
أنثى أحياءمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 نجاح محمود أحمد الشاعر 800573578 

 2 نائله عليان حسان اسليم 800241606 

 3 ايمان حمدي حسن بريكه 801464579 

 4 ياسمين عمر محمد المصري 802768465 

 5 ايمان عبد القادر أحمد عوض 801859802 

 6 هدى فايز سالم أبو شعبان 801250028 

 7 منى سليمان غيث الرشايدة 903319390 

 8 شما موسى مصطفى عوض 803288943 

 9 نورا صلح الدين حسن السعداوي 804549335 

 10 سها سعد محمد اللداوي 802138321 

 11 نسرين صقر عيد ابوسالم 802396200 

 12 عفاف يوسف سعيد ابومعمر 800034670 

 13 تقوى عوض محمد جمعه الغول 410516165 

 14 ريما جهاد عمر الجعيدي 801850942 

 15 غدير سلمه أحمد ابو شماس 803758374 

 16 تمام محمد حسين المللحه 906621347 

 17 سميره محي الدين محمد الفرا 801707761 

 18 سماح جمال موسى عبد الواحد 979483245 

 19 حنين محمد سالم شحادة 802486811 

 20 فاديه عطيه سليمان عبيد 931707004 

 21 ولء جهاد يوسف صافي 800626921 

 22 ايه محمد عبد الحي نبهان 400075149 

 23 ريما انور عبد الحفيظ الغا 801293291 

 24 أحلم محمد نمر الحوراني 802619346 

 25 هناء عبد المهدي علي ابو عمره 413326943 

 26 نسرين محمد عبد المالك ابو معل 804017291 

 27 اماني اسعد محمد اسماعيل 801159039 
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 28 هديل رفيق علي الخالدي 803258706 

 29 ريم سعيد أحمد الشريف 801764465 

 30 الء مصطفى خليل مصطفى 802529685 

 31 امل هاشم محمد بدوي 801773367 

 32 رزان عماد كامل الغا 410922702 

 33 جهاد ناهض عبد الحميد السطل 802613968 

 34 ندى عبد المهدي علي ابو عمرة 413326935 

 35 امل رياض صبحي عاشور 803769280 

 36 ايه نعيم فؤاد عبد الباري 931679252 

 37 اماني عوض عبد عثمان 906735253 

 38 اسماء يوسف رمضان صالح 801823832 

 39 لندا رافت ابراهيم النجار 801454190 

 40 حمده سويلم سلم الرومي 803372507 

 41 فداء يوسف درويش الجمل 803144831 

 42 ولء محمد مصطفى الغا 802979062 

 43 ياسمين موسى أحمد أبو ماضي 802478362 

 44 صبا ماهر ابراهيم عابد 802524900 

 45 حنين خالد اسماعيل ابو عابده 804740132 

 46 هناء أحمد طه مهدي 800664153 

 47 نور الهدى نعيم اسماعيل اسعد 802720466 

 48 رواء أيمن كامل صباح 804736379 

 49 سلوى محمد محمود ابو مصطفى 802228486 

 50 عل بشر اسليم جادال 802271254 

 51 ساره ناهض عبد الحميد السطل 803872092 

 52 براء يونس مصطفى شيخ العيد 801530288 

 53 نور حسين ابراهيم السويركي 803318567 

 54 سها ناصر عبد ال خلة 411047418 
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 55 مرام يوسف المنسي المبحوح 804557247 

 56 لين جهاد يوسف عبدو 802563874 

 57 فاتن جاسر محمد ابو مصطفى 413383423 
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 1 سميه جواد محمود العزيب 801876863 

 2 اعتدال سليم محمود الدغم 803182013 

 3 دعاء عبد الناصر ادريس ابوالعمرين 801959206 

 4 سماح عبيد حسن ابو دحروج 801541715 

 5 فاتن نزار عبد الرحمن المبحوح 802187294 

 6 سالي عبد اللطيف مرزوق زعرب 802418756 

 7 صفاء سعد سليمان كحيل 803735968 

 8 كامله عطا ال علي ابو نصير 802012716 

 9 بشرى أحمد ابراهيم موسى 960244663 

 10 ختام فوزي أحمد السبتي 801989625 

 11 سالي كامل سليم الحنجوري 802727230 

 12 دلل سعيد محمد ابو جخيدب 800705543 

 13 امنه عبد محمد ولد علي 800601528 

 14 عايده فايق رامز جعرور 803684356 

 15 فداء أحمد نمر التلولي 800218786 

 16 انوار ابراهيم محمود عبد  النبي 801092032 

 17 رشا أحمد هويشل ابو هويشل 903625721 

 18 اسماء أحمد سليمان ابو شيحه 905441994 

 19 اسلم أحمد عطا ابو لبده 402521447 

 20 عل طلل سلمان قلجه 931533004 

 21 عايشة حسن حماد ابو عطيوي 801712373 

 22 هناء عواد موسى ابو ختله 801313107 

 23 عفاف حسين ابراهيم عابد 920616836 

 24 هبه عطاال سلمه العزازمه 802524777 

 25 نعمه غازي سلمه اللدعه 800761314 

 26 صباح عصام سعيد قاسم 802853903 

 27 ايمان يوسف سليمان الزاملي 803358142 
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 28 أحلم حماد عودة ابو شباب 800742694 

 29 رندة جواد ابراهيم الحج احمد 802213900 

 30 اريج مصلح عبد مقاط 802136036 

 31 ثائرة محمد محمود قنوع 800265324 

 32 امينه سعود حسونه السويركي 802255067 

 33 ندى محمد صالح ابو غالي 802237412 

 34 ريم رفيق محمود محسن 800696056 

 35 شاديه محمد ايوب شحادة 800589590 

 36 غاده محمد شحادة حجازي 801334459 

 37 دينا محمد رمضان النيرب 802015800 

 38 ايمان ناصر رمضان ابو طبيخ 931552400 

 39 رجاء فضل غالي داود 800456063 

 40 ايناس رباح سليمان عثمان 801452046 

 41 ايمان سالم عودة ماضي 802740548 

 42 دولة موسى سليم الرومي 800426025 

 43 ريهام فضل منصور ابوطويلة 400547469 

 44 شفا محمود حسن ابو جزر 800076507 

 45 منار رفعت خليل موسى 906683347 

 46 نداء بكر أحمد الشيخ 800719593 

 47 رهام نصيف محمد الدهم 803604065 

 48 نعمه عبد السلم محمد مسعود 801582883 

 49 هبه عبد القادر فارس ابو حطب 801927492 

 50 دعاء يوسف صالح الجمل 802214775 

 51 هديل عبد الباسط محمود مهدي 802800524 

 52 سماح خالد محمد النجيلي 801745480 

 53 ريم محمد محمود ابو مصطفى 926769118 

 54 سماح أحمد سلمه عدوان 903115012 
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 55 هديل فؤاد سلمان الفقعاوي 801754094 

 56 ريم مصطفى حمد القصاص 802429720 

 57 سهام هشام عوض محيسن 802898387 

 58 خلود حسن سليمان ابو عطيوي 802065029 

 59 انعام محمد ابراهيم طومان 800380859 

 60 دعاء عبد المجيد شكري المغاري 802944454 

 61 اماني خزاع حمدان فرحات 801791690 

 62 رواء مجدي دياب الصليبي 800780090 

 63 هبه ناهض أحمد قزعاط 802016899 

 64 حنين عبد الوهاب محمد ابو صلح 802094052 

 65 عواطف توفيق محمد الخرس 802703645 

 66 سميه عصام قاسم ابو ناجي 802964486 

 67 شيماء خليل محمد شيخ العيد 800779654 

 68 ايمان محمد عبد الرحمن قوصه 802122143 

 69 سها عبد الباسط محمد ابو سيدو 803307438 

 70 شموع نبهان مصطفى المصري 800490765 

 71 ريم عوض سالم ابو عيسى 801825506 

 72 وجدان مروان سعيد قدوم 906619432 

 73 صفاء محمد حمدان ابوعواد 926727181 

 74 وفاء أحمد عبد الرحمن السالمي 803360973 

 75 ياسمين شريف ابراهيم البلعاوي 802073452 

 76 اسماء سليمان حسين ابو ركن 800447401 

 77 نجاح مرضي سليمان الحواجري 801936162 

 78 الفت سمير سعيد ابو سليمان 900273772 

 79 نداء عبد العظيم عبد الرؤوف حمودة 801898941 

 80 هيجر حماد عودة ابو شباب 901259796 

 81 وفاء جمال أحمد زيدان 803154954 
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 82 حنان جمال ديب فرحات 802304303 

 83 هديل سامي ابراهيم جندية 803837640 

 84 رجاء محمد موسى ابو شميس 942695479 

 85 اسلم جلل جميل شرف 803452044 

 86 اكرام هاشم عبد ربه السميري 800513178 

 87 فاطمه عدنان محمود القهوجي 800088569 

 88 هناء ديب محمد الطناني 946686623 

 89 وئام يوسف حسن النجار 800740300 

 90 ياسمين جبر حسن المبحوح 801809716 

 91 نهيل سليمان عبد ال الرواغ 803526730 

 92 ولء جلل كامل حمد 802636480 

 93 يسرى نافذ كمال غالي 801123175 

 94 لطيفه وليد محمد اسلخ 802531087 

 95 عل نايف عبدال ابو شاويش 803354869 

 96 امل محمد شحته زعرب 800206757 

 97 اليان سمير انور يحيى 906699376 

 98 نسرين رمضان سالم المناصره 901248294 

 99 اسلم محمود حمدان الرقب 800654600 

 100 عل ماهر عبد شلدان 802251512 

 101 رشا محمد رزق ابو ريده 804801371 

 102 ناديه اسماعيل محمد الغفاري 803856772 

 103 سناء يحيى محمد جحيش 801528282 

 104 نسرين علي أحمد احمد 801514043 

 105 عبير خليل علي القايض 802657908 

 106 ساميه عياد عواد رضوان 801753914 

 107 دلل محمد عايد أبو قفه 801734708 

 108 منى محمد عليان المللحه 801203696 
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 109 اريج زكريا عبد الكريم الرنتيسي 802561928 

 110 نور نعيم زايد ابو عابده 804535730 

 111 مي تيسير عبد ال المصري 801789553 

 112 رباب سليم رفاعي ابو مدين 906650957 

 113 مرفت عبد الرحمن حسن ابوعامر 802393231 

 114 بسمه ماهر فتحي قاسم 802263749 

 115 شرين خالد نظمي حسونة 802184895 

 116 نور عودة عبدال ابو رويضه 801098351 

 117 فاطمه علي عبد ال جودة 801027269 

 118 سهير خضر محمود مسعود 801722042 

 119 فداء أحمد محمود الداهودي 801276742 

 120 ميساء بسام محمد الرياطي 800742967 

 121 فاطمه محمد عبد الكريم أحمد علوان 801789215 

 122 عفاف حسن عبد الرحمن ابو مصطفى 924444433 

 123 نسرين موسى محمد كرديه 926737164 

 124 سمر مروان محمد كحيل 800071151 

 125 نبال أحمد يوسف مسمح 800671059 

 126 هداية مرعي جمعة ابو بكره 802146050 

 127 ايمان سالم موسى ابو عزب 801860164 

 128 نسرين مصطفى دياب عيسى 800541369 

 129 اسماء محمود جاسر زعرب 909078198 

 130 حنين أحمد رشدي ابوهلل 803050764 

 131 رندة محمود زكي القرعه 801455585 

 132 هبه عبد ربه محمد الدقس 800759961 

 133 شيماء نافذ شعبان الشرفا 802792895 

 134 ولء صابر جميل النجار 803356088 

 135 لبنى جمال قاسم عاشور 800322687 
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 136 وفاء وليد عبدال ابو رحمه 801991282 

 137 زينب حسن عيادة المهموم 802862185 

 138 اسماء ماجد تحسين رجب 802961276 

 139 ورود سعيد مصطفى عيد 802468116 

 140 هناء ابراهيم سالم ابو خشان 803172642 

 141 شيماء محمد حسن الزايغ 803814540 

 142 امنه محمد العبد حميد 800761397 

 143 عفاف جبر عبدال نجم 801972696 

 144 سماح إسويرح أحمد الصوفي 801531286 

 145 هبه سفيان يوسف شبير 801732256 

 146 ياسمين أحمد عودة التلباني 801843434 

 147 الفت جواد عبد فروانة 803242577 

 148 لمياء عبد العزيز عبد العزيز نوفل 801563644 

 149 ايمان وليد حسن سعد 412236150 

 150 انعام ابراهيم محمد ابو حرب 905325395 

 151 سماح اسعد محمد الهمص 909118796 

 152 ديانا وليد حسن صيام 801504531 

 153 حمده حمدان محمود رضوان 802803650 

 154 جهاد محمد ربيع حمدية 801912528 

 155 لبنى معين ابراهيم راضي 804425767 

 156 سميره ابراهيم محمد سلطان 915322614 
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 1 ابتسام مصباح محمد الجعيدي 802032888 

