شراب
تیماء عبد الرحیم السمیريوفاء الكردزھرة فرید خضیرمریم أیمن أبو موسىلما منیر الخطیبایمان بریعم
مي حسین أبو شمالةوالء عبدالناصر صیامدیما ریاض صادقآیة أحمد معمرسمر توفیق أبو الفیتھإیمان سلمان
مریم دیب القیسيروان أبو موسىنسمة خضر الزقزوقمیساء عبد الكریم إكيآالء عوض أبو السعودوالء العمصي
شروق محمد السیسياالء شقلیة شروق عبد الناصر األسطلعال سعید أبو شاویشنسرین محمد عیاشجمیلة البلبیسي

رانیا حسني فوجوأنوار زیاد یاسینعال إبراھیم قندیلمالك نظمي أحمدخلود ضھیرھند محمد النویري
أفنان رمزي طحلةنور الجوراني ندى الشوافجیھان كوارعآالء اسماعیل أبو نارروان جاد هللا

نورا نواف جمیل عوادھال أشرف مقداس

سهام أبو جامعرندة النویري صابرین ابونصیرة صابرین ابونصیرة ایة ابو موسى هبة الصعیدي
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