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وسطى
وسطى
منار عبد السالم حسن أبو كوٌن روان امٌن حامد بركه
فلسطٌن عدنان علً الرجودي رائده دمحم ٌونس عٌد
رنٌن خمٌس مصطفى معتوق
روان دمحم علً ابو غرابه
شٌماء فاٌز عتٌك مسمح
ساره ٌحٌى سالم ابو غرابه
لٌن عصام محمود حمدان
اٌمان دمحم خمٌس حمدان
اشجان نور الدٌن خلٌل وشاح
دٌنا دمحم محمود الحاج
عُال عاطف عبد الهادي عطوان سلسبٌل خالد ابراهٌم حمدان
مرام حماد حرب ابو عرٌبان رٌما ماجد حسن ابو غرابه
نسمه وائل نافذ حنون

طالبات مستوى ثاني (ثالثاء وأربعاء)
5
4
3
غزة
غزة
غزة
سجود لزعاط أحمد لزعاط
غاده عبدالكرٌم اسماعٌل االشرم نورهان عبدهللا لاسم شمالً
دارٌن دمحم سعٌد أحمد الخواجه
درٌن تٌسٌر دمحم رٌان
رنٌم رأفت دمحم الهبٌل
اٌمان عبد الرحٌم محمود راضً االء دمحم حسن ابو مصطفى
نادٌن نعٌم سعٌد الغول
نهله حازم عاطف غزال
هدٌل أٌمن منٌب أبو لص
بٌسان دمحم عمر صالح
كامله زكرٌا عمر الدوش
رٌم أٌمن منٌب أبو لص
اعتدال طارق زٌاد الشٌخ
الهام رضوان ٌونس طافش
سماح عبدهللا حسٌن شمالً
والء ٌحٌى أحمد البهتٌنً
روزان مسعد اسماعٌل شحٌبر هدٌل منٌر عبد الكرٌم ابو نحل
حنٌن كمال أحمد ابو مطر
نور عالء دمحم احمد
سلمى طالب دمحم ابو لٌنص
روال حسام كاٌد أبو جٌاب
منار عمر طالب الشغنوبً

منار عبد السالم حسن أبو كوٌن روان امٌن حامد بركه
فلسطٌن عدنان علً الرجودي رائده دمحم ٌونس عٌد
رنٌن خمٌس مصطفى معتوق
روان دمحم علً ابو غرابه
شٌماء فاٌز عتٌك مسمح
ساره ٌحٌى سالم ابو غرابه
لٌن عصام محمود حمدان
اٌمان دمحم خمٌس حمدان
اشجان نور الدٌن خلٌل وشاح
دٌنا دمحم محمود الحاج
عُال عاطف عبد الهادي عطوان سلسبٌل خالد ابراهٌم حمدان
مرام حماد حرب ابو عرٌبان رٌما ماجد حسن ابو غرابه
نسمه وائل نافذ حنون

شهد ماهر خالد الدرٌملً
سجود لزعاط أحمد لزعاط
غاده عبدالكرٌم اسماعٌل االشرم نورهان عبدهللا لاسم شمالً
دارٌن دمحم سعٌد أحمد الخواجه فاطمه نمر ٌونس دغمش
درٌن تٌسٌر دمحم رٌان
رنٌم رأفت دمحم الهبٌل
ندى اٌاد جمال حماد
اٌمان عبد الرحٌم محمود راضً االء دمحم حسن ابو مصطفى
نادٌن نعٌم سعٌد الغول
مً صالح علً الفراحته
نهله حازم عاطف غزال
هدٌل أٌمن منٌب أبو لص
بٌسان دمحم عمر صالح
نور دمحم شعبان ابو لبن
كامله زكرٌا عمر الدوش
رٌم أٌمن منٌب أبو لص
اعتدال طارق زٌاد الشٌخ
أحالم عمر موسى ابو لبده
الهام رضوان ٌونس طافش
سماح عبدهللا حسٌن شمالً
والء ٌحٌى أحمد البهتٌنً
روزان مسعد اسماعٌل شحٌبر هدٌل منٌر عبد الكرٌم ابو نحل دعاء خلٌل عبد الرحمن رضوان
حنٌن كمال أحمد ابو مطر
رٌما مازن أحمد ماضً
نور عالء دمحم احمد
سلمى طالب دمحم ابو لٌنص
روال حسام كاٌد أبو جٌاب
منار عمر طالب الشغنوبً

6
غزة
شهد ماهر خالد الدرٌملً
فاطمه نمر ٌونس دغمش
ندى اٌاد جمال حماد
مً صالح علً الفراحته
نور دمحم شعبان ابو لبن
أحالم عمر موسى ابو لبده
دعاء خلٌل عبد الرحمن رضوان
رٌما مازن أحمد ماضً

