
م

هدٌل أحمد عبٌد هللا خطاب1801203274

عواطف محمود ابراهٌم سمور2910806611

نائل أحمد جمال لشطه3435162615

كمال جمٌل احمد الهباش4935203752

عزٌزة سعٌد فتوح ظاهر5414606467

دمحم غٌث سالمه ابو غٌث6410655013

تحرٌر اكرم دمحم ابو غٌث7801907155

غٌث دمحم غٌث ابو غٌث8420568503

مهند دمحم غٌث ابو غٌث9421387085

رباح عبد الحً راشد ابو لبدة10929350171

سامٌة دمحم ناٌف ابو لبدة11918481060

اٌة رباح عبد الحً المطط12403249709ً

شام دمحم غٌث ابو غٌث13421847377

انتصار دمحم غٌث ابو غٌث14429798457

سهر تٌسٌر زكً النواجحه15926768797

لٌن دمحم غٌث ابو غٌث16435159306

منٌب زهر اسماعٌل أبو لص17922870217

عبد الرحمن دمحم عبد اللطٌف ابو حالوب18410524680

مصطفى علً دمحم جادهللا19910932318

تمام عبد الواحد أحمد جادهللا20910932326

نادٌه عارف خلٌل حرارة21914036066

رشا هٌثم عمر عبٌد22414621458

فادي عبد الكرٌم محمود زغبر23801963612

حامد عبد الهادي دمحم ابو سمره24410170310

غاده خمٌس ٌوسف ابو سمره25801110354

هادي حامد عبد الهادي ابو سمره26409516754

سلمى حامد عبد الهادي ابو سمره27424051548

حبٌبة حامد عبد الهادي ابو سمره28427436233

كرٌم حامد عبد الهادي ابو سمره29432486850

عائشه محمود حسن الطوٌل30413376989

شادي دمحم ابراهٌم الطوٌل31906516778

رامً شادي دمحم الطوٌل32420532038

بشار شادي دمحم الطوٌل33422617746

فاطمه حسن ابو دلن34954804142

دمحماسماعٌل لدٌح35800704132

دمحم حسٌن سالمه ابو زرله36962321162

ابراهٌم دمحم حسٌن ابو زرله37802493908

 عماد سمٌر دمحم عٌسى 38900497207

 رسمً عبد المادر دمحم عٌسى 39908655962

الباص االول



 صالح بدوي صالح الشناط 40908903727

 سهٌلة زهدي دمحم الشناط 41914964366

هناء صالح بدوي الشناط42804575397

عبدهللا منصور عطوه الطالع43906666375

 روان رمضان محمود ابو طٌر 44414756734

 امٌن دمحم محمود ابو طٌر 45801126004

 والء رمضان محمود ابو طٌر 46700190135

 وسٌم امٌن دمحم ابو طٌر 47434071692

عاطف سالم عبدهللا المرٌناوي48800714362

نفٌن تمٌم سلٌم المرٌناوي49903281004

اٌمان خلٌل راشد نصرهللا50937226298

سمر لصً الهباش51803807544

عاهد خالد دمحم أبو خوصة52804511798

سحر لطفً دمحم عبٌد53800383804

بالل عبد الرؤؤف شحاده54801158387

باسل ابراهٌم ابو راضوان55802328047

هشام دمحم عبد الهادي طبٌش56410065262

سمٌر عدنان حمد57700007040

رغده رٌاض عبد الدحدوح58410171441

مجد حماده اسعد الدحدوح59433162948

رٌماس حماده اسعد الدحدوح60431933886

سعاد دمحم محمود الغول61900264391

عبد السالم عارف ناٌف الغول62803737394

لٌنا عارف ناٌف الغول63403074024

نادٌه عارف ناٌف الغول64406150011

محمود عارف ناٌف الغول65409506391

حامد عبد شعبان كحٌل66906000641

امنة رجب احمد كحٌل67921080529

عبد الرحمن مصطفً الطوٌل 68410554141

دانٌه مصطفً الطوٌل 69803092022

رودٌنا نضال الطوٌل 70434763652

نضال سمٌر دمحم الطوٌل71801912585

عاٌشة حسٌن المرعان72411169360

هبة المرعان73400945150

عالء حسن تركً الفٌران74962417580ً

احسان جهاد احمد الخضري75803172618

دعاء أسامه أحمد عابد76803161934

أسامه أحمد دمحم عابد77911490365

كفاح دمحم علً سالم حجازي78917065203

إٌمان فائك جمٌل إبراهٌم79800565228

شام اٌمن خلٌل ابراهٌم80436847156

مٌسر أحمد حامد حرز 81918036088

حلمً فاروق حلمً حرز 82901448647
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فالٌرٌا اللهندرا كورتٌس اجنبي83

دمحم سامً خلٌل وشاح84801832460

ٌسري أحمد منصور النباهٌن85905506432

ٌوسف مطر اسماعٌل ابو جراد86953821840

حنان احمد سلٌم حنٌف87962242137

عبد الحكٌم بشٌر عبد الغفور88900967902

مٌادة شحادة89803048370

دانٌة شحادة90410673941

سجا فرج سالم ابو مندٌل91402964522

م

ٌوسف مجدي جمال مشتهى1803923119

بهاء دمحم وجٌه شعت2803138643

دمحم داود دمحم شحادة3403639644

عالء نبٌل محمود لبد4901451849

حمدي أحمد حمدان الجدي5803310978

دمحم حاتم حامد حمدان6402579007

بٌان سالم عبدهللا عاشور7403271034

علً عبد الرحمن علً ابو شاوٌش8400750170

دمحم عبد الرحمن علً ابو شاوٌش9410152268

دمحم فاٌز عوض المدهون10802538793

حمزه خلٌل أحمد ابو الطرابٌش11802836619

مهند نور الدٌن نعٌم الجرجاوي12402984710

حمودة دمحم دمحم ابو عوده13801425638

وسام عبدهللا محمود دروٌش14800580979

احمد باسل دروٌش 15427595020

بسمه باسل دروٌش16412276339

وسام أحمد عبد المادر عفانة17931648604

مٌادة سعد الدٌن عبدهللا عفانة18946671906

أحمد وسام أحمد عفانة19429093479

دمحم وسام أحمد عفانة20429959349

سعد الدٌن وسام أحمد عفانة21433345485

رمزي اسماعٌل محمود مصبح22403025828

هانً سامً سلمان لشطه23403062847

عبد الرحمن سلٌم عبد الرحمن المدلل24422240697

مروان حافظ حمد شراب25403044308

مصلح عبد الخالك مصلح الدرب26412278335ً

وسٌم أحمد علً دلول27400564407

اسماء عوض دمحم جمعة مبرون28906546429

الباص الثانً
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ناصر كمال عبد الحمٌد عبد الموجود29412316572

