
م

جمانة محمود رشاد الفرا1803825504

اسامه أحمد عوٌض الشمال2804605939ً

فادي مروان شحده المصري3803880905

دمحم سامً رجب المصري4401687488

فراس أحمد عبد الرحٌم المنس5401280375ً

فارس مصطفى عٌد الدباري6414953158

عبد هللا كمال حسن 7452083280

خدٌجه دمحم حسن 8802958736

لمً كمال حسن 9430091058

شذا سلٌم عبد العزٌز ابو سلٌم10969857341

هبة حمادة محمود الكري11967737651

امٌن دمحم نوفل 12970031159

تمام نوفل13965022676

عبد المنعم العبد الفٌوم14701047763ً

معاذ احمد سالم15403073323

نبٌل حماد جابر ابو عوٌمر16925734154

نافذ ٌوسف سلٌمان الشام17901620591ً

هبه نصر هللا أحمد االفرنج18410212856ً

مٌساء شاهر ابو الممز19402928121

دمحم عماد سعٌد المدهون20403084452

دمحم بكر سعٌد شبٌر21401283635

ناصر راغب المٌشاوي22976550145

عبد العزٌز عدنان عبد العزٌز ابو حسنٌن23402219273

دمحم عدنان عبد العزٌز ابو حسنٌن24400623112

احمد دمحم الرلب25400962163

دمحم علً شحده الرلب26410035877

محمود دمحم علً الرلب27402172399

شادي مصطفى جمال حماد28802571745

ٌوسف أحمد ٌاسٌن المدهون29800094526

ماهر عطوه علً الشافع30947650743ً

اسالم صالح الدٌن جارهللا الخزندار31403630692

حسٌن دمحم ابراهٌم الخطٌب32800641300

عماد الدٌن سامً لطفً العٌله33401080510

ابراهٌم هشام ابراهٌم اكرٌم34400202743

احمد العبد عاشور35906155544

مرح اشرف عاشور36424583300

وفاء دمحم عاشور37906619945

الباص االول



افنان عوده  شٌخ العٌد38804098861

ملن انس شٌخ العٌد39429625072

راجً انس شٌخ العٌد40432134500

زٌن انس شٌخ العٌد41434069274

اٌاس احمد هشام عارف بسٌسو42411913718

دمحم عبد المادر دمحم ابو حرب43801869298

دمحم ادرٌس ٌوسف حموده44403019102

اسماعٌل اسامة وصفً البنا 45403119696

ماجدة رباح راغب زمو46905966354

دمحم صادق دمحم البشٌت47931511000ً

هٌفاء عبد الحمٌد  البرٌم48700483050

سلٌمان دمحم حمد البرٌم49410302228

تركٌه نصرهللا برهوم50701045452

سعاد جبرٌل فرج هللا 51945781615

نضال على ابو حربه52903575983

حسام احمد ساق هللا53800861338

موسى أحمد عبد الخالك البحٌص54905587044ً

شفا عٌسى أحمد البحٌص55902357342ً

دمحم موسى أحمد البحٌص56401771142ً

محمود موسى أحمد البحٌص57403026909ً

رشاد عبدهللا محمود دٌاب58912196045

غالٌه ٌوسف محمود دٌاب59910738574

هناء رشاد عبدهللا دٌاب60802096131

ٌوسف دمحم محمود ابو خطاب61804580900

طارق تٌسٌر دمحم ابو شهال62802882571

سمٌر كمال سعٌد الغندور63934954736

عبد الخالك محمود حسن البربراوي64963910138

خٌري دمحم ابو شعٌب65928255397

دمحم أحمد عبد هللا عٌد66802242784

سلٌمان سالم دمحم الصوالح67700337371ً

نعٌمه بدر اسماعٌل جوده 6899496630

ٌزن مروان سالم ابو عٌد69433352911

رامً دمحم سالم النجار70410133714

روال عماد حسونه 71452281975

رامً عماد حسونه 72414607424

نعمه مصطفى أحمد ابو فول73958931347

 نبٌلة حموده توفٌك ابو رتٌمه 74918680349

لصى عبدهللا صبحً شعت75407135771

ملن بدر دمحم عبد المجٌد الوهاب76452095409

سامً خالد بركة77804693828

http://moi.gov.ps/admin/Default.aspx?i=210&page=401&tickt=477365


نسرٌن ٌحٌى مهان78804364958ً

ٌامن منصور ٌاسر الرمالوي 79452199771

امال موسى عبد المادر الدغمه80700202880

احمد دمحم علً حجازي81412446650

صبحٌة عاطف لاسم شبٌر82802041871

رامً جالل مصبح 83900788753

هانً جالل مصبح84905267001

ساري جالل مصبح 85802240473

معٌن مشته86912282795ً

سهٌل مشته87912392412ً

عناٌات خلٌل علً بسٌسو88979699329

هشام اٌاس احمد هشام بسٌسو89413091257

امل احمد حسٌن ابو هالل90908422678

م

عالء الدٌن على ابو صفٌه1802870048

دمحم سمٌر عبد الهادي ابو ندى2402996482

عبد هللا اسماعٌل دمحم المسحال3410672752

خالد عطوه عودة ابو سمهدانه4802488510

حمدان موسى حمدان ابو فسٌفس5801201641

ناصر دمحم سعٌد الشراف6911246338ً

