طالبات مستوى ثاني (سبت وأحد)
3
2
1
وسطى
وسطى
وسطى
رجاء سلٌمان أحمد ابو رخٌه روزانا خلٌل ابراهٌم داود
مٌساء باسم فضل نصار
خلود زٌاد سالمه ابو زٌد
دعاء نعٌم اسبٌتان العصار مً وائل دمحم احمد
شهد باسل دمحم سٌف
شوق مصطفى أحمد العواوده سجى عٌسى جمٌل صٌام
اسراء اشرف دمحم الجد
بٌسان نضال لطفً صمر
سلسبٌل رامز النمروطً
اٌمان اسماعٌل دمحم مزهر
حنان رٌاض عمر مطر
لمى اشرف عبد ابو طالب
اسٌل اٌاد دمحم صٌام
وفاء عبدهللا عامر ابو موسى اٌه نعٌم جمعه ابو هوٌشل
شوق نضال عٌسى محارب
سنان فالح مفلح ابو سوٌرح اٌه رائد دمحم السعاٌده
بسند ٌحٌى موسى ابو زٌد
سندس أحمد دمحم حمدان
اسٌل اٌاد دمحم صٌام

4
غزة
اسراء سالمه أحمد حسنٌن
االء منصور ابو غدٌن
فاطمه نمر ٌونس دغمش
ندى اٌاد جمال حماد
تسنٌم مروان الجرجاوي
منى دمحم عمر حسب هللا
رشا محمود سعٌد لاسم

5
غزة
لٌنا عاطف محمود الطوٌل
نداء جبر جمال الفٌومً
فاٌزة سلٌم عبد شملخ
آالء كامل صادق دغمش
لمر غسان عبد ابو عصر
وجدان اٌاد جمال التوم
منار رٌاض دٌبان حجاج
زٌنب توفٌك جمعه العاٌدي

6
غزة
صباح عبد الرحمن خلٌل ابو عاصً
معزوزه خالد عبد الرحمن
سندس حسن سعٌد عطا هللا
روال اشرف ربحً بنر
فاطمه رائد زكرٌا المظلوم
سجى عادل حسٌن الصفدي
أسٌل احمد عٌاش ابو معال

رجاء سلٌمان أحمد ابو رخٌه روزانا خلٌل ابراهٌم داود
مٌساء باسم فضل نصار
خلود زٌاد سالمه ابو زٌد
دعاء نعٌم اسبٌتان العصار مً وائل دمحم احمد
شهد باسل دمحم سٌف
شوق مصطفى أحمد العواوده سجى عٌسى جمٌل صٌام
اسراء اشرف دمحم الجد
بٌسان نضال لطفً صمر
سلسبٌل رامز النمروطً
اٌمان اسماعٌل دمحم مزهر
حنان رٌاض عمر مطر
لمى اشرف عبد ابو طالب
اسٌل اٌاد دمحم صٌام
وفاء عبدهللا عامر ابو موسى اٌه نعٌم جمعه ابو هوٌشل
شوق نضال عٌسى محارب
سنان فالح مفلح ابو سوٌرح اٌه رائد دمحم السعاٌده
بسند ٌحٌى موسى ابو زٌد
سندس أحمد دمحم حمدان
اسٌل اٌاد دمحم صٌام

اسراء سالمه أحمد حسنٌن
االء منصور ابو غدٌن
فاطمه نمر ٌونس دغمش
ندى اٌاد جمال حماد
تسنٌم مروان الجرجاوي
منى دمحم عمر حسب هللا
رشا محمود سعٌد لاسم

لٌنا عاطف محمود الطوٌل
نداء جبر جمال الفٌومً
فاٌزة سلٌم عبد شملخ
آالء كامل صادق دغمش
لمر غسان عبد ابو عصر
وجدان اٌاد جمال التوم
منار رٌاض دٌبان حجاج
زٌنب توفٌك جمعه العاٌدي

صباح عبد الرحمن خلٌل ابو عاصً
معزوزه خالد عبد الرحمن
سندس حسن سعٌد عطا هللا
روال اشرف ربحً بنر
فاطمه رائد زكرٌا المظلوم
سجى عادل حسٌن الصفدي
أسٌل احمد عٌاش ابو معال