زٌنة تامر فتحً مبرون30432065126

وفاء عطا موسً الزعانٌن31800677387

وائل ٌحً موسً الزعانٌن32701048894

سالً فاٌز سعٌد صرصور33804572931

تاال تامر زٌاد العبٌط34432179141

عبدربه عبدالرحمن عبدالمطلب فٌاض35700287303

نجوى روبٌن ابراهٌم الجدي36946375144

علٌاء أحمد حمدان الدردساوي37800831695

دٌب علً دٌب ابو زٌنة38953334927

احمد طالل رجب مرتج39801239955ً

ٌوسف ابراهٌم ٌوسف االشمر40803643717

رحاب دمحم الغلٌان41924441017

عماد اشرف الغلبان42407008804

دمحم عبد العزٌر عوض43923782783

حنان دمحم عوض44802307181

زهرة اشرف الغلبان45421100991

شهد اشرف الغلبان46426116158

زاهر موسى أحمد حمدان47940209331

معتز زاهر موسى حمدان48804325553

وجدان ابراهٌم عٌد رمٌالت49410529887

سوسن ابراهٌم عٌد رمٌالت50410529879

دمحم نبٌل شاهٌن51400772166

فتحً سمٌح فارس ابو لمر52906273230

دمحم فتحً سمٌح ابو لمر53400125233

رحاب علً سلٌمان المدس54800330508ً

رأفت مازن خمٌس فارس55802367888

سعدي رجب المصاص56964853048

زكٌة حرب محمود عبدو57410665806

عمر هانً عبدو58434098455

ندٌن هانً عبدو59435995378

أحمد نبٌل دمحم الخواجه60410138242

نبٌل دمحم نبٌل الخواجه61415378009

دمحم نبٌل دمحم الخواجه62410138218

احمد ماهر جودة63411100035

اٌه ماهر دمحم حرب جودة64411100050

مها فارس دمحم صهٌون65900338179

محمود حسن عبد الفتاح ابو بكر66950873596

اكرام عطا السٌد عابدٌن67947092243

مً اسماعٌل سلٌم عابدٌن68412313199

دمحم هانً دمحم عبدو69432229235

رفعت رفٌك سعٌد العرعٌر70903543122
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هٌام حلمً المصري71901246256

علً احمد المصري72933910598

بكر هاشم الزٌبك73922086244

خمٌس سلٌمان خمٌس ابو حصٌره74907904544

عائشه شحده منصور75918424433

عبٌر ابو السعود76802321067

مادلٌن اٌاد الخواجه77802186783

احمد سلٌمان عطٌة ابو خضرة78802916825

صباح أحمد عزب الصوف79918761388ً

منال زٌاد حمدي عزام80931549836

اسماء حمدان عبدهللا الصوف81410956817ً

زٌاد معٌن احمد عزام82413127119

ابرهٌم معٌن احمد عزام83452282502

هٌا دمحم مصطفى ممداد84804565463

مهى رفٌك عبد الحلٌم مبدي85411077910

عبله ٌوسف حسٌن مبدي86411260946

أحمد رفٌك عبد الحلٌم مبدي87411261316

هٌام خٌر هللا العاٌدي ابو ٌوسف88412621088

رٌم علً أحمد الغرام89410084156

االء صالح دمحم برٌكه90410577969

م

رنا زكرٌا عبد الحً المٌشاوي1410609853

االء زكرٌا عبد الحً المٌشاوي2400740254

محمود معتز محمود السما3701019929

شادي دمحم سالم االزعر4400929824

ٌاسمٌنى دمحم الدباس5700451222

دمحم شادي الشاعر6412280265

دنٌا دمحم عبد الحمٌد البغدادي7414606491

دمحم صبٌح دمحم ابو عمرة8975338039

اٌمان سلٌمان محمود ابو عمرة9949822829

نعمه دمحم صبٌح ابو عمرة10411038953

مرٌم دمحم صبٌح ابو عمرة11411038961

امل دمحم صبٌح ابو عمرة12411038979

احمد دمحم صبٌح ابو عمرة13409412566

علً دمحم صبٌح ابو عمرة14425864709

حسن دمحم صبٌح ابو عمرة15415386465

سامً ابراهٌم أحمد جندٌة16410301550

رسمً حسن حسٌن المرا17801234246

رمزي رسمً حسن المرا18403721632

عبد الرحمن دمحم ابونحله19700065493

الباص الثالث



عطاف طلب ضاهر20961240744

دمحم دٌب علً بركات21923261846

طلعت بركات22900874272

ادهم باسم جودت فارس23402955405

عبد ربه عٌد حسن ابو جامع24701037152

دمحم حمدان حبٌب25410055784

انتصار اشرف حمدان ابو مر26800755035

مدحت عبد العزٌز فراج ابو مر27800742884

أحمد مدحت عبد العزٌز ابو مر28429066095

أشرف مدحت عبد العزٌز ابو مر29431661743

عبد هللا فؤاد ابو دٌة30802922476

رامً علً لداس31901515601

اولٌنا بترٌفنا جٌرٌجوري الخور32700170426

سارة عماد عٌد الخور33435111992

فاطمة عماد الخور34412346066

عٌد عما الخور35426240826

جبرٌال فلورٌا الكسندرو سلطان36411970122

فوزي دمحم عطا فوزي السلطان37410586523

موسى دمحم ابولحٌه38804557965

وصفً محمود كشكو39412389124

سمر عبد المادر العاٌدي40800668527

دمحم سعٌد العاٌدي41410919120

اسامه دمحم حسن عابد42412414062

ناصر دمحم سلمان عٌاد43954885364

اٌمان عدنان مسلم الطوٌل44701022741

دمحم هاشم وسام شرٌف حوارنه45701023731

نور وسام شرٌف حوارنة46701022758

رٌنا كنتٌلل دٌا الدوس47701044562

بٌسان جعفر خمٌس شعت48700318108

انعام دمحم خلٌل كحٌل49918166372

عطاف محمود دمحم ابوعٌادة50957390156

فرح عٌد عطٌه ابوعٌادة51408400372

جنى عٌد عطٌه ابوعٌادة52429413917

دمحم سالم سلٌمان عمران53933784001

مرام ولٌد خلٌل ابو دراز54801150194

هناء صمر اسماعٌل لندٌل55938986007

زاهره صمر اسماعٌل لندٌل56953834413

جهاد كمال دمحم ابو عمر57802138149

خالد دمحم عبد المادر حمد58410317127

نفٌن فتحً جبر ابو ستٌته59900684572

عائده صبحً دمحم الشرفا60903990810

عصام عادل صبحً الشرفا61801774654
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عفاف صبحً دمحم الشرفا62940925357