 2 روان فوزي علي النادي 801081647 

 3 هالة عيد ديب ابو بيض 802430314 

 4 فاتن عبد القادر حسن ابو عوده 800011801 

 5 عبير عايش عبد العزيز عبد العاطي 801494329 

 6 فاطمه أحمد محمد ابو هين 905497830 

 7 نوريتان عبد الرؤوف صالح كحيل 901495663 

 8 ايمان شعبان شحادة الراعي 906518576 

 9 حليمه سمير أحمد ابو حطب 802026443 

 10 مي باسم أحمد ابو حطب 802231183 

 11 اماني سليمان حمد ابو عويلي 801792268 

 12 راويه سليمان عبد الكريم ابوعيد 801475922 

 13 هبه زكريا حسن مسمح 906689492 

 14 اسلم اسامه محمود العصار 802763557 

 15 سميه شاهر يوسف ياغي 802425405 

 16 فاطمه عصام عبد العزيز النجار 800728982 

 17 هدايه صادق محمود صلح 900490202 

 18 مي محمد عبد المحسن الطهراوي 412296113 

 19 هازار عبد الهادي عبد المجيد العثامنه 906770896 

 20 زهور سمير سعيد قنيطه 802611939 

 21 سميه موسى عبد القادر مبارك 800688673 

 22 مروة ناصر ابراهيم منصور 801204991 

 23 ريم يوسف علي حلوق مقداد 901451856 

 24 عاليه عبد الكريم علي عيوش 901479402 

 25 رنا خليل محمد الصعيدي 802588749 

 26 سناء حامد ابراهيم ابو شقفه 800232316 

 27 امل فكري عبد المجيد حنون 802961896 
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 28 هبه جمال احمد طاعه 801272493 

 29 منى علي عودة المصدر 801929100 

 30 نور جمال عوض العمور 800233264 

 31 عزة نبيل عيد بكير 802257618 

 32 هدى رمضان حافظ النجار 800383663 

 33 هداية نعمات سليمان السطل 800045908 

 34 اسماء محمد رضوان أبو شعبان 802499301 

 35 اماني خليل محمود شاهين 801415191 

 36 فاطمه عوني عبد العزيز الخطيب 802002097 

 37 رول زياد عبد الباسط موسى 801391160 

 38 اسيل جمال عبد القادر المصري 803042779 

 39 سحر عبد الرحمن جمعه السبع 802030866 

 40 لينا نمر علي المطلن 801263450 

 41 نداء مروان علي العصار 802841544 

 42 نداء حسين حمدان طبش 800857039 

 43 هبه ابراهيم حافظ عاشور 800086894 

 44 اسراء عودة ضيف ال ابو مصطفى 804611143 

 45 وسام محمد محمد عوده 905373841 

 46 هبه عبد الرحمن محمد ابو عطا 802268938 

 47 هبه عصام خليل ابولبده 802451088 

 48 نها صبري صالح ابو غالي 800793531 

 49 وسام خميس أحمد مطر 926764242 

 50 هالة صالح حمدان ضهير 802201137 

 51 ايمان مصطفى فرج حجازي 903071926 

 52 ايه عطيه سلمه النفار 801165366 

 53 رغد نايف علي ابوعبدو 804733491 

 54 نهاد سيد عبد الرحمن محمد 413282310 



أنثى ارشاد تربويمادة المتحان : الجنس:
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وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة
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Palestinian National Authority
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 55 رهام رفيق ابراهيم كلب 802144022 

 56 همسات موسى شحده الهندي 949820203 

 57 اسلم أحمد محمد ابو ضاحي 802315929 

 58 هلل محمد عبد الحميد القدره 804823177 

 59 سلطانه جهاد سليمان حمدان 802884916 

 60 سميه زكري اسحق الفراني 802986752 
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 1 ايمان يوسف جابر القاضي 802051938 

 2 اماني مصطفى عزام عمر 802093880 

 3 ايمان ابراهيم محمد زنون 901341453 

 4 سها وليد عبد ربه زعرب 804473494 

 5 ايمان محمود عمر قنيطه 801412842 

 6 الء حمدي أحمد منيه 804759884 

 7 ريم حماد ابراهيم ابو الغصين 900776048 

 8 ايمان أحمد يوسف ابو احمد 804039246 

 9 نهله سالم دغيش ابو شاب 901373811 

 10 هناء حموده ريحان ضاهر 802453043 

 11 ايمان روبين عبد العزيز خضوره 905268728 

 12 فاطمه سليمان محمد العماوي 801582321 

 13 نفين ماجد رزق ناديه 800629982 

 14 اسراء حسين صالح ابو بطنين 804474781 

 15 رواء مصطفى حافظ محمد زعرب 905228847 

 16 بشرى سعيد عبد الرحمن اللوح 800395667 

 17 نداء محمد حسين عوده 802740399 

 18 شرين عبد ال عبد الرحيم حماد 901266437 

 19 نعمه يوسف ديب مهدي 801806738 

 20 اخلص نعيم صابر الحلبي 804352219 

 21 رهام زكي محمد ابوالريش 801746488 

 22 ياسمين رمضان احميد ابو ركاب 800458309 

 23 اسلم أحمد علي ابوندى 802873091 

 24 ميساء ابراهيم عطا الطناني 800688053 

 25 اسراء صبحي ابراهيم بريكه 803427210 

 26 ورده رمزي نعيم زقوت 802847129 

 27 مرفت عثمان حسين السيقلي 901674200 
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 28 اسماء ناهض غازي ابو عاصي 802409342 

 29 هناء نعيم رباح ابو جراد 900614157 

 30 ريم أحمد محمد ابو فاطمه 800493991 

 31 ايناس محمد عيسى ديب حمادة 801727140 

 32 اروى أحمد حسن ابو نجا 803193523 

 33 حليمه عمر محمود العطل 800183519 

 34 عايشه سليمان سالم ناجي 802147694 

 35 خضره حمدي موسى الزعيم 800402703 

 36 وفاء عبد العزيز أحمد ابو سته 802881128 

 37 وفاء عبد الكريم سليمان حسان 804877652 

 38 سماح غنيم سليم وقاد 802260778 

 39 ايمان هشام خليل ابو عزوم 800708034 

 40 خلود كامل سالم السطل 801553793 

 41 سلوان جهاد حسين ابو خريس 803462712 

 42 عبير عيسى محمد العواوده 802865972 

 43 امل ماجد علي الشيخ علي 802064519 

 44 امال عمر أحمد حجازي 801407396 

 45 مها كمال رمضان الشرافي 802324566 

 46 سوزان سمير عبد الرحمن بدر 800177966 

 47 عنيات مصطفى عواد عبد الهادي 800481186 

 48 دعاء عدنان عزات صقر 803148345 

 49 تهاني رضوان حسين الفجم 901488353 

 50 جهان محمد أحمد الزوارعه 800202418 

 51 روان محمد رشدي ابو مسامح 905310462 

 52 اسلم خالد عبد الحميد فاضل 802728881 

 53 فاطمه علي حسن زعرب 801528522 

 54 ضحى هاشم عطيه دياب 802848234 
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 55 خلود جمال كامل عدس 803675750 

 56 مها جمال عبدال عبد السلم 802586586 

 57 خلود رمضان محمد صبح 803493121 

 58 سميره محمود أحمد السيد 906691605 

 59 رجاء صلح ابراهيم ابو الخير 802066878 

 60 هدى وجيه محمد الشهب 803873751 

 61 ساميه ابراهيم صالح الخطيب 800517641 

 62 هناء داود سلم ابوماضى 905387452 

 63 ايمان أحمد حسن العطار 802408591 

 64 دلل جباره أحمد السطل 803885300 

 65 سماح محمد خليل الجديلي 803389519 

 66 سلمى محمود عيد الحشاش 802619114 

 67 غاده سلمان أحمد عبد العال 908979164 

 68 رنا بشير محمد محيسن 800771479 

 69 سناء اسماعيل محمود دامو 801843483 

 70 روضة اسماعيل البراوي بكر 949826523 
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 1 كريمه حلمي ربيع الحلق 901463893 

 2 سهام غازي حسن الطهراوي 800701328 

 3 رهام هشام حمدان حجازي 801604000 

 4 براعم عمر علي دحلن 803915487 

 5 لمياء محمد عبدال حمدان 906587332 

 6 ميساء سفيان سالم السقا 802007559 

 7 نسرين جمال نظمي ابو طاقيه 800756553 

 8 فدوى محمد عبد ال ابو مصطفى 803153683 

 9 شيرين مصطفى حسن نصرال 801259532 

 10 ياسمين تحسين عبد الدايم العويسي 800566176 

 11 حنان خضر اسماعيل صافي 400097275 

 12 عبله منير محمد غباين 802833830 

 13 ايمان عادل حسن ابو شغيبه 803477009 

 14 ايمان هشام حمدان حجازي 803224187 

 15 فاتن سالم سليمان الصانع 804715605 

 16 خلود نعيم عبد ال أبو حمادة 410518799 

 17 ميساء ابراهيم نايف الخطيب 801497389 

 18 رول ابراهيم محمد ابو مصطفى 800637548 

 19 رشا سعيد محمد الحوت 800169732 

 20 ريم خالد سلمه سليسل 804446524 

 21 سميه أحمد محمود الكرد 906681341 

 22 ايمان أحمد عبد الوهاب العطل 803403294 

 23 فداء جويد ادريس الحوت 800709081 

 24 رشا مصطفى أحمد النجري 800487241 

 25 اسماء رياض خليل ابوسمعان 803149137 

 26 خولة محمود عبد ابو عاذرة 801945825 

 27 الء محمد سلمه ابو عبيد 400092714 
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 28 اسلم جمال أحمد اللحام 802984997 

 29 عواطف عبد العزيز سالم صيام 803394527 

 30 راويه نافذ محمد حسونة 906649769 

 31 فاطمه حسن أحمد جاسر 803007343 

 32 ايه ماجد شعبان ابوجبل 804345254 

 33 أحلم حسن خليل ابو خاطر 410521165 

 34 فلسطين محمد حسين عوض 908975568 

 35 تحرير متقال شكري العر 400103388 

 36 وصال عوني سليمان نويجع 410103212 

 37 منى جمال عبد القادر الجديلي 803422807 

 38 ندى يوسف محمد برهوم 410535777 

 39 سجى محمد أحمد ابو مراد 803530435 

 40 فاطمه كمال سالم ابو عوض 803482777 

 41 اسراء عبد الرؤوف عارف بارود 410186241 

 42 الء اسامه محمد الزاملى 400103602 

 43 سحر أحمد عطايا الكفارنه 803770403 

 44 فداء حامد عبد القادر الجرجاوي 802241133 

 45 هبه عدنان أحمد رستم 803327139 

 46 مرام عماد فضل ابودان 804377398 

 47 امال محمد حرب ابوالريش 804615177 

 48 سهام شوقي محمد ابو حمدان 802697276 

 49 ناهد يحيى علي شقليه 802057976 

 50 هدير جابر صالح حماد 804355527 

 51 نهيل يوسف محمد عدوان 803698380 

 52 سهيلة اسماعيل ابراهيم ابو مصطفى 800571127 

 53 اماني منير يوسف سلمة 804473445 

 54 هدى بسام صبحي عبد الهادي 802077800 



أنثى تربية ابتدائيمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي
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 55 هبه رمضان عبد المنعم الزيناتي 803515519 

 56 اكرام عبد الكريم سليمان القديم 803745587 

 57 احسان ابراهيم عبدال القريناوي 901377820 

 58 حنان جميل عبد اللطيف الضابوس 803866706 

 59 هديل حسن عبدالرحمن القاضي 400066262 

 60 منى جمال محمد ابراهيم 802276642 

 61 هدى يوسف اسماعيل لبد 800100836 

 62 انغام عيسى طلب ابو بطنين 968871244 

 63 سمر فايز عوض ريان 800564098 

 64 تسنيم جمال أحمد السوسي 400062881 

 65 ايناس صلح محمد العباسي 400524831 

 66 اسلم نصار طلق ابو عمرة 400072492 

 67 نعمه أكرم محمد وادي 401085865 

 68 فاطمه علي محمد ابو علوان 802276352 

 69 منى احمد نعمان الطويل 700115678 

 70 اسراء جهاد عوض ال احمد 804487361 

 71 غيداء محمد حماد ابو مراحيل 804707842 

 72 رقيه عبد الرؤوف محمد السطل 802783191 

 73 دعاء سامي يوسف الهسي 803124924 

 74 هناء صالح علي الخطيب 400665758 

 75 مرام عبد ال محمد سرور 400557666 

 76 دينا حيدر عبد القادر عبيد 803126291 

 77 سحر زيدان عبد الرحمن السالمي 803568468 

 78 نداء اسماعيل أحمد ابو الطرابيش 800623126 

 79 منال ابراهيم حمد البشيتي 803427483 

 80 منال يوسف سليمان ابوالعل 700285216 

 81 اماني نواف فؤاد شعت 801942012 
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 82 بتول أحمد عبد الجبار حمد 803590884 

