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 'בית ספר יסודי אבן סינא א

 

 

 

 

 מדלין אחמד שם מאמן:

 שמות שחקנים:

  חוטבא אמיר .1

 חטיב אמיר .2

 לאסמאעי ביסאן .3

 הקנאענ ביסאן .4

 בחטי לאגז .5

 מסטפה לאגז .6

 חטיב גנה .7

 מוסה זינה .8

 אסמאעיל חאפז .9

 אסמאעיל טארק .10
 אחמד יזן .11

 חוסין מאריא .12

 חוסין מוחמד .13

 חטיב מחמד .14

 חטיב מחמד .15

 לטחיב מירא .16
 עאסלה סאלח .17
 אחמד סילין .18

 חטיב סלמה .19

 מוסטפה סמיר .20
 אסמאעיל עבד .21
 קנעאן עבד אלרחמן .22
 סעיד עדי .23

 חוסין עלי .24
 קזאק עלי .25

 המסטפ קנעאן .26
 אבראהים רהף .27
 אחמד רהף .28

 נגידאת רהף .29
 סבח רוזאלין .30
 קנאענה שימאא .31

 
 אחמד כנאענה .32
  איה קנאענה .33



  איהם מחמד .34
  קנאענה באסל .35
  סלימאן בילסאן .36
  קנאענה גאבר .37
  אחמד גזל .38
  אבראהים גנה .39
  אחמד גנה .40
  אחמד גראם .41
  עליאן חלא .42
  קנאענה חלא .43
  יזן חוסין .44
  מחמד חוסין .45
  מיאר אבראהים .46
  מיסאן חוסין .47
  מיראן מוסטפה .48
  מלק חוסין .49
  קנאענהמראם  .50
  עדו דחאברה .51
  עדי חוסין .52
  פאדי אחמד .53
 קארין חוסין .54
  ראמא מוסטפה .55
  ראסם קנאענה .56
  ריתאג סלימאן .57
  רנאן קנאענה .58
  רנים יוסף .59
  שאם קנאענה .60
 שהד בשיר .61
  מוסא אדהם .62

  קנאענה אחמד .63

 אבראהים אסמהאן .64

  אחמד ביסאן .65

 חוסין גמילה .66

 חוטבה גנה .67

 טאהאגנה  .68

  חוטבה חאלד .69

 עליאן חוסאם .70

 זאמל יזן .71

 אחמד מחמד .72

 חוסין מלאק .73

  עאסלה מלאק .74

  דראושה מלק .75

 עליאן מלק .76

  קנאענה מלק .77

 עואד מלקה .78

 חוסין סלמה .79



  עואד עסאם .80

 חוסין פתחי .81

 קנאענה שהד .82

 אסיל מוסטפא .83

  הבא אחמד .84

  השאם קנאענה .85

 וסים אסמאעיל .86

 יאסמין מוסטפא .87

 יסרא חוסין .88

 מחמד אחמד .89

 מחמד אסמאעיל .90

 מחמוד חטיב .91

 מוסטפא מריאנה .92

 אחמדנביל  .93

 אלדין דחאברה נור .94

 סעיד מוסטפא .95

  ספא חוסין .96

 עדן אחמד .97

 ערב מוסטפא .98

  קנאענה קאתיא .99

  רואא קנאענה .100

  ריתאג קנאענה .101

 שאדי חטיב .102

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 'בית ספר יסודי חוסין יאסין ב

 

 

 

 
 רשאד דראושה שם מאמן:

 שמות שחקנים:

  אמיר דראושה .1

 אנס דראושה .2

  גמילה דראושה .3

 דימא שלאעטה .4

 יאסיןיוסף  .5

 לימאר דראושה .6

  מועתז בדארנה .7

 מלק דראושה .8

 סלמא סעדי .9

 סעיד חרבוש .10

 עדן דראושה .11

 פאדי נסאר .12

 פאדי שבאיטה .13

 פארס דראושה .14

  פראת נסאר .15

 קרים בדארנה .16

  ראמא סח .17

 שריף בכריה .18

 תולין בדארנה .19

 תולין נסאר .20

 אימאן בדארנה .21

 סח 'אמואג .22

 גואן נסאר .23

 דארין סח .24

 דונא עאסלה .25

 דימא נסאר .26



  יזן בדארנה .27

  יחיא זבידה .28

  מוהנד בדארנה .29

  מוחמד גזאוי .30

 מלק זבידה .31

  מלק סח .32

 מנאל בדארנה .33

  מרים נסאר .34

 'סעיד חאג .35

 סעיד שלאעטה .36

 נא דראושה'ע .37

 עבד נסאר .38

 עדי דראשה .39

 רשאד נמארנה .40

 אחמד בכריה .41

  אמיר דראושה .42

  דראושה אסלאם .43

  גזל דראושה .44

 גמילה נסאר .45

 גנא בכריה .46

 וסים בדארנה .47

 חסיין דראושה .48

  טארק יאסין .49

 מאסה בכריה .50

 מאריא נסאר .51

 מוהנד בדארנה .52

 מוחמד יאסין .53

  מורגאנה בדארנה .54

  נסים בדארנה .55

  סאלי להואני .56

 סירין נסאר .57

  עביר בדארנה .58

  עיאדה עומר .59

 סלימאן תלין .60

 בלאל סח .61

 גואד שאהין .62

  גנא בדארנה .63

 גנא נסאר .64

 גנא עאסלה .65

 דרויש דראושה .66

  חאלד עיאדה .67

 חטאב קראקרה .68

 חיר דראושה .69



  חסין נסאר .70

  יאסיןיוסף  .71

 יסאן נסאר .72

 ליאן נגאר .73

 מלק בדארנה .74

  מלק קרעאן .75

 עאדל עקרי .76

 עבד יאסין .77

 עבד נסאר .78

 נסאר פאטמה .79

 קאסם עקרי .80

 חלו אברהים .81

 אדם סולטאן .82

 אמיר עבאהרה .83

  ביסאן נסאר .84

 בירות דראושה .85

 בראא נגאר .86

 האדי נסאר .87

 זין עאסלה .88

  זינב געברי .89

  חסין עוסמאן .90

  טיבה סח .91

 מהדי נסאר .92

 מוחמד יאסין .93

 עיאדהמועתז  .94

 מינא עקריה .95

 מרים עבאהרה .96

 נור מועד .97

 סילין זבידה .98

  עדן יאסין .99

 בדאאנה פאטמה .100

 פארס דראושה .101

 ראמא נעאמנה .102

 רותאג יאסין .103

 רחמה בקראוי .104

 אבראהים עברי .105

 אחמד יאסין .106

 אחמד נסאר .107

 איה עאסלה .108

 איהם נסאר .109

 רבאח אימאם .110

 איסלאם בדארנה .111

  אמיר דארנה .112



  בכר נסאר .113

 בלאל עפוני .114

  גואד יוסף .115

 דראושהורד  .116

  זינה בדארנה .117

 חוסין נסאר .118

 חוסין נסאר .119

 יאנה בדארנה .120

  עיאדה ימאמה .121

  ליאן יאסין .122

 למיס דראושה .123

 מוחמד יאסין .124

  מוחמד סח .125

 מלאק בדארנה .126

 נוארה איסמאעיל .127

  סארה חוטבא .128

 רגד בדארנה .129

 אחמד בדארנה .130

  אחמד יאסין .131

  אחמד נסאר .132

 גמאל זבידה .133

 חאתם נבאר .134

 חסן נעאמנה .135

 טיבה קנאענה .136

  יאסיןכמאל  .137

 מוחמד עאסלה .138

 מוסטפא נסאר .139

  מחמוד בדארנה .140

  מחמוד בדארנה .141

 מיסרה יאסין .142

 מיראל סעדי .143

 נדא שלאעטה .144

 סיואר בדארנה .145

 סלים עאסלה .146

 סעיד נסאר .147

 עדן עראבה .148

  עיסא זבידה .149

 עלאא נסאר .150

 קאתיה שלאעטה .151

 ריתא נסאר .152

 תאלה קנאענה .153

 אבראהים חוטבא .154

 אבראהים עיאדה .155



  אחמד נסאר .156

  איה זבידה .157

  יוסףאיואן  .158

 אלאא בדארנה .159

  גואד נחלה .160

  היא חלו .161

 חאלד יאסין .162

 יוסף נסאר .163

 יזן נסאר .164

  יחיא נסאר .165

 לונה יאסין .166

 מוחמד בדארנה .167

  מוחמד נסאר .168

  מוחמד סח .169

 מוחמד עאסלה .170

  מלק חלו .171

 בדארנה מריאנה .172

 ניסאן נעאמנה .173

  נסאר סלימאן .174

 עומיר נסאר .175

 עלי בדארנה .176

 רנים סח .177

 סח אבראהים .178

 זבידי בראא .179

 עפוני דינא .180

 בדארנה האגר .181

  גית יזיד .182

  סח יזן .183

  בדארנה מוחמד .184

 בדארנה מוחמד .185

 דראושה מוחמד .186

 שלאעטה מלק .187

  סח מנאר .188

 בדארנה מרים .189

 געברי סאמי .190

  נסאר סמארא .191

  חלו סעדה .192

 דראושה עותמאן .193

 מנאסרה פאטמה .194

  נסאר ראמי .195

 בדארנה רדואן .196

 עאסלה רובא .197

 עפוני רים .198



 
 