اٌاد سعد عٌسى مٌط63926685710

مها فوزي شعبان مٌط64907450241

روضة دمحم عبد الرحمن الدرٌمل65412353914ً

احمد شحتة سلمان الدرٌمل66941378044ً

صابرٌن فؤاد عرفات الغرباوي67800700585

كرٌم عبد هللا سلٌمان الغرباوي68413081423

دمحم عبد هللا سلٌمان الغرباوي69432292712

فضل هللا احمد دمحم الفرا70411756851

بالل شعبان دمحم اسلٌم71800357410

أٌمان سعد محمود المصري 72930046214

أٌمن دمحم أحمد الكوم73910329960ً

ابتسام اسماعٌل دمحم الكوم74936559426ً

نور الدٌن جبر محمود ابو نعمة75900487828

نصار محمود سلٌم بدح76935110320

جود أٌمن دمحم الكوم77427601182ً

فؤاد دمحم مصطفى حرارة78907842173

عدنان اسماعٌل مصطفى ابو وطفه79906222484

محمود عمر حلس 80801428442

كرٌمه عموري81701043317

لٌان حلس82452282486

ولٌد حجاج سلٌمان سالم83413376807

فارس صالح صٌام 84400052320

امٌة كمال سلمان سمور 85803583962

دمحم اشتٌوي سعد الغفري86922497219

اسامه ابو هجرس87926738691

كمال حسن سلٌم البطش88921415246

سماهر كمال حسن البطش89800438988

90

م

صبحٌة محمود دمحم المدهون1910155720

موسى سالمه حامد دمحم2929463107

ناهض رمضان خالد المبحوح3900644915

هناء ٌوسف أحمد ابو شرخ4905204673

دمحم نبٌل دمحم ابو شرخ5431521202

رغد نبٌل دمحم ابو شرخ6433286630

دمحم سمحان دمحم المهوج7700102635ً

علً أحمد دمحم ضهٌر8904336534

جمال دمحم سلٌمان مصبح9918238130

الباص الرابع
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فاتن حسن دمحم مصبح10951475862