 83 سهى صبحي توفيق صافي 804435337 

 84 اسراء نبيل مصلح وادي 400181186 

 85 اسلم محمد محمود غيلن 400667317 

 86 أحلم يوسف كامل ابو غالي 803416114 

 87 رباب جميل جمعه السميري 802738013 

 88 هناء حمدي حسن جلزين 802701425 

 89 صفيه عبد الل يوسف ابو جليله 801169756 

 90 سلوى مصطفى عبدال ابو ندى 912190568 

 91 منى سعيد حسين زقوت 802910877 

 92 سهير محمد محمد بركات 918998840 

 93 ايناس سامي عبد الرحمن الفرا 803884840 

 94 ساميه محمود سلمان عطا ال 804570703 

 95 منار حسن محمد حجازي 410088025 

 96 هنادي سعيد العبد صقر 800290603 

 97 أحلم صالح علي حمدان 801466210 

 98 تمام محمد محمود ابو عمره 411152937 

 99 اخلص محمد ابراهيم السحار 803343185 

 100 عل يعقوب عبد الدايم جوده 700196231 

 101 رانيه عبد الرزاق حاتم المبيض 800492050 

 102 ايمان أحمد حسين النعامي 410521009 

 103 الء محي الدين حجازي ابو دريقه 802449090 

 104 غاده حجازي سلمان حمادة 802503722 

 105 اخلص زياده عبدال نصار 804878726 

 106 حنان خليل دياب ابو ندا 802696567 

 107 أروى حمدان علي السطل 906706684 

 108 شيماء محمد علي عبد الهادي 400697496 
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 109 رواء سعيد حسين البطش 802365288 

 110 أحلم عثمان سلمه ابو رواع 802197392 

 111 ايمان مصطفى محمد صيام 802513655 

 112 انوار سمير عبد الرحمن ابو صبحه 802784777 

 113 هبه حمد منصور قشطة 803775790 

 114 مها رفيق حسين حماد 802775312 

 115 كفاح حسن محمود دهمان 802110239 

 116 رواء مروان محمد ابو العون 803247618 

 117 نور محمود عبدالرحمن منصور 803783588 

 118 اسراء بسام محمد موسى 802615179 

 119 عايده أحمد محمد عوض 901323063 

 120 غدير بدر مصباح اليوبي 800861403 

 121 نور حمدي موسى عيه 804420685 

 122 ايمان فايز خليل العويسي 804453959 

 123 الء فضل نافذ حمد 802577130 

 124 مريم سليمان مسلم ابو عريبان 804656163 

 125 حنان عبد الناصر محمود محمود 403120108 

 126 رحمه رمضان محمود صباح 804812246 

 127 دعاء فايز يونس ابو النور 400019287 

 128 شرين عبد الكريم محمد محيسن 800177610 

 129 شفيقه نبيل محمد البرعي 803010016 

 130 فدوى سالم عواد الشاعر 803560606 

 131 سوزان عطا حسين العمودي 800536807 

 132 ليلى نظمي سالم ابو نوفل 908968506 

 133 نهاد فوزي محمد حديدو 802165142 

 134 نور عادل سعيد الهندي 802094540 

 135 اسراء حسين مصطفى مقداد 804325769 
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 136 أنوار محمد كايد قنوع 400068789 

 137 انسام صالح محمد مهنا 802900985 

 138 اسلم ضيف ال عبد المصري 803331420 

 139 كفايه عبد الباسط يوسف ابو طعيمه 803462894 

 140 دعاء فايز يعقوب ابوزيادة 801201070 

 141 جهينه عبد المنعم عايش حنون 801550625 

 142 نبيلة خميس محمد نصار 801431131 

 143 نداء عوني سليمان نويجع 803119593 

 144 ياسمين جلل جميل سعد 400091419 

 145 اخلص ابراهيم حسن حمدان 802923532 

 146 شهد فوزي محمد ابو نحله 803895028 

 147 انغام اشرف هاشم عبد الواحد 802539775 

 148 اسماء مصباح محمد الحواجري 803341981 

 149 داليا صالح حماده الدينه 400259586 

 150 عبير غسان حافظ السقا 804762979 

 151 الء محمد علي السعدوني 400261467 

 152 سهيلة حسن محمد عصفور 802621227 

 153 اماني عدنان محمد رضوان 804581544 

 154 اسلم عيد عبد الرحمن الغوطي 802864900 

 155 نسرين محمد عبد الفتاح صالح 905203691 

 156 شرين خليل شعبان حمد 800053761 

 157 رهام يوسف عبد الهادي ابو حرب 804087070 

 158 ايمان انور كامل ساق ال 802638536 

 159 اسلم سامي فريج عابد 804807725 

 160 ايمان حسين عبدال البتي 926679804 

 161 رنا زياد محمد القريناوي 804711307 

 162 زهيه محمد جمعه شامية 800896169 
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 163 هيام عمر عبد القادر انشاصي 900211152 

 164 هند جمعه محمود ابو فول 802555474 

 165 الء وائل عبد الهادي العاصي 804712164 

 166 هبه سهيل ابراهيم الطويل 804789584 

 167 غدير زهير عبد الحميد النواجحه 400871935 

 168 الء عمر حسن موسى 803129394 

 169 ياسمين صبري أحمد ابو جامع 802356303 

 170 ايمان ناصر شحادة حمدان 802452557 

 171 ريهام محمود اسماعيل رضوان 804563963 

 172 سوزان ناصر عبد الرحمن مهدي 400186920 

 173 ناديه محمد سليم المدهون 906558143 

 174 فاتن صلح أحمد حمدان 804732865 

 175 الء حاتم عبد المعطي ابو سمعان 400502696 

 176 ايمان محمد محمد سمره 804034973 

 177 مها حسن حنفي زينو 803031087 

 178 نارمين خضر ابراهيم الواديه 914637087 

 179 ياسمين زكريا شاكر الصبيحي 801394743 

 180 نعمه طلل سليمان عطا ال 804710101 

 181 اسراء جبريل أحمد حنيدق 804434132 

 182 عل نبيل ابراهيم الشيخ احمد 400007175 

 183 لبنى عبدال مصلح وافي 802736017 

 184 الء حسين أحمد احمد 802122416 

 185 اسراء يحيى علي الدجني 802815860 

 186 فايزه محمد عبد المولى ابو ناموس 957453269 

 187 اكرام سامي محيي الدين كلب 400025367 

 188 ايناس كمال أحمد رويشد 410088892 

 189 سهير سمير محمود البردويل 802926246 
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 190 ايه رمضان محمد الحداد 400195376 

 191 احسان عمر محمد عزاره 800753519 

 192 ايناس زكريا عبدال الكحلوت 801548603 

 193 ساره زياد حيدر مهدي 801859505 

 194 ابتهال سعيد محمد عروق 804619740 

 195 مها محمد عبد الوهاب نصرال 800801870 

 196 خولة برهم سليمان ابو تيلخ 802665745 

 197 هناء بسام صالح البهنساوي 400091542 

 198 سحر يوسف حسن صالحه 400901872 

 199 غاده عبد الرؤوف أحمد الطلع 400791307 

 200 مها مسلم سلمان ضحيك 803043298 

 201 سعاد محمد عبد ال غانم 801045444 

 202 حنين جمال خميس شتات 803477611 

 203 ياسمين ابراهيم العبد قاسم 400037248 

 204 لقاء أنور عبد الحميد معمر 801205345 

 205 مريم أحمد محمود أبو السعود 400600375 

 206 دعاء عدنان نعمان اسليم 801762303 

 207 ايمان منير قاسم رمضان 803852425 

 208 منى حسن عبد القادر ابوزيادة 801849340 

 209 عفاف خليل محمد ابو صبحه 934571431 

 210 وفاء عصام جمعه ابو حطب 900620667 

 211 امتنان شحده عبد القادر قنديل 803093707 

 212 مريم جهاد علي ابو عوده 400834388 

 213 سلسبيل خليل ابراهيم العاصي 804349447 

 214 عائشة أحمد سليمان الرشايده 410107213 

 215 نرمين اشرف حميدان زعرب 803788330 

 216 الء محمد رباح عوض 803372887 
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 217 رزان نبيل عبد البديع عقله 412427353 

 218 سها محمد محمد شرف 804326312 

 219 حنان عبدال شعبان شقوره 410098610 

 220 سمر خليل أحمد الجردلي 400032744 

 221 صفاء عطيه محمد مصلح 901363101 

 222 وصال نعيم أحمد كلب 803822113 

 223 مرفت سلمه محمد النواتي 967749961 

 224 غاده فايز محمود عاشور 903085819 

 225 ايمان محفوظ أحمد دهليز 802077016 

 226 سها خليل محمد ابو شعر 803241280 

 227 نور نبيل عدنان المصري 803618958 

 228 عايشة عزات مصطفى رمضان 931541072 

 229 نداء منير جميعان البشيتي 400097077 

 230 بلسم عبد الرحيم شعبان العربيد 804685618 

 231 دعاء فتحي محمود ابو نجا 802512954 

 232 الء زياد اسماعيل مرجان 803272988 

 233 منال صالح حسن النحال 906672225 

 234 ايات سامي عبد القادر الغزالي 803210442 

 235 سجود ماهر رمضان الحلبي 804468965 

 236 ميساء عبد الرحمن محمد الملفوح 801969767 

 237 رنا راسم عبد القادر ابو شعر 926662594 

 238 مها خالد شاكر صيام 803430420 

 239 ايناس رمضان يونس جبر 800109811 

 240 رهام زياد عبد ال ابو رحمه 803891027 

 241 بنان خالد محمد البرنيه 804414233 

 242 رشا حسن محمد قويدر 800305377 

 243 رنا حامد اسماعيل جاد ال 801007105 
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 244 تقوى اسعد عبدالرحمن بخيت 801979998 

 245 صفاء خالد حجازي زعرب 926726753 

 246 وسام عصام زهدي ثريا 804315158 

 247 سمر رجب سليمان فياض 803240670 

 248 اسماء هشام مصطفى الغول 804377307 

 249 رائده عبد الفتاح حسن ابو لشين 901625996 

 250 فاتن محمود أحمد ابو شرخ 800861767 

 251 رشا نبيل دياب ابو ناموس 802883470 

 252 مريم زكريا أحمد ابويوسف 802973107 

 253 آلء سمير أحمد غبن 804385276 

 254 وفاء نعمان محمد ابو شعر 905319844 

 255 فاطمه عيد سلمان البحابصه 804582252 

 256 سحر عبد العزيز عبدال الدبعي 800135725 

 257 رانيه عمر علي الغا 802275248 

 258 فدوى يوسف محمد الهوبي 931562227 

 259 ولء حاتم ابراهيم احمد 803455997 

 260 اسماء جواد حسن الشقر 801878240 

 261 نادين مجيب عويض العمور 802844159 

 262 منيره هندي حسن القاضي 801072745 

 263 فدوى عمر علي ابو مريم 909135030 

 264 اسلم خضر عبد الوهاب ابو كميل 804521508 

 265 اخلص عبد الكريم سليمان القديم 802500264 

 266 سمر جبر سالم السعود 400142618 

 267 نهى يوسف محمد الكحلوت 922263256 

 268 مريم حسام محمد ابو موسى 803823020 

 269 اسلم محمود فهمي الطويل 803555127 

 270 صباح محمد عثمان العجرمي 900545468 
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 271 بشرى رياض ديب ابو قمر 801706748 

 272 امال عبدال حسن رضوان 906801469 

 273 هبه روحي عبد الفتاح عيسى 804346559 

 274 رضا صالح سليمان المشوخي 804717379 

 275 هبةال محمد سليم ابوزيادة 800172876 

 276 ايمان أحمد عبد القدره 931702336 

 277 عبير محمود عبد الرحمن المجدلوي 900814989 

 278 ايه عبد الهادي عبد العاطي ابو ليله 410109508 

 279 اسماء محمد عبد الرحمن تيم 801989963 

 280 شرين حسن مهدي عوده 800075541 

 281 نوال ماهر محمد زغره 931545214 

 282 فاطمه محمد أحمد نصار 400501490 

 283 دعاء محمد عطيه ابو هويشل 804559359 

 284 سحر زياد يوسف مطر 801835869 

 285 اسلم ابراهيم يوسف ابو شقير 803817212 

 286 ولء فايق محمد موسى 801435165 

 287 سلمى صالح محمد ابو لبده 803084862 

 288 نور أحمد عبد الهادي محمد 410199574 

 289 اسلم رضوان شحادة ميمه 803455377 

 290 سميره حسني ناصر النويري 959336140 

 291 ايمان زكي خليل السكني 804530426 

 292 لينا نبيل محمد ابو عبيد 802488866 

 293 لبنى عبد الكريم مصطفى كلب 803597814 

 294 سوزان أحمد عبد الرحيم ابو زبيده 802325415 

 295 هبا مسلم جدوع العمور 801228495 

 296 ايه جابر محمود ابو نجا 803789502 

 297 ايمان محمد خليل البشيتي 802784249 
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 298 انوار خضر محمد ابو شماله 801890260 

 299 ايمان يوسف صبحي ابو جلهوم 800143950 

 300 سناء طلل فايز المغاري 926699158 

 301 فداء عمر محمد العماوي 801917139 

 302 امل محمود محمد ابو مسامح 801034497 

 303 اماني محمد علي ثابت 803934181 

 304 ربا عبد الكريم ابراهيم حنون 804702769 

 305 اسراء ابراهيم أحمد عابد 803647361 

 306 بسمه محمود اسماعيل العاوور 804389468 

 307 صابرين جهاد ابراهيم أبو هلل 802605394 

 308 اسلم محمد حسين عيسى 802629931 

 309 اسماء يحيى محمد الدباري 803256445 

 310 فداء امجد حمدي الشلتاوي 804382232 

 311 نسرين ابراهيم نمر شاهين 906765854 

 312 اسماء سمير ابراهيم صمامه 804424257 

 313 سمر عبد الرحيم شعبان العربيد 400806774 

 314 نهى عبد المجيد سلمان الحمايده 801869207 

 315 الء سمير يحيى النجار 413346958 

 316 ختام عدنان محمود الشقر 804600500 

 317 ايه زهير مزهر شكشك 410211411 

 318 اكرام محمد سالم الحشاش 804604650 

 319 فلسطين منذر صابر السمري 802748780 



أنثى تربية اسلميةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 ايناس أحمد عبدال حسنين 801410598 