طالبات مستوى ثاني (ثالثاء وأربعاء)
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شمال
شمال
غزة
غزة
رانٌا محمود دمحم شعبان حالوه سمٌه عبدهللا حسٌن الندر
مجد زهٌر عوض السرساوي هدى ماجد اسماعٌل هنٌة
اسماء ٌوسف أحمد بعلوشة
ردٌنه سلٌم خلٌل عبد النبً
نور أٌمن أحمد الجمال
نسمة عماد دمحم الهور
اٌمان عمر خلٌل التتري
رهف دمحم صالح حسن أبو شعبانأنوار رائد دمحم النٌرب
هال ٌاسر سعٌد عوض
نهٌل حمدهللا عوض حمدهللا
امنه دمحم عبد السالم المطوق
سوزان دمحم حسٌن عبد اللطٌف حنٌن عالء حسٌن العامودي
نارٌمان أحمد محمود المطوق شٌماء رائد أحمد سوٌلم
نور أحمد حسن ابو شماله
عهود عاهد رشٌد اكً
إسراء عمر ٌاسٌن شرف
حنان بشٌر حسن ابو عٌطه
نسرٌن نبٌل حسن ابو شماله
سمر مفلح خلٌل ابو رٌالة
غدٌر اسماعٌل خلٌل ابو العٌش أسٌل زهٌر مصطفى عبٌد
صفد مروان دمحم العربٌد
الٌمامة سامً دمحم ابو نحل
ٌاسمٌن عصام صالح
مٌساء ٌوسف حكمت جنٌد
نسمه خمٌس نمر السن

رانٌا محمود دمحم شعبان حالوه سمٌه عبدهللا حسٌن الندر
مجد زهٌر عوض السرساوي هدى ماجد اسماعٌل هنٌة
اسماء ٌوسف أحمد بعلوشة
ردٌنه سلٌم خلٌل عبد النبً
نور أٌمن أحمد الجمال
نسمة عماد دمحم الهور
اٌمان عمر خلٌل التتري
رهف دمحم صالح حسن أبو شعبانأنوار رائد دمحم النٌرب
هال ٌاسر سعٌد عوض
نهٌل حمدهللا عوض حمدهللا
امنه دمحم عبد السالم المطوق
سوزان دمحم حسٌن عبد اللطٌف حنٌن عالء حسٌن العامودي
نارٌمان أحمد محمود المطوق شٌماء رائد أحمد سوٌلم
نور أحمد حسن ابو شماله
عهود عاهد رشٌد اكً
إسراء عمر ٌاسٌن شرف
حنان بشٌر حسن ابو عٌطه
نسرٌن نبٌل حسن ابو شماله
سمر مفلح خلٌل ابو رٌالة
غدٌر اسماعٌل خلٌل ابو العٌش أسٌل زهٌر مصطفى عبٌد
صفد مروان دمحم العربٌد
الٌمامة سامً دمحم ابو نحل
ٌاسمٌن عصام صالح
مٌساء ٌوسف حكمت جنٌد
نسمه خمٌس نمر السن

11
رفح
حلٌمة خمٌس ربٌع ابو نمٌره
اٌمان دمحم محمود حجازي
سلمى عزات رمضان ضهٌر
فاتن حمدان خمٌس ابو نمٌره
ربا عمر سلٌمان لشطه
شروق فتحً سالم ابو شرلٌه

حلٌمة خمٌس ربٌع ابو نمٌره
اٌمان دمحم محمود حجازي
سلمى عزات رمضان ضهٌر
فاتن حمدان خمٌس ابو نمٌره
ربا عمر سلٌمان لشطه
شروق فتحً سالم ابو شرلٌه

12
رفح
فاتن فرج هللا دمحم االشهب
بٌان رأفت أحمد أبو موسى
هبه اسماعٌل بدٌع خلٌل
هبه اسماعٌل بدٌع خلٌل
انتصار هشام عبد طحله

فاتن فرج هللا دمحم االشهب
بٌان رأفت أحمد أبو موسى
هبه اسماعٌل بدٌع خلٌل
هبه اسماعٌل بدٌع خلٌل
انتصار هشام عبد طحله

طالبات مستوى ثاني (ثالثاء وأربعاء)
14
13
خانيونس
خانيونس
امل حاتم دمحم دحالن
اٌة مروان عٌد ابوعٌد
ٌمٌن أحمد نعٌم الجبري
هبه أٌمن رزق ابو صبحه
كرٌمه سالمه عبد الفتاح الشاعر تسنٌم رائد دمحم ابو الكاس
مكرم دمحم ابراهٌم عوض
نور طالل احمد المصري
مرام اسعد محمود ابو مصطفى مرٌم نبٌل سالمه المصري
اٌمان ابراهٌم علً ابو مصطفى ُربا سامً دمحم ابو جامع
جٌهان اسامه حماده بربخ
عبٌر سلٌمان خلٌل لبالن
منال سلٌم محمود نبهان
دعاء ناجً حرب ابو جامع

امل حاتم دمحم دحالن
اٌة مروان عٌد ابوعٌد
ٌمٌن أحمد نعٌم الجبري
هبه أٌمن رزق ابو صبحه
كرٌمه سالمه عبد الفتاح الشاعر تسنٌم رائد دمحم ابو الكاس
مكرم دمحم ابراهٌم عوض
نور طالل احمد المصري
مرام اسعد محمود ابو مصطفى مرٌم نبٌل سالمه المصري
اٌمان ابراهٌم علً ابو مصطفى ُربا سامً دمحم ابو جامع
جٌهان اسامه حماده بربخ
عبٌر سلٌمان خلٌل لبالن
منال سلٌم محمود نبهان
دعاء ناجً حرب ابو جامع

