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 מעדון בית ספר אלבטוף 



 

 כדורסל 

 

 בנות ה קבוצת

 

 טאלב בדארנה :רכז שם

 איה בדארנה : שם מאמן 

 

 רשימת שחקנים: 

 עדן בדארנה .1

 מייס זבידה .2

 חאלא מועד .3

 חאלא בדארנה .4

 סירין בדארנה .5

 סיבא נסאר .6

 רהא עלי .7

 שמוך עכרי .8

 ליאן נעאמנה .9

 הדיל נעאמנה  .10

 תסנים חילו .11

 אסראא נעאמנה .12

 נואר נגאר .13

 מאיא נעאמנה .14

 לביבה בדארנה .15

 

 

 בניםה קבוצת



 

 : טאלב בדארנהשם רכז

 איה בדארנה : שם מאמן

 

 רשימת שחקנים:

 חאלד שלאעטה .1
 מוחמד גזאוי .2
 עלי קראקרה .3
 עזמי בדארנה .4
 שאדלי שאדלי .5
 מוחמד נסאר .6
 חוסין זבידה .7
 אחמד בדארנה .8
 עפיף בכארנה .9

 אמיר יאסין .10
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 ח-כיתות ז קבוצת

 

 

 

 

 טאלב בדארנה שם הרכז:

 נור עאסלה שם מאמן:

 רשימת שחקנים:

 חאלד שלאעטה .1
 בשיר בדארנה .2
 סוהייב עאסלה .3
 מחמוד אבראהים .4
 גוד עאסלה .5
 סאמי בדארנה .6
 יוסף יוסף .7
 בראא עאסלה .8
 עומר דראושה .9

 ודיע חילו .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיתה ט  קבוצת



 

 

 

 

 

 טאלב בדארנה שם הרכז:

 נור עאסלה מאמן:שם 

 רשימת שחקנים:

 מוסטפא בדארנה .1
 מוחמד שאהין .2
 מוחמד נסאר  .3
 ראפת יאסין .4
 אמיר יאסין .5
 מחמוד נסאר .6
 אחמד נסאר .7
 מוסטפא חטיב .8
 מחמוד נסאר .9

 בשיר בדארנה .10
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 טאלב בדארנה שם רכז:

 נרמין אחמד שם מאמנת:

 שמות שחקניות:

 נעאמנהגנה  .1
 חיאת דראושה .2
 רים יאסין .3
 סלסביל נעאמנה .4
 זינב נעאמנה .5
 אמאל בכריה .6
 מלק שאהין .7
 רהף חטיב .8
 רנים יאסין .9
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 טאלב בדארנה שם רכז:

 . עלאא בכריה1 שמות מאמנים:

 . תמר דראושה2                           

 

 שמות שחקנים:

 אמי חלו .1
 עלי דראושה .2
 עדי דראושה .3
 חאלד נעאמנה .4
 תאמר נמארנה .5
 יוסף יוסף .6
 בהאא נעאמנה .7
 אחמד נעאמנה .8
 געפר גרבוני .9

 אמיר נגאר .10
 מועתז דראושה .11
 בהאא חלו .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 אופני הרים 



 

 

 

 

 

 טאלב בדארנה שם רכז:

 אדהם גראד שם מאמן:

 

 שמות שחקנים:

 סלמאן קראקרה .1
 מוגאהד עאסלה .2
 חאלד גראד .3
 איואן בדארנה .4
 סעוד חטיב .5
 ורד נעאמנה .6
 ריאן נעאמנה .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלבוכארי מעדון בית ספר 
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 מוסטפא עברישם רכז: 

 רועה אבראהים זבידאת : שם מאמן

 

 רשימת שחקנים:

 ארוה עאסלה .1
 קמר עאסלה .2
 מאריה גזאל .3
 מיי גזאל .4
 הנאדי עאסלה .5
 סארא עאסלה .6
 מלק עאסלה .7
 ערין עאסלה .8
 פאטמה סעדי .9

 לארא סעדי .10
 האיא עאסלה .11
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 ח -כיתות ז קבוצת

 

 

 

 מוסטפא עברי שם הרכז:

 עלאא עאסלהשם מאמן: 

 רשימת שחקנים:

 גזאל גזאל .1
 סיראג סואלחה .2
 טאהר עאסלה .3
 מוסטפא גזאל .4
 מוחמד גדבאן .5
 מגד גדבאן .6
 מוהנד עאסלה .7
 מחמוד עאסלה .8
 מחמוד יוסף .9

 עדנאן סלימאן .10
 בדר עאסלה .11
 אנס עאסלה .12
 אמיר יאסין .13
 מוהנד עאסלה .14
 עאסלהסלאח  .15
 וסים עפוני .16
 מוסעב עאסלה .17
 מוסטפא גזאל .18
 נגואן עאסלה .19
 מוחמד עאסלה .20

 

 

 כיתה ט  קבוצת

 



 

 

 מוסטפא עברי שם הרכז:

 עלאא עאסלה שם מאמן:

 

 רשימת שחקנים:

 אוסאמא עאסלה .1
 מוחמד עאסלה  .2
 ראמי עאסלה .3
 פאדי עלי .4
 מוחמד עלי .5
 יזן עפוני .6
 גזאל גזאל .7
 מוחמד גדבאן .8
 מגד גדבאן .9

 ראיק עאסלה .10
 חאלד עאסלה .11
 בלאל עאסלה .12
 יוסף נסאר  .13
 חוסין עאסלה .14
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 בנות קבוצת ה

 

 

  שם רכז:

 סגא כנאענה שם מאמנת:

 שמות שחקניות:

 ערין זידאן .1
 פאטמה אבראהים .2
 פאטמה עאסלה .3
 מונא גזאל .4
 רוסל עאסלה .5
 ורוד זידאן .6
 זינב עאסלה .7
 ד גזאל'רג .8
 יארא קואטין .9

 רנין עאסלה .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 אבן חלדון בית ספר  מעדון

 

 כדורסל



 

 

 אחלאס נעאמנה שם רכז:

 לילה נסאר : שם מאמן

 רשימת שחקנים:

 סובחיה נעאמנה .1
 שהד חוסין .2
 תאלי דראושה .3
 ראבעה נעאמנה .4
 בראאה סח .5
 עדן להואני .6
 לונה סעדי .7
 נה דראושה'ג .8
 דימא כנאענה .9

 עדן נעאמנה .10
 ד עראבי'ראג .11
 ד מוסטפא'ראג .12
 רימא קראקרה .13
 נדא מאדי .14
 חוסיןפאטמה  .15
 סארא נעאמנה .16
 ריאן חוסין .17
 ריאן חטיב .18
 אימאן קראקרה .19
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 ח -כיתות זקבוצת 

 



 

 

 

 אחלאס נעאמנה שם הרכז:

 נור עאסלה שם מאמן:

 רשימת שחקנים:

 כנעאן מוסטפא .1
 יזן חוסין .2
 אחמד חוטבא .3
 בכר אבראהים .4
 רשיד חטיני .5
 אחמד חוסין .6
 חוסין חוסין .7
 יוסף אחלייל .8
 ראפת כנאענה .9

 עיאדהיוסף  .10

 

 

 

 

 

 

 

 כיתה ט קבוצת 

 



 

 

 

 אחלאס נעאמנה שם הרכז:

 נור עאסלה שם מאמן:

 רשימת שחקנים:

 אמיר אחמד .1
 יזיד חוסיין .2
 יזן מוסא .3
 סאלח זאמל .4
 ראזי אבראהים .5
 כאיד חוסין .6
 ופיק מוגרבי .7
 וסים חטיב .8
 אבראהים חטיני .9

 עלי אחמד .10
 מוחמד טאהא .11
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 אחלאס נעאמנה שם רכזת:

 הדיל כנאענה מאמנת:שם 

 שמות שחקניות:

 מרוה חטיב .1
 נה אסמאעיל'ג .2
 דונא עאסלה .3
 אסראא אחמד .4
 מאהא עבאס .5
 ריאן חוסין .6
 ריאן חטיב .7
 חנין אסמאעיל .8
 עדן להואני .9

 לינא עבאס .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אופני הרים 

 



 

 

 

 

 אחלאס נעאמנה שם רכז:

 אדהם גראד שם מאמן:

 

 שמות שחקנים:

 אייהם שלש .1
 מוחמד זמבועה .2
 עבד כנאענה .3
 מוחמד נעאמנה .4
 בשאר עבאהרה .5
 סעיד שלש .6
 חאלד אבראהים .7
 חאלד כנאענה .8

 

 