 2 فاطمه زاهر اسماعيل القدره 802843300 

 3 سماهر عمر مصطفى ابو حليب 905326468 

 4 أسماء محمد سعيد حسونة 800248114 

 5 ايمان يونس محي الدين الفرا 800763575 

 6 سلوى عياد محمد ابو هين 801221235 

 7 الء نصري سالم سلمان 802083709 

 8 ايمان يوسف ابراهيم السكني 802129494 

 9 فاطمه عبدال سلمان ابو جليله 803897818 

 10 ميمونه محمد سلمان العطار 800671653 

 11 مريم رشاد محمد عزيز 802195289 

 12 امل أحمد عبد وافي 801153131 

 13 لبنى خليل علي الشياح 900688797 

 14 سمر محمد سليم سعيد زين الدين 951525161 

 15 منى محمد أحمد ابو شعير 802349670 

 16 شاديه محمد حمدان الشاويش 909262412 

 17 ندى عيسى عبدال ابو مشايخ 802755231 

 18 اخلص احمد عبد الرحمن الملفوح 802161133 

 19 سميحه حيدر سعيد ابو لبن 801131830 

 20 كوثر محمد سلمه بركة 802809160 

 21 حنان أحمد عبد الرحمن شراب 802238170 

 22 اسماء محمد عطاال مهنا 906610860 

 23 نرمين فؤاد ابراهيم السرساوي 800250862 

 24 اسلم يونس موسى ابو مصطفى 803643196 

 25 ازدهار عبد الحميد علي الفرا 933782682 

 26 حنان زكي أحمد طافش 800627390 

 27 اماني جمال محمد ابو سحلوب 802231746 
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 28 خديجه عادل محمد الزاملي 804606820 

 29 سماح منير عبد المجيد ابو الحصين 803326560 

 30 هناء جمعه علي ابو عروق 802762203 

 31 تسنيم فارس عبد الكريم ابو نمر 803350438 

 32 نداء عزمي عودة ابو مصطفى 802353516 

 33 منى فتحي عودة ابو عمرة 800698797 

 34 سناء عبد الوهاب محمود ابو القرع 410114029 

 35 احسان عبد الرحيم عبد ال ابو مهادي 801108986 

 36 سماح عبدال سلمان ابو جليله 802088179 

 37 ميساء سمير محمد النوري 800442147 

 38 ايمان خالد محمد النجيلي 802486217 

 39 ريم صالح اشتيوي ابو عمرة 801476334 

 40 جواهر محمد علي الحطاب 801839002 

 41 منى محمد رفعت يوسف الزبدة 801065624 

 42 ايمان ابراهيم سلمه ابو عويضه 801525452 

 43 اسماء سعد جمعه الدحنون 413348657 

 44 فاطمه محمد امين الكولك 801928847 

 45 شروق سلمان عبد الكريم مهنا 801955345 

 46 اسلم عبدال لطفي الهمص 802320085 

 47 منال أحمد عبد الغفار جحجوح 802888149 

 48 اسماء فارس عادل الجوراني 803440338 

 49 سلم جمال محمد العويني 800690356 

 50 فداء أحمد صالح ابو موسى 803612209 

 51 شيرين يحيى جبريل الشقره 802117622 

 52 اسماء صلح جبر ابو طيبه 802230425 

 53 ايمان نعمان محمد سماره 802457663 

 54 رشا يوسف محمد ابو مسامح 803850429 
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 55 ربا ياسين مسلم ابو حطب 400195269 

 56 ميسون فرج نظمي ابو سمك 802489559 

 57 ريم طلل عبد طباسي 802869214 

 58 ايناس فضل عبد السوري 800326878 

 59 دعاء محمد سالم مطر 802917427 

 60 الهام خالد ياسين مقداد 412236226 

 61 امل باسم محمد الدواهيد 802743054 

 62 هالة جمال حسن ابو زايده 802360420 

 63 شيماء محمد عبد الفتاح يحيى 803123827 

 64 اسلم عيسى مصطفى اللحام 803429190 

 65 الفت اسماعيل رشيد حمدان 800489817 

 66 سميره حرب سليمان قشطه 924169915 

 67 سميره ابراهيم حمدان عمر 906497870 

 68 ايمان منير ابراهيم الغصين 804453728 

 69 خولة عبد الباري محمد خلة 802747386 

 70 الء سعيد رشاد العسلي 410106710 

 71 نجاح محمد سليمان الفرنجي 803497403 

 72 عبير حسن صبحي خليفه 800609034 

 73 امنه نمر دهمان الشيخ علي 963955463 

 74 اسراء زكريا محمد مطر 802428201 

 75 كوثر سعيد حسن ابو شكيان 800700007 

 76 اسماء عبد الرؤوف سعيد بربخ 803433291 

 77 اسماء امين محمد مطر 912284171 

 78 ازدهار مصطفى حسني جابر 900246893 

 79 هبه عبد العزيز محارب ابو عجوه 802124297 

 80 نور علي محمد المغربي 803413152 

 81 رباب جميل محمد مقداد 802834655 
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 82 يسرا حسن ابراهيم سمور 413122615 

 83 عل أحمد عبد ربه عرفه 803069905 

 84 صفاء عبد الرحيم خليل ابو شقرة 802722355 

 85 مروه محمد مصطفى الحداد 404745192 

 86 الء بشير محمود الشقر 400192605 

 87 فوزيه امين سعيد حسونة 802470013 

 88 سمية خلف ادراويش ابو ختلة 801527946 

 89 ندى حسين حامد السطل 803776467 

 90 هدى عوض ال سويلم ابو فسيفس 801758103 

 91 اسماء خضر محمد ابو كميل 400026035 

 92 ايمان سعيد محمود الملحي 800684987 

 93 سوسن محمد اسماعيل ابو مطير 410301121 

 94 افنان محمد عطيه ابو خريس 410069306 

 95 بيان علي عودت ال العرجه 801257221 

 96 مها جمعه محمد ابو شهله 802274811 

 97 عبير ابراهيم خليل دبور 801031584 

 98 نور مصطفى أحمد ابو عجوه 803314749 

 99 فاطمه ابراهيم هليل اضهير 803075159 

 100 ايمان مصطفى علي السطل 800752818 

 101 عائده ربيع محمد ارحيم 802671594 

 102 اسلم سالم محمد ابو صواوين 802086876 

 103 ميسره منير محمد السطل 801854654 

 104 هبة ال صالح أحمد العايدي 802784512 

 105 نور عبد الرحيم عبد الرحمن فرحات 800029456 

 106 اروى محمد سلمان ابو صوصين 802480665 

 107 ايمان جمال جميل موسى 802845966 

 108 اسماء محمود عبد الزين 800545360 
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السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 109 فلسطين أحمد خليل مشرف 931511992 

 110 مريم جمال عوض العصار 802868497 

 111 زينب جباره أحمد السطل 800192445 

 112 ايمان كمال عطا البطه 802366906 

 113 ياسمين أحمد محمد المحتسب 801411943 

 114 ولء عبدال محمد حموده 802770941 

 115 اسماء غسان محمد أبو كميل 802540112 

 116 داليا عبد ال محمد لبد 801075078 

 117 اسراء مسعود عبد الحميد حجو 804055499 

 118 ايمان خليل محمد ابو ندى 924928187 

 119 هبه عوض أحمد شهاب 800510547 

 120 مي عبدال سليمان القديم 400096830 

 121 مريم عبد النور غانم عباس 803811983 

 122 اسماء ابراهيم سعيد مطر 802471136 

 123 نسرين موسى مصطفى العبادله 903325645 

 124 ورده خالد سعيد ضاهر 804414258 

 125 سميه عبد الناصر ابراهيم الصفدي 802044636 

 126 شروق عاطف محمد كلب 802481606 

 127 منى محمد عبد الوهاب خير البطش 800522104 

 128 امال فؤاد يوسف مزروع 934674706 

 129 منى نصر نعيم الجد 803207539 

 130 صابرين جباره أحمد السطل 802494641 

 131 أمامه محمد سلمان الترابين 801336017 

 132 فتحيه رشاد عمر المدني 804673937 

 133 الء محمد شحته ماضي 802603019 

 134 مها رزق عطيه درويش 802885780 

 135 مريم فايز محمد القصاص 905329074 



أنثى تربية اسلميةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 136 امنه نايف حسن ابو يونس 800060923 

 137 اسماء حسني سلمه ابو سلمه 802712836 

 138 حليمه سليمان صالح الغلبان 803224211 

 139 ابتسام ابراهيم هشام ابو شاويش 901507822 

 140 هبه عادل خليل درويش 802334979 

 141 اسماء ابراهيم محمود السطل 803241603 

 142 نداء زياد صالح الصيفي 800911208 

 143 حنين محمود حمدان صبره 802319103 

 144 هبه مصطفى نمر ابو نمر 853218683 

 145 ندى ديب أحمد منصور 410171979 

 146 رشا عمر حسن ابو شعير 800642399 

 147 عبير محمد شعبان ابوجبل 801825092 

 148 افنان ابراهيم حسين طباسي 802730804 

 149 نبال محمد عبد القادر رضوان 906762836 

 150 ولء وليد عبدال النامولي 802843102 

 151 اسماء ناصر محسن الدباري 802606780 

 152 غاده اسماعيل حسن ابو شنب 900662875 

 153 نهال محمد محمود هارون 803123322 

 154 نوال علي أحمد الحو 955880232 

 155 منى عبد المعطي سليمان ارميلت 802315036 

 156 تهاني محمد ربيع رضوان 901672592 

 157 شموع عبد الرازق محمد الفرا 803609122 

 158 دعاء حسن عبد الكريم مسمح 802172627 

 159 سلوى رشاد مصطفى السطل 800321754 

 160 هيام اسماعيل علي سالم 800569501 

 161 سماح محمد عبد الهادي الصليبي 901488270 

 162 اروى ماهر أحمد غنيم 803532936 



أنثى تربية اسلميةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 163 اسماء بسام اسماعيل عمر 802029942 

 164 رضا أحمد محمد حرب 801896697 

 165 دعاء رأفت حسين ابو محيسن 803606425 

 166 فاطمه سليمان سلمان ابو عمرة 800621450 

 167 حفصه أحمد مصطفى ابو عجوه 802704502 

 168 دينا سعيد عبدال البرعي 801491994 

 169 نداء يوسف يحيى الفرا 803290329 

 170 اماني عيد محمد اخروات 802164848 

 171 شيماء صالح عوض موسى 802311779 

 172 بشرى زياد فتحي الخرس 802039610 

 173 ابتهال جميل كايد عبيد 901519116 

 174 دينا سفيان توفيق حرز ال 802766527 

 175 زمزم عطا محمد ابوسمعان 905226502 

 176 فاطمه الزهراء سليم رأفت الغا 802037820 

 177 دينا محمد سعيد الشوا 801186958 

 178 سهام عبد الخالق محمد الجاروشه 803734797 

 179 فاطمه محمد صلح رشدي صالح 802034041 

 180 ولء عبد المنعم ابراهيم شاهين 802682476 

 181 ايناس باسم عطيه زيدان 400288957 

 182 فداء حسني محمد النجار 802456962 



أنثى تربية تكنولوجيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 عزيزة عبد الرحمن عبدال صيام 801577552 

 2 مها يوسف أحمد حمدان 903187946 

 3 هبه نظمي مصطفى الدحدوح 801270653 

 4 سلوى محمود محمد الجبالى 946693702 

 5 رهام احمد جمال عبد سلمه الشرفا 800644932 

 6 مي علي عبدال زقوت 800393316 

 7 نسمه مصلح محمود حبوش 802778167 

 8 نهال حسن محمد ابوعواد 800684029 

 9 اميره سالم سليمان ابو عابد 410194724 

 10 مروه سالم عبد ربه السميري 800874430 

 11 هبه محمد خليل الحلبي 800851388 

 12 ايات جمال ياسين خضر 801170317 

 13 فاطمه الزهراء محمد علي ابو ندى 801101999 

 14 الء تيسير طه سلمة 800019358 

 15 رشا محمد نجيب عبدال فروانة 800408130 

 16 اروى علء الدين توفيق الحليمي 800692188 

 17 خولة سعيد مصطفى شعت 804478782 

 18 مهادي أحمد حسن المدلل 802362590 

 19 لينا منصور محمود تايه 800447625 

 20 ايناس سعيد أحمد السرحى 803037100 

 21 صفاء محمد عبد ربه النجار 801992520 

 22 راويه ابراهيم عبد الرحمن النجار 802353532 

 23 فدوى جمال حمدان الفليت 801218884 

 24 نورا محمد نجيب كامل صايمه 801231408 

 25 اسماء بسام محمد أبو عوده 802170829 

 26 شيماء خالد أحمد مقبل 802234195 

 27 سحر رمضان حسن شامية 801129768 



أنثى تربية تكنولوجيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 28 سالي سليمان أحمد اللوح 931669436 