سعاد رمضان شعبان هتهت11921421558

اكرم دمحم دمحم ابو دراز12904137635

وفاء احمد دمحم ابو دراز13700247141

منى عبدهللا صالح دراج14924345838ً

موسى عبد هللا موسى دراج15919206946ً

زٌنب علً حسٌن المغٌر16410200356

سماح دمحم سلٌم الٌعموب17905200739ً

حسٌن سالم حسٌن الشربٌن18410048557ً

سحر بسام موسى دٌاب19931697114

فادي بسام موسى دٌاب20801152638

رافت خلٌل ابراهٌم ابو شاوٌش 21957326598

هند اسماعٌل ابراهٌم  ابو شاوٌش 22700203953

عهد رافت خلٌل  ابو شاوٌش23412404824

عمر رافت خلٌل  ابو شاوٌش24412404816

مهدي رافت خلٌل ابو شاوٌش25452197312

امٌرة رافت خلٌل ابو شاوٌش26412386146

نور رافت خلٌل ابو شاوٌش27429290968

اٌات رافت خلٌل ابو شاوٌش28425795259

مرام رافت خلٌل ابو شاوٌش29432422285

والء عائل عبد الفتاح مبارن30801561648

حنان ابراهٌم عبد الناصر دٌاب31420411530

هشام حسن ابو معٌلك 32969901423

مرٌم سعٌد عبد المجٌد ابو معٌلك33969971423

رٌاض خلٌل حسٌن ابو نصٌره34700245905

نعٌم صبري عبدهللا حماد35410952469

انس دمحم فضل النجار36432077444

مٌس دمحم فضل النجار37434530200

سعده عٌسى دمحم حماد38965922776

ٌاسمٌن صبري عبدهللا حماد39410078547

رٌم صبري عبد هللا حماد40410571368

روان صبري عبدهللا حماد41410952451

فاطمة حسن عكٌلة42911290294

رمضان حسن الرٌس43936135334

حارس رمضان الرٌس44900924770

ختام حسن عل45801432055ً

امنه عبد الرحمن عل46920936739ً

رنده خلٌل دمحم احمد47800529059

كرٌم سامً عبود احمد48413063918

حسٌن دمحم حسٌن ابو ركبه49700158579

والء جمال عبد ربه 50801789660

احمد دمحم عبد ربه 51800523219



دمحم فرج عبد ربه 52408522142

فاٌمه دمحم صمر 53410154470

ماجد ابراهٌم دمحم كعبر54917359101

دمحم اٌاد عبد الكرٌم ابو سلطان55425904430

حسام اٌاد عبد الكرٌم ابو سلطان56420414336

امل غازي ابو طعٌمة57700282452

احمد عبد الخالك ابو طعٌمة58700257744

امونه موسى عبد هللا ابو طعٌمة59700257751

ماهر ابو الخٌر60700325751

عزٌزة عبد الرازق دمحم الغلبان61411050313

ماجد عاطف دمحم الغلبان62411006760

معتوق موسى محمود المطوق63935207647

هانم العبد عٌسى المطوق64910738384

محموده عربً المجاٌده65916952450

سماح محمود المجاٌده 66701043556

لٌدٌا فاٌك دمحم النجار67700108889

دمحم فضل أحمد النجار68900991449

اٌمن دمحم فضل النجار69424425353

دٌنا دمحم فضل النجار70429214331

هٌلٌن دمحم فضل النجار71429740889

صالح خلٌل ابو طعٌمة72802418921

فاطمة دمحم رضوان ابو طعٌمة73913616264

اسراء حسام حسن صبٌح74803474816

وفاء أحمد راغب صبٌح75960895332

مجد محمود دمحم الجملة76803764893

رانٌا ماجد عبٌد77905507810

امٌره طافش حمد ضهٌر78400980595

ٌسرى عبد دمحم ابو عوده79930921671

هدى عبد هللا منصور ابو لٌنص80907900609

فرٌدة خمٌس دمحم برٌكه81938751252

مٌسر اسماعٌل حسن مطر82913761920

الهام صالح دمحم برٌكه83412240541

حنٌن عبد الفتاح دمحم دمحم84803417989

منال ابراهٌم حسٌن العجوري85804450831

ابتسام تٌسٌر دمحم عزام86802930263

جهاد بسام دٌب البدرساوي87802311696

عمر أحمد العبد ابوالعمرٌن88918197492

مٌساء عمر أحمد موسى89400925947

سمٌره راشد سعد الدٌن الزعٌم90927870766



م

سهام دمحم حمدان ممداد1921371431

مرٌم دمحم عبد الرحمن ممداد2800689655

افنان أحمد اسماعٌل البحٌص3802680884ً

هدى عادل سلٌمان الشٌخ عٌد4412294944

عبد الفتاح محمود عبد الفتاح الحلب5976555961ً

هدى عبد العزٌز سالم البس6917000663

اسالم نبٌل ابراهٌم البس7802290007

دمحم عبد الناصر سالم ابو عمره8434400628

سمٌه دمحم سلٌم أبوعمرة9801386004

تغرٌد اسالم حسن شعت10452097488

تحرٌر ابراهٌم دمحم شعت11802058529

همام محمود خالد العجرم12802071662ً

ساره محمود خالد العجرم13412303885ً

سوسن محمود خالد العجرم14803623446ً

سندس محمود خالد العجرم15411089097ً

سناء دمحم حسن العجرم16960212744ً

نرمٌن محمود خالد العجرم17412478232ً

سمٌره دمحم ابراهٌم السلول18933787194

نعٌمه دمحم عبد المعطً اسلٌم19802255083

نادٌه سعد عبد الرؤوف اسلٌم20916320377

لٌنا دمحم داود ابو لبن21803028299

سلٌمان دمحم حسٌن الشٌخ عٌد22701046666

اٌه اكرم محمود زلوت23435245022

احمد اكرم محمود زلوت24452085756

اسالم سلٌم خلٌل زلوت25803016641

دنٌا مدحت خالد حبٌب26433941986

رحمه دمحم سلٌم حبٌب27802465690

دانه مدحت خالد حبٌب28431535210

دمحم مدحت خالد حبٌب29435891056

ودٌع مدحت خالد حبٌب30429571771

االء جمال سعٌد أبو ثرٌا31803031277

جوان دمحم بشٌر أٌمن أبو ثرٌا32434606372

اسٌل ٌوسف عبد المادر عمرو33400202578

سونٌا عاطف خمٌس المهوج34908958580ً

اسالم زهٌر عبد ربه ٌونس35803160258

وفاء احمد دمحم مسامح36803070820

مالن دمحم محمود مسامح37430174599

ملن دمحم محمود مسامح38433475720

جهاد علً حسٌن محمود39410599070

اٌة علً محمود40410599013

محمود هاشم اسماعٌل عفانه41803401439

الباص الخامس



شٌماء مصطفً الصواف42434766366

حمدان ٌحٌى مبرون الفرا43934318247

سجا طلعت علٌان شاهٌن44401681689

ندٌم شوكت فضل الحسٌن45700190663ً

فاطمة جابر أحمد سدر46801995010

دمحم معتصم ٌوسف دوحان47802907253

سمٌر علً جودة48970000337

لٌلى حمدان جودة49900491374

جولً روي كلرنس وٌب بولمان50701017618

منٌه ٌوسف حسن الممادمه51802166132

ابراهٌم احمد لشطه52410117774

أحمد مصطفى دمحم عرام53410005110

احمد صالح سٌف54905330544

عاشور صالح عاشور دغمش55800248502

دمحم صالح عاشور دغمش56903117125

فهمً دٌب دغمش57913190401

اعتماد عبد الجواد حافظ السما58973565146

هٌفاء السما59960255594

نادٌه السما60800274367

عالء أحمد فارس جحا61800053936

دمحم بشٌر ٌوسف الغالٌٌن62700171044ً

وسام رزق عٌسى ابو عوده63801098849

فرح عزٌز حسن ابو عوده64434462396

دٌنا عزٌز حسن ابو عوده65407752385

هٌثم عزٌز حسن ابو عوده66422541623

دالٌا عزٌز ابو عودة67421865320

لٌالً عزٌز ابو عودة68429248271

عماد حسٌن ابو اللبن69912279999

هدي مصطفً احمد ابو اللبن70943559443

رامً رزق خالد علٌوة71801220864

شٌماء ولٌد دمحم موسى72804549459

دمحم سلٌم سلمان السكن73930963137ً

ماجده سلٌمان السكن74903151439ً

دمحم معٌن العبد جحا75802672543

مٌساء عماد دمحم جحا76411171143

مؤمنه دمحم معٌن جحا77452282411

عزٌة سلٌمان عبد المادر عوض78911996668

جمٌلة علً خلٌل النجار79963527924

سلمً عبد الكرٌم سلٌم النجار80963527916

نعمة خضر سعٌد أبو دٌة 81921140281

عودة أٌوب عبد الهادي عودة 82995234515

رحاب فاٌز حامد صالح 83928625334

http://moi.gov.ps/admin/EService/IDDetailsNew.aspx?k=1&C=0&ID=.434766366
http://moi.gov.ps/admin/Default.aspx?i=210&page=401&tickt=483754
http://moi.gov.ps/admin/Default.aspx?i=210&page=401&tickt=486375
http://moi.gov.ps/admin/Default.aspx?i=210&page=401&tickt=486375
http://moi.gov.ps/admin/Default.aspx?i=210&page=401&tickt=473535
http://moi.gov.ps/admin/EService/IdDetailsNew.aspx?k=2&Id=.960255594
http://moi.gov.ps/admin/EService/IdDetailsNew.aspx?k=2&Id=.960255594
http://moi.gov.ps/admin/EService/IdDetailsNew.aspx?k=2&Id=.800274367
http://moi.gov.ps/admin/EService/IdDetailsNew.aspx?k=2&Id=.800274367