طالبات مستوى ثاني (سبت وأحد)
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شمال
شمال
شمال
غزة
اٌه اشرف خلٌل حرب
اٌه ٌوسف نصر ابو عبٌد
خلود جمٌل خالد حموده
منال عبد الرحمن جمعه الهركلً
نساٌم رامً سعدي العطار اٌمان صابر علً ابو جلهوم صابرٌن العبد عطا حامد
منار عمر ابو شنب
سلوى عبد الكرٌم التوم
مارلٌن شكري أبو الخٌر
اٌمان اسماعٌل ابو نومر
بسمة دمحم سالمه ابو زور
ملن صالح ٌوسف أبو سلعه
شٌماء ٌوسف صبحً العاجز نداء شكري حسن النجار
سجى دمحم حسٌن زٌاده
ٌاسمٌن نعٌم محمود البرعً
منال اٌهاب نعٌم ابو نصر
رنده كامل دمحم ورش اغا
اٌه صالح دمحم طوطح
بٌان عصام الداعور
مٌادة عارف ابو سلعه
فاطمة نائل أحمد المرعه
لما دمحم جبر حدٌدو
اسراء جمعه علً الحورانً مرام سمٌر خلٌل زٌن الدٌن
اٌه اٌاد عبد الرحمن بدر
نور بشٌر عرفات داود
والء رمزي علً الممٌد
مرام عصام ٌوسف ابو ندى هبه دمحم شحده ابو الحسنه

11
رفح
مالن رائد محمود ابو عٌه
بٌسان هانً دمحم األخرس
شروق عبد السالم مشاٌخ
مالن رائد محمود ابو عٌه
أرٌج عاطف جوده الشٌخ
حنان زٌاد دمحم ابو طه
حنٌن ٌحٌى صالح الحوت
مرام سمٌر فرحان الماضً

12
رفح
اسراء ماجد حسن ابو حجاج
اٌمان محمود سلٌم برهوم
حنٌن ٌحٌى صالح الحوت
ربا خالد ٌعموب النمله
هبه رضوان شٌخ العٌد
نصره أحمد حمدان جاد هللا
ختام ٌوسف خمٌس زنون

اٌه اشرف خلٌل حرب
اٌه ٌوسف نصر ابو عبٌد
خلود جمٌل خالد حموده
منال عبد الرحمن جمعه الهركلً
نساٌم رامً سعدي العطار اٌمان صابر علً ابو جلهوم صابرٌن العبد عطا حامد
منار عمر ابو شنب
سلوى عبد الكرٌم التوم
مارلٌن شكري أبو الخٌر
اٌمان اسماعٌل ابو نومر
بسمة دمحم سالمه ابو زور
ملن صالح ٌوسف أبو سلعه
شٌماء ٌوسف صبحً العاجز نداء شكري حسن النجار
سجى دمحم حسٌن زٌاده
ٌاسمٌن نعٌم محمود البرعً
منال اٌهاب نعٌم ابو نصر
رنده كامل دمحم ورش اغا
اٌه صالح دمحم طوطح
بٌان عصام الداعور
مٌادة عارف ابو سلعه
فاطمة نائل أحمد المرعه
لما دمحم جبر حدٌدو
اسراء جمعه علً الحورانً مرام سمٌر خلٌل زٌن الدٌن
اٌه اٌاد عبد الرحمن بدر
نور بشٌر عرفات داود
والء رمزي علً الممٌد
مرام عصام ٌوسف ابو ندى هبه دمحم شحده ابو الحسنه

مالن رائد محمود ابو عٌه
بٌسان هانً دمحم األخرس
شروق عبد السالم مشاٌخ
مالن رائد محمود ابو عٌه
أرٌج عاطف جوده الشٌخ
حنان زٌاد دمحم ابو طه
حنٌن ٌحٌى صالح الحوت
مرام سمٌر فرحان الماضً

اسراء ماجد حسن ابو حجاج
اٌمان محمود سلٌم برهوم
حنٌن ٌحٌى صالح الحوت
ربا خالد ٌعموب النمله
هبه رضوان شٌخ العٌد
نصره أحمد حمدان جاد هللا
ختام ٌوسف خمٌس زنون

طالبات مستوى ثاني (سبت وأحد)
13
خانيونس
سلوى هشام ابو شباٌن
ذكرى وجدي خالد عواد
ارٌج سالمه ابو مصطفى
رنده ابراهٌم ابو مصطفى
ندا تٌسٌر ابو حماد
أمٌره صالح ابو خرٌس
مرح جمال صالح شملٌه

14
خانيونس
منى دمحم عمر حسب هللا
روان فاٌز دمحم العمور
اٌمان رمزي أحمد ابو طٌر
نور اكرم أحمد ابو عابد
تسنٌم ابراهٌم أحمد بصلة
حنٌن جمٌل محمود العاصً

سلوى هشام ابو شباٌن
ذكرى وجدي خالد عواد
ارٌج سالمه ابو مصطفى
رنده ابراهٌم ابو مصطفى
ندا تٌسٌر ابو حماد
أمٌره صالح ابو خرٌس
مرح جمال صالح شملٌه

منى دمحم عمر حسب هللا
روان فاٌز دمحم العمور
اٌمان رمزي أحمد ابو طٌر
نور اكرم أحمد ابو عابد
تسنٌم ابراهٌم أحمد بصلة
حنٌن جمٌل محمود العاصً