 29 وسال اسماعيل محمد احمد 800446478 

 30 نيفين جمال خليل محيسن 410210728 

 31 دعاء عصام العبد زهد 800703860 

 32 ايمان حميد حماد ابو موسى 801122094 

 33 هبه أحمد محمد غنيم 800339038 

 34 سهى حاتم مسعود الزعيم 802191908 

 35 اسلم كامل أحمد الجندي 800776387 

 36 امينه محمد توفيق شلح 802986463 

 37 حنان عبد العزيز عبد القادر موسى 700211550 

 38 نهيل عبد المجيد ابراهيم طافش 802138107 

 39 اسماء وليد محمد بدر 800069510 

 40 نجاح حمدان حسن دبور 800662934 

 41 نجلء فتحي سليمان ابو مصطفى 905330882 



أنثى تربية خاصةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 شرين عرسان موسى ابو جامع 802322537 

 2 شيماء احمد عواد ابو مصطفى 700025216 

 3 ايمان يوسف ابراهيم جبر 800461436 

 4 مروه عبدال عبد الكريم صليح 803586148 

 5 رندة عبد الرؤوف حسين صقر 900498445 

 6 اسماء محمد عبد ابو مصطفى 804471522 

 7 اسلم وفيق كامل وافي 802911446 

 8 فدوى كمال محمد الجخبير 400080768 

 9 اسلم توفيق سليم القريناوي 802299180 

 10 الء محمد عبد الرازق خلف ال 803825777 

 11 نور عاطف أحمد القهوجي 803243591 

 12 دلل محمد عبد ال الشهب 988912374 



أنثى تربية رياضيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 رنا محمود شحادة عاشور 802840850 

 2 ولء عصام قاسم ابو ورد 802532325 

 3 هناء محمود ابراهيم شحادة 400006847 

 4 حنان جمال ديب بركات 801538232 

 5 ريم علي حسن ابو عبيد 400538278 

 6 ياسمين محمد نجيب محمود صافي 802489195 

 7 حنين صبحي ناصر ابو زكار 804419844 

 8 رنا فايز أحمد البحيصي 804023471 

 9 رنين عدنان محمد الحيله 802576629 



أنثى تربية فنيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 ناديه محمود حسن ابو طعيمة 801069329 

 2 اسماء سلمه عبد ابو عويضه 802086322 

 3 هناء علي شحده برهوم 801306416 

 4 شيماء يوسف عبد اللطيف الضابوس 800029647 

 5 حنان ابراهيم عواد ابو سويرح 905220034 

 6 رواء محمد محمود حجازي 804475341 

 7 ريما محمود أحمد عباس 801966318 

 8 اسلم فتحي علي القلزاني 800727349 

 9 الهام عبد الرحمن علي ابو جياب 804036994 

 10 رشا محمود سالم محمود 803167683 

 11 رانيا حمدي أحمد ابو جحجوح 802605899 

 12 ايمان أحمد محمود الهباش 931670210 

 13 غاده خليل ابراهيم ابوسويرح 802068320 

 14 هناء يوسف أحمد ابو حرب 905312161 

 15 ندى عبد الرؤوف صبحي الصفطاوي 803110162 

 16 رفيده محمد محمد سحويل 801805912 

 17 ايه عبد ال اسماعيل ابو ختله 804537959 

 18 عفاف محمد ابراهيم الحداد 801772807 

 19 سناء حسن عبد المحسن جبر 909091134 

 20 ريما عبد الحكيم عامر ابو شماله 803124643 

 21 ايمان ناصر حميدان المللحه 803355791 

 22 اريج محمد ديب عماد 803601715 

 23 امال جمال سعدي العلول 803358365 

 24 مها مازن محمد الفرا 803361914 

 25 سها محمد عبد الستار همام 801244237 

 26 فاديه عبد الحميد محمد فارس 801437658 

 27 هنيه يوسف مصطفى درابيه 802379131 



أنثى تربية فنيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 28 رشا محمود سالم ثابت 801333840 

 29 حنان خالد عبد الرحمن صالحة 800698102 

 30 دعاء ابراهيم عبدال السدودي 802599787 

 31 نرمين عبد الرحيم محمد وشاح 412334765 

 32 ياسمين عصام صبري عابد 802905729 

 33 صباح عبد الحي محمد ابو غليون 802912121 

 34 امال اسامه أحمد اصرف 802736736 

 35 جيهان خليل سالم ابو دراز 410176994 

 36 هالة هشام محمد ابو نحله 804561215 

 37 ايمان محمود حسن ابو طعيمه 410692073 

 38 نسرين أيمن مصطفى الرزانه 803506740 

 39 مها هاني عبدال المدلل 804465789 

 40 ايناس نبيل أحمد ابو حطب 803420074 

 41 مريم سعد جمعه المصري 411910789 

 42 شيماء زكي عبد ربه المغير 803326057 



أنثى جغرافيامادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 مها جمال الدين سالم الريس 800452534 

 2 مها كامل محمد اللحام 803018837 

 3 هناء عامر محمد الجعل 802848283 

 4 اسماء حسين أحمد جبر 800649287 

 5 نهيل ابراهيم محمد الهوبي 901660837 

 6 خلود عبد الكريم أحمد السالمي 802842674 

 7 داليا وجيه اسماعيل حلس 801499336 

 8 ريم خالد خليل حجازي 803264720 

 9 ميسون عبد اللطيف عبد ربه ابو هولي 802310623 

 10 هناء محمد علي المدهون 801836404 

 11 منار هاني محمد البساينه 802285726 

 12 فتحية بشير يوسف عيسى 802113621 

 13 الء جهاد رجب اسماعيل 802949461 

 14 فيروز كامل محمد تيم 800789109 

 15 مريم داوود سليمان ابو محسن 926665738 

 16 دينا خيري محمد النخاله 803364363 

 17 فائدة أحمد ارويعي جرغون 800576555 

 18 هبه محمد نجيب محمد ابوعواد 800293243 

 19 منى أحمد مصطفى ابو جياب 802766733 

 20 اسراء مصباح كامل عزام 801181967 

 21 اسراء ايوب محمد ابوسلطان 801088378 

 22 روز ماجد ابراهيم ابو ريه 802108449 

 23 عزيزة شريف ابراهيم المقرع 802472399 

 24 غاده حسين عبد المجيد الحداد 903091890 

 25 حنين حازم محمد المصري 804587343 

 26 شيماء عاهد عبد ال ابو سعادة 804350197 

 27 نغم محمد حسن القهوجي 803262351 



أنثى جغرافيامادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 28 فاطمه الزهراء فؤاد محمد عدوان 802685560 

 29 رغده زياد محمد ابوطويله 802933598 

 30 صابرين عبد العزيز عبد الرحمن ريحان 800760134 

 31 الء سمير أحمد ابو السبح 801434390 

 32 معالي عامر سليم المجايده 905462313 

 33 الء عدنان عمر الطويل 802586727 

 34 ولء عبد الكريم محمد ابو سعدة 802598292 

 35 سهام سليمان نصر اجباره 803292549 

 36 اسماء جهاد رأفت الغصين 803404193 

 37 ايمان عمر كامل عاشور 802708826 

 38 فايزه خضر فارس الصوالحي 903072932 

 39 الء محمد عبد النعيم ابو راس 804584894 

 40 كاميليا أحمد عبد الرحمن حجو 901364646 

 41 ايناس فوزي يوسف ابوغوش 803382357 

 42 فاطمه سعد عبد الوهاب الدايه 804314417 

 43 نور وائل ابراهيم عرابي 803773183 

 44 ازهار مصطفى محمود زقزوق 903280667 

 45 كفاح فتحي ابراهيم الصوفي 802288340 

 46 ايناس فؤاد محمد ابوطويلة 410173298 

 47 ساميه أحمد محمد ابو جخيدب 802717876 

 48 ورده صبحي شريقي قشطة 804614436 

 49 ميرفت علي محمد المقيد 802047076 

 50 دنيا رأفت عوض ابو عابده 803596006 

 51 اسماء رسمي علي نصار 802769935 

 52 منى محمد محمود ابو شاب 901372540 

 53 سماح أحمد حمدان ابو عمران 802841510 

 54 عايشه سلمه سالم السلطان 801364605 



أنثى جغرافيامادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 55 مريم أحمد حامد القاضي 804648582 

 56 مها أحمد سعيد حرارة 410229355 

 57 حنين محمود محمد ابو جامع 804435931 

 58 فلسطين سعيد محمد الهلول 801774175 

 59 انتماء جابر سالم ابو عروق 803838903 

 60 روان محمد نجيب رشاد سكيك 803815349 

 61 بركه عبد الحكيم محمد الريفي 804521698 

 62 نهى عوني عبد الرحمن ابوعامر 802702332 

 63 اريج حسين مصطفى خضر 800667982 

 64 ايه محمد محمود مطر 801453077 

 65 منال عزات علي مطر 800094088 

 66 صفاء صابر محمد احمد 804420891 

 67 سلم مفيد محمود اليازجي 801920620 

 68 شروق خليل عبد العزيز ابو لبده 804470581 

 69 ختام علي محمد حرب 900175779 



أنثى حاسوب وتكنولوجيا معمادة المتحان : الجنس:
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وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة
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 1 ريهام محمد عبد اللطيف الحلبي 410113625 

 2 ايمان ملوان سالم الناعوق 804091643 

 3 رغده فايز يونس ابو جهل 800120446 

 4 هناء حمدان حامد النحال 909115404 

 5 ميساء خضر علي العثماني 800324352 

 6 ايمان حسين حسين بهجه 800188567 

 7 حنين حسن شحده العقاد 801864323 

 8 جهاد محمود صالح ابو صبحه 801233396 

 9 حنان محمد جمعه عبد العزيز الشاويش 800715757 

 10 امال عطا محمد العمصي 801127192 

 11 رنا فتحي محمد لفي 802489013 

 12 هيام خميس جودت النجار 903076818 

 13 أحلم اكرم خميس الراعي 801255522 

 14 ايمان حسين حسن ابو عامر 800485526 

 15 سحر مروان كمال مطر 801511312 

 16 نعيمه سلمه أحمد الحيه 800231714 

 17 ميساء راشد محمد ابو صواوين 800493660 

 18 رضا ابراهيم درويش عطا ال 801994161 

 19 دعاء حمدي سعيد كحيل 801367814 

 20 رشا منير يوسف خضر 410174502 

 21 يسرى ابراهيم أحمد ابو شاويش 802729194 

 22 هبه عماد عبد الوهاب حمدان 800655607 

 23 امل محمد عاشور عاشور 960141463 

 24 ايمان محمود عبد الرازق ابو مصطفى 931680342 

 25 نور ماجد أحمد شهوان 802438077 

 26 عهود جمال سليمان مصبح 801173402 

 27 تهاني عبد الكريم حامد العسولي 801986548 
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 28 اسلم اديب عبد ال ابو حسنين 801141433 

 29 ايناس وشاح عبد الهادي سمور وديه 801084047 

 30 سهى سليمان سليم العمور 801233610 

 31 ايات عبد القادر محمد ابودحروج 801516824 

 32 انشراح عزمي مسعود رجب 803057371 

 33 نجوى ابراهيم يوسف عوض 801254855 

 34 ندى نعمان خميس سكيك 410178370 

 35 لمياء أحمد محمد عباس 801381385 

 36 سوسن عبد ال عبد الرحيم عليان 801205485 

 37 رقيه صدقي محمود غيث 800575375 

 38 مها مصطفى علي المصدر 800720930 

 39 نرمين عميد محمد تكونه 801341462 

 40 داليه رزق عبد الكريم الشيخ خليل 801471715 

 41 اماني جميل موسى البليشي 802023333 

 42 هيام عصام مصباح الجراح 801741927 

 43 نيبال محمد كامل محارب 926665613 

 44 ديانا جميل صبح القيق 802354514 

 45 ريما حيدر عبد الهادي القططي 802911834 

 46 منال مروان عبدال شعبان 901478107 

 47 الء عبد السلم شحده الشواف 800792731 

 48 دعاء سليم خليل اشبير 802163857 

 49 اسماء حسين محمد الغلبان 800617326 

 50 فداء رفعت محمد شمعه 802093724 

 51 منى حسن الجعفري العمراني 412248155 

 52 سناء عبد الرازق عودة ابو مغصيب 802963603 

 53 براءه منير علي العايدي 410929673 

 54 نسرين عبد الرازق محمد احمد 801362633 
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 55 أنعام جمال محمد الغوطي 800854960 

 56 رنا وجيه محمد ابو العنزين 968870238 

 57 مجد شوقي محمد زملط 800629719 

 58 تغريد كريم خليل الزويدي 802116368 

 59 عبير يوسف اسماعيل شبكه 800276107 

 60 تسنيم محمد فرج محمود سمره 802103697 

 61 سميره محمود عبد الرحمن بدر 802265371 

 62 وفاء عوض حماد ابو شيحه 801935164 

 63 نسرين تيسير عبد المجيد طومان 410579239 

 64 هالة سلم نصر جباره 801860552 

 65 دعاء اسماعيل محمد أبو مطلق 803093244 

 66 الء حازم أحمد لبد 801837089 
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 1 صفاء راجح محمود السيد 801179250 