مجد عبد الحكٌم موسى اللحام7403307036

دمحم وائل عبد ربه ابو السعود8403315104

تغرٌد احمد دمحم الشراف9945897122ً

عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن البراوي10400744256

ناجً ناٌف رزق البلتاج11803293679ً

ورده أٌمن ٌونس انصٌو12855041695

كمال عبد العزٌز دمحم أبو جراد13800457160

عونً عبد اللطٌف محمود العكلون14902420975

مادٌه فؤاد خضر العكلون15910089390

عصام ثروت عصام الحاٌن16802943837

عبد هللا ٌوسف علً شحادة17804588044

أحمد عبد الفتاح داود تمراز18803306752

رجاء فرج شلح 19907730667

صالح دمحم عودة أبو خوصة20800598385

جهاد خلٌل أحمد الدعس21801989427

ساري خلٌل رمضان ابو شدق22802769539

مطلك عدنان ابو طاحون23931659346

الباص الثانً



عمر أكرم سعٌد طوالن24402566947

باسم مطلك ابراهٌم وشاح25972616775

ابسام اسماعٌل حسٌن ابو غال26954186961ً

ٌاسر حسن المصري27901306183

السٌدة دمحم حسٌن ابو حٌة28957115637

سعاد حسنً ابو دله 29901471763

ٌوحانس خالد دمحم ابوكمٌل30916935927

دمحم راتب لالزٌن31803528215

دمحم ٌحٌى المصري32802717306

هشام صالح دمحم لشطه33801296740

فتحً ابراهٌم دمحم عفانه34954171823

مزٌونه ابراهٌم موسى ابو طعٌمه35701047797

احمد عبد خلٌل ابو طعٌمة36701047789

لٌنه ابو طعٌمه37803257302

مٌسر احمد دمحم الدٌري38953860970

احمد حسٌن حسن الدٌري39431293133

شهد حسٌن حسن الدٌري40429038136

وائل حسٌن حسن الدٌري41422760470

صالح عمر عبد هللا ابو زٌد42970878443

بلسم صالح الدٌن ابو زٌد43801959362

دمحم فتحً الجرجاوي44934880543

منال دمحم طالب ابو سنٌنة45700280423

معتز شعٌب صالح ابو سنٌنة46700256084

حنٌن تٌسٌر محمود ابو خضر47851978650

تمٌم مصطفى أحمد رمضان48850485673

بكر خوٌلد اسماعٌل رمضان49434729414

زٌنة خوٌلد اسماعٌل رمضان50945557546

تهانً طالل دروٌش ابو الممبز51903104529

دمحم رمزي صمر ابو الممبز52413081407

لصً رمزي صمر ابو الممبز53433457546

مصطفى رمزي صمر ابو الممبز54452282213

غالب توفٌك حسٌن حسن 55801191198

دمحم زهٌر سلٌم ابو راس56402149652

محمود احمد احمد مسعود57700034606

محمود عبد هللا نصر ابو لشطة58923371447

محمود عزمً احمد عزام59802961227

مجدي دمحم نظمً نصار60804451698

زكرٌا دمحم نظمً نصار61804451680

محمود هانً دوله62403054331

العربً دمحم صبري شنار63701040263
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فاطمه عٌد دمحم لوٌدر64904426434

محمود أحمد علً لوٌدر65967380130

هبة بدر ٌونس صبرة66800176307

دمحم سعدوه حسٌن سلوت67801955659

إبراهٌم رزق أبو نحل68911076164

روزالٌن مسعود أبو نحل 69402564033

غالب دمحم أبو نحل 70450271135

كمال سلٌم الحرتانً 71700430036

ماجدد احمد ابو فرٌه 72801101940

مروان دمحم عفانه 73432761880

جود بهاء الدٌن العربن74436838155ً

عماد أحمد أبو عنزة75803260728

ٌاسر ناٌف المموس76801602723ً

شرٌف أحمد جبر الكفارنة77906760616

دمحم سالم كشكو78803347392

إٌهاب زكً علٌان79800014359

دمحم فؤاد أبو دٌة80801913310

حسام عبد الرؤف الزاٌغ81803310481

دمحم نادر رشاد حرزهللا82402983316

محمود عبد هللا سلٌمان ابو طٌر83804021368

ماجده صبحً سلٌمان أبو خوصة84410160493

توفٌك جهاد دمحم أبو خوصة85432271856

آدم جهاد دمحم أبو خوصة86426922001

سحر صبحً سلٌمان أبو خوصة87410160485

سامٌه حمودة شعت 88918680380

رنا دمحم شعت 89803070317

 أحمد خٌري أحمد ابو رتٌمه 90801166919

م

على محمود دمحم العسود1803492446

جابر حسن احمد البشٌت2901371682ً

رامز بكر صبحً ابو فول3802203489

أحمد محمود دمحم ابو النجا4900546722

لمى أحمد محمود ابو النجا5422617894

شادي محسن ابراهٌم فتوح6906649181

دمحم شادي محسن فتوح7426395687

ابراهٌم لاسم عبد الحمٌد الحاج8802907592

عٌسى لاسم عبد الحمٌد الحاج9800788994

الباص الثالث
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عصام عاطف طه داود10800695645

