דו"ח ילדי גן טרום חובה \ חובה \גנים שפתיים \ גן טיפולי
סמל מוסד

שם הגן

שם המורה

מס' נייד \ טלפון

שם העוזרות

מס' נייד \ טלפון

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

184432
184440
184457
184465
184473
184507
184523
184549
184556
184564
184572
184580
184598
184614
184671
184655
184648
108647
524876
472423
524868

אלחטאף 1
אלחטאף 2
אלחטאף 3
אלחטאף 4
אלחטאף 5
אלחטאף 8
אלחטאף 10
אלחטאף 12
אלחטאף 13
אלחטאף 14
אלחטאף 15
אלחטאף 16
אלחטאף 17
אלחטאף 19
אלחטאף 21
אלחטאף 22
אלחטאף 24
אלהלאל
טהא חוסיין
אלדהראת
אלסלאם

נסמה יונס
כותאר מלחם
ראיפה מרזוק
סמאהר זייד
רנא מרזוק
אנג'לאא ג'מאל
נאדרה יונס
נסרין עיסא
אמנה ג'מאל
ביהס מרעי
נרג'ס מרעי
היאם יונס
סמאח יונס
ג'יהאן יונס
פדאא ותד
וג'יה אבו הלאל
מרווה יונס
לובנה יונס
נג'לאא עבד אלבאקי
יסמין מחאג'נה
סלאם יונס

052-3245480
052-4399783
052-4697712
052-5175551
050-4221077
050-6443573
053-8212228
050-6395386
050-8864915
050-7601278
050-7281766
050-3399113
052-2228940
050-8777273
050-7372519
052-5193635
052-4418169
050-2800813
052-4018859
050-2729723
050-6958994

היאתם כבהא
נהאד מסארווה
הודא מסארווה
נדייה אבו מלחם
מונירה אבו הלאל
אחלאם יונס
נארימאן אבו רימה
מרוות סייף
אנעאם מרזוק
סאהרה אגבאריה
באדרה מרעי
רוקיה יונס
עדילה אבו ואסל
עזיזה אבו ואסל
אשג'אן ג'זמאוי
חתאם אגבאריה
רואידה אבו בכר
פאטמה אבו זרקה
סנאא סידאוי
סמר עתאמנה
אינאס זחאלקה

050-9436266
052-4273471
052-4743481
050-7710408
052-7232086
052-3640471
050-2255778
050-6365254
052-3909682
052-4307856
050-6770737
050-2922800
050-9544533
04-6351758
052-6928317
052-6228173
052-5390155
052-4524872
052-8615771
054-9508211
050-5444046

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

108530
108605
903559
156919
108621
184622
108555
184499
108597
108571
108589

אלדהראת א'
אלדהראת ב'
אלדהראת ג'
טהא חוסיין ב
טהא חוסיין ג
אלנהדה
עארה ב'
אלהלאל
אלהלאל
אלסלאם א'
אלסלאם ב'

1
2
3
4
5
6

108183
266734
266726
518290
518324
130773

גן טיפולי
גן שפתי
גן שפתי
גן שפתי
סי פי אלמנאר
סי פי אלמנאר

חובה
אמאל מסארווה
אסמהאן מרזוק
דלאל מלחם
פאדיה יונס
אסמאא יונס
פאתן זחאלקה
פאדיה ג'מאל
עאליה אבו שיכה
סמר יונס
נוהא ג'זמאוי
נאדיה כבה

050-5656756
050-4360392
052-4574538
050-6264895
052-2795125
054-6266489
052-4354563
050-7528946
052-5908430
050-8547768
052-4709573

אדיבה מסרי
אנסאם מסעוד
אמתיאז מלחם
אבתסאם עיסא
נוזאת נאטור
נג'וא אבו עקל
אמאל יונס
חוסינה אבו זרקה
חלימה יונס
מונא עקל
נדייה מסעוד

054-7906079
050-7770717
050-9197711
052-4774180
052-3702139
052-4592776
052-3700829
052-8796487
054-7778183
050-6892807
050-7710408

חינוך מיוחד
פאטמה דעייף
מג'דולין סייף
רואן עיד
רובא זאמל

054-6762690
050-6392884
052-3974119

סירין אבו רימה
פאוזיה מסארווה
נעימה נאטור
כפאח מלחם

052-4618305
052-5760834
052-3518436