 2 وسام فضل عبد القديري 802958637 

 3 دعاء حاتم محمد ميمه 802265942 

 4 هديل يونس ديب بارود 803846518 

 5 الء يوسف حسين مزيد 804365187 

 6 حنان يوسف أحمد ابو عنزه 800774648 

 7 صفيه محمود عيد الحشاش 802418277 

 8 فاطمه راتب شحده ابو زرقه 802782805 

 9 ناهد زكي خليل ابودان 900809112 

 10 اسراء يوسف عمر عدوان 802238360 

 11 ولء يوسف محمد ابو مسامح 802882860 

 12 شيماء سعد محمد الديراوي 803832500 

 13 ندى سمير حسن ابو زريق 803211978 

 14 سمر عماد أحمد مصطفى 802279554 

 15 سناء سليم محمد العويسي 804026466 

 16 الء حمدي ماضي ابو عصر 802280834 

 17 سناء شعبان عبد جبر ابو شريفه 800453862 

 18 أمال محمد صبح القيق 804715795 

 19 سمر محمد عبد الرحمن حسونة 803545581 

 20 دعاء رمضان عبد العظيم ابو لبدة 803424233 

 21 نورا عبدال عبد السلم ابو مصطفى 800655144 

 22 فايزه محمد سليم ابو حيدر 803478304 

 23 هبه خليل جمعه ابو جزر 802118844 

 24 صابرين سمير سليم بربخ 900914854 

 25 اماني فرج محمد ماضي 804098994 

 26 ايمان ابراهيم محمود مصلح 802491035 

 27 ايمان جمال محمود ابو رومي 802314401 
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 28 الء عبد الساتر أحمد البرعي 803149566 

 29 تحرير عماد أحمد ابو شماله 803773688 

 30 عل عبد ربه موسى الزاملي 804614477 

 31 ريم عبد الرحمن موسى الكرد 801023847 

 32 اسلم محيسن موسى عياد 804517035 

 33 رشا مصطفى هاشم خلة 802281089 

 34 هدى عبد الكريم عبد القادر ناجي 803249051 

 35 هبه رياض شعبان الدربي 803004266 

 36 خوله مجدي سالم الديب 803774298 

 37 نسرين توفيق العبد ابو شماله 803093418 

 38 ابتسام يونس حسين ابو شرار 800866766 

 39 اسلم صالح يوسف بدر 802894980 

 40 ملك بسام محمد أبو عوده 802472290 

 41 عائشة أحمد ماضي ابو ماضي 804349884 

 42 ماريه ابراهيم موسى شيخ العيد 802763136 

 43 ختام عبد الحي سالم ابو العجين 802633040 

 44 سماح ناهض مصطفى ابو عاصي 804784650 

 45 ولء نمر يوسف كلب 801102161 

 46 أزهار زياد محمد ابو ناصر 803558295 

 47 الء أحمد سلمان الرقب 801081886 

 48 براءه سليمان محمد المشوخي 802552380 

 49 اسراء مساعد سلمه ابو حيدر 400236410 

 50 هديل علي سليمان صقر 802177261 

 51 رنا سمير سليم غريب 802372300 

 52 آلء ابراهيم محمد عيسى 802324111 

 53 حليمه حمد عايف اصليح 802693416 

 54 مريم سعيد يونس قنيطه 410093363 
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 55 مها كمال محمد النيرب 801985631 

 56 منال فتحي أحمد دبابش 803108141 

 57 اماني أحمد علي ابو صقر 802154674 

 58 كفاح منصور أحمد عويضه 803459635 

 59 منار رمضان محمد الصالحي 803806181 

 60 سمر راجح مصلح الشيخ خليل 400547626 

 61 مرام غازي محمد البحيصي 803078591 

 62 عيشه فخري عمر الزقزوق 800462400 

 63 اسراء سليمان سالم ابو والي 803212406 

 64 هبه حسن خليل الصرفندي 801255951 

 65 بتول محمد جابر محمود 803399930 

 66 ايمان اسماعيل عبد عزام 803594027 

 67 مرام مصطفى عبدال ابوعيادة 803363266 

 68 أحلم عصام محمد ابو تيم 801755943 

 69 مها خالد علي ابو حجر 804656387 

 70 ولء محمد سالم مطر 802064865 

 71 ايمان زياد صابر السمر 803895671 

 72 لينة وليد يوسف حجازي 411255672 

 73 خلود محمد عبد الهادي أبو هلل 800609372 

 74 روان محمود حسن المدهون 804475945 

 75 هناء سلمان محمود الخواجه 802863431 

 76 مي عمر محمد حمد 803482843 

 77 عزة معين عبد المجيد كحيل 802105007 

 78 مها ناصر أحمد حمدونه 802764365 

 79 ولء عبد الرحيم شعبان شاميه 802564765 

 80 نورا عبد المعطي حسين الفرا 800742371 

 81 نور زكي حماد البشيتي 802081927 
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 82 ابتهال رسمي محمد القهوجي 410603161 

 83 ريما يحيى محمود الشرفا 803118702 

 84 اسلم مساعد سلمه ابو دحيله 802436709 

 85 داليا سعيد يونس بكر 801294992 

 86 سها خليل محمد الحوت 802242958 

 87 ايمان سعدي عبد المجيد ابو شقير 801228859 

 88 اسلم رياض علي عوكل 803546357 

 89 مجديه غسان عطا الزعبوط 801911082 

 90 زينب عبد اللطيف سليمان حسونة 400241220 

 91 نوار ضرغام محمد ابوهربيد 801208943 

 92 اسراء عبد الكريم مصطفى محمد 801570516 

 93 حنان أحمد حسن حمد 803249754 

 94 شيماء محمد رشدي حماد عوض 410070767 

 95 انوار نبيل محمد عابد 800595431 

 96 ابتسام حسني سالم ابو العجين 803327436 

 97 وسام عبد الحي محمود المبحوح 804495364 

 98 دعاء نبيل فتحي قريقع 804534691 

 99 انوار حسين محمد الشامي 804524635 

 100 صفاء مصطفى محمود الغرابلي 801393703 

 101 عل محمد عبد الرحمن السالمي 802952804 

 102 ملكه نبيل رفيق حمد 804817666 

 103 ميسون غازي رمضان أبو هلل 410549547 

 104 لينا ابراهيم نمر شاهين 800202368 

 105 ياسمين نظير ايوب عواد 803581784 

 106 ميساء سميح خليل مليحه 400651972 

 107 فاطمه عطيه محمد ابو شعر 801920091 

 108 ابتسام خليل محمد المدهون 946697356 
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 109 ريهام نبيل محمد دبور 804360089 

 110 عائشة عبد القادر محمد ابو عبدو 803463686 

 111 امل عبد المجيد السيد ابو عمره 803748235 

 112 اكرام عبد اللطيف حسن الشيخ علي 803686443 

 113 ايه جمال محمود الشريف 802974584 

 114 ايه فايز حمدان الخضري 803450626 

 115 ريم صبحي عبد القادر ابومسعود 803817287 

 116 شيماء محمود حسين بكير 804767200 

 117 عبير عطا محمد ابو عاصي 803740653 

 118 تسنيم ناصر محمد عياش 804999324 

 119 ايه جهاد علي صيام 804691400 

 120 مها محمد موسى خليفه 802700849 

 121 اسحار بسام محمد ابو مذكور 804626836 

 122 سمر عبد الحميد محمد المللحه 804599512 

 123 وسام عبدال غازي النجار 802010629 

 124 ايات عبد القادر أحمد حموده 801857442 

 125 روان حسن عبد القادر البلبيسي 804710366 

 126 رنا سعيد محمود المدهون 801537390 

 127 رؤى فتحي عبد ابو امونه 400154605 

 128 روان عبد الحكيم عوده شقليه 804415743 

 129 جيهان جهاد محمد كلش 802407411 

 130 أحلم محمد ابراهيم الشقر 400783254 

 131 نوره سليمان موسى السطرى 802024059 

 132 هند أحمد اسماعيل السباخي 801111394 

 133 دانيا نمر سالم ابو نمر 803425586 

 134 سلم عبد المجيد عبد العزيز حرز ال 804385615 

 135 سهام محمد صبح زعرب 801895459 
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 136 فداء محمود راشد النمر 803708718 

 137 الهام محمد حسن ابو شنب 802719336 

 138 ايه نعيم حسن اعبيد 804531788 

 139 دعاء فتحي محمود محمود 802277913 

 140 ايمان عدنان حمدي عمر 803395060 

 141 فدوى محمد عبد ال نصر 412403990 

 142 رنا علي موسى خلف ال 803277565 

 143 الء يوسف محمود محسن 802703736 

 144 ايمان فايز العبد مطر 803829001 

 145 اسراء رمضان عبد العظيم حمد 400839569 

 146 كفاح هاشم محمد ابو زر 802374470 

 147 اسلم فتحي محمد ادويدار 803304112 

 148 امل يحيى صلح ماضي 400156642 

 149 نسمه رأفت المير عابد 400206132 

 150 فاطمه عبد الرؤوف عمر الحلبي 804356202 

 151 حنان محمد محمود العطار 804492247 

 152 لينا خطاب عمر قنديل 802859157 

 153 ايمان شريف محمد المشوخي 801894890 

 154 منار يوسف سعيد صرصور 803119791 

 155 اماني أحمد حسن مبارك 803577949 

 156 نور عون أحمد طه 804335628 

 157 الء محمد خليل صليح 804086239 

 158 رائده فتحي محمد ابو شماله 800790347 

 159 سحر عدنان حمدي عمر 804537744 

 160 رندة ناصر يوسف سمور 804642130 

 161 سحر سمير علي كلب 802913947 

 162 دعاء طلعت محمود ابو جياب 400225421 



أنثى رياضياتمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 163 ايه ماجد عمر حجازي 803894054 

 164 سناء سليمان أحمد ابو رخيه 804601888 

 165 ريم شوقي أحمد ابو لحية 400152153 

 166 لمى محمد عبد الرؤوف رضوان 400150413 

 167 هبه عثمان خليل شمالي 803386598 

 168 الء عبد الكريم ابراهيم القوقا 802093260 

 169 هدى صلح رشدي الحج احمد 804484020 

 170 ايمان محمود أحمد الحلبي 802079657 

 171 نيفين صبري عبدال ابو نحله 800706210 

 172 عبير ماجد عطيوي النويري 802084582 

 173 ربا محمد أحمد عقيلن 400072039 

 174 ريم جمال أحمد عوض 802864793 

 175 حنين محمد محمد ابو شعيب 802728600 

 176 الء جمال نمر صيام 803829720 

 177 هديل خالد أحمد المحلوي 802759548 

 178 فداء أحمد فيصل سلمه 804903854 

 179 ندى عمر ابراهيم ابو حطب 802880153 

 180 ايمان جابر سليمان شيخ العيد 801895368 

 181 غاده محمد عيد شعبان الجدي 800146680 

 182 هبه يوسف سليمان انصيو 803571868 

 183 سناء سلمان أحمد ابو خشان 803892462 

 184 هند غسان اسماعيل النفار 803885003 

 185 رانيه فايق توفيق شحادة 800363335 

 186 منى أحمد حسن رمضان 802733824 

 187 اماني حمدان حماد خفاجه 802838607 

 188 الفت علي ابراهيم الشللفه 802607515 

 189 حوريه حسن شحادة العبسي 802819615 
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 190 اسلم منير محمد السطل 802478495 

 191 ايمان جهاد حمدان فرج ال 803879543 

 192 بسمه عبد الناصر خضر كحيل 804513042 

 193 اميمه نعيم حسن المفتي 804806396 

 194 دعاء سليمان جمعه حسان 802410498 

 195 ماجده روكسانا نور أحمد العطار 411085202 

 196 ربا رفيق حمدان محيسن 801913203 

 197 ايمان ماجد عبد ربه الرقب 802882647 

 198 اسلم حمدان سالم البيومي 803579234 

 199 هند حسين صالح ابو بطنين 803616986 

 200 نهى خضر محمد ابو كميل 803797034 

 201 فاطمه عطا محمود صيام 803397918 

 202 انا عدنان يونس جعرور 802985556 

 203 ميسه سعدات محمود عواد 801889148 

 204 الء هشام محمود الوالى 802558601 

 205 تحرير خالد سالم ابو ستة 803255520 

 206 تسنيم سعيد يونس قنيطه 410093371 

 207 رحاب محمود توفيق لبد 400175287 

 208 اسماء مجدي عبد الهادي دربيه 803507573 

 209 اسماء رفعت محمود العاصي 804354116 

 210 صباح مصباح محمود الرياطي 802717801 

 211 اماني عوض ال عيد فياض 802807123 

 212 الهام نصر عبد القادر ماصه 802274670 

 213 سحر حسام سعيد صبح 804705499 

 214 ألء أكرم عصام الشاويش 804367423 

 215 اسماء سليمان محمد برهوم 803132430 

 216 سالي حامد عبد الكريم النحال 803351600 
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 217 رغده احسان عبد المجيد العربيد 802074096 

