
االسمرلم الهوٌةم

فاطمه دمحم ابو حجاج1410714968

أٌمن جهاد لاسم دكه2903611432

احمد محمود الهندي3808939056

نائله فضل حامد حمادة4951914845

دمحم فاٌز دمحم مصلح5802940809

خالد ماجد دمحم ابو هربٌد6801935636

ابراهٌم عبد الناصر ابراهٌم سرحان7802539056

مروان سعٌد العكلون8902431220

ٌاسر محمود ابراهٌم النجار9402138267

عبد عطٌة شلح10701044950

نبٌل دمحم نبٌل السلوت11452197601

تاال دمحم نبٌل السلوت12452197619

اٌناس عبد الرزاق سلمان ابو جامع13803431519

طالل عبد ربه صالح ابو شاوٌش14929570281

ناصر عرابً دمحم الحرازٌن15922710363

منى سمٌر نزار صالح16800580797

جمٌله دمحم عمر صالح17413094657

مسن دمحم عمر صالح18413094665

شهد العسل دمحم عمر صالح19433227428

عواطؾ سلمان دمحم كنعان20902607001

نصر هللا فهمً دمحم كنعان21405694407

سعد محمود سلٌم خلٌفه22906950472

عبد هللا فهمً دمحم كنعان23432293108

دمحم احمد عبد المهدي مطاوع24414602193

احمد عبد المهدي نصار مطاوع25412500704

كرٌم أحمد سلٌم عباس26410676647

انتصار ابراهٌم خلٌل عباس27410676555

عبد الرزاق سلمان حسٌن ابو جامع28932325970

فاطمه عبد الحكٌم علً ابو جامع29932325921

شٌرٌن احمد ابراهٌم عباس30700323041

رؤى كرٌم أحمد عباس31432318301

أحمد كرٌم أحمد عباس32434734059

الباص األول
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أحمد دمحم شحده ابو شاب33410043491

نهوند فتحً مصطفى ابو طبٌخ34801931445

فاتن عبد الرزاق خلٌل ابو رضوان35410229421

علً عطٌه أحمد رضوان36410229447

اكرام مدحت علٌان الجرؾ37802617845

عبلة شحادة عبد الحمٌد الحوران38700332844ً

ماهر نعمان دمحم الحوران39410045967ً

سمٌره حسن أحمد محٌسن40930847140

محمود شاهر عبد هللا محٌسن41804018471

عبد الرؤوؾ صادق دمحم المطاع42905847034

سمٌر محمود محمود حمد43908340995

جٌهان حسام علً ابو شعٌب44401195532

ناهد دمحم أحمد ابو شعٌب45432117661

عائشة دمحم أحمد ابو شعٌب46434539748

ناهد عبد المولى عبد العزٌز ابو شعٌب47950095661

ٌاسر أحمد سلٌمان الؽلبان48959808999

امل موسى حمدان الؽلبان49904333176

زهره صبري سعود لوٌدر50903094001

فرح رائد حسٌن لوٌدر51429807639

دمحم رائد حسٌن لوٌدر52429807605

طارق رائد حسٌن لوٌدر53429807621

ٌوسؾ عماد عادل اصبٌح54432974699

نصار عبد الباري نصار المدره55410070841

ٌاسر موسى عبد الفتاح فنانه56410105274

محروس حسٌن دمحم لوٌدر57925860140

فطوم دمحم أحمد لوٌدر58967380239

حسن دمحم جمال حسن ابو الهنود59802482596

صباح صبحً ابراهٌم عاشور60939861043

عصام دمحم رجب الحساسنه61905508107

باسم دمحم رجب الحساسنه62903188134

سهى أحمد عودة عمٌالن63802176800

هدى سمٌر حرب الحساسنه64802180844

دمحم باسم دمحم الحساسنه65452191042

زهٌه بو عمره بنً عٌاد سلٌمان66700314487

حربً عبد المادر البشتل67411158694ً

امل ابراهٌم البشتل68938876299ً

سماء كاٌد دمحم عاشور69803731025

فوز شحاته شحاده ابو دٌاب70700215940

اٌمان محمود حسن العماوي71700314792

عاطؾ نجٌب عاطؾ العماوي72413374034

حنٌن نجٌب عاطؾ العماوي73413374026

تالٌن نجٌب عاطؾ العماوي74440004745

هناء ابراهٌم عباس75701024630

http://moi.gov.ps/admin/EService/IdDetailsNew.aspx?k=2&Id=.452191042
http://moi.gov.ps/admin/Default.aspx?i=210&page=401&tickt=477023


زٌد ركان نبٌل الجرؾ76901692202

مرٌم ركان الجرؾ77436831069

مرٌم عادل عطٌه لدٌح78802741116

هنادي عبد الفتاح الحوران79700044654ً

رانٌه خالد رجب نصٌر80400845558

نهاٌه عوض دمحم المحتسب81920866977

رسمٌه محمود جابر الشرٌؾ82410596308

عبله ذٌب دمحم الشرٌؾ83971503149

دعاء فؤاد خلٌل واف84411258171ً

ناٌا حازم عطٌه واف85413062563ً

ٌزن حازم عطٌه واف86413062589ً

االء فواز عواد الشرٌؾ87400928388

سهٌل رزق حسٌن دٌاب88912195815

عطاؾ زاٌد دمحم دٌاب89912195823

دمحم دمحم عبد هللا رباح حمادة90411003288

االسمرلم الهوٌةم

امنه أحمد سلٌم انصٌوي1411054414

منٌره عبد هللا دمحم عامر2960575637

عبٌر دمحم خلٌل عامر3400222444

بالل دمحم خلٌل عامر4403235674

مرٌم علً ابرهٌم البدرساوي5700170467

صالح الدٌن عطاٌا زاٌد ابو سمهدانه6410300313

جهاد دمحم جمعه اللوح7412351272

سهام دمحم جمعه الشوا8412351348

امٌر مالن صبري الشوا9431252840

امٌن سالم أحمد عصفور10914420955

ترٌسا استٌفان ٌان عصفور11803085158

سعٌد دمحم محمود الرلب12411958515

دمحم سعٌد دمحم الرلب13411956931

ٌحٌى دمحم أحمد حسونة14900297391

حنٌن نجٌب ابراهٌم حسونة15803073832

جٌداء ٌحًٌ دمحم حسونة16902973911

لمار ٌحٌى دمحم حسونة17452285711

ضامن فؤاد ضامن الوحٌدي18910472307

سماح ضٌؾ هللا دمحم االسطل19803083880

سلمى انٌس دمحم صادق20452198021

عبد هللا انٌس دمحم صادق21452082340

الباص الثانً
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تاال رامً دمحم عبد الوهاب البطش22434640736

شرٌهان دمحم علً ابو صبره23801311507

أمٌرة دمحم ناهض بنات24424247757

ناهض دمحم ناهض بنات25426125860

شٌماء دمحم علً ابو صبره26926675430

هدى اسماعٌل عبد ابوٌوسؾ27931500334

فاطمه سلٌمان سرحان ابو ٌوسؾ28958771644

عونً كمال ابراهٌم ابو رون29800634180

امل عبد الرحمن خلٌل بشٌر30800840779

عماد عبد الهادي موسى السحار31917812075

معاوٌه حاتم ابراهٌم عدوان32802072280

علً حاتم ابراهٌم عدوان33802500983

محمود ٌوسؾ عبد الحافظ طوالن34403116841

عاٌشة عبدهللا أحمد خلؾ35965036833

داود أحمد عباس خلؾ36800659302

ؼاده عز الدٌن رباح ابراهٌم37901521997

زٌنات دمحم بشٌر38929457489

انتصار محمود حسن فارس39958990731

عالء عبد هللا رباح عبد الرحمن40801073222

دمحم صالح أحمد ابو عمرة41804648996

خلود دمحم المفضل ابو عمرة42701035206

عبد الرحمن حسٌن سعد الدٌن ابو عون43700412679

حسن حافظ رجب فارس44929658227

سامح حسن حافظ فارس45801757956

همام خلٌل ابراهٌم فرج46400259313

جهاد هاشم العبد ابو عمر47955306105

مٌادة جهاد العجرم48801708637ً

احمد جهاد العجرم49411768179ً

علً دمحم محمود شنن50800837957

هبة موسً احمد المناصرة51911734903

روضة شحاته الؽول52700316458

منٌر جمعة فارس دحالن53900334285

سماهر سعد سلمان بربخ54800244089

معٌن عبد العزٌز عبد الرحمن ابو لبده55964317549

منال حسٌن عبد هللا ابو لبدة56901254474

طالل عثمان محمود وشاح57411760515

والء علً سلٌمان العواوده58400165932

ؼسان سلٌمان شعبان الفلٌت59803128644

عبدهللا فاٌز أحمد العواوده60803744499

دمحم محمودالكرد61802978569

محمود عبد المادر فوزي الكرد62955015979

فاٌزه فاروق اسماعٌل الجبري63900942418
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فاطمه عبد الوهاب دمحم الجبري64971562830

سهٌر محمود سلوت65940726243

عادل فوزي ٌوسؾ الؽول66802022350

دنٌا أحمد مصطفى مهدي67930912845

محمود عادل فوزي الؽول68422085365

فاطمه دمحم علً حمام69911962470

دمحم ابراهٌم دمحم البردٌن70900236795ً

رأفت اسماعٌل البردٌن71903437598ً

رامً دمحم سلٌم الشرٌؾ72901257055

راسم دمحم سلٌم الشرٌؾ73900595216

عدنان أحمد دمحم طبازه74903993442

ٌوسؾ عدنان أحمد طبازه75409666856

لؤي مروان عدنان العش76905256525ً

دمحم حسٌن علً عبد هللا77801748674

حسٌن صابر حسٌن النٌرب78402941371

اسامه مرزوق سالم الددا79905307054

ٌونس عبدهللا سلٌمان النجار80901502518

دمحم امجد فالوجً أحمد االؼا81963428966

عزة هشام سلوت82400507216

بسنت دمحم على البطش83802557876

شحده سالمه مصلح84914978135

انور شحده مصلح85936187111

شهد هشام سلوت86420276701

سامل البال كاٌاتركً الجنسة87

هشام دمحم حسٌن ابوجبل88950207928

باسمه عٌسى دمحم ابوجبل89926415159

عبد هللا خالد ابراهٌم حسان90407980069

االسمرلم الهوٌةم

عهود دمحم سعٌد العسول1700241912ً

شٌماء مصطفى حسنً المدس2800121147ً

دمحم ٌوسؾ ابراهٌم الزٌنات3901505081ً

تسنٌم دمحم ابراهٌم البردٌن4407172329ً

احسان عبد السالم عبد الهادي5414837773

دمحم عبد الرحمن عبد الرازق عبد الهادي6414837765

محمود عبد طافش 7931549497

رشا حسٌن سلٌمان حسٌن8700200892

جودي سلٌمان ابو دله9435823273

الباص الثالث
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دمحم سلٌمان ابو دله10433734001

عدنان دمحم عبد العزٌز عٌاد11950850636

عبدهللا عبد الحمٌد دمحم نجم12903077907

جازٌه توفٌك أحمد ابودان13800535858

رجاء عبٌد عبدهللا ابو دان14917705436

دمحم خلٌل ربٌع دردونه15801902180

هانً اسماعٌل ٌوسؾ العثامنه16975903253

عصام دمحم اسماعٌل العثامنه17900756156

مصطفى خلٌل مصطفى ابو كوٌن18801499195

مرفت توفٌك ؼطاس البٌطار19927015446

حلمً عبد حلمً البٌطار20801970252

دمحم عبد حلمً البٌطار21803399724

مٌار البردٌن22422611632ً

عونً علً حماد عرٌمات23930891114

زٌنب دمحم ابراهٌم عرٌمات24930891122

مٌس دمحم ابراهٌم البردٌن25429859002ً

وسام البردٌن26405296443ً

سلسبٌل صالح عبد المادر السمنه27401842364

دمحم توفٌك فارس حبوش29951530575

أحمد جمعه عواد خطاب30912276573

انصاؾ محمود دمحم خطاب31901521633

االء أحمد جمعه خطاب32405949637

دمحم أحمد جمعه خطاب33407826056

اٌة أحمد جمعه خطاب34424346484

احمد كامل دمحم عطا هللا35412254815

كامل احمد كامل عطا هللا36413282013

صابر أحمد دمحم الطهراوي37940270630

دمحم صابر احمد الطهراوي38801326588

دمحم حازم موسى الفمعاوي39430226977

االء حسام دمحم ابو طٌور40803281724

فاطمه جاد هللا العبد ابو طٌور41960832764

حسام مصباح حموده بدره42801328857

عالء نصر زهدي مرتجى43931525661

سنٌر صبحً ٌاسٌن مشتهى 44700453698

سعاد سلٌم شبٌر45700643698

مٌسون خلٌل بشٌر46700985426

خالد ٌوسؾ دمحم اللحام47403112667

حنٌن فهمً حسٌن موسى48402967707

ابراهٌم فضل سعٌد الداعور49410561781

فادي فاٌك حمدان لاسم50402568430

امٌره جالل ابراهٌم مندٌل51402919484

محمود ناصر عبد الفتاح عامر52403034085
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ابراهٌم ناهض عبد الفتاح عامر53402202402

ؼدٌر محمود دروٌش دحالن54802612267

زٌدان أحمد دمحم حبوب55400737821

خوله فوزي لندٌل56953915758

محمود نبٌل حامد عاشور57402546808

فاٌمه دمحم نمر ابو هدروس58947660965

عدي خالد دمحم ٌونس59410716088

عدٌله دمحم محمود دحالن60962675542

ابراهٌم فارس دمحم دحالن61909710857

نداء دمحم شحادة المحالوي62801218215

البراء وسام عبد الحك المحالوي63424347847

عمر وسام عبد الحك المحالوي64425836665

همام دمحم عبد هللا عبد الرحمن 65800533598

هدى وسام عبد الحك المحالوي66431546134

أمٌر كمال عٌسى البٌن67801545864

جمال علً ابراهٌم ابو شمالة68962485777

نبهان خضر نبهان عبد الهادي69700423767

رفٌك دمحم خمٌس حماد70936243070

تشٌراسٌال ٌون ٌون المطاع71410588131

سامً اشرؾ المطاع72401785944

دمحم اشرؾ محمود المطاع73409502267

احمد اشرؾ المطاع 74409502358

اشرؾ محمود صادق المطاع75905847141

ابتهال دمحم علً الؽوله76900934357

عز الدٌن فوا حسن لوٌدر77926666595

امانً ؼازي لوٌدر78802690248

ابراهٌم عز الدٌن لوٌدر79430106781

دمحم صالح ابراهٌم ابو مسلم80903698843

احسان سلٌمان مصطفى ابوعبدو81913675880

دمحم عبد الهادي جابر عبد هللا82411070196

عبد الهادي جابر عبد هللا83700187206

امٌره حسن عبد هللا84951365253

سعٌد ابراهٌم دمحم ماض85803503424ً

دمحم حسن عطوه الشاعر86402953632

فاطمه دمحم مصطفى النمره87931692206

ازهار خمٌس حسن عٌسى88802645945

افتخار سعٌد فروانة89912446721

امانً سعٌد فروانة90906681416

دمحم سامر فراونة91429077712
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االسمرلم الهوٌةم

دمحم محمود شاكر صالحه1700358567

كفاح سامً خضر حج2802268177ً

احمد علً حج3412500159ً

مؤٌد احمد علً حج4426232880ً

بدر احمد حج5452282429ً

خضر احمد دمحم الصوص6922255211

ٌوسؾ فهمً ٌوسؾ بهلول7401785258

فتحٌه العبد محمود دهمان8700488802

منال احمد دهمان9700476070

روان مازن دهمان10700476104

صالح خالد عبد العزٌز صالح11400576021

خالد توفٌك عٌد ابو مندٌل12403736986

كرم سعٌد سلٌمان ابو عوٌضه13803345511

حماده شحده جادهللا ابو ناج14801321035ً

أحمد فؤاد دمحم كحٌل15403085707

دمحم منٌر ابراهٌم بدر16403246465

تسنٌم كمال دمحم منصور17402127575

دمحم زٌاد دمحم لدورة18802652552

شٌماء هارون الدهشان19410113450

ٌاسر محمود دٌب جوده20700130610

امنه محمود مسلم لدٌح21950041111

دمحم حسن أحمد عرفات22800909905

حاتم خالد ٌوسؾ رابعه23403049208

نهى عصام دمحم ؼنام24400911533

ٌاسر معٌن شاهٌن الشخرٌت25802636688

زاهر أحمد عبدهللا ابومعمر26800324634

حٌاة علً موسى ابومعمر27909075723

دمحم جمال دمحم الهٌصم28400718599ً

دمحم اسامه دمحم ابو سلطان29803628692

دمحم انور عصام االفرنج30402928410ً

سامر سٌد دمحم ابو شلهوب31402569123

حسٌن دمحم عودة أبو خوصة32900630229

دمحم خالد عبد السالم االسطل33802862383

عمر محمود عمر مطر34403107543

هبه ٌوسؾ عبدهللا الشلفوح35801996794

لٌان عبد اللطٌؾ فاٌز الشلفوح36429776859

االء عبد اللطٌؾ فاٌز الشلفوح37430416149

بٌان عبد اللطٌؾ فاٌز الشلفوح38434023214

نور ناهض دمحم ابوعبٌد39803847383

امجد هٌثم لطفً صالح40402045066

الباص الرابع
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ادهم هٌثم لطفً صالح41402045074

احمد رزق حمد ابومعمر42801149949

نور ٌحٌى روبٌن حسان43400145579

امٌن سلٌمان ابودحروج44802900407

رفٌك موسى محمود السلول45700265952

عمر حسٌن حسن ابو عل46926599599ً

شٌماء عدي دمحم حسان 47803112192

عهود عاهد دمحم حسان 48803004001

محمود حسن ابراهٌم الفمعاوي49801751512

اٌمن فهمً ابو شرخ 50801018524

منٌر سمٌر احمد عٌد51800471799

عبد المعٌن سمٌر احمد عٌد52800057069

نعٌمه جوده 53923659887

نتالٌا فٌكتور بٌتر الكردي54412449373

اٌه خالد حسٌن الكردي55412278129

عالء الدٌن خالد حسٌن الكردي56424102010

اسٌا خالد حسٌن الكردي57408880722

اسماعٌل خالد الكردي58440039063

عادل مرتجى ٌوسؾ مرتجى59414619304

وفاء رفٌك دمحم مرتجى60905506234

هٌفاء عبد الخالك عبد المالن الؽزال61700016801ً

تسنٌم محسن خمٌس الؽزال62429033277ً

تامر محسن خمٌس الؽزال63408419539ً

كرٌم محسن خمٌس الؽزال64420399107ً

تالٌن محسن خمٌس الؽزال65425833266ً

عصام دمحم على ؼنام66907800106

لٌنا ابراهٌم صالح طه67700122310

ٌاسر عبدهللا دمحم طه68422772913

امانً عبدهللا دمحم طه69429179005

هاشم عمران هاشم الجبٌري70903177442

اشرؾ سامً احمد الزعانٌن71903484053

احمد سامً احمد الزعانٌن72909129082

عبد هللا محمود عبد هللا شملخ73801978354

اكرم دمحم اسماعٌل الحجوج74901370692

رٌتال عبد هللا طه75434641346

عالء عمران هاشم الجبٌري76800228124

دمحم دمحم البردٌن77422426551ً

عاٌشه الممادمه78429044241

اٌهاب عاطؾ ابراهٌم لاسم79403122393

هند جواد دمحم عوده80803504752

رشا كمال رمضان شعبان81801249624

وفاء عادل خلٌل عبد الجواد82801810094
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ابرار حاتم عاٌش ابو طه83400749529

هبه رشاد عطا سلٌمان84903184422

سعد رضا عبدالعزٌز سلٌمان85414676056

رٌماس رضا عبد العزٌز سلٌمان86414562348

نادر سٌد عبد اللطٌؾ بكر87902800754

خوله ابراهٌم دمحم صالح88412334799

دٌما زٌاد اسماعٌل صالح89435228028

رشاد عطا شراب لوٌدر90917085839

االسمرلم الهوٌةم

دٌنا جمال عبد الجواد عاٌش1801130386

اسماء حسن خلٌل مصران2900578311

شروق خالد دمحم مصران3402576888

سجود خالد دمحم مصران4405242231

دمحم خالد دمحم مصران5406974717

حمزه خالد دمحم مصران6421249558

مٌس خالد دمحم مصران7431417799

عمر خالد دمحم مصران8434041547

مٌادة دمحم سلٌمان ابو خاطر9802617043

نهال دمحم عبد العزٌز البٌوم10803132083ً

مرفت اسماعٌل خلٌل الطبج11900636077ً

دمحم رائد دمحم الطبج12405804535ً

عالء رائد دمحم الطبج13406967356ً

نادر رائد دمحم الطبج14409459062ً

أحمد رائد دمحم الطبج15423822816ً

آٌة رائد دمحم الطبج16429732936ً

عبد الرحمن رائد دمحم الطبج17434741948ً

عماد نعٌم مصطفى حسونه18700280217

مرفت زهٌر أحمد حسونه19900264177

رندة محمود ٌوسؾ الحالق20804488476

لبنى محمود عبد العزٌز ابو لطٌفة21800816423

سلٌمان محمود سلٌمان طبش22803087535

تمام دمحم ٌوسؾ النمروط23925314387ً

تحرٌر شعبان مصطفى النمروط24800198970ً

أحمد عبد الحمٌد عبد المادر طومان25965932650

سمٌر راشد حسٌن اسلٌم26976215657

 الباص الخامس
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انور سلٌم محمود زٌاره27925350191

فلاير دمحم خمٌس نصار28801822495

رائدة عدنان محمود منصور29909286676

االء عطا محمود بصل30400026225

جٌهان علً اسماعٌل ابوسلطان31916232481

سمٌره عبد سلٌمان الدحدوح32918070368

رواء اسعد ٌوسؾ الدحدوح33803857291

سعاد موسى دمحم ابو عٌه34913820734

فاطمه كمال عٌه نمر35801866047

لمٌس كمال عٌه ابو عٌه36427097365

نبٌل ابراهٌم سلٌمان المدوة37906455134

ساره سمٌر ثابت المدوة38803036516

لٌلى دمحم نصرهللا بربخ39952496479

ٌاسمٌن منار راضً بربخ40802328146

خالد ماهر جودت الترن41802226084

دمحم خمٌس ابراهٌم سكٌن42402983720

وئام ابراهٌم خلٌل الفرا43400014361

رٌتال ولٌد فارس خلٌل44450271069

هنادي هانً خلٌل حرب45802760645

دمحم عدنان عاصً عبد الهادي46411157878

اٌمن دمحم عدنان عبد الهادي47452199706

عباده دمحم عدنان عبد الهادي48452199698

عبد المادر دمحم محمود اسلٌم49931544647

أحمد دمحم خلٌل دروٌش50914485354

نهاد عبد الكرٌم خلٌل ابو شرخ51912281268

رجب مدحت رأفت حجاج52900260258

خالد حسٌن مصطفى حجازي53413053000

اٌمان أحمد جمعه خطاب54424174365

دارٌن فوزى ابراهٌم المؽرب55413318890ً

أحمد دمحم كامل عثمان لشطه56410924682

ناهض رشدي موسى االلرع57923218648

دالل دمحم صالح حموده58937321321

بشرى جودت محمود ابوشرخ59935933333

رأفت جودت محمود ابو شرخ60935933358

فاطمه حسٌن دمحم االلرع61410926315

حازم ناهض رشدي االلرع62409758539

ندى ناهض رشدي االلرع63429759707

عصام ٌوسؾ دمحم حسنه64803772375

دمحم ٌوسؾ دمحم حسنه65906536297

وصفٌه العبد الهندي حج66412500241ً

ٌاٌالن سامً ابراهٌم عٌسى 67420156988

عبد الرحمن حج68429427297ً



هٌثم خالد مصران69400804076

وعد اسامه عبد الجواد70433523529

كوثر شحادة خضر ابو سلطان71918057043

شفٌع سعٌد ابراهٌم الناج72900806126ً

فاطمه دمحم عبد الوهاب اللداوي73903610236

أحمد اسماعٌل عبد الباري النونو74912516218

روٌده رباح عبد الباري النونو75912516226

تمام سرحان خلٌل ابو جزر76909373086

زٌنب موسى أحمد شاهٌن77945892438

راوٌه موسى دمحم االسطل78801303751

دٌنا ٌوسؾ دمحم الجرجاوي79700105745

عبد العزٌز أحمد دمحم النوٌري80970326930

هاله عبد العزٌز أحمد النوٌري81405853334

عطا عثمان أحمد بالل82410234785

أحمد بكر محمود اللوح83800502775

اٌة عاٌش حسن الهندي84801267188

رنا جابر عبد العزٌز شاهٌن85803721273

سهٌله أحمد عبد العزٌز شاهٌن86923763866

ابراهٌم حازم عاطؾ ؼزال87403020373

عادل عبد الحكٌم عواد زعرب88400262184

باسل دمحم صالح أحمد السلطان89953881505

رامً دمحم صالح أحمد السلطان90903289395

م

االسمرلم الهوٌةم

همام عبد هللا على السردي1800016123

دمحم عبد هللا على السردي2906718481

سمٌره مصطفى دمحم ؼال3900182817ً

عادل دمحم حسن النجار4903835569

اٌاد عبدهللا حسن ابو زٌد5933781650

نسرٌن عبدهللا حسن ابو زٌد6901318410

أحالم اٌاد عبدهللا ابو زٌد7407756360

االء نضال عبدهللا ابو زٌد8408157402

ابراهٌم أحمد ابراهٌم المؽرب9800737090ً

زاٌد دمحم بدوي البٌطار10945917631

صباح أحمد لطفً البٌطار11906865654

زهره زاٌد دمحم البٌطار12801980046

الست سالمه علً مصلح13914978143

دمحم نصار جندي المدره14907254635

أحمد صدلً حسن مهدي15936920222

الباص السادس
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أحمد حسٌن عبدهللا العرٌن16945286268ً

امٌره اسماعٌل عبدهللا العرٌن17959050238ً

هال سلٌمان سالم ابو الحصٌن18410999932

سوسن طلب عبد هللا ابو الحصٌن19700090434

احمد ابراهٌم أحمد المؽرب20432426757ً

طارق عبد موسً ابو وطفة21801832049

دمحم خلٌل موسى الكحلوت22901020602

ٌوسؾ ابراهٌم أحمد المؽرب23443428750ً

دمحم عدنان ابو هاشم 24803779495

سلٌمان زكً ابوهاشم25929415933

عبٌر دمحم حسن ٌاسٌن 26412351512

خدٌجه رزق أحمد العرابٌد27410934244

جمانه دمحم تٌسٌر أحمد العرابٌد28410934228

مروان عبد ربه حسن األسطل29900603572

شحده أحمد فارس حبوش30903508752

لٌلى ابراهٌم خلٌل حبوش31936527829

سمٌره عبد محمود ابو وطفه32951387661

وحٌد جبر سلٌم ابو وطفه33911426039

مً وحٌد جبر ابو وطفه34800667750

اسامه عبد المادر شحده ابو شاب35801478884

طالل ؼازي دٌاب شحٌبر36802586149

رؼده صمر دمحم شحٌبر37987679677

زهٌر صمر دمحم شحٌبر38905875738

امنه موسى ابراهٌم شحٌبر39905875720

خالدٌه مصطفى عطٌه ابو عرفات40969946854

خالد داوود سالم ابو خاطر41901592477

اسماء عبد المادر محمود حمدان42700212384

امٌر أحمد عوض حمدان43413073131

جمال عبد الهادي حسن صاف44942215781ً

دمحم جمال عبد الهادي صاف45800751547ً

فاٌز محٌسن سالم محٌسن46412493033

مرٌم محمودي محمودي احمد47700033764

محمود فاٌز محٌسن محٌسن48404324170

ٌوسؾ سمٌح محٌسن محٌسن49426101457

نداء فرٌد حامد زعرب50803414127

سمٌح محٌسن سالم محٌسن51413046756

رائد سمٌح محٌسن محٌسن52426101432

نهال موسى حسن الطٌماوي53413382037

جمال أحمد ناصر خضٌر54963429279

دمحم كمال ٌوسؾ الٌازج55804417707ً

ٌاسمٌن كمال ٌوسؾ الٌازج56802018101ً

دمحم روبٌن علً الجٌش57910746551



دمحم دمحم الجٌش58402170690

نهرو دمحم روبٌن الجٌش59403648892

دمحم تٌسٌر أحمد محمود العرابٌد60906355334

اسلٌمان ابونصر61902805647

ماهر احمد ابو هده62410068407

دمحم حسن ابو زور63802437335

محمود ٌوسؾ عبد الرحمن الحالق64960270379

سفٌان سعٌد دمحم البؽدادي65917480261

روحٌه مصطفى صالح عوٌضه66931713408

هبه شفٌك مصباح  عوده67800781643

فاطمه حافظ دمحم شعت68800886855

فوزي عبدالعزٌز ابوجراد69916312077

احمد ابراهٌم ابو نصر70407141670

محمود احمد ابو نصر 71900284241

كرٌم اسامة ابو شاب72452197692

حنان عبد الساتر عارؾ ابو دلة73803330356

دمحم اسامة ابو شاب74437405780

عبد هللا اسامه ابو شاب75414672949

عالء دمحم محمود الؽول76802766444

امٌز زكً ٌوسؾ ابو وطفة77931230650

عبد الفتاح نصري عبد الفتاح المدهون78901004242

مجد عبد الفتاح نصري المدهون79408396695

معاذ عبد الفتاح نصري المدهون80408768737

مٌرا عبد الفتاح نصري المدهون81422841296

مراد محمود أحمد شٌخ العٌد82903690295

خلٌل اسماعٌل خلٌل حماده83969865757

دمحم فوزي كامل وشح84800231326

وفاء جمال حماد وشح85803474428

فاطمه موسى دمحم الكحلوت86927036723

دمحم اسامه عبد الجواد ابو كوٌن87411940877

سهٌر رسمً خالد النجار88901667907

رنٌم عادل دمحم النجار89413045436

مرٌم عبدالمادر خضر حمد90943977140

االسمرلم الهوٌةم

محمود اٌهاب الجعبري1804327898

زٌاد بكر برهام الجعبري2954861423

دمحم مروان شعبان عفانة3431532084

عبد الرحمن دمحم مروان عفانة4800275737

الباص السابع
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ٌاسمٌن مصطفى عفانه5801494410

مأمون حسن علً ابو عرفات6930207550

هدى عبدهللا ابراهٌم مسمح7950022491

فداء الدٌن ابراهٌم عٌد مسمح8801478330

زكٌه أحمد دمحم عفانة9961380334

اٌمان سهٌل دمحم عفانة10801058355

اسعد خضٌر ابراهٌم حلس11923317895

هوٌدا اسعد خضٌر حلس12803221084

ضٌا أحمد جبر السبع13921452025

كمال جمال شامخ نصار14803719137

عامر ٌوسؾ دمحم الخطٌب15926743428

مدٌحه دمحم راشد جبرٌل16907955223

مصطفى جبرٌل توفٌك جبرٌل17429695976

عمر دروٌش محمود ابو الممبز18905806030

جواد رجب خلٌل الحلو19918001348

عبد هللا جواد رجب الحلو20400199857

زهٌر خمٌس حمدان عاشور21917465437

سهام محمود سعد عاشور22905895165

امانً جمٌل ابراهٌم ابو عرجه23803683416

حلٌمه دمحم رجب ظاهر24926808742

سامٌه حماد عبد العزٌز بركة25410142848

سمٌره عبد المادر دمحم ظاهر26410317366

عدنان دمحم عبد الهادي زلوت27974982241

نعمه عدنان دمحم زلوت28901840827

افتخار عطٌه عبد العزٌز زلوت29802898098

نادٌه عبد دمحم النجار30913156162

جمٌل سمٌر كامل النجار31400223871

ٌاسر سعٌد جوده ابو ركبه32802967414

اسماء حسنً مصباح العرٌن33800838138ً

ٌزن بهاء الدٌن أحمد العرٌن34424133114ً

بهاء الدٌن أحمد مصباح العرٌن35900591579ً

دانا بهاء الدٌن أحمد العرٌن36426230280ً

ساره بهاء الدٌن أحمد العرٌن37434019949ً

محمود دمحم دمحم تٌم38926803867

عالء محمود دمحم تٌم39800526063

دعاء فضل أحمد اسلٌم40905332649

لٌا نسٌم فاٌك اسلٌم41432421832

ودٌع نسٌم فاٌك اسلٌم42413071465

نسٌم فاٌك دمحم اسلٌم43900587692

ٌسري ابراهٌم عبد الهادي عوض هللا44912280021

اٌمان بكر حسن فروانة45410172563

حال جمٌل رباح فروانة46414596759
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خلود تحسٌن زعرب47405249103

ساره تحسٌن زعرب48424426153

رٌمان تحسٌن زعرب49403044225

بالل تحسٌن زعرب50408774966

ؼاده سلٌمان زعرب51900629841

ثائر ؼازي عطاهللا ابوجراد52700278914

حسن عٌسى حسن متول53904767993ً

دٌنا حسن عٌسى متول54803399559ً

امٌنه اسماعٌل دمحم ابو الخٌر55908096118

نضال دمحم حماد ابو عوده56909089807

امانً دمحم ٌوسؾ مسمح57410604235

طلعت صبحً دمحم ابو الشٌن58915327167

دمحم طلعت صبحً ابو الشٌن59411948284

اروى دمحم عبد الكرٌم فرحانه60967776246

عبد العزٌز زٌاد ابراهٌم تاٌه61801214909

لما رزق دمحم ابو كوٌن62411079320

محموده محمود ؼانم ابو دلدول63936944529

فاٌمه بدوي محمود ابوعٌشة64912421963

فاطمه فهمد عاهد حسان 65434631057

حال رامز مهدي عاشور66424640092

مهدي رامز مهدي عاشور67426402715

ابراهٌم عاشور68429834492

فرح عاشور69431935899

هادي رامز مهدب عاشور70452282528

منذر ٌوسؾ محمود العوٌن71401097845ً

سهام عبد الرحمن ٌوسؾ ابو جباره72966637332

رهاده ٌوسؾ أحمد ابو جباره73800366718

لٌلى علً دمحم ابوالحكم74411081235

خلود حكمت عبد الحلٌم جوده75900335993

ؼزل حسٌن عبد الؽفار جودة76433193331

لٌلٌان حسٌن عبدالؽفار جوده77433807955

دمحم عبد الرحمن صالح فروانة78906722947

دٌمة دمحم عبد الرحمن فروانة79421482423

عمر دمحم عبد الرحمن فروانة80424719995

دمحم انٌس حسن المدره81957110232

اٌهاب دمحم انٌس المدره82915528616

عبد المنعم عبد الرحمن دمحم ابو شرخ83400270146

اسامه دمحم عبد الرحمن عبٌد84412489445

توفٌك عبد العزٌز دمحم ابو جراد85908982408

محمود ٌاؼً جبر ٌاؼ86421210618ً

سعاد دمحم حسٌن ابو علبة87926996265

فاطمه عبد المادر علً صاف88961661642ً
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رٌتا مازن أحمد ؼنٌم89400627790

دمحم عبد الرحٌم السٌد النجار90906636949

االسمرلم الهوٌةم

محمود حسن محمود الؽلبان1973157449

نور راجً حسن الؽلبان2802617241

احمد محمود حسن الؽلبان3405133984

لمٌس نضال الؽلبان4432424703

نعامه ابراهٌم محمود الؽلبان5909656001

دمحم راجً حسن الؽلبان6411153885

هٌجر سلٌم ابو علٌان ابو حطب7940340714

امل عبد المادر أحمد ابو سمره8950604397

وسام رٌاض مصطفى الؽلبان9804008308

اسعد حمدان راٌك المصري10901468439

شٌماء مجدي أحمد ابو شوارب11400552899

جنان دمحم خلٌل ابو شوارب12452079841

خلٌل دمحم خلٌل ابو شوارب13435811179

خلٌل عبدهللا حسن ابو شوارب14958935330

ابتسام عمر اسماعٌل حمودة15916827637

اشرؾ ابراهٌم خمٌس حموده16412432155

نوؾ اشرؾ ابراهٌم حمودة17424275352

مرلٌن نور الدٌن عبد الهادي عفانة18433260429

ماجده عوض مطر مطر19900287400

اسالم سهٌل محمود البربار20801519570

خلٌل سالم ابراهٌم ابوعامر21908115272

عاٌده سلٌمان داود ابو كوٌن22930955463

فاطمة مصطفى احمد النجار23412280299

امانً عبدهللا سعٌد ادرٌس24410534747

محمود منٌر محمود صبٌح25931553978

مها نعٌم عمر المجاٌده26803702786

جمال عمر جمال المجاٌده27433700085

منذر خضر مسلم افسٌفس28905250478

رٌمون الٌاس عٌد عٌد29410144885

امانً سهٌل ماضً عٌد30701040222

باسل رٌمون الٌاس عٌد31452090202

فضل دمحم علً بكرون32923311385

الٌنا فٌرونٌكا ستٌفان الٌكسندرو بكرون33700430135

احمد اندري فضل دمحم بكرون34414613968

مٌسا اندرا فضل دمحم بكرون35414613950

الباص الثامن
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رائدة دمحم عطا الزاٌػ36901018267

روان طارق فرحان الزاٌػ37412359077

عز الدٌن طارق فرحان الزاٌػ38412483471

حنٌن طارق فرحان الزاٌػ39412621849

جنى طارق الزاٌػ40452195977

فداء عبد اللطٌؾ محمود تٌلخ41854785789

حسنً عمر حسنً تٌلخ42452079031

حال عمر حسنً تٌلخ43452079049

احمد اسماعٌل دمحم الشواؾ44700029994

منٌر سعٌد مصبح ابو الحصٌن45411955552

نسرٌن عمران عبد البرٌم46900606401

اٌه ٌاسر دمحم البرٌم47410952519

طارق ٌاسر دمحم البرٌم48420275851

عبد الرحٌم ٌاسر دمحم البرٌم49424234755

دمحم ٌاسر دمحم البرٌم50431343326

دمحم عبد المادر عمر النمٌب51411928807

ابراهٌم امٌن ٌونس52410542237

سعٌد عبد هللا البٌون53937351153

امٌن حسٌن البٌون54930397633

دمحم حسام البٌون55414680371

اٌهاب عماد ابوزعنونه56400944872

ارٌج زٌدان ابو شاهٌن57801712894

عبٌر زٌدان ابو شاهٌن58802423673

عواطؾ عبد الرحمن وشاح59907037261

اٌمن دمحم وشاح60804702025

خالد محمود احمد عاٌش61925731788

مازن اسحك دمحم الجرجاوي62410532568

جواد محمود أحمد جرؼون63930684063

دمحم رشاد حسن المدره64900884495

ادهم دمحم ابراهٌم ابو دان65412619801

حنان امٌن أحمد ابو دان66932077761

خالد فتحً خالد ابومسلم67802008862

محمود ٌوسؾ محمود النجار68410117303

ادهم رفٌك فضل ابو دٌه69803386895

انتفاضة دمحم سلٌمان بركه70801890070

فرح الشحات علٌان بركه71429485337

دمحم الشحات علٌان بركه72414826990

جنى الشحات علٌان بركه73452092976

كفاٌه سالم حسٌن ابو شاوٌش74952347847

دمحم عبدهللا ؼانم ابو شاوٌش75908507940

فتحً خالد العبد ابومسلم76928548320

محمود عبد العزٌز عودة التلبان77803042357ً



ابراهٌم عدنان المصري78802352377

فداء عونً أحمد المؽٌر79802320622

عبٌدة خالد دمحم المؽٌر80433750387

شٌماء فرج ٌونس الحطاب81801161282

كرٌم ٌوسؾ ولٌد الحطاب82433934049

اسماء عبد الرؤوؾ اسماعٌل حمدونة83925975534

حسنات أحمد عبد السالم حسنات84909495962

دمحم عاٌش عبد العال85402524326

رٌناء دمحم سلمان خلؾ86700183841

جوري اٌاد شكري خلؾ87435881248

فرٌد دمحم البرٌم88954336269

هناء فرٌد فٌاض89403036908

سعٌد ابراهٌم خلٌل الفصٌح90928055656

م

دمحم عماد دمحم الخطٌب1403634926

عمر عمران خضر عرفه2803139021

فراس ماهر الشوا3400844635

نصر فؤاد اسماعٌل الحاٌن4918021064

نوال حافظ عبد الحفٌظ ابو كوٌن5926006248

فوزٌة دمحم حسٌن المدهون6927806026

عماد مطر7422844635

علً دمحم فهمً البنا8921306080

اٌمان على ابو نصار9800150468

سوزان هاشم دمحم موس10803555077ً

هاشم دمحم هاشم الصفطاوي11800885618

انس ٌاسر الحلو12801174954

سلٌم علٌان ابو شلط13906702600

دمحم اشرؾ عبد الؽفور14403285661

ناصر كامل مسلم15402944177

اٌمان سالم أحمد زٌدان16802608513

رزان عبد الوهاب عصام زٌدان17432437002

جواد عبد الوهاب عصام زٌدان18433714292

امال أحمد عبد الرحمن عاشور19934334780

دمحم امٌن خمٌس صٌدم20402905921

حسام أٌمن جبر ابو شنب21403633977

سعده محمود خلٌل الدؼمه22932603533

اسماعٌل دمحم خلٌل الدؼمه23700428345

أٌمن نعٌم محمود ابو شبانه24900170267

ادهم داود سعدو السوافٌري25931515076

ٌوسؾ خمٌس حسن حبوش26803901750

الباص التاسع
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نبٌلة عبد الرازاق ابو ناصر27410597462

احمد سفٌان احمد ابو ناصر28407693506

سمٌرة زٌاد سعٌد حبوب29410222459

كفاٌه جمال ابراهٌم النجار30803806462

بهاء جابر دمحم النجار31410555080

عبد الكرٌم صبحً سالم شبٌر32802079608

اٌاد حسٌن رمضان الطهراوي33803896919

دمحم اسماعٌل عبد الرحٌم راض34906430137ً

انعام فارس جمعة راض35967075557ً

حموده فتحً حموده ابو سٌدو36803717644

ربٌع أكرم شعبان العش37804585586ً

أكرم شعبان العش38906005558ً

حسن عمٌل أحمد عمٌل39974890139

عصام عبد الوهاب عصام زٌدان40435081906

ناٌفه جمعة دروٌش زٌدان41967485244

عبدالماجد شحده خلٌل العالول42413346164

عبد هللا جهاد عبد هللا ممداد43400959326

ابراهٌم وصفً أحمد وشاح44943905133

أحمد ابراهٌم وصفً وشاح45802544999

رائد دمحم أحمد ماض46800284689ً

ٌسرى أحمد ابراهٌم وادى47410203020

امنه صالح عبد السالم وادى48410215339

جهاد اسماعٌل جمعه ابو سنٌده49410033674

حنٌن جهاد اسماعٌل ابو سنٌده50405955238

امنٌه جهاد اسماعٌل ابو سنٌده51407724632

اسماعٌل جهاد اسماعٌل ابو سنٌده52409353661

منى جهاد اسماعٌل ابو سنٌده53424004398

منى أحمد سالم ابو سلعه54410203103

منار عارؾ ابراهٌم ابو سلعه55412614653

نوال حسن دمحم شهوان56951845320

سامٌه شعبان ابراهٌم احمد57801838459

دمحم منار شحده الؽوران58410197826ً

نور الدٌن عبد هللا لاعود ابو مؽٌصٌب59700375173

ضٌاء الدٌن عبد هللا لاعود ابو مؽٌصٌب60413379314

نسرٌن فرٌد روبٌن للجه61912399326

تحسٌن صالح دمحم للجه62934868373

دمحم تحسٌن صالح للجه63421049040

اٌناس نظمً عبد الكرٌم الزنات64410059810ً

اسالم دمحم اسماعٌل انصٌو65919796870

عبد الكرٌم خلٌل سلمان66400677399

فداء علً ناٌؾ شبٌر67801184300

سعاد عبد الرحمن دمحم ابو حجر68910800960
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االء فاٌز ٌوسؾ ابو حجر69400160453

ألمى أحمد صالح شبٌر70434035184

إٌمان دمحم مدٌرس أبوعوكل71411092539

رسمٌة جمال موسى العماد72802357053

ؼنى جبر دمحم العماد73434034179

زٌنة جبر دمحم العماد74435832449

هبه عبد الحلٌم ٌونس دخان75800859753

كرٌم دمحم عبد الرحمن دخان76422609594

لٌان دمحم عبد الرحمن دخان77429639263

جواهر سلٌمان حماده ابو جري78802044958

دالً عدنان دمحم مدوخ79801517913

سهٌله دمحم دمحم ابو جاد80915548663

رؼد رٌاض محمود ابو جاد81408045342

هٌا رٌاض محمود ابو جاد82400910147

فاٌزة العبد الدماغ83945896470

حكمت علً ابو طٌر84952316628

صالح ابو عٌس85926706201ً

ٌاسر خلٌل ابو عٌس86910736537ً

مٌرفت سعٌد عطٌه اٌوب87701023772

نادٌة العبد عطٌة ابو كتٌفة88952146033

امٌره سعٌد لمان89700982397

جنا علً عبد هللا عاشور90450271283
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