 'בית ספר יסודי אלגזאלי ג

 

 

 

 
 ספאא נאבלסי שם מאמן:

 שמות שחקנים:

 אבראהים בדארנה .1

  איה חטיני .2

 אמיר בדארנה .3

 בסיל כוטבא .4

 גנא מוסתפא .5

 דימה קראקרה .6

  זהרא נסאר .7

 יוסף שמאלי .8

 כדיר מוגרבי .9

  כרים פדל .10

 מיסר בקריה .11

  מרים מאדי .12

 נואל חטיב .13

 סארה בשנאק .14

 סארה חטיב .15

  סארה חניף .16

  סימא נעאמנה .17

  עומר מאדי .18

 עמרי חטיב .19

 בדארנהפאדי  .20

 רואד בדארנה .21

  רימאס שלש .22

 רתאל כוטבא .23

 שהד נעאמנה .24

 אחמד בדארנה .25

 איאד מחמד .26



  חטיב אסראא .27

 ביסאן חטיב .28

 גואד חטיב .29

 גנה נעאמנה .30

 זינה קראקרה .31

 למיס קראקרה .32

 מגד קראקרה .33

  מחמד נגאר .34

 מחמד נסאר .35

 מלק נעאמנה .36

 מניה נעאמנה .37

 מרים בדארנה .38

 מרים חטיב .39

 סארה בדארנה .40

 סארה חטיב .41

 קראקרהסלימאן  .42

 סעיד שלש .43

 עבד זועבי .44

 קאסם מסטפא .45

 ריתוג נעאמנה .46

  שדא שלש .47

 שדן שלש .48

  אחמד אחמד .49

 אנס מאדי .50

 אלהיגא ארוא אבו .51

  ביסאן נעאמנה .52

 בראא נגאר .53

 נעאמנה בשראא .54

 האשם סבאר .55

 ועד נאבלסי .56

 זין חטבא .57

 חלה נאבלסי .58

 יוסף קראקרה .59

 לאנא בדארנה .60

  לואי שלש .61

 ליאן חטיב .62

 מחמד חטיב .63

 מחמד שלש .64

  עבאהרימחמוד  .65

 מיסאן אסמאעיל .66

 סעיד בדארנה .67

  סעיד שאהין .68

 פראס חטבא .69



 רועה מגרבי .70

  שאקר חטיב .71

 תאמר קראקרה .72

  להואני אחמד .73

 שלש אחמד .74

 שלש איהאב .75

 שלש אסעד .76

 טיב'ח באסל .77

 שמאלי גואד .78

 קראקרה גואן .79

  חטבא היבא .80

 נאבלסי ורד .81

 בדארנה חלא .82

  חטיב טארק .83

 שלש יארה .84

  חטיב ליאן .85

  נגאר מחמד .86

 שמאלי מחמד .87

 קראקרה מחמוד .88

 להואני מיס .89

 חטיב מיסאן .90

 נגאר מלק .91

 חטיב מרוא .92

 בדארנה מריאנה .93

 נעאמנה סלמה .94

  חטיב ספא .95

 דראושה עומר .96

  חטיני פגר .97

  חטיב רימא .98

  בדארנה שאקר .99

 שלש שהד .100
 
 
 

 

 

 

 



 

 'בית ספר יסודי אלזהראא ד

 

 

 

 
 מחאגנה סברין שם מאמן:

 שמות שחקנים:

  עאסלה אולפת .1

 עאסלה אחמד .2

 דאוד אלאא .3

 עאסלה אסלאם .4

 עאסלה בראא .5

 עאסלה גינא .6

 נעאמנה חלא .7

 עאסלה לביבה .8

 עפוני לייאל .9

 סיף לית .10

 עאסלה מאי .11

 עאסלה מוחמד .12

 עאסלה מוסטפא .13

 גדבאן נואר .14

 סואעד נור .15

 עאסלה ספא .16

 לימאר עלי .17

  עאסלה פאטמה .18

  עאסלה פאטמה .19

  עאסלה ראיד .20

 עפוני רגד .21

 עאסלה ריאן .22

 זבידי אבראהים .23

 דאהר איה .24

  עאסלה ודאא'ג .25

 אלעי מאל'ג .26



 עאסלה גינא .27

 עאסלה וורד .28

 עאסלה חסן .29

 חלו יחיא .30

 עאסלה לארא .31

  חוסין לונה .32

  עאסלה מגד .33

 אלהור מוחמד .34

 ש'דג מוחמד .35

 סח מוחמד .36

 סואלחה מוסלח .37

 עאסלה מחמוד .38

 סח מלאך .39

 נסאר ואן'נג .40

 עאסלה נרמין .41

 עאסלה סידרה .42

 עאסלה סלמא .43

 עאסלה סמאא .44

 גדבאן עאיד .45

 עאסלה עדן .46

 ואכד עלי .47

 עאסלה פדל .48

  עאסלה 'ריתאג .49

 רואגבה שאדיה .50

  עאסלה תאלה .51

 עאסלה תאמר .52

 עאסלה תולין .53

 עאסלה אסלאם .54

 ביאן אלעי .55

 זל אלעי'ג .56

 זל עאסלה'ג .57

 דארין עאסלה .58

 דימה נסאר .59

 חאלד עאסלה .60

 חוריה סלימאן .61

 חלא נסאר .62

  יאפא קואטין .63

 לאנא עאסלה .64

 לימאר עאסלה .65

 מוחמד גזאל .66

 מוחמד עאסלה .67

 מוחמד עראבי .68

 מיסאן עאסלה .69



 עאסלהמלק  .70

 מרים עאסלה .71

 סאלח עאסלה .72

 עומר עאסלה .73

 עומר עאסלה .74

 עלי עאסלה .75

 ראמי אלעי .76

 רדא זידאן .77

 רואא עאסלה .78

 איה עאסלה .79

 בשאר עאסלה .80

 זל עאסלה'ג .81

 אלדין עאסלה דיא .82

 ורד סח .83

 חוסין זידאו .84

 ליאן עאסלה .85

  ליין עאסלה .86

 מלק עאסלה .87

 סונדוס עאסלה .88

 סילין עאסלה .89

 חשיש סלין אבו .90

 סמיח שחאדה .91

 סנאא עאסלה .92

 עדנאן עאסלה .93

 אלדין עאסלה עז .94

 עאסלה פאטמה .95

 קינאן עאסלה .96

 רימה עאסלה .97

  שרה עאסלה .98

 תסנים חלו .99

 איה עאסלה .100

 אסייל עאסלה .101

 באנא עאסלה .102

 עאסלה ביסלאן .103

 עאסלה בשאר .104

 עאסלה גנא .105

 עאסלה גראם .106

 עאסלה דארין .107

 חלו דלאל .108

 זידאן הדיל .109

 סח חאלד .110

 עאסלה חאלד .111

 ואכיד חלא .112



 עאסלה חלא .113

 עאסלה חלא .114

 עאסלה יארא .115

 עאסלה מגד .116

 עאסלה מוחמד .117

 עאסלה מוחמד .118

  עאסלה מוסטפא .119

 עאסלה מוסטפא .120

 עלי מוסטפא .121

 עאסלה מוראד .122

  עאסלה מיס .123

 דראושה נור .124

 סואלחה סדיל .125

 עאסלה עאמר .126

 דראושה ראועה .127

 עאסלה ריחאן .128

 עאסלה ריים .129

 עאסלה שרה .130

 אחמד עאסלה .131

 גמילה עאסלה  .132

 גנה עאסלה .133

 האדי עאסלה .134

 האדי עאסלה .135

 ועד עאסלה .136

 שחאדהה 'חאג .137

 חלא עפוני .138

 חסן עאסלה .139

 חסן עאסלה .140

 טיבה חלו .141

 יוסף עאסלה .142

 יוסף עאסלה .143

 יוסף עאסלה .144

 לימאר עאסלה .145

 מאיה עאסלה .146

 מגד עאסלה .147

 מגד עאסלה .148

 מוחמד עאסלה .149

 מועתז עאסלה .150

  מרים סח .151

 סנד עאסלה .152

 עומר עאסלה .153

 אללא עאסלה עטא .154

 ראמא עאסלה .155



 ראמה עלי .156

 רודה עאסלה .157

 תגרחד עאסלה .158

 אחמד חלו .159

 עאסלהאחמד  .160

 אסיל עאסלה .161

 עאסלה גומאנה .162

 גנה עאסלה .163

 וורד עאסלה .164

 זינה עאסלה .165

 חניפה עאסלה .166

 טיבה עאסלה .167

 יחיא כנאענה .168

 יחיא עאסלה .169

 עאסלה לוראנס קואטין .170

 למיס עאסלה .171

 מוחמד עאסלה .172

 מוחמד עאסלה .173

 מוחמד עאסלה .174

 מלאך עאסלק .175

 מלך עאסלה .176

 מלק עאסלה .177

 נדא עאסלה .178

 נור עראבה .179

 נסר בכריה .180

 אלכרים עלי עבד .181

 אלקאדר עאסלה עבד .182

 עדן עאסלה .183

 ראסם גדבאן .184

 רהף נעאמנה .185

 רהף עאסלה .186

 ריתאג סואלחה .187

 

 

 

 

 

 



 'בית ספר יסודי ראס אלעין ה

 

 

 

 
 מחאגנה סברין שם מאמן:

 שמות שחקנים:

 אבראהים נסאר .1

  אחמד בדארנה .2

 אחמד בדארנה .3

 אלדין דראושה בהאא .4

 קנעאענה בילסאן .5

  ולאן דראושה'ג .6

 גזל דראושה .7

  בדארנהואטן  .8

  יזן סעדי .9

 כרם יאסין .10

 ליאן יאסין .11

 וטבא'למא ח .12

  למאר סעדי .13

 מוחמד נסאר .14

  מוחמד נעאמנה .15

 מוחמד עלי .16

 מוחמד שלאעטה .17

 מוסא בדארנה .18

 מחמד מאדי .19

 מירא סעדי .20

 מלאק נעאמנה .21

 מלכ בדארנה .22

 מלק בדארנה .23

 סואעדדראושה .24

  סונדוס חלו .25

 עומר סעיד .26

 עיסאם יאסין .27

 עלי נמארנה .28

 רימאם יאסין .29



 רנים ואכד .30

  נעאמנה אחמד .31

 אטרש אינאס .32

 יאסין בשאר .33

 נגאר ינא'ג .34

 גול נא'ג .35

 נעאמנה נא'ג .36

  נסאר הודא .37

 חוסין זין .38

 נסאר חאלד .39

 נסאר חוסין .40

 מלכ חלו .41

 יאסין חסנאא .42

 עוכאז אבו טארק .43

  להואני לימאר .44

 טיב'ח למאר .45

 בדארנה מוחמד .46

 בדארנה מוחמד .47

  נסאר מוחמד .48

 יאסין מוסטפא .49

  נסאר מיראל .50

 בכריה מנסור .51

 בקראוי מרואן .52

  נגאר נוראן .53

 חוטבא סומיה .54

 יאסין סלמא .55

 שמאלי עלאא .56

 בדארנה ראיה .57

 נעאמנה ריאן .58

  נסאר רימא .59

 סעדייה תייה .60

 אחמד בכריה .61

 אחמד נסאר .62

 גינא נעאמנה .63

 חלא נסאר .64

 יוסף בדארנה .65

 יזן בדארנה .66

  לוסין בדארנה .67

  ליאן חלו .68

 ליין סעדי .69

 מוחמד נסאר .70

 מחמוד נסאר .71

 מלק דראושה .72



 נור בדארנה .73

 בדארנהסדיל  .74

  סלמא סעדי .75

 נסאר סלסביל .76

 סמירה נסאר .77

 עאמר נסאר .78

 עבדאללא חוטבא .79

 עדן יאסין .80

 עומר נעאמנה .81

 פרג בדארנה .82

 פרח חוסין .83

 ראמה יאסין .84

 ראמי דארושה .85

 ראני נעאמנה .86

  רהף נסאר .87

 ריתאג נגאר .88

 שאדי יאסין .89

 תימאא נסאר .90

 איה חלו .91

 ביאן יונס .92

 ביסאן חלו .93

 גליל בדארנה .94

  וסים נסאר .95

 זינה נסאר .96

 יאסיןחאפז  .97

 חנין סעדייה .98

  טלעת בדארנה .99

 יאסמין בדארנה .100

 יזן חוטבא .101

 ליאן בדארנה .102

 מגד חוטבא .103

 מהדי נסאר .104

 דראושה מוחמד .105

  מוחמד יאסין .106

 מוחמד כנאענה .107

 מורגאנה חלו .108

 מיאר יאסין .109

 מיס נעמנה .110

 מלכ נמארנה .111

 אלאה מאדי מנת .112

 ם יאסין'נג .113

 נדא נסאר .114

 נור דראושה .115



 סירין יאסין .116

 ספא נסאר .117

  עומר עלי .118

 בדארנה 'ריתאג .119

 חלו אחמד .120

 אלדין נסאר בהאא .121

 גואד עראבי .122

 גוניה בדארנה .123

 גמילה בדארנה .124

 האדי יאסין .125

 חנין להואני .126

 חסן נסאר .127

 יאפא יאסין .128

 יאפא נסאר .129

 יונס נסאר .130

 יוסף דראושה .131

  לאנא חוטבא .132

  מאלק יאסין .133

 מוחמד בדארנה .134

 מוחמד להואני .135

 מוחמד נסאר .136

 מיראל יאסין .137

 נואר קראקרה .138

  סלמא מועד .139

 סמא חוטבא .140

 סמיח יאסין .141

 עבדאללא נגאר .142

  פגר חלו .143

 קוסאי שמאלי .144

 רימה יאסין .145

 שארה בדארנה .146

 תאג חוטבא .147

 נסאר אחנתסאר .148

 נסאר אנס .149

 בדארנה ביסאן .150

 נסאר בכר .151

 נסאר אדה'ג .152

 נסאר אזי'ג .153

 נסאר ר'האג .154

 נסאר זהור .155

  בדארנה אלד'ח .156

 אלעז עבד חוסין .157

 בדארנה טיבה .158



 בדארנה ד'מג .159

 יאסין מוחמד .160

 עאסלה מוחמד .161

 יאסין מונאי .162

 יאסין מועתז .163

 טיב'ח מלאק .164

 בכרייה מלק .165

 דראושה אלהו נור .166

 וטבא'ח סירין .167

 בדארנה אל סלאח .168

 סעדי רהף .169

 יאסין 'רותאג .170

 דראושה ריאן .171

 כנאענה רנים .172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 'בית ספר יסודי אלבירוני ו

 

 

 

 
 חטיב מוחמד שם מאמן:

 שמות שחקנים:

 אחמד אדם .1

 אמין קראקרה .2

  באסל חניף .3

 ביסאן נעאמנה .4

 גזאל שאהין .5

 דארין שלש .6

 לארה חוטבא .7

 למאר קראקרה .8

 מוחמד כריה .9

 מילאא חטיב .10

 מלק קראקרה .11

 נואל שלש .12

 סיואר שלש .13

 סלין נעאמנה .14

 אלחלים חוטבא עבד .15

 עדן מוגרבי .16

 עומר עאסלה .17

 עטוי נגאר .18

 עינא מאדי .19

 עלי סואעד .20

  רהף שלש .21

 רואאה בושנאק .22

 רנים סעיד .23

 אחמד מוסטפא .24

  אייהם בושנאק .25

 גזל סעדי .26

 מוסטפאגנא  .27

 גנא מוסטפא .28

 גנא סעדיה .29



 חאלד שלוש .30

 טיבה שלש .31

 יאסמין נאמנה .32

 כאמל אסמעיל .33

 מוחמד אחמד .34

 מוחמד נאמנה .35

 מוחמד נעאמנה .36

 סלמא מוסטפא .37

 עומר להואני .38

 רואיה דארנה .39

  רזאן שלש .40

 רסמיה שלש .41

 שירין מאדי .42

 תאלא שלש .43

 אבראהים סעדיה .44

  אדם חוטבא .45

  גאבר עלי .46

 גנא בושנאק .47

 גנא שלש .48

 גריס עואד .49

 עואדוסאף  .50

 חאלד שמאלי .51

 חלא שמאלי .52

 חלמי חלו .53

 מיאר שמאלי .54

  מלק שלש .55

 מרים בדארנה .56

 פאוז שמאלי .57

 פאוזי שמאלי .58

 נדא שלש אל קטר .59

 ראיאן שמלי .60

 רגד דראושה .61

 תולין חניף .62

 אחמד שלוש .63

 אמין אחמד .64

 ביאן שלש .65

 גואד סעדי .66

 יוסף קראקרה .67

 כרים כנאענה .68

 מוחמד חטיב .69

 מוחמד נעאמנה .70

 מוחמד נעאמנה .71

 מוחמד קראקרה .72



  מוחמד שלש .73

 מוחמד שלש .74

 מרים שלש .75

 סעיד להואני .76

  עותמאן להואני .77

  עיאדה וטן .78

 קייס נעאמנה .79

  ריאן בושנאק .80

 רתאג בדארנה .81

 שדא שלש .82

 אבראהים עואד .83

  אחמד חוטבא .84

 אחמד מוםטפא .85

 איסם נסאר .86

 אלמא עואד .87

 ביסאן בדארנה .88

 האדי קראקרה .89

  למאר שלוש .90

 מאריא להואני .91

 שלוש מוחמד .92

 יאסין מוסטפא .93

 חטיב אל מועתז .94

 נעאמנה מועתז .95

  שלש מחמד .96

 שלש מלאק .97

 דראושה נור .98

 שלש סיריאן .99

 מוסטפא סירין .100

 נעאמנה סלימאן .101

 עואד פאנסיס .102

 איה סעדי .103

 חטיב אסלאם .104

 בשאר חטיב .105

 זנדין בדארנה .106

 יפה חוסין .107

 כמאל אסמאעיל .108

 למיס נעאמנה .109

 מאגד חוטבא .110

 מגד עאסלה .111

 מוחמד חניף .112

 מוחמד סעיד .113

 מחמד שהין .114

 נאיף חילו .115



 סגא בדארנה .116

 נעאמנה סלימאן .117

 עדן שאהין .118

 עודאי נעאמנה .119

  עלי צנעאמנה .120

 רדואן בושנאק .121

 רנא סח .122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'בית ספר יסודי אבן רושד ז



 

 

 

 
  שם מאמן:

 שמות שחקנים:

  אבראהים עאסלה .1

 אחמד גזאל .2

 ביסאן סח .3

 גאבר נסאר .4

 גזאל עאסלה .5

 גמאל אבראהים .6

  חליל סח .7

 יאפא עאסלה .8

 כנאר עאסלה .9

 עאסלהמוהנד  .10

 מוחמד געידה .11

 מוחמד מוחמד .12

 מוחמד עאסלה .13

 מחמוד נסאר .14

 מלכ עאסלה .15

  סארה נסאר .16

 סדיל נסאר .17

 סמיה גדבאנ .18

 עדי סח .19

 רגד עאסלה .20

 תמאם חואלד .21

 עראבי איהאם .22

 עאסלה גינא .23

 אברהים חולוד .24

 עאסלה יארא .25

 עאסלה כינאן .26

 חליל כמאל .27

 עאסלה כמאל .28

 עאסלה לין .29

 עאסלה למא .30

  אברהים מוחמד .31



 חטיב מוחמד .32

 סח מיראל .33

 אלעיד שיך מרח .34

  עאסלה נדין .35

 אחמד סאלי .36

 נגידאת סאמא .37

 עאסלה סולטאן .38

 עאסלה עותמאן .39

 עאסלה רהף .40

 עאסלה רואן .41

 עאסלה ריאן .42

 עאסלה רים .43

 עאסלה רימאס .44

 עאסלה תאלה .45

 אבראהים עאסלה .46

  אחמד דאוד .47

 איאת מוחמד .48

 אימאן עאסלה .49

  גואנה גזאל .50

 דימא עליאן .51

 חלא נסאר .52

 למא עאסלה .53

 מוחמד חטיב .54

  מוחמד עפוני .55

 מוסעב עאסלה .56

 מלאק חסין .57

 מרים סח .58

 נגם עאסלה .59

 נור עאסלה .60

 נרימאן עאסלה .61

 עלי עאסלה .62

 פארס גזאל .63

 פירוז עאסלה .64

 שאדי אבראהים .65

 אלאא עאסלה .66

 חלא עפוני .67

 ליאן עאסלה .68

 מיאר עאסלה .69

 נגם מוחמד .70

 נדא מוחמד .71

 סארה עאסלה .72

  סעיד נסאר .73

 ספא עאסלה .74



 ראיה סח .75

 ריחאב עאסלה .76

 רנין מוחמד .77

 מוחמדשאם  .78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

עבור בתי הספר היסודיים בעראבה  זוזותכנית 
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 'בית ספר יסודי אבן סינא א



 

 

 

 
 מדלין אחמד שם מאמן:

 שמות שחקנים:

 אוס קנאענה .1

 אחמד אחמד .2

 אחמד קנאענה .3

 איאת אבראהים .4

 אימן חטיב .5

 באסל חטיב .6

 אבראהיםביאן  .7

 ביאן חוסין .8

 גסאן קנאענה .9

  האדי מוסא .10

 זהרה חוסין .11

 זהריה דחאברה .12

 אלדין אבראהים זיו .13

 טיבה קנאענה .14

  יארא עליאן .15

 יזו קנאענה .16

 יזן קנאענה .17

 מאגד מוסטפה .18

 מחמד סלימאן .19

 מחמד קנאענה .20

 מחמד קנאענה .21

  סאלח יוסף .22

 סמיח מוסטפה .23

 סעיד אסמאעיל .24

 אלמגיד חוסין עבד .25

  קנאענה פאטמה .26

  קאיס נגידאת .27

 קנאן מוסא .28

 ריאן אבראהים .29

 תהאני חוסין .30



 תסנים קנאענה .31

 מוחמד אסראא .32

 אלדין אסמאעיל בדר .33

 בילסאן כנאענה .34

 ביסאן חוסין .35

 בשאר סעיד .36

 הדיל אסמאעיל .37

 טארק דחאברה .38

 יוסף דחאברה .39

 יפה כנאענה .40

 ליאן כנאענה .41

 למא נסאר .42

 אחמד דולין'מג .43

 מוחמד אחמד .44

 מוחמד חטיני .45

 מירה מוסטפא .46

 מסלח זאממל .47

 אחמדנור  .48

 נורהאן כנאענה .49

 נרדין סובח .50

 סארה אחמד .51

 סארה כנאענה .52

 סדיל סלימאן .53

 סואר אחמד .54

 כנאענה 'סיראג .55

 ספא אסמאעיל .56

 וטבא'ח פאטמה .57

 שהד אחמד .58

 וטבא'תסנים ח .59

 מוחמד זאמל .60

  אדהם כנאענה .61

 איה סח .62

 איהם טאהא .63

 אימה כנאענה .64

 בדר מוחמד .65

 ביסאן כנאענה .66

  היבה חוסין .67

 יארא כנאענה .68

 מאריא חטיב .69

 מוחמדד 'מג .70

 מוחמד אבראהים .71

 מוחמד אחמד .72

 מוחמד חוסין .73



 מוראד אחמד .74

 מיי דחאברה .75

 מימון כנאענה .76

 מלאק כנאענה .77

 נור דחאברה .78

 סירין אחמד .79

 עבדאלה קנאענה .80

 עדן אחמד .81

 עומר כנאענה .82

 קאיד נגאר .83

 ראמה אחמד .84

 ראמה כנאענה .85

 רואאה אבראהים .86

 חוסין 'רתאג .87

 וטבא'תאמר ח .88

 קנאענה אמסאל .89

 מחמד אנס .90

 קנאענה אנס .91

 קנעאן גהאן .92

 מוסטפא דימא .93

 אסמאעיל האדי .94

 כטיב האדי .95

 כטבא חלא .96

 כטיב חלא .97

 דחאברה כתאם .98

 חוסין ליאן .99

 חוסין מחמד .100

 חוסין מחמד .101

 חטיני מחמד .102

 זאמל מחמוד .103

 אחמד מיאס .104

 עואד מירא .105

 יוסף נורס .106

 חטיב סגא .107

 חטיב סיליאן .108

 קנאענה סלמא .109

 סעיד סמיחה .110

 חוסין סעיד .111

 חוסין סעיד .112

 דחאברה ספאא .113

 חוסין קאמלה .114

 קנאענה ראמה .115

 כטבא ראמי .116



  קנאענה ראפע .117

 מוסטפא רהף .118

 עאסלה ריאן .119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'בית ספר יסודי חוסין יאסין ב



 

 

 

 
 שהירה עברי שם מאמן:

 שמות שחקנים:

  בשאר בכרייה .1

  זאד בדארנה .2

  אלד בדארנה'ח .3

  טוליב נסאר .4

  כנדה סעדי .5

 כרים בדארנה .6

 ליאן בדארנה .7

  ליאן דראושה .8

  מוחמד בדארנה .9

  מוחמד עכריה .10

 מירה דראושה .11

 נגם בדארנה .12

  נור בדארנה .13

  עאדל סעדה .14

  עלי רבאח .15

 ראיא בדארנה .16

 ראידה בדארנה .17

  ראמא רבאח .18

 רגיד סעדייה .19

  רוסול סח .20

 רסיל בכרייה .21

 שאקר סעדיה .22

 תסנים חרבוש .23
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