 218 سها زياد توفيق ابو شماله 802558676 

 219 صابرين سليم خالد العفش 802821900 

 220 براء حيدر محمد الحوت 803572304 

 221 لميس أحمد محمد سلمة 803427178 

 222 ايمان يحيى عبد العزيز العبادسه 801887365 

 223 اسراء يوسف محمد ابو زايد 410717862 

 224 ندى حسن محمود حجازي 803445972 

 225 هدى زهير أحمد بدران 410089106 

 226 ايمان هشام حامد محمود 801856790 

 227 حنين كمال أحمد الشيخ علي 803549302 

 228 ياسمين حسن فضل الفرا 400739512 

 229 وسام عمر حرب ابو مور 802809632 

 230 امل فايز حسين ابو ندا 801586702 

 231 نسرين رشدي طاهر الفرا 906625496 

 232 ولء سامي عطوه عبد  النبي 802969030 

 233 حوريه جمال محمد دياب 400159091 

 234 امال شحده سعيد حلوه 804785780 

 235 سالي سفيان كامل دخان 802973073 

 236 نجاة فوزي أحمد جادال 803386861 

 237 حنين سهيل حسن السيد 804588408 

 238 ايه جهاد سالم رضوان 802381368 

 239 اسراء غازي جمعه مزيد 802683011 

 240 سمر محمد مبارك حسين 400128138 

 241 اريج كمال ابراهيم ابو شماله 400055919 

 242 ريم عودة عبد المجيد ابو عابد 410184220 

 243 الء فايز يوسف الجزار 804504363 
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 244 دعاء جمال محمد النجار 802203273 

 245 الهام يوسف عبد الحافظ طولن 804666907 

 246 هند زياد اسماعيل السحار 802920306 

 247 ماري مجدي راغب ضهير 804612828 

 248 هديل عبد المالك ابراهيم شحيبر 802463737 

 249 هبه عبد الرحيم شعبان أبو القمبز 804651131 

 250 فاطمه محمود سليم العزيب 802560896 

 251 الء عوني عبد الرحمن المدهون 803093020 

 252 هبه درويش محمد اليازوري 803609387 

 253 ضحى عبد ربه موسى شيخ العيد 803420934 

 254 منار توفيق سالم عويضه 803358001 

 255 منى غسان عطا جعرور 400143400 

 256 مها حامد نافل شيخ العيد 803166479 

 257 اسيل جهاد حيدر مهدي 400176731 

 258 منى حسام عمر فروانه 800627853 

 259 ريم محمد موسى الشاعر 801745167 

 260 اسماء يوسف مصطفى صقر 801854175 

 261 شرين محمد نمر المقادمه 803724699 

 262 انتصار ماجد مراد الشافعي 803013580 

 263 اماني أحمد عيد ابو عابد 800475089 

 264 زينب محمد سالم ابو سويرح 803705060 

 265 رنا محمد ابراهيم الشلفوح 802266007 

 266 اسراء محمد خميس صيدم 802938548 

 267 هديل عز الدين ابراهيم الحداد 803739879 

 268 سحر خالد محمد المصري 802912790 

 269 صباح عدنان حسين عاشور 802840959 

 270 دعاء محمود قاسم القاضي 804372001 
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 271 منال جهاد محمد دردونه 802876086 

 272 ولء اكرم محمود عفانة 803422641 

 273 اماني سليم سلمان الحمايده 803703792 

 274 عل محمد حسن مبارك 803244227 

 275 الء أحمد خليل ابو سالم 803096163 

 276 هديل كاظم محمد حسين 803595511 

 277 سحر جمال محمد حسنين 803290501 

 278 رغده محمود حسين مقداد 803930866 

 279 غدير اكرم عبد الرحمن احمد 801877507 

 280 اسلم ابراهيم محمود عبد  النبي 410535587 

 281 نجلء محمد عبد العزيز ابو عبيد 401095021 

 282 خديجه محمد محمود عوض 800536658 

 283 عبير ابراهيم عبدال ابو قمر 804421063 

 284 نرمين عادل نايف القططي 410098859 

 285 جواهر زهدي رباح اليازجي 400145348 

 286 اسلم عبد الحليم صالح نوفل 803598416 

 287 سناء موسى محمود سعيد 804316644 

 288 ايه سلمان أحمد ابو عمرة 803840404 

 289 امنه عبد القادر علي ابو مهادي 804085694 

 290 ايات صالح محمد شيخ العيد 802863548 

 291 مروه حسن عيسى راضي 804017374 

 292 ياسمين معين محمد فروخ 800664989 

 293 عزة جمال محمد ابو زناده 803502954 

 294 مريم السيد محمد ابو مسامح 804390672 

 295 صفاء احمد عبد العزيز عويضة 411935323 

 296 رنا جمال اسماعيل ابو جلله 803007400 

 297 بسمه فؤاد كامل الشاعر 802860692 
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 298 رول سمير فوزي النزلي 803676857 

 299 شرين سعيد عبد الحميد زيد 800444507 

 300 ايمان أحمد نعيم الجبري 803332055 

 301 عزيزة جميل ابراهيم السحار 803927813 

 302 لنا فتحي احمد ابو هلل 803004415 

 303 نور طالب عادل حسنين 905314688 

 304 حليمه علء عطيه عيسى 410534010 

 305 عبير زكريا عبد العزيز طه 801158486 

 306 هبه اكرم علي ابو زناده نتيل 803054535 

 307 ساره ياسر سعيد نجم 804085637 

 308 ناهده تيسير أحمد مسلم 802348417 

 309 اخلص فضل سعيد شليل 803160019 

 310 دعاء زاهر محمد انصيو 802983361 

 311 افراح ناهض محمد الهمص 803559293 

 312 حليمه خليل محمد المبحوح 803712546 
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 1 وفاء حلمي ربيع الحلق 800533473 

 2 هبه مصطفى محمد حاطوم 903318053 

 3 صابرين عبدال عبد اللطيف صافي 931523542 

 4 ياسمين نبيل محارب السويركي 800692493 

 5 سحر عبد القادر محمود احمد 802049262 

 6 اعتماد سالم سليمان ابو صواوين 800634933 

 7 انعام عايش علي فريج 800504078 

 8 رحاب يحيى عبدال ابو وادي 946675501 

 9 اميره ابراهيم محمد ابو مغيصيب 901373308 

 10 سهير عبد القادر ديب ابو علوان 801530684 

 11 تهاني صبحي عبد الجواد جوده 800390767 

 12 دعاء غازي زويد اللوح 400005054 

 13 مي فريد محمد ابو لحية 801432444 

 14 مريم معين محمد البش 700448582 

 15 سعاد عبد المنعم أحمد العطار 928630243 

 16 حليمه يوسف أحمد صيام 800147142 

 17 يسرى محمد منصور ابو حمد 906697537 

 18 ابتهال يحيى مسعود ابو لولي 804397685 

 19 منار نبيل محمد النجار 926726514 

 20 مهاد محمود حسين السطل 906555834 

 21 نبال أحمد عبد الحميد شعت 905282943 

 22 الفت حاتم حسين السحار 800447799 

 23 خديجه امين ابراهيم جابر 800232084 

 24 صابرين محمد جبر ابو محمد 800035388 

 25 سماح ياسين محمد شعت 905494373 

 26 نور فايق فؤاد العناني 801264011 

 27 اسلم حسن محمد يونس 410576227 
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 28 شروق سامى حمد حجازي 412279341 

 29 هدى حمد محمد التعبان 801500687 

 30 شاديه حسن محمد مبارك 906685086 

 31 حسنه خالد عبد العاطي ابوجويعد 801464942 

 32 رماء صبحي محمد منصور 800615247 

 33 هالة شكري محمد معمر 803643105 

 34 أحلم حسان عابد ابو خميس 804746188 

 35 سمر عبدال أحمد الغا 900636515 

 36 فاتن احمد محمد احمد 800402471 



أنثى علوم عامةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي
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 1 افنان جمال محمد الصفدي 803013283 

 2 شفاءال سليمان سلم الرومي 802869164 

 3 رهام محمد موسى زعرب 802552398 

 4 ايمان جمال عبد الفتاح البلعاوي 803331651 

 5 سالي محمد علي ناصر 410132963 

 6 رائدة جمعه محمد الشقر 802733212 

 7 اقبال سفيان اسماعيل رضوان 802821637 

 8 ريم سميح مصطفى عفانة 802353334 

 9 دعاء محارب عبد الرحمن وادي 411143696 

 10 اسلم محمود أحمد الصوص 802917229 

 11 احلم سعيد محمود الشنطي 802903195 

 12 منال سليم ابراهيم حجازي 802166355 

 13 مرام حيدر عبد الهادي خريس 803611912 

 14 حليمه حسني سالم ابو العجين 400915971 

 15 زينب سمير زكي أبو هلل 803563253 

 16 سماح سميح عطا سليم 803226919 

 17 صفاء حمدي أحمد الشامي 803314145 

 18 نور محمود محمد صباح 802397539 

 19 ولء ابراهيم عطيه ابوظاهر 803855238 

 20 عبير زياد محمد عليوة 801245770 

 21 دعاء عبد ال عبد الرؤوف كلب 802070755 

 22 لميس فتحي سليمان ابو سويرح 802716878 

 23 غدير يوسف ابراهيم عدوان 804541076 

 24 اسراء اسعد عبد الرزاق فروانة 803394022 

 25 فاطمه ابراهيم أحمد خلف ال 801028325 

 26 تسنيم زاهر اسماعيل عاشور 803782267 

 27 فاتن صلح صبحي غيث 802287649 
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 28 تسنيم جمعه سليمان الشاعر 801215781 

 29 هناء رباح حسن دلول 700055338 

 30 دعاء خالد حسن ابو زيد 800425720 

 31 ابتسام زكي خليل السكني 802182444 

 32 احسان عبد العزيز محمود خطاب 803369545 

 33 ايمان حسام الدين سليم الهندي 801926221 

 34 داليه نافذ محمود درويش 801270034 

 35 نسيبه فتحي محمود ابو نجا 800684599 

 36 ختام جمال أحمد عوض 804717759 

 37 نهيل محمد جبر عفانة 803171750 

 38 تسنيم محمد عزات الغفاري 803058908 

 39 هيفاء رسمي سالم النجار 800631103 

 40 أماني بشير محمود فرحات 410569222 

 41 هياء خميس عبد الجواد اللولو 801177874 

 42 حنان عرفان حمد هويشل 804503670 

 43 اسماء محمد خليل سليم 801210105 

 44 امل عبد اللطيف شاكر الحشاش 803560861 

 45 ايمان محمد أحمد ابو دقه 802806281 

 46 الء فايز يونس ابو النور 803380245 

 47 وطن أحمد ابراهيم ابو العيش 803407394 

 48 ديانا رفيق فايز العرايشي 801545682 

 49 عبير سامي يوسف شاهين 803456193 

 50 اسراء ناصر ادريس شتات 803704436 

 51 ميسون اسليم محمد القاضي 802864397 

 52 اكرام عصام يوسف ابو ندى 802075218 

 53 وفاء مروان حسين الكحلوت 800735920 

 54 خلود محمود نمر المدهون 800685208 
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 55 هناء عبد العزيز محمد أبو عمرة 804036838 

 56 اسلم جميل يوسف صلح 800599185 

 57 ايمان سالم سويعد وليده 802348805 

 58 سلوى محمود يوسف حميد 801202417 

 59 شيماء عدنان محمود عيد 804780674 

 60 الء يوسف محمد حمد 801279506 

 61 اسراء رزق موسى ابو جزر 802366864 

 62 دينا بدوي اسماعيل القواسمي 803433143 

 63 لميس أسامة محمد ابو عوده 804410298 

 64 ديانا فتحي يوسف سعده 800628075 

 65 هبه تيسير عبدال عزيز 802971820 

 66 شيماء عصام عبد الرحيم صالح 410096937 

 67 عل ناصر عبد الحافظ ابو عوده 802519942 

 68 زبيده محمد خليل ابوزبيدة 803144807 

 69 مريم محمد محمود قاسم 800663668 

 70 غاده تيسير محمد رباح 802040048 

 71 تسنيم ياسين مسلم ابو حطب 803700228 

 72 ندى نبيل عدنان حرز ال 400233516 

 73 امل عمر نمر عبد الرحمن 802709543 

 74 الء محمود عبد ابو امونه 803190453 

 75 سمر حلمي عبد الوهاب شليل 802524918 

 76 هبه رياض مسعود قدوم 410093421 

 77 نهال يونس عواد ابو غالي 804036556 

 78 هبه مروان سليم ابو كميل 802251249 

 79 ريم باسم ابراهيم المدهون 801726779 

 80 رجاء خميس حسن عوده 802952374 

 81 اماني هشام مصطفى الغول 802369348 
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 82 سماح مهدي عثمان ابو زايده 803720960 