دٌنا أحمد حسنً صالح 84802487207

ٌوسف أحمد حسنً صالح 85422444950

علٌان سالم على خطاب86929597656

امال فهمً دمحم خطاب87931681407

معتصم علٌان سالم خطاب88400505558

جواد دٌب ربٌع بوزو89921367389

حسام مازن فهٌم سابا90403252547

م

حمدي غازي حمدي بسٌسو1907490544

دٌما السٌد اسماعٌل فلفل2431653617

السٌد اسماعٌل سعٌد فلفل3971353933

أحمد نصر دمحم الحمارنه4803092048

عمر نصر دمحم الحمارنه5803092055

ثروت رٌاض دمحم الحمارنه6801444217

رشا نصر الحمارنة7801578196

دمحم خلٌل دمحم ابو هاشم8928625151

والء دمحم محمود محسن9957463136

سمر غازي عطاٌا محسن10412274425

دمحم والء دمحم محسن11409830312

اٌهاب والء دمحم محسن12422570978

ٌوسف والء دمحم محسن13426309845

احمد والء دمحم محسن14412256935

عبد الغنً أحمد إسماعٌل ٌاسٌن15900318486

إٌمان عبد الغنً أحمد ٌاسٌن16421851817

رامً جمال جبر عبٌد17926652637

نضال جمال جبر عبٌد18405788092

خالد جمعة محمود كرت19410574917

نسائم غسان دمحم كرت20403012230

صبحٌة إسماعٌل فرحات21936580174

طالل علٌان عبٌد فرحات22916386626

عماد دمحم ٌوسف الشبخ خلٌل23925715666

الٌن عماد دمحم الشٌخ خلٌل24433974854

أحمد خلٌل حسن الرمالوي25921975397

كرمان مصطفى إبراهٌم الرمالوي26900280611

ضٌاء الدٌن إبراهٌم حماد27973236961

أشرف دمحم نصار أبو عمرة28800605685

سماح السٌد الدعالٌس29701034480

حنان دمحم سالمة مسلم30801038498

الباص السادس



عبدهللا أدٌب دٌب الدعالٌس31803304096

آمنة عبد العزٌز عبدهللا الدعالٌس32917545345

اسماعٌل دمحم اسماعٌل ابو الحصٌن33410040430

هدٌل حماد محمود ابو الحصٌن34411907926

اسالم اسماعٌل دمحم ابو الحصٌن35404646176

ادٌان اسماعٌل دمحم ابو الحصٌن36407963941

شهد اسماعٌل دمحم ابو الحصٌن37424023356

عمار اسماعٌل دمحم ابو الحصٌن38414681122

سعٌد دمحم ابراهٌم البرع39916805708ً

زٌاد دمحم ابراهٌم البرعً 40916805773

دمحم زٌاد دمحم البرع41400861373ً

سالم علً حسٌن عرفات42801174202

فاطمه أحمد خلٌل عرفات43930063045

االء مصطفى ربحً ٌحٌى44422711846

رنٌن مصطفى ربحً ٌحٌى45407355734

نبٌل ربحً عبد الفتح ٌحٌى46903222842

سماح سعٌد دمحم اصرف47900998444

صابرٌن سالم جمعه فروانه48906735162

دمحم عبد الرؤوف سلٌم فروانه49700431729

سلسبٌل دمحم عبد الرؤوف فروانه50414761247

سالفة دمحم عبد الرؤوف فروانه51429070840

سٌرٌن دمحم عبد الرؤوف فروانه52452289960

سالً دمحم عبد الرؤوف فروانه53434644290

دالٌا حسٌن محمود ابو شماله54700488497

رغد عصام عبد المادر ابو شماله55412234601

وعد عصام عبد المادر ابو شماله56412269169

ٌوسف عصام عبد المادر ابو شماله57413136995

ٌزن عصام عبد المادر ابو شماله58413137001

لٌان عصام عبد المادر ابو شماله59413137019

محمود عبد هللا شاهٌن60906696497

هبه هندي حجازي شاهٌن61411264591

سما محمود عبدهللا شاهٌن62424415370

هٌا محمود عبدهللا شاهٌن63425881372

طارق محمود عبدهللا شاهٌن64432206563

عبدهللا محمود عبدهللا شاهٌن65434366993

فضل حسن محمود عابد66919790477

اسالم رمضان عابد67412617615

اسٌل فضل حسن عابد68403778947

عائد فضل عابد69405776097

عبد هللا فضل عابد70408663110

خلٌل ولٌد ابو دراز71411051840

خالد صالح حسونة72920015138



رشٌدة دمحم حسونة73411925282

لٌلً سلٌمان جمٌل الرش74700178874

سلمان حسٌن سالم الرش75900659368

امٌره سلمان حسٌن الرش76412502304

بسمله سلمان حسٌن الرش77412502312

امٌر سلمان حسٌن الرش78414601914

بٌسان سلمان حسٌن الرش79414685529

شادٌه عبد الهادي عثمان ابو طبٌخ80961103488

حنٌن جواد دٌب عبدالعال81400566022

وفاء دٌب ربٌع عفانة82921367363

آالء نور الدٌن حسن ابو دٌه83803089861

ٌسرى دمحم علً ابو دٌه84912197324

فضٌه سلمان عٌد الترابٌن85801108762

عبد السالم أحمد علً التوم86900675257

روان نزار حمزه محارب87402174973

رؤوفه عبد الرحمن عبد الرحمن البٌوم88939340774ً

فرحه عٌد محمود سالم89906697289

اسماعٌل رباح ٌوسف ابو عصر90910798586

اسراء دمحم محمود االشمر91804082030

م

عطاف خلٌل ارلٌك 1410134639

هدى وائل ارلٌك2410134654

كرٌم وائل ارلٌك3406034561

وائل ارلٌك 4410038301

عونً حسن العبد ابو شرخ5900215377

منى بشٌر دمحم ابو شرخ6908975113

امل عونً حسن ابو شرخ7405833120

ادهم عونً حسن ابو شرخ8415385020

شادي عونً حسن ابو شرخ9415385004

دمحم عونً حسن ابو شرخ10432273928

النا دمحم احمد اللوح11434405585

بثٌنة دمحم ابراهٌم اللوح12900949652

امٌر دمحم احمد اللوح13434794731

شاتٌال سالم شحده عمر14926738261

رشا عماد ربٌع عمر15409482528

فادي عماد ربٌع عمر16424064707

حال عماد ربٌع عمر17426388674

دمحم عماد ربٌع عمر18429503873

دعاء جمال ابو ندي19402047609

الباص السابع



هند صبحً هاشم ابو ندى20700363237

سالم جمال الدٌن حسٌن ابو ندى21435774559

أحمد فرهود نمر التمٌم22411070931ً

موسى دمحم البلبٌس23932659931ً

ٌاسر موسى دمحم البلبٌس24404181612ً

منى جمعه حسن الحواجري25800267288

مٌالد دمحم حماد الحواجري26421887134

دمحم دمحم حماد الحواجري27429028467

خالد دمحم حماد الحواجري28431546415

عونً سعٌد مصطفى لنٌطه29928000660

امال كامل دمحم شاهٌن30931681894

ايه فؤاد شاكر شاهين31404526972

دمحم فهمً ٌوسف سكٌن32700182314

دمحم  عبد الهادي جابر عبد هللا33411070196

جواهر أحمد حسنً سكٌن34917575235

رٌما زكرٌا ابراهٌم سكٌن35900575234

معاذ عزمي ابو رفعة36801284415

أحمد صالح ابراهٌم ابومسلم37801455106

أحمد دمحم دروٌش الشرٌف38400033023

اسماعٌل عبد الغنً السباح39803875681

هانً دمحم ربحً ربٌح40400651576ً

دمحم ربحً عبد الفتاح ٌح41903222859ًٌ

هالة دمحم ربحً ٌح42403084965ًٌ

هند دمحم ٌح43408406726ًٌ

هاشم دمحم ٌح44421849084ًٌ

شعبان حسٌن محمود عٌاد45919483164

عبير علي ابو معيلق46410097570

مريم فايز ابو معيلق47969070333

ناجٌه فخري ابراهٌم شاهٌن48945570158

رناد دمحم ابراهٌم شاهٌن49410953772

نسرٌن خلٌل عبد الرحمن الوادٌه 50935246900

صالح اٌمن صالح الوادٌه 51412359010

عبد الرحمن اٌمن صالح الوادٌه52412359002

حال اٌمن صالح الوادٌه 53412361941

زٌد اٌمن صالح وادٌه54414623579

رشاد كامل دمحم عطا هللا55700284375

روان حمدي عبد الفتاح عطا هللا56803458132

عمار رشاد كامل عطا هللا57433724440

عمر السوٌرك58411175300ً

دمحم أحمد دمحم ابو شرٌعه59901251546

دٌب ٌونس دمحم الغول60915930663

عمر دٌب ٌونس الغول 61903487643



دٌب عمر دٌب الغول 62407840602

خلود دٌب ٌونس الغول63800450405

فتح علً احمد ابو طٌر64410949747

غالٌه محمود سلمان ابو طٌر65900869173

علً فتح علً ابوطٌر66403725724

سٌد أحمد فتح علً ابو طٌر67409117363

لطفً فتح علً ابو طٌر68421339276

احالم فتح علً ابو طٌر69427557871

دمحم فتح علً ابو طٌر70429746233

تهانً صالح سالم لشطة71901640698

اٌمان حمدان حمد لشطة72408866234

ٌحٌى حمدان حمد لشطة73422599183

جنه حمدان حمد لشطة74426096418

لٌان حمدان حمد لشطة75432118941

محمود بكر ٌونس76901657239

انشراح حامد دمحم رستم77923770473

السٌد صالح الدٌن السٌد رستم78405134958

فاطمة صالح الدٌن السٌد رستم79408983732

كفاح عائد عبد المادر البشٌتً الشاعر80402159644

مالن جمال الدٌن ابو ندي81412338816

عٌسً جمال الدٌن ابو ندي82429494248

سنا جمال الدٌن حسٌن ابو ندي83424583433

اسالم سالم عوده سالم84413085721

مٌسون دمحم عبد الرحمن البٌوم85802718494ً

هدٌل فتحً مصطفى حموده86402973978

حنٌن خلٌل أحمد الصوف87400657276ً

اٌمان سالم عوده سالم88413085739

صباح أحمد عبدهللا الصوف89902772003ً

سحر دمحم عبد الرحمن ابو شرخ90410562607

فاٌزه داود محمود الرٌف91921830162ً

م

ٌاسر دمحم لوز 1411762693

نفٌن نبٌل  عمر2801799636

رنا دمحم حسان الطالع 3412620353

مٌسرة مجدي ابراهٌم الطالع 4424558823

ٌزن مجدي ابراهٌم الطالع5432273621

اسماء سفٌان اسعد ابو غال6413330598ً

نضال خلٌل ابراهٌم موسى7933782666

شهندة شوكت دمحم عٌسى موسى8700232044

مهند نضال خلٌل موسى9412288730

الباص الثامن



جنى نضال خلٌل موسى10412288060

دمحم نضال خلٌل موسى11422597070

لجٌن نضال خلٌل موسى12430095430

فاطمة احمد عبد هللا االطرش13922882154

خالد دمحم عبد هللا االطرش14928370451

محمود زكً محمود العٌله15903489698

مها ٌوسف محمود العٌله16800329484

زكً محمود زكً العٌله17421744913

انس محمود زكً العٌله18429394265

ٌزن محمود زكً العٌله19434602694

نسرٌن عبد المجٌد ناٌف زمو20985194158

ابراهٌم عارف ابو سلعه21410203111

فادي عارف ابو سلعه22403692528

امانً عارف ابو سلعه23404743833

مٌاده عارف ابو سلعه24407683788

دمحم عارف ابو سلعه25408959484

ندي عارف ابو سلعه26412361180

دمحم زكً الجعفري27803408392

نارٌمان دمحم الجعفري28410103063

ادم دمحم زكً الجعفري29435857099

نداء حسن موسى ابو نجا30800275059

زٌنه اسماعٌل ابراهٌم ابو نجا31923885867

اروى عبد الرحٌم عبد الرؤوف عبد هللا 32972972814

والء اشرف خلٌل ابو عبدو 33412392144

نور اشرف خلٌل ابو عبدو 34412392151

جود اشرف خلٌل ابو عبده35412437790

سفٌان دمحم عبد هللا المفت368044288994ً

حمدهللا راشد أحمد سوٌدان37906081211

رئٌسة حسنً موسى سوٌدان38906081229

اوسم سعٌد العكلون39900188129

رنا عبد الكرٌم العكلون40901656793

شادي اوسم سعيد العكلوك41405197617

يسرى اوسم سعيد العكلوك42406145847

دمحم وسم سعٌد العكلون43408068708

عبٌدة اوسم سعٌد العكلون44424603686

بتول اوسم سعٌد العكلون45424603660

عالء الدٌن دمحم عبد الرحمن شوال46972067771ً

نادٌة حافظ ٌوسف شوال47932666340ً

احمد عالء الدٌن دمحم شوال48408877306ً

أٌمن محمود خمٌس المٌناوي49965708522

نوال خالد زاٌد المٌناوي50901435909

محمود أٌمن محمود المٌناوي51404744377



غدٌر أٌمن محمود المٌناوي52421119892

مصطفى أٌمن محمود المٌناوي53429271885

نجوي سلمان عبد هللا الغندور54912280278

دمحم محمود دوابه55946678687

بثٌنه شعبان اسماعٌل الجعب56914346986

سماهر غازي مرزوق ابو رٌدة57905388286

صابرٌن غازي مرزوق ابو رٌدة58900641325

نجاح دمحم عامر الكرد59413389206

خلٌل عبد الغفور ٌوسف دمحم الكرد60413128695

جمال محمود كاٌد الغول61912840345

دمحم نادر حسن الحج احمد62803724962

سمٌح منٌر خلٌل المسالت63903543510ً

احالم ٌوسف موسى ابو اسد64412496358

عبد الحمٌد عبد الكرٌم حسن ابو اسد65929458586

مرٌم عبد الحمٌد ابو اسد66432366227

دمحم عبد عبد الكرٌم ابو اسد67434350427

اسماعٌل عبد الحمٌد عبد الكرٌم ابو اسد68433072667

تهانً أحمد زعرب الصفدي69916953292

زكً حسٌن ابراهٌم الصفدي70941389793

امن زكً حسٌن الصفدي71406018507

اٌه زكً حسٌن الصفدي72407781434

احمد زكً حسٌن الصفدي73421055070

أٌهم زكً حسٌن الصفدي74427593652

عٌسى أحمد زعرب زعرب75800615924

االء ابراهٌم حسان نصار76400975926

عالء ادٌب كامل عكٌلة77410039630

عبد الرحمن ابراهٌم عبد الجلٌل راضوان78410602452

لٌنة ٌحًٌ العلول79411091770

صبحٌة دمحم غٌث لدٌح80955031679

رندة فتحً ابراهٌم سٌسالم81410613913

نارٌمان حٌدر خلٌل الرٌف82802017418ً

ارٌج أحمد فاٌز الرخاوي83801442039

اٌناس رمضان دمحم ابو الجبٌن84801103102

تحسٌن شرٌف علً الفران85927020131

توفٌك احمد شفٌك الضبه86430087452

نجاح ندى حسان الفران87935947879

جودي احمد شفٌك الضبه88434782413

ردٌنه تحسٌن شرٌف الفران89803527233

90

الباص التاسعم



مازن عبد هللا موسى شاهٌن1963440748

رٌناد غازي حسٌن شاهٌن2901377127

والء مازن عبد هللا شاهٌن3401084942

ماجدة محمود ٌوسف زعرب4917230567

عمر عودة دمحم زعرب5929460913

هداٌة خلٌل ضهٌر6700426844

حال لؤي ضهٌر7425790482

ندي لؤي ضهٌر8429283161

سٌف لؤي ضهٌر9414681247

ادم ماجد عطٌة ابو حشٌش104229562309

فادي ولٌد جمعة شعت11800790404

ٌاسر عرفات دمحم غنٌم12900599523

سفٌان دمحم المفت13804428894ً

سماح عطا أحمد عكاشه14938157500

دمحم خلٌل خلٌل راض15803682491ً

مصباح عبد السالم ٌوسف داود16922580543

دمحم سعٌد اسماعٌل الدحبور17900516642

بسمه دمحم الحوٌط18701033144ً

سامر رامً الحوٌط19452282577ً

جٌهان فاٌك دمحم الخضري20903620136

منار حازم عطٌه الخضري21406119933

منه هللا حازم عطٌه الخضري22408027100

دمحم حازم عطٌه الخضري23424076677

انور سامً المصري24803823442

سالفا امٌن سالم المصري25429292170

سامً امٌن سالم المصري26432018950

كارٌنا امٌن سالم المصري27434779971

دمحم عبد الفتاح دمحم الكردي28427427604

عبد الفتاح الكردي29413051541

حمدان راٌك حمٌد المصري30700247919

عبٌر سالمة عبد الكرٌم ابو عٌد31801011172

عادل محمود فارس دمحم فارس32973161565

لٌنة محمود فارس33967748872

معتزفوزي دمحم مصلح34700068315

دعاء سٌهل محمود كوكوداغ35801876004

معراج عبد االحد كوكوداغ36452284037

مرجان عبد االحد كوكوداغ37452284011

مهجٌن عبد االحد كوكوداغ38452284029

رشا عبد الفتاح أحمد العبادي39801002924

دمحم ولٌد غازي دمحم الجردل40958766131ً

كوثر ٌوسف سلٌم الجردل41942056169ً

نبٌل سلٌم نصرهللا االخرس42934820598



انعام نعمان منصور زوٌد43960850352

زٌنب دمحم ولٌد غازي الجردل44801915307ً

جٌهان سمٌر رأفت االخرس45900766940

امنه صالح كامل زوٌد46410610042

ناٌفه نمر فرحات زوٌد47902876077

رنا نبٌل سلٌم االخرس48400982609

حمدي عبد الفتاح محمود رمضان49917800765

سحر عبدهللا دمحم ممداد50900218140

نهى سالم ٌاسٌن رمضان51900809849

الرا نبٌل سلٌم االخرس52433761848

صفاء عبدهللا دمحم ممداد53802502625

اٌات حمدي عبد الفتاح رمضان54401983283

امنه عبدهللا اسماعٌل حبوب55970016069

زهٌر عبد الرحمن مصطفى العماد56939311353

صالح اجرٌد مرزق ابو حلٌب57910348663

اسماء خمٌس مصباح العماد58916951924

ٌوسف زهٌر عبد الرحمن العماد59431347996

عبٌر صالح اجرٌد ابو حلٌب60802042150

فٌاز زوٌد دمحم جندٌة61922712997

عٌسى عبد الرحمن مصطفى الرنتٌس62936390392ً

انتصار خلٌل عبد الرحمن الرنتٌس63900862525ً

االء فٌاز زوٌد جندٌة64803678325

دعاء زهٌر عبد الرحمن العماد65400702098

ابراهٌم سلٌم نصر هللا االخرس66411172943

روحٌه احمد علً االخرس67411067911

عبٌر عٌسى عبد الرحمن الرنتٌس68401984158ً

غاده محمود سالمه الشاعر69804490605

فارس حامد محمود الغوله70912271756

عبد الكرٌم عبد الهادي عبد الكرٌم مسعود71802970590

امتثال ابراهٌم دمحم حجازي72800717621

حنٌن سامً سعٌد كشكو73803801125

مٌمً روبٌن ابراهٌم كشكو74946375169

تحرٌر فارس حامد الغوله75804416287

اٌمان دمحم موسى كالب76958765430

دٌنا هشام عبد الرؤوف كالب77802681114

وسٌم أحمد شولً الغوله78452086408

نعمه موسى حمدان السوس79926470766ً

لوران أحمد شولً الغوله80436031322

االء دمحم تٌسٌر دروٌش عبد الجلٌل81802654517

شٌماء هشام عبد الرؤوف كالب82400525341

فاتن دمحم رجب غنام83980338248

فلاير دمحم علٌان ابو عصر84953428414



سمر اسماعٌل رباح ابو عصر85804820405

حنان فواز عواد الشرٌف86410596340

منى مصطفى عبد السمٌع شعبان87931654438

دمحم نظٌر عالء الدٌن عكٌلة88401293030

عالءالدٌن نظٌر عبد المادر عكٌلة89922310933

نسرٌن دمحم راغب عكٌلة90936563568

هدٌل عالءالدٌن نظٌر عكٌلة91400099610

هبه عالءالدٌن نظٌر عكٌلة92400099602

م

خدٌجه دعاسن احمد شالٌل1410609093

مٌرا دمحم مصطفى مسلم2408453876

اٌاس دمحم مصطفى مسلم3421353384

مٌاس دمحم مصطفى مسلم4429578107

ماسة دمحم مصطفى مسلم5432285146

دانٌه سلمان سعٌد مسلم6800810608

مصطفى مسلم7436077994

دمحم مصطفى دمحم مسلم8900294539

رمضان دمحم عثمان العماد9912421864

رائدة عبد هللا عثمان العماد10919778506

رهام رمضان دمحم العماد11803928654

هٌا رمضان دمحم العماد12804804433

دمحم رمضان دمحم العماد13401199013

مهند رمضان دمحم العماد14404048217

مؤٌد رمضان دمحم العماد15408453835

صبا رمضان دمحم العماد16424780872

شرٌن حسن الخالدي 17700315237

سهاد فهمً فرحان الزرد18906559612

اعتماد أحمد حسن البشٌت19900310004ً

انور حسن منصور البشٌت20803883701ً

انعام روحً عمر الدوش21903431641

صابرٌن حسن منصور البشٌت22400894176ً

لٌلى موسى دمحم ابو تٌم23924058720

فداء فخري سلٌمان ابو سوٌرح24800840589

جمٌله حمد سلٌمان ابو سوٌرح25962440269

عبد العزٌز رمضان علً ابو تٌم26903448462

رٌم حمدهللا عبد الرحمن االشمر27901673038

فرٌدة عبد العزٌز رمضان أبو تٌم28802718064

غاده غازى عبد الفتاح االشمر29400921748

سوسن دمحم رضوان ابو جامع30913616298

تٌسٌر أحمد ابراهٌم ابو جامع31968860452

الباص العاشر



تغرٌد تٌسٌر أحمد ابو جامع32803667179

خلود ولٌد احمد ابو زعنونه33700331424

لٌان احمد رمضان ابو زعنونه34701026635

لٌن احمد رمضان ابو زعنونه35701026627

ختام العبد جبر وال36972381867ً

روان صابر صالح هاشم37803224542

توفٌك مصطفى حسن ابو جالله38911996494

لٌلى نظمً صالح ابو جالله39947572244

اسراء توفٌك مصطفى ابو جالله40400714689

مصطفى حسٌن مصطفى ابو عون41435854088

انصاف ٌاسر عادل الجبور42804748440

رشا خالد خلٌل ابو موس43801442146ً

اسماعٌل أحمد عارف عزام44931156962

منال اسماعٌل أحمد الدحدوح45400034195

ٌحٌى سعدي عٌسى الشاعر46928680834

اعتدال عبد هللا صالح الشاعر47962375887

خلود ٌحٌى سعدي الشاعر48412298747

نبٌل دمحم حسٌن المصري49947356267

شهناز سالمه سالم المصري50931710321

دعاء نبٌل دمحم المصري51401855796

سعٌد دمحم نمر النفار52912320439

رفعت ابراهٌم موسى فرج هللا53917646465

انتماء رفعت ابراهٌم زعرب54804310035

نهى عمر عثمان النفار55902060250

منال صادق دمحم الشاعر56919794933

دمحم علً دمحم علً زعرب57435255906

ٌاسمٌن سعٌد دمحم الحداد58804667947

االء محمود سعٌد الشاعر59803151786

انس محمود سعٌد الشاعر60412395535

محمود عمران مسعود الحداد61410226914

عال محمود عمران الحداد62801051095

سفٌان علً عبد المادر موسى63961377967

هدى علٌان سلمان ابو ٌوسف64962651592

انتصار عبد الوهاب دمحم ابو ٌوسف65802980276

صفا مصطفى دٌاب ابوعبدو66803239532

دمحم صبحً شاكر السٌد67931396063

امل عاطف أحمد لدوره68801927484

سالمه أحمد سالم ابو رخٌه69929571958

نارٌمان فاروق موسى الخطٌب70804025104

حنان اسماعٌل دمحم الخطٌب71916240450

فاروق موسى حسٌن الخطٌب72912715869

نبٌلة دمحم مسلم ابو مصطفى73801030420



نهله مصطفى رشٌد السٌد74910557248

رائدة عبدهللا سلٌمان الحمٌدي75800787525

نادٌه عبدهللا حماد الحمٌدي76927603340

علً دمحم ابراهٌم ابوعبدو77950325639

ارٌج سالمه أحمد ابو رخٌه78404637126

والء دمحم صبحً السٌد79803716661

شفٌمه اسماعٌل أحمد ابوعبدو80962360939

ماجدة ٌوسف أحمد صرصور81901678813

عبد الوهاب دمحم عطٌه ابو ٌوسف82957335482

صابرٌن عبد ابراهٌم الطاللمه83800184434

منة صبري دمحم الطاللمه84433931375

اٌه محمود حامد ابو طه85403702616

سامٌه حسن عبد الكرٌم ابو طه86953832052

ملن صبري دمحم الطاللمه87435930698

انعام رمضان عبد ربه النجار88903439289

رهام حٌدر نبهان الكٌالن89801030933ً

ٌامن هٌثم صالح الكٌالن90433350105ً

م

هبه عبد الكرٌم عبدهللا المجاٌده1801592932

أحمد جمعه دمحم ابو جٌاب2909750887

رانٌه ابراهٌم هلٌل ضهٌر3801257338

رندة أحمد جمعه ابو جٌاب4803841097

ناصر دمحم عبدهللا نوفل5970031175

االء دمحم اسامه ابراهٌم ابو الممصان6801762386

دعاء رجب سعٌد النادي7802304188

نادٌه سعٌد شعبان فضل8800122954

سناء حسن عبدهللا ابو الممصان9958319683

هدى صالح ابراهٌم الشٌخ ٌوسف10802850354

مها سعد محمود الهس11906131453ً

صباح خالد محمود نوفل12917802050

ملن ناصر دمحم نوفل13802666784

منى دمحم جبر ندا14971244306

اسماء مسلم سلمان الرش15804670412

اسراء جمال دمحم الهس16400857207ً

اسالم جمال دمحم الندى17803492990

نمر ابراهٌم مصطفى الترن18956651020

فاطمه نمر ابراهٌم الترن19900267311

كرٌمه خضر دمحم الترن20910747252

الباص الحادي عشر



سرٌه محمود خلٌل دلول21985191279

فداء ٌوسف دمحم الجبور22931509400

رانٌا ماجد حسن عبٌد23402515225

تغرٌد ابراهٌم سلٌمان ابومطلك24960247054

عطاف عبد المادر سلٌم عبد هللا25937060739

مٌار مروان حماده الجبور26422755058

فتحً سالمه خلٌل دلول27907876833

سناء فتحً سالمه دلول28800869448

دانة مروان حماده الجبور29424755320

اسماء حاتم عاٌش ابو طه30400054144

حاتم عاٌش دمحم ابو طه31962057907

جمال حسنً سلٌم سلٌم32411158835

جهاد حسٌن دمحم الحاج33968240556

مروه جمال حسنً سلٌم34803010826

ٌوسف مروان حماده الجبور35426485702

هالة عبد السمٌع شاكر ابو طه36901310581

ساره عبد المادر علً الحاج37928355882

الرا مروان حماده الجبور38431441138

أشرف حاتم عاٌش ابو طه39429069131

شٌماء جهاد حسٌن الحاج40803871896

اسٌل مروان حماده الجبور41433429826

زٌنب علً مصطفى النجار42921372215

لطٌفه معٌن محمود ابومعمر43801746074

فاتن حسن دمحم لاعود44804385219

اسالم رمضان دٌب عماد45803538594

سوسن زكرٌا عبد الرحمن حرز هللا46938567161

مً رٌاض عبد شعت47803585280

ولٌد رضوان دٌب فطٌمه48913022836

حنان عزمً مصطفى فطٌمه49922735345

شهد ولٌد رضوان فطٌمه50400171690

ٌاسمٌن نعٌم اجوٌد صالح البهلول51900748245

سمٌه مرزوق أحمد لدٌح52930690532

لٌنا ٌوسف عبد ركب53803332493

أحمد عبد الحً أحمد كالب54957350432

فاطمه أحمد عبد الحً كالب55802070136

حازم حسٌن توفٌك مشتهى56906647003

كفاٌه عٌسى العبد مشتهى57910429034

مٌساء حسٌن توفٌك عدس58800640328

االء دمحم حسن ابوزاٌدة59802037465

فٌحاء اكرم ٌوسف دغمش60800255895

مرٌهان أحمد عبد الحمٌد األسطل61949814594

حامده حسٌن دمحم المرا62933936650



وجدان عدنان رمضان فارس63803019819

خلود عبد ربه أحمد المرا64800315343

فادي عدنان رمضان فارس65801114901

فوزٌه عبدهللا عبد الرحمن زهد66910807056

محجوب جعفر محمود العسل67411757784ً

دعاء كمال دمحم زهد68405195926

نهٌل فؤاد رزق العسل69907335475ً

هناء جاد الكرٌم أحمد البطه70802518522

سناء محجوب جعفر العسل71411630262ً

حسن علً محمود سعد72906965330

حمدٌه رضوان اسعد سعد73921085700

هدى خمٌس صالح علٌان74904283629

منى نمر عطٌه علٌان75802457739

والء فرٌد سعٌد معروف76803708452

هبه حسن علً سعد77802045062

دمحم سعٌد موسى معروف78413119355

زٌنب دمحم رجب ابو خاطر79939873493

اسماء حسٌن خلٌل اسلٌم80804501682

نهٌل سلٌم سلمان الحماٌده81400163648

رهام سلمان حسن الحرازٌن82802696468

انعام موسى عوض الحلول83907705370ً

سلمان حسن حسٌن الحلول84922714357ً

رهام سفٌان علً موسى85802964460

نوال حسٌن عبد الوهاب العمص86983281056ً

امل تٌسٌر عوض هللا العمص87803018365ً

سمٌح شحادة دمحم الحلب88962711172ً

رحاب جبرٌل علً الحلب89904365848ً

خدٌجه سمٌح شحادة الحلب90804537348ً




























































































































































































