اٌمن احمد ابراهٌم العمري11905261616

نعمه دمحم عودة الدرٌمل12410058333ً

سمٌر ٌونس خلٌل الدرٌمل13917095275ً

ناصر دمحم محمود الجرو14926960881

اسماء ناصر دمحم الجرو15803307172

سمٌر زهٌر علً الجبال16801088295ً

انور عمر دمحم الدوش17920822111

بنان زهٌر علً الجبال18801288127ً

مرٌم مراد العبد الدوش19920822129

جود شادي نبٌل الجبال20430056960ً

نبٌل شادي نبٌل الجبال21435301668ً

ابراهٌم دمحم ابراهٌم النجار22800154155

بسام محمود ابراهٌم النجار23801148032

سلٌمان ناٌف سلٌمان حلس24923917033

أحمد حافظ دمحم شعت25803100122

سمٌه صالح الدٌن دمحم شعت26803569193

مجد أحمد حافظ شعت27429453822

ٌسرى زٌاد دمحم مصلح28906647151

دمحم فوزي فارس مصلح29800868770

روال دمحم فوزي مصلح30435915954

ٌوسف حسن زكً موسى31801896473

عادل حسن زكً موسى32900870940

دعاء محمود دمحم ممداد33803432475

جود عبد الرحمن دمحم ممداد34452283013

احمد اسماعٌل صٌام35803057504

حازم جمٌل خضر المصري36905306460

مروان عمر ابو جلمبو37901294439

حكمه سلٌم حمدان المصري38969321041

رامً رفٌك احمد شبات39906636287

اٌمان فاٌز دٌب جبر40803394063

نبٌل عبد الرازق عبد الفتاح خضر41411069941

امل حسن عبد الفتاح خضر42951665249

هبه نبٌل عبد الرازق خضر43801248006

تامر احمد اسعد شحٌبر44429611221

احمد اسعد شحٌبر45909124083

صابرٌن عمر شحٌبر46803849041

احمد سمٌر جادهللا النبرٌص47802229237

آمنة دمحم دمحم مهدي48961687845

حاتم ولٌد صبٌح49801294851
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ابراهٌم خلٌل بخٌت الغلبان50952236271

حسٌن دمحم حسن الكفارنه51801806373

رامً عٌسى دمحم لرموط52403667025

سلٌمان احمد حمدان ابو ماض53700245723ً

سندس سعدي مصباح ابو عبٌد54426349379

سمر سعدي مصباح ابو عبٌد55402475438

نٌفٌن جبر عبد الرحٌم ابو عبٌد56985179795

محمود عبد الكرٌم ابوراس 57410091730

امٌره حمدي ابو راس58804464592

دٌنا عبد الحً رجب ابو راس59802586784

اٌات تٌسٌر اسماعٌل البطنٌج60803210780ً

دالٌا كمال سالمه ابو سهمود61804096063

مهند أحمد عبد الستار ابو سهمود62435119458

فٌروز خلٌل موسى ابو جزر63917357543

عاهد مدٌن دمحم ابو جزر64406974279

دٌانا مدٌن دمحم ابو جزر65408096626

بالل مدٌن دمحم ابو جزر66409342193

رشا مدٌن دمحم ابو جزر67421464173

رامً مدٌن دمحم ابو جزر68421464165

آٌة مدٌن دمحم ابو جزر69424651834

انس مدٌن دمحم ابو جزر70421248337

عادل مدٌن دمحم ابو جزر71403724594

عبد الواحد خالد عرنوس سكٌن72412623548

مرٌم رمضان حامد سكٌن73920271962

سعده خالد عرنوس سكٌن74411095375

مهند حازم جمٌل المصري75429846165

لمر حازم جمٌل المصري76433433315

مؤٌد حازم جمٌل المصري77423824325

نجوى مأمون حسن المصري78802855296

عاٌدة محمود دمحم الزعٌم 79905586624

انشراح خالد عرنوس سكٌن80411095383

على عبد الكرٌم عبد هللا حمدان81802237040

عبد الكرٌم عبد هللا دمحم حمدان82972305361

ابراهٌم صالح علً صمر83410986483

غدٌر ابراهٌم حمزه الفرا84401772108

إبراهٌم محمود عبد العال85801266602

ٌوسف رفٌك شبات86926700360

خالد منٌر صبٌح87400138715

محمود إبراهٌم لبد88804531515

دمحم إبراهٌم لبد89801801697
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ٌوسف كامل علً الزعٌم90400536413

م

رهام مسعد ناصر عواد1803272335

اسماء عودة صباح عواد2433276946

اسٌل حسن محمود ابوزبٌدة3410177828

ارٌج حسن محمود ابوزبٌدة4410177836

سهام نوح عبد اللطٌف عطا هللا5951160241

حسن حمدي الشلفوح6802135079

ٌاسر إسماعٌل أبو عجوة7802045559

عبدهللا دمحم صالح طه8900780610

منً حسٌن خلٌل عبدو9700375546

دمحم نائل فوزي ابو لبدة10405255274

اسماعٌل انور علً حامد11413036989

عال صبحً عبد المادر السٌد12803062975

محمود دمحم محمود سكٌن13435091103

ارٌج ضٌاء حٌدر سكٌن14801234139

رحمه دمحم مصطفى مالخه15412498024

فاطمه دمحم علً سعٌد مالخه16412498081

سمٌره دمحم داوود17968526459

هٌثم عاطف منصور18414601153

اٌه دمحم منصور19701006231

اٌاد ابراهٌم محمود ابو جزر20901351718

ابراهٌم محمود ابو جزر21952497139

نهى باسم مصطفى ضبان22402166367

منذر دمحم نزٌه عطٌة ضبان23412619306

دمحم محمود حلمً سكٌن24411100746

وفاء علً بكٌر الغماري25802251694

حمزه محمود حمزه الغماري26426409561

حال محمود حمزه الغماري27432447514

ٌامن محمود حمزه الغماري28433214517

هبه اسعد رمضان ملكه29800623498

براء بهاء كمال ملكه30422623595

شٌماء بهاء كمال ملكه31422347294

دمحم بهاء كمال ملكه32429767361

روزان بهاء كمال ملكه33433955564

سمٌه دمحم سلٌمان شعت34803052141

الباص الرابع



دمحم جبر دمحم شعت35435258611

أسعد اسماعٌل اسماعٌل المرٌناوي36954973475

عائشة أسعد اسماعٌل المرٌناوي37400750626

عزٌزة علً دمحم حمدان38926757998

عبد الرحمن خالد سعٌد حمدان39422080903

الهام خالد سعٌد حمدان40426290243

لٌن خالد سعٌد حمدان41430462671

غزل خالد سعٌد حمدان42433766243

علً سمٌر رجب حمدان43802019927

جمالت سلٌمان مرزوق ابوجاموس44900828500

امنة حسن ابو نمٌرة45920772720

تهانً عطٌة عبد العال46802314849

شذا عبد العال47429565187

دٌما عبد العال48430097089

عطا هللا عبد العال49434067229

موزة دمحم المالح50956192801

سمٌحة حمٌد برهوم51918252669

امال دمحم حسٌن رفاع52700448699ً

نسمة فارس حسن نصار53803459098

والء جمٌل دمحم الشافع54803392018ً

رٌا وسام دمحم الشافع55452078827ً

علً وسام دمحم الشافع56452078835ً

بشرى عبد العزٌز العجرم57411056328ً

ٌزن اسامه ٌونس العجرم58414835769ً

كرٌم اسامة العجرم59452270036ً

آدم اسامة العجرم60414833087ً

خدٌجة شاهٌن61962616520

ٌزن هٌثم عاطف منصور62435153689

مرشد سالمة غٌظان63911601318

احمد جمٌل السكن64403234305ً

دمحم سمٌر دمحم لدٌح65410577076

نبٌل عبد الرحمن المبحوح 66912979895

دمحم سعٌد مصطفً الغول67900854100

اسماعٌل مصباح ابو حالوٌن 68902530187

فاٌز دمحم ابو حالوٌن69902530179

كرٌمة شحته رشٌد أبو سمعان 70959773664

رشٌد شحته رشٌد أبو سمعان 71931030423

حنان خضر سعٌد أبو دٌة 72921140299

تامر عزمً أبو حمد73803728203

نعٌم محمود رٌان74800223521



دمحم عبد الكرٌم الحٌة75803054972

صالح دمحم الحٌة76426922183

مروة أحمد الحٌة77909093718

كرم أحمد دمحم صالح78424385102

موفك رجب دمحم رجب79949831358

نضال دمحم عبدهللا أبو عبدو80946682812

جهاد حلمً اسماعٌل االسطل81953236411

دمحم جهاد حلمً االسطل82802368621

خلٌل جهاد حلمً االسطل83402139612

هناء جهاد حلمً االسطل84407966290

سهام ٌوسف التتري85931683650

طارق علً شحادة الرخاوي86401688726

حمزة محارب سلمان مغاري87803119726

سمٌة محارب مغارب88801020348

ٌوسف عمر ٌوسف ٌاغ89411905680ً

االء عمر ٌوسف ٌاغ90410179501ً

وائل دمحم حسن تمراز91900776097

مٌادة سهٌل رزق دٌاب92906770235

رامه وائل دمحم تمراز93420405136

ماسه وائل دمحم تمراز94424231108

احمد وائل دمحم تمراز95425844735

مسن وائل دمحم تمراز96429502354

ماٌا وائل دمحم تمراز97435968466

م

امنه موسى سالم الشٌخ عٌد1700222227

سهام حسن عبد الحمٌد وادي2700397250

نافذ حمدان عبد حجازي3970909388

مهند عبد هللا سلمان ابو دله4803094549

دمحم سالم النجار5700202724

عدنان دمحم خمٌس العمواس6412311482ً

نجمه عبدهللا خمٌس العمواس7909415622ً

منى عبد العاطً حسان ابو جري8410163182

سلمى عبدهللا حسن ابو جري9429043755

تاال عبدهللا حسن ابو جري10430610246

الباص الخامس



هبه عبد الهادي ٌوسف خاطر11906719174

ٌوسف دمحم فٌصل خاطر12424759231

روال دمحم فٌصل خاطر13429263031

امال جمٌل أحمد عطا هللا14927726869

صبحٌة فاٌز أحمد النجار15947051546

احمد رزق الواوي16900907122

احمد اٌمن احمد العوٌن17400755161ً

حٌاة عبد الفتاح عبدهللا الزهري احمد18901295832

كرٌم عالء دمحم الزهري أحمد19434537429

هنا عالء دمحم الزهري أحمد20435855689

انعام ٌوسف حسٌن هادي21926549879

بشاٌر خلٌل علً النجار22410085559

دمحم عبدالرحمن حمدان23700128739

أحالم عماد ٌونس أبو ستٌتان24804492320

جبر سلٌمان دمحم ابو بركه25900341819

دمحم سلمان سلٌمان ابو لحٌة 26974090235

نمرة رضوان حسٌن ابو لحٌة27968945741

حنان دمحم علً حسٌن28970908851

احمد دمحم محمود المدٌري29402962203

طارق بسام دمحم أبوعطٌوي30803565340

بسام دمحم أبوعطٌوي31963900709

عماد محمود مصطفى النمر32976215145

صلٌحة مصطفى ابو زنادة33914282918

رنا عبد المادر زنادة34803013952

مروه دمحم فرج التوم 35410053177

اسراء اسامه جمٌل محمود36801181462

رٌان مٌسره جالل محمود37414560052

أحمد دمحم حسن حسن38926760554

باسم صالح على ماض39802277947ً

عبله ٌعموب دمحم العمص40916235344ً

خضره دمحم محمود مٌدان41802400572

أحمد محسن احمد مٌدان42434420873

وسام صالح حسن دمحم43926711383

حسام ٌحٌى حسن دمحم44901504175

محمود حسام ٌحٌى دمحم45409894136

نسمة حسام ٌحٌى دمحم46422687418

اٌاد حسام ٌحٌى دمحم47425898871

سالً حسام ٌحٌى دمحم48429773880

مؤمن مطٌع عبد الجواد حمٌد49802123687

عز الدٌن جمٌل عز الدٌن البورنو50801415589
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لجٌن دمحم اكرم عبد الرحمن البورنو51802167049

جنى عز الدٌن جمٌل البورنو52429985005

فرح عز الدٌن جمٌل البورنو53433455888

عبد الرسول سلٌمان جبرٌل ابو طعٌمه54925488850

فاٌزه سالم سعٌد الشرفا55917720260

طالل نعٌم هاشم الشرفا56801876400

هال نعٌم هاشم الشرفا57802778019

منٌره صبحً سعٌد شراب58917575359

رجاء عماد دمحم ابو طعٌمه59410669451

سهٌله ابراهٌم موسى ابو طعٌمه60903675270

فتحٌة دروٌش حسن ابو جزر61929345320

فتٌحه دمحم دمحم حماد62410194740

دمحم االمٌن تٌسٌر حسن حماد63410194765

الٌاس تٌسٌر حسن حماد64409450061

شهناز عبد هللا بدوان657000123891

مها غسان سلٌم غزال66802902551

الماظة فضل سلٌمان حجى67800885840

اٌوب احمد اٌوب الهركل68431576354ً

دمحم عزٌز بسام هنا69400156477

حلٌمه شحادة الغرباوي 70944157353

مٌساء رٌاض اسماعٌل المنس71410107387ً

جود بالل دمحم المنس72436080816ً

لصً بالل دمحم المنس73429694607ً

دمحم بالل دمحم المنس74429992605ً

امجد موسى دمحم رجب75802522243

طارق عبد الكرٌم دمحم ابو حٌش76700222367

ابتسام عبد الكرٌم ابو حٌش77700236557

دالٌا عبد الكرٌم ابو حٌش78700411499

عماد مرعً ابراهٌم ابو استٌتانجواز  اردني79

جبارة ٌوسف ابو شرخ 80903102150

مرٌم اسعد مصباح حمد81906567037

مصطفً دمحم عرفات حمد82421087602

نعمه دمحم حسٌن ابو عجم83912845260ً

نجاة عبدهللا عٌد ابو عجم84800348872ً

حسام عادل علً عزام85424169282

ساره عادل علً عزام86426305769

عادل علً عبد اللطٌف عزام87923743850

سوسن رسمى عبد الفتاح عزام88801259078

أٌمن عادل علً عزام89402033385

روحٌة عبد هللا ابراهٌم90413381310
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م

مهند دمحم علً الحسن1402973341ً

فادٌة عبد المادر الشٌخ خلٌل2931718449

اسٌل فرٌد الشٌخ خلٌل3429425036

اسٌا فرٌد الشٌخ خلٌل4430429944

لٌال فرٌد اشٌخ خلٌل5433989076

دمحم عبد الرازق عبد المجٌد المجاٌده6410219281

رشا مروان أحمد المجاٌده7901342600

فرح دمحم عبد الرازق المجاٌده8401267729

زٌنه دمحم عبد الرازق المجاٌده9403744857

عبدالرحمن دمحم عبد الرازق المجاٌده10407702349

سعٌد دمحم عبد الرازق المجاٌده11422348482

وجٌهه سعٌد أحمد المجاٌده12410132344

اسامه عدنان ابراهٌم برهم13802694661

دمحم مصطفى محمود سماره14800604001

شاهر عبد هللا أحمد محٌسن15410584437

دمحم شاهر عبد هللا محٌسن16801059304

مهدي شاهر عبد هللا محٌسن17403250806

محمود عبد الرحمن ربٌع محسن18902035575

فاٌزه دمحم طلب محسن19911275733

دمحم منٌر رجب أبو شعبان20802150151

أمنه محمود عبد الرحمن محسن21403638877

فاٌز دمحم ٌاسٌن مطر22906263538

فلاير فرغلً علً الخالدي23414605493

لٌنا موسً عبد المادر ابو سعادة24700202872

اٌمان عبد السالم موسى ابو سته25800689952

نورا عبد الكرٌم أحمد شعت26802029256

عبد الجواد مصطفى عبد ربه موسى27700276033

دمحم محمود مصطفً موس28905443131ً

طارق ٌوسف دمحم بارود29803349596

فوزٌه عطٌه عبد العزٌز سالم30700426430

دمحم كامل عبد الرحمن دمحم مدوخ31410172936

هند صدلً عبدهللا ابو سلٌمان32411088453

اٌمان مساعد محمود ابو سته33804468858

نجاح صابر مصطفى جوده34907126437

صبحٌه اسماعٌل محمود ابو جٌاب35701043366

الباص السادس



شادي كامل عبد عاٌش36411770514

اٌمان عماد سعد عاٌش37804705176

حنان ابراهٌم دمحم البغدادي38914361530

عبد هللا سفٌان سعٌد البغدادي39412371411

ابراهٌم سفٌان سعٌد البغدادي40412249732

نائله صالح ابراهٌم حجو41411067093

سماء فؤاد مصطفى حجو42411067119

روال فؤاد مصطفى حجو43411067127

دانا فؤاد مصطفى حجو44405834128

حنٌن تٌسٌر دمحم الكحلوت45410226955

مرال كمال حسٌن ٌاسٌن46411062896

عبد الحمٌد محمود مصطفى ٌاسٌن47410585194

دمحم محمود مصطفى ٌاسٌن48401174081

عبد هللا رائد عبد هللا ابو حمام49802650879

سمٌه ٌونس سالم كلوب50907140503

عطٌه ٌونس سالم ابو كلوب51907140594

لؤي ولٌد ٌعموب السما52901258772

عارف دٌب ٌوسف ابو عمشه53939877643

بدرٌه مصطفى أحمد ابو عمشه54971060660

احمد شاهر محٌسن55800549032

عبد الرحمن لطفً أحمد ابو حشٌش56802989145

لطفً أحمد عبد الرحمن ابو حشٌش57907085278

ٌاسمٌن دمحم حسن عواجه58400267308

منى لمعً عبد عواجه59802736728

شروق ناهض عبد البدٌع العلم60400139747ً

خضره سعٌد علٌان ابو سعادة61919958249

منى علٌان عبد العزٌز ابو سعادة62804008464

ابراهٌم علٌان عبد العزٌز ابو سعادة63801136722

هند علٌان عبد العزٌز ابو سعادة64804008472

جٌهان جمعه محمود ابو دٌه65700383532

بٌسان رمضان ٌوسف ابو دٌه66411155179

دالٌا رمضان ٌوسف ابو دٌه67412367443

مٌرال رمضان ٌوسف ابو دٌه68412367435

ادم رمضان ٌوسف ابو دٌه69424082352

عبد الستار علً طراف األسطل70957071533

صابر ابراهٌم نور الدٌن71905507984

حسام محمود جمٌل اشبٌر72801240045

أحمد محمود جمٌل اشبٌر73410083513

سهام توفٌك راشد سوٌدان74701041436

جابر عبد الهادي عبد هللا سالم75700397714
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دمحم بسام ابراهٌم ابو شاوٌش76700047194

رؤوفة دمحم ابراهٌم ابو شاوٌش77701040511

دمحم اسامه كامل حسنٌه78906647052

مأمون صمر رمضان الكردي79979483740

هبة ربحً اسماعٌل80906772892

مرٌم سالمة اسماعٌل81426308953

ٌوسف زٌدان سلٌمان الحواجري82900775503

دٌنا لطفً جبر ابو علبة83801415209

دٌنا عبد العاطً عاٌش المدرة84410693626

زهٌر دمحم اسعد اإلفرنج85801359027ً

ابراهٌم خالد ابراهٌم مسلم86801358375

اٌمن خلٌل عبد الرازق 87700014673

محمود سامً علً االخشم88803347343

بسمة بسام محمود محجوب89400151387

ابراهٌم دمحم حامد ابو حسن90802670620

م

ٌاسر عطا محمود االشمر1906771282

عطاف دمحم أحمد االشمر2920830338

زكٌة زكً الداعور3923994263

صالح الدٌن سلمان حسٌن ابو مراحٌل4942230145

مها عبد الرحمن فٌاض ابو مراحٌل5925323131

هانً دٌب مصطفى ضمٌده6921360749

طارق زٌاد ٌوسف المعصواب7801151598ً

جهاد عبد الرحمن رجب المعصواب8802176818ً

اٌمان دمحم صبحً ابراهٌم صاٌمه9802520999

دمحم موسى دمحم نجٌب صاٌمه10434109062

سامر سلٌم عبد ابو زر11800066268

هنادي زكً دمحم زعرب12803285279

المعتصم باهلل سامً زعرب13429812472

دمحم سامً دمحم زعرب14430220012

سراج سامً دمحم زعرب15435252093

فاٌزه سعٌد حسٌن فوجو16915239230

دالل جهاد حسن فوجو17800170656

عزٌزه سعٌد حسٌن فوجو18915239222

رغده روبٌن المدووه19420484370

ٌاسٌن عاكف ٌاسٌن شومر20803308014

لٌلً على حماد21927756841

الباص السابع
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تحرٌر حماد22800156523

سلٌمان دمحم سلٌمان ابو طعٌمه23901733097

دمحم نظمً رمضان ابراهٌم24801549718

نعٌم حسن نعٌم النفار25802230177

رفٌف نعٌم حسن النفار26434033296

عطاف عبد الكرٌم دمحم اشبٌر27413043548

دٌنا جمال دمحم اشبٌر28413043480

بشٌر عبد المعطً دمحم سوٌدان29902460468

انور صابر عبد الجلٌل عوض30910951078

انتصار عودة عبد الجواد عوض31410177869

نائله خالد علً سوٌدان32911205771

منٌر عودة عبد الجواد زملط33410063069

فتحٌة سعٌد دمحم زملط34410196323

سمٌر رائد سمٌر الحلب35402988729ً

سامً سلٌمان سلمان الزهار36801713421

عائشة عبد هللا عطٌه الزهار37410085914

احمد عبد الجواد زملط38803507318

هٌام مصطفى دمحم حموده39900238163

فضل عبدهللا دمحم صالح حموده40927560284

صباح أحمد صالح جودة41920956232

جٌهان انور عبد الجواد النجار42901626861

انتصار فاٌز عبد الفتاح ابو حٌه43914968268

حسٌن عبد الفتاح حسٌن العواوده44410592745

احمد علً دمحم المغٌر45424188035

مهدي معوض سعٌد الجربه46908962202

بثٌنه دمحم عطٌه عدوان47410143408

رنا منٌر سٌد عدوان48429064116

احمد منٌر سٌد عدوان49413107483

فتحٌة ٌوسف منسً ابو سكران50927041731

صالح دمحم اسماعٌل ابو سكران51946205143

أحمد ابراهٌم دمحم الباز52800355802

محارب سالم محمود اسلٌم53803119353

رجب خلٌل محمود اللحام54904495546

نجٌب رجب خلٌل اللحام55800621583

راشد دمحم راشد المشهراوي56908025943

اسماعٌل خلٌل اسماعٌل الغرابل57917711103ً

أٌمن علً دٌب الكفارنه58900815846

علً دٌب عبد الرحمن الكفارنه59926980442

صبحٌة جمعه سلٌم الكفارنه60927200972

امٌنه علً دٌب الكفارنه61801413931
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مطاوع خلٌل مطاوع شعت62915605612

دمحم مطاوع خلٌل شعت63900894601

وسام موسى حمدان شعت64967748401

عدنان حمدان محمود عاشور65962883039

دمحم عدنان حمدان عاشور66411919038

عبد الهادي مصطفى دمحم ولد عل67995783156ً

حمدي حمدان أحمد صمر68956668347

دمحم حامد حمدان صمر69801582545

رزق ناصر موسى ابو جراد70800106155

مجدي موسى دمحم ابو جراد71911312031

ٌاسر مصباح نبهان72959863044

عاطف نعمان ماض73930673140ً

جبر رزق سعد74804794840

اسالم دمحم عبد هللا مهرة75800453623

بٌان ناهض عبد الرحمن أبو عوده76402571558

فاروق سعٌد على ابو شعبان77920463494

فادٌه بهجت راغب ابو شعبان78911810554

مجدي خمٌس عبد المادر حماد79700316078

عبد الحلٌم عبد الشفوق سعٌد العبادله80931656441

هاجر محجوب عبد السالم العبادله81701014607

نور عبد الحلٌم عبد الشفوق العبادله82415378983

شهد عبد الحلٌم عبد الشفوق العبادله83436143762

ٌزن سامً سلٌمان الزهار84430113381

الٌن سامً سلٌمان الزهار85434353942

عدي رائد علً مهرة86426396917

نصر دمحم نصر العدٌن87411915002ً

اخالص دمحم نصر العدٌن88411915028ً

امنة سالمة محمود العدٌن89411915093ً

صفاء دمحم نصر العدٌن90411915036ً

ٌاسمٌن دمحم نصر العدٌن91407197276ً

مٌرا منٌر سٌد عدوان92435228309

م

عبله خمٌس دمحم زهره1923155444

عماد شحته اسماعٌل عبٌد2700430408

عادل ٌعموب دمحم النمله3975801341

سناء جمال عبد هللا عٌد4800548505

وسٌم فؤاد سلمان الفمعاوي5801300179

الباص الثامن



رٌما موسى عبد الرحمن دمحم6903115459

حبٌبة احمد حنفً دمحم7430451138

سنٌوره احمد حنفً دمحم8412420358

احمد مفٌد سلٌمان االفندي9802438663

الفت دمحم دمحم االفندي10800111791

وداد دمحم عثمان حجازي11907000137

شاكر عبد العزٌز شاكر حجازي12803834548

سبأ خالد ٌوسف دمحم الحرازٌن13804348563

فاطمة راتب دمحم ابراهٌم الحرازٌن14902356666

ناهد صبحً ابراهٌم جاسر الحرازٌن15801099870

تامر عدنان طنبورة16906516687

امانً عبد الخالك هاشم الخطٌب17960590263

ندى اٌاد محمود الخطٌب18412383473

ناهض دمحم علً أبو حرب19900803883

ٌولٌا االكسندرٌا فاسٌلً ابو حرب20700148794

لٌلى ناهض دمحم أبو حرب21412316010

نٌللً ناهض دمحم أبو حرب22424017911

نور ناهض دمحم أبو حرب23426260626

ٌوسف ناهض دمحم أبو حرب24434447637

مارٌة ناهض دمحم أبو حرب25435851217

نور حسن عبٌد ابو زٌد26804766012

رائد خلٌل صالح ابو زٌد27803106152

اٌة لتٌبة ٌوسف الرٌاط28701043580ً

سعاد عبد اللطٌف حسن الرٌاط29701044257ً

فٌصل كتٌبة ٌوسف الرٌاط30930500434ً

سامً عبد المادر دمحم ابو سمن31942365263

مٌسر حسن البشٌت32950035931ً

وائل سامً عبد المادر ابو سمن33402575260

غسان دمحم أحمد ابو مخده34912279593

دمحم غسان دمحم ابو مخده35411152010

خالد غسان دمحم ابو مخده36409756731

لٌنا غسان دمحم ابو مخده37424417897

سفٌتالنا فالٌرفنا لٌونٌد ابو مخده38413281122

عبد الرؤوف حسن عوض النجار39700187263

شاهر فارس عبد فتوح40925055915

دمحم حمزه دمحم حنٌف41921896189

حمزة دمحم حنٌف42801107640

نادره دمحم عبد الغنً حنٌف43939160826

هبه حسنً ابو جزر44905441127

زٌنه كمال ابو جزر45424450310
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عزٌزة عبد اللطٌف حسن الرٌاط46980337661ً

ماجد مصطفى مختار اللولو47900876558

زوٌا بٌتر بافٌل الشبط48700149578ً

ناهض صابر كامل الشبط49900200171ً

دٌانا ناهض صابر الشبط50412237067ً

ادهم ناهض صابر الشبط51407185602ً

كرٌم ناهض صابر الشبط52424363240ً

ادم ناهض صابر الشبط53435866579ً

عالء دمحم مصطفً الحسن54960141414ً

دمحم محمود خلٌل ابو زعٌتر55800873523

نبٌل ٌوسف عبد هللا اللداوي56900656265

حٌدر حمدي ابو زهري57900762311

عبد الفتاح دمحم شحادة58700464019

مرٌم علً موسى شحادة59700464035

سلٌمان مرزوق أحمد لدٌح60942357294

شهد ٌوسف لتٌبه الرٌاط61413117797ً

سوزان محسن دمحم الرٌاط62801110800ً

 عطوه احمٌد دمحم المصري 63410375083

 نادٌه دمحم شمس المصري 64411075971

 ابراهٌم مسعود عبد الهادي رمضان 65919777847

 رشا عصام راجح رمضان 66949817639

جمٌل معٌن عبد المالن احمد67800055345

عبد الحلٌم عبدهللا جبر عوض68917356933

فاتن عبد الكرٌم محمود عوض69927392464

دمحم وحٌد عبد الدهشان70905337325

وحٌد عبد الدهشان71912256971

ممبولة خلٌل عبد المجٌد العسول72942212325ً

مً فاٌز سعٌد العسول73942212333ً

عبد الرحمن احمد االفندي74435094610

صخر عبد السالم دمحم حمد75912294105

سحر ماجد وجٌه حمد76949835474

سها رفٌك خلٌل بعلوشه77931645170

علً احمد عاٌش النجار78800399685

حسام فاٌك دمحم شحادة79925733917

ابراهٌم طالل الشٌخ80905205340

فاطمة دمحم الشٌخ81700187586

جهاد دمحم الشٌخ82431332576

زٌنب دمحم الشٌخ83433829413

عبٌر سالم سلٌمان حسن84410194732

عبد هللا احمد حسن85412284143
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ٌوسف احمد حسن86412284127

خالد احمد حسن87412399362

سالم احمد دمحم امٌن حسٌن88452084443

طالب صالح سلمان ابو معال89902337450

90

م

عبد رشدي اسماعٌل الدٌح1949326383

ٌزن دمحم موسى الحمارنه2433754322

سمٌره حسن محمود عبد العزٌز3901260687

نور ٌاسر حسن عبد العزٌز4403040355

ٌوسف ٌاسر حسن عبد العزٌز5430097600

حسن ٌاسر حسن عبد العزٌز6433758034

رباح نمر عبد الرحمن الخطٌب7921322277

براء إبراهٌم علً ابو عساكر8800376659

أحمد جمعه لطفً ابو عساكر9926731076

عزالدٌن محمود العراج10800547010

فلاير حسن ابو حسنٌن11957055858

دمحم مساعد دمحم ابو زرله12959085135

امٌنه دمحم عبد السالم ابو زرله13931655419

عبدهللا ٌوسف دمحم األسطل14906754429

النا عبدهللا ٌوسف األسطل15429529225

عبد الرحمن علً عبد الرحمن خضر16915846240

 مازن دمحم داوود عاشور 17931659353

 بسام ٌحٌى بدوي البراوي 18901674226

 دمحم بسام ٌحٌى البراوي 19408055754

 اٌمان دمحم صالح ممداد 20903885788

 فادي اسعد محمود ممداد 21800378358

 دمحم فادي اسعد ممداد 22426219341

االء فتحً سالم ابو صالح23801211061

رهف سامً ابراهٌم ابو صالح24415380773

مرٌم سامً ابراهٌم ابو صالح25415380781

ابراهٌم سامً ابراهٌم ابو صالح26433717162

دمحم اسحك الهندي عاشور27411976095

فاتن اسماعٌل عاشور28700316425

زٌنة دمحم عاشور29414611459

جمال عبد الحمٌد عنابة30963780861

الباص التاسع
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ماجد نافذ عبد الجواد موسى31400128716

وسام نافذ عبد الجواد موسى32931538516

نادٌة دمحم عبد الفتاح حمدونة33907008742

دمحم محمود عبد اللطٌف كفٌنة34921011136

منال دمحم عوض مسعود35925821290

حكمت حسٌن دمحم رزق36802233288

نهاد كامل رشٌد المملون37410185268

وحٌد فاٌز المملون38410316483

حنٌن عادل علً المملون39803673052

ولٌد بهجت محمود اسماعٌل40969970755

سمٌرة عبد الفتاح اسماعٌل41922010152

عبد اللطٌف محمود فرحات 42800329682

دمحم كمال زهد 43803264704

نعٌمه أحمد اسماعٌل المصري44938940939

والء ماجد حمدان المصري45803823699

ٌوسف احمد المصري46938940954

عمر امٌن خلٌل المصري47804603967

حسن عماد ابو صبرة48422732834

عماد سامً ابو صبرة49800164709

اسراء اٌاد ٌوسف الماض50429280712ً

اٌاد ٌوسف جابر الماض51900804311ً

سالف ابراهٌم احمد كالب52435272950

االء حسٌن ابراهٌم كالب53801476698

عبد الكرٌم فتحً حامد الفرا 54963342175

فتحً عبد الكرٌم فتحً الفرا55803697408

ولٌد عبد الكرٌم فتحً الفرا 56804476133

دمحم صبري عبد المادرابو شاوٌش57916108434

اٌهاب دمحم صبري ابو شاوٌش58801120635

ختام مجدي سعٌد بهار59917515595

محمود عطٌة صالح بهار60931655708

عصام ٌوسف نصر هللا شٌخ العٌد61411916307

فاطمة دمحم نصر هللا شٌخ العٌد62914325857

زٌاد احمد ابو شاوٌش63930605134

وجٌه دمحم ابو شاوٌش64931363980

دمحم زٌاد ابو شاوٌش65402038806

انصاف أحمد عٌسى المسحال66951383223

نبٌله  سمٌر مبرون67700030885

سمٌر دمحم مبرون 68411173180

تماضر امٌن االغا 69942440777

عاٌده لاسم محمود الفرا70922259254
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سامً لطفً اللبابٌدي71410999882

فرحانه احمد عثمان لدٌح72413039116

سلٌمان دمحم ابو طعٌمة73400280160

هبه دمحم الولٌد74414603522

هناء دمحم سلٌمان ابو عمرة75413376096

اٌلٌن جمٌل سعٌد ابو عمرة76434414520

نور بشٌر خلف الدٌن77701042475ً

فاطوة صابر سلٌم زعرب78928348838

أحمد ابراهٌم حسٌن ناصر79911981058

دمحم احمد ناصر 80804343267

أحمد ناٌف سعٌد سوٌدان81410202162

شاكر جمال الخزندار82700218365

نائلة ربٌع الخزندار83700218373

عبد الرحمن مجدي عبد الرحمن لاسم84804731685

محمود سالمه موسى ابو عزب85402909022

دمحم باسم اسعد البٌروت86803419316ً

وسام محمود عاشور87950834952

سلٌم سلٌمان عبد المادر دادر88917975930

عائده رباح دمحم عجور89903990893

رفٌك أحمد عبد المادر سمور90945893550






















































































