 83 صابرين محمد حرب شاميه 802182469 

 84 غاده ابراهيم سلمي ابو عدوان 802615948 

 85 شيماء خليل مرشد صلح 801177932 

 86 دعاء محمد كامل ابو رزق 801752338 

 87 لينه اسامه محمد الهباش 410090195 

 88 تسنيم علي عمر عياش 802558890 

 89 ايمان أحمد سليمان القطشان 801258617 

 90 مها محمود محمد قندس 803075654 

 91 سعاد علي محمود ضميده 804479152 

 92 اسراء أحمد محمود حمدان 801271727 

 93 فيروز محمد عودة ابو عايش 410098347 

 94 مريم نبيل موسى صيام 803638618 

 95 اسلم عدنان ابراهيم برهم 802234807 

 96 حفصه عدنان ابراهيم الديراوي 804502797 

 97 هدير محمود هايل بلونة 803068774 

 98 اماني جمال حمدي عاشور 804443000 

 99 غدير ناصر صبري صيدم 803744333 

 100 ياسمين سامي السيد الخالدي 802108753 

 101 ميساء ابراهيم عبد السلم اعبيد 802280172 

 102 ايمان فريد علي لقان 803407089 

 103 الء يوسف صالح الجمل 803549385 

 104 مها غازي يعقوب الملخ 410212641 

 105 هبه مصطفى نصر نصر 802011262 

 106 شذا عمر اسماعيل مقداد 801191800 

 107 لينا عبد الحليم عبد الحميد ابو مدين 803897453 

 108 امل انور عبد الهادي اسماعيل 803415637 



أنثى علوم عامةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 109 روحيه عبد الحكيم حسني ابو شماله 803235233 

 110 الء مروان حسن السطل 804473916 

 111 سماح تيسير محمد الددة 804539906 

 112 هبه بسام صالح الدويك 803846385 

 113 هديل سعيد سلمه ابو اسد 803019306 

 114 نسرين سعيد حنفي حجاج 803182526 

 115 هدى نواف حسن جبر 803787233 

 116 كريمه محمود شكري العاجز 900187352 

 117 ثراء حسين محمد عاشور 801464116 

 118 هبه رياض عبد القادر ابو فياض 803248541 

 119 حنين عزام محمود عزام 803548379 

 120 فرات وليد يوسف زيد 802305235 

 121 هبه محمد خالد رضوان 803405174 

 122 داليا اسماعيل علي العشي 803102953 

 123 ربا أحمد محمود صالحه 803507714 

 124 فريال محمد حسين ابو غرقود 802846436 

 125 حنين صبحي عبدال طباسي 802316604 

 126 نور جمال عبد العزيز ابو عليان 803665777 

 127 سحر محمد أحمد حرب 801191313 

 128 اماني ابراهيم حسن ابو قمر 804500452 

 129 هند هشام عوض صيام 802018390 

 130 مها حمدي حسن ماضي 803418680 

 131 نهله سليمان سلمه ابو غيث 800751398 

 132 هدى هاني فريج اقطيفان 802710921 

 133 عواطف صالح يوسف خليفه 803894005 

 134 رشا محمود جبر أبو خوصة 802545152 

 135 دعاء ابراهيم محمد برهوم 802864249 



أنثى علوم عامةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة
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Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 136 فاطمه محمود يحيى صباح 803359074 

 137 ايات عبد الحميد أحمد عباس 801400870 

 138 نهى كمال حسن كلخ 803569508 

 139 ايه حاتم علي اللحام 803696798 

 140 سندس خالد محمد القوقا 801201120 

 141 اسماء زياد محمد البس 802514638 

 142 رئام حسين فايز ابو مصطفى 801277344 

 143 وفاء عبد الهادي محارب الحاج 802953810 

 144 منى علي حسن ابو سمعان 803476456 

 145 ايمان كمال محمد الشرم 803346220 

 146 ندى ناجح عبد العظيم موسى 410568778 

 147 هديل ناهض عبدال الطبش 802322198 

 148 نور سامي محمود الطهراوي 410521488 

 149 هديل مصطفى درويش شموط 400265815 

 150 اسراء عبدال منصور جرغون 802884221 

 151 الء علي عبدال الحولي 802954909 

 152 رنا رباح محمد البليشي 802946822 

 153 دعاء صبحي يوسف ابو غالي 803413079 

 154 امل فضل سالم حجازي 803084508 

 155 هداية يحيى مرزوق الشاعر 804644862 

 156 حليمة رجائي أحمد حسين 803365832 

 157 اماني خالد ذيب ضميده 804878957 

 158 رهام محسن خليل موسى 803747831 

 159 منار فرحات فرحات مرتجى 400572996 

 160 عائشة سالم عادل ابو سويرح 400541173 

 161 انسام وليد مرزق ماضي 802600320 

 162 هبه بشير ديب النجار 803250521 



أنثى علوم عامةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة
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Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 163 غادة محمد كامل أبو غالي 803419712 

 164 سمر مروان شاهين عبد الجواد 802567958 

 165 رنا سامي محمد العمور 802692244 

 166 اسراء أحمد توفيق اخريس 801184227 

 167 زهور محمد صالح بنات 803612688 

 168 منى سمير هدهود موسى 802408658 

 169 هدى عبد ربه أحمد السود 803302777 

 170 هلين حسن محمد ابو ركبه 802181362 

 171 هالة اكرم صالح ابو شماله 802981217 

 172 سجى فايز عبد الحليم الدسوقي 803582014 

 173 رندة ياسر حسن شلبي 801773946 

 174 عل سمير علي سرحان 804515351 

 175 هناء محمد جمعه محمد العطعوط 803594985 

 176 وفاء حمدي سعيد الحلبي 801141979 

 177 نداء رفيق محمد زغبر 802603217 

 178 سحر محمد عمر ناجي 803907237 

 179 اسراء يحيى عبد العزيز العبادسة 802273698 

 180 نسمه محمد محمود قشطه 802077305 

 181 هبه رمضان محمد خليفه 800740268 

 182 نور حلمي أحمد محرم 801415126 

 183 امل نصر أحمد العايدي 803180132 

 184 اسلم سمير محمد فرحات 803193531 

 185 ياسمين عبدال دهشان ابو سته 802720185 

 186 امل سلمه سويلم الزريعي 804022622 

 187 وفاء أحمد محمد معمر 802168237 

 188 ليلى حسن محمود صلح 802077859 

 189 مريم أحمد خالد الهندي 802673103 



أنثى علوم عامةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة
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 190 اسراء عمر حسن شاميه 802611228 

 191 نجلء توفيق خضر كحيل 802940684 

 192 سالي ابراهيم محمود الفقعاوي 803357516 

 193 بتعه أحمد سالم ابو حمام 802699652 

 194 حليمه عيسى محمد الخوالده 802855593 

 195 نداء عبد الكريم سليمان القديم 803168343 

 196 امل محمود عبدال الزطمه 803357375 

 197 منى محمد يونس كرديه 801780149 

 198 اماني عبد ال عبد الكريم الفرع 803195247 

 199 ملك امين محمد كشكش 803353150 

 200 سمر زكي أحمد حسان 801365453 

 201 حنان حمدي أحمد ابو سعادة 801877853 

 202 ياسمين سمير زكي أبو هلل 804715456 

 203 ايناس محمد محمود عامر 802143651 

 204 ابتسام محمود محمد ابو نصر 802645671 

 205 ايناس جمال عيسى ابو سلميه 802940197 

 206 ايمان أحمد محمد ابو واكد 802514232 



أنثى فيزياءمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة
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 1 حنين عماد عوض أبو حسين 802025536 

 2 اريج محمد عطا البيطار 802430504 

 3 منى حيدر محمد الور 801540675 

 4 اسلم نعيم أحمد كلب 802229906 

 5 وفاء زهير سعيد ابو صبره 803406222 

 6 امل أحمد علي ابو سمره 410095913 

 7 فاتن أحمد محمد مطر 803031418 

 8 بسمه مسعود عبد الحميد حجو 803038009 

 9 عل برجس حمد ابو مدين 804092906 

 10 دعاء محمود عبدال الغمري 802029991 

 11 الء ناجي عبد الهادي الجليس 802058263 

 12 ايمان يعقوب محمود الكحلوت 802187393 

 13 زهره زياد أحمد المطوق 400532776 

 14 رنا امين هاشم خليفه 802709287 

 15 سحر يوسف حسين صقر 803818905 

 16 هيام حمدي حسن الجلزين 802085571 

 17 سلمه عبدال موسى السطل 802041400 

 18 فاطمه محي الدين حجازي اللوح 800721656 

 19 امال يوسف مناع ابو شيحه 803855378 

 20 هديل ناصر فخري الخياط 803521459 

 21 ريم سهيل يعقوب زقوت 803035633 

 22 سميه عماد جميل ياسين 803710326 

 23 الء علي حسن ابو ضاحي 804370559 

 24 اماني فهمي حسين عيد 803795871 

 25 سحر محمد عبد العزيز ابو عبيد 401095005 

 26 دعاء محمود منصور الحلولي 801151994 

 27 رضا محمد مرازيق ابو مغيصيب 410531891 



أنثى فيزياءمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي
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 28 ساميه عبد الحي جميل الكرد 802848457 

 29 عليه وهبي حمدان حجازي 410929137 

 30 وسام أحمد محمد السطل 801860636 

 31 أحلم محمد عوض ابراهيم عوض ال 802986232 

 32 الء عبد الرحمن عطاال موسى 801173873 

 33 ندى سالم محمد ابو نصر 801175456 

 34 ايمان علي فارس ابو معيلق 803019223 

 35 ايناس جمعة سعيد ابو شعر 802123752 

 36 وجدان زياد محمد ربيع 801751215 

 37 نداء محمد خليل النحال 801744160 

 38 ايمان رأفت أحمد صبح 801961830 

 39 ريهام امين رمضان الغا 802909655 

 40 اسماء محمود سليم السقا 803290642 

 41 نهى فايز مقبل فحجان 803123421 

 42 نيفين سامي حسن النجار 803288778 

 43 امنه فؤاد ابراهيم ابو غليون 804501088 

 44 ايمان توفيق عبد الرحمن رشوان 802240010 

 45 مريم سعدي محمد ميط 802701813 

 46 دعاء محمود شاكر الضعيفي 803011063 

 47 اماني محمد خالد سلمة 803275213 

 48 سماح فؤاد منصور اللوح 802399881 

 49 ايه محمود عبد ال ابو مسامح 411036155 

 50 لينا هاشم بشاره عويضه 801296922 

 51 نسرين سميح خليل مسلم 410149397 

 52 كفاح يوسف موسى ابو دحيل 802316620 

 53 اريج صابر ديب بحر 803347491 

 54 ايمان نعمات أحمد موسى 803383603 



أنثى فيزياءمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة
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 55 اسماء عمر عبدال الحسنات 802744227 



أنثى كيمياءمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة
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Palestinian National Authority
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 1 عصماء موسى محمد سليمان 413324674 

 2 هدى زاهر اسماعيل احمد 802082495 

 3 منى صبحي شعبان عرفه 906526280 

 4 منار اسماعيل شفيق ابو الكاس 804665008 

 5 غدير فايز محمد ابو توهه 803114941 

 6 الء سعيد محمد بركة 804091692 

 7 مدلين عبدال علي قريقع 802258525 

 8 هيام حسام حامد الهنداوي 803326669 

 9 وفاء أحمد فرج العرعير 801156340 

 10 الء خميس عبد الحميد ابو جلله 804787281 

 11 الء هشام صبحي جحلش 803922525 

 12 ريهام محمد ابراهيم شتات 803085869 

 13 هيا حسان اسماعيل جندية 802297325 

 14 اسلم فايق أحمد الحداد 802773010 

 15 ديانا اكرم شعبان العشي 802261537 

 16 سهير سليم عبد اسليم 903544492 

 17 دعاء سعيد رمضان غطاس 804728293 

 18 سها تيسير محمد الكحلوت 804412039 

 19 الء شفيق جلل الفرا 803760255 

 20 اسراء عوني حسن دويمه 802256396 

 21 اماني حمدي يوسف الفرام 802389627 

 22 رغده حسن سلمه داود 804012599 

 23 اسماء رياض أحمد الهور 804437150 

 24 نداء عاطف خالد عليوة 803550136 

 25 اسماء عمر عياده ابو عزوم 801228271 

 26 اسماء محمد يوسف عبدال ابو جهل 803631860 

 27 الهام سعيد حسن شامية 804359123 



أنثى كيمياءمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة
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 28 ابتسام سليم يونس رجب 801906348 

 29 منار مصطفى نصر جودة 802314864 

 30 فاتن ابراهيم محمد البردويل 900833591 

 31 آية كمال محي الدين ابو غالي 804734630 

 32 دعاء فوزي محمد صالح 802713263 

 33 جهاد سامي محمد ابو طير 801858275 

 34 لورين رعد خضر قنديل 400028585 

 35 سمر سعيد محمد حمدان 802568857 

 36 غاده ابراهيم اسماعيل الهباش 801456914 

 37 ايمان عماد جميل حسونة 803789973 

 38 اسراء مصطفى محمد الجدى 802962571 

 39 هناء خالد اسماعيل الدحدوح 802655142 

 40 مها مصطفى محمد النجار 801160086 

 41 سماح فوزي اسماعيل ابو ختله 802736348 

 42 اسراء سامي عاطف قنديل 804559391 

 43 هديل سليم محمد ابو سلمية 400133179 

 44 الء صلح صالح القريناوي 804096204 

 45 ايمان عبد المحسن محمد ربيع حموده 803246271 

 46 ايمان سليم أحمد السعاتي 804333524 

 47 ولء معين محمد بوادي 804450880 

 48 آيات جمال أحمد ابو مخده 803006667 

 49 رغد منذر محمد دبور 410546972 

 50 دعاء نضال حسن خطاب 803354224 

 51 اسماء نعيم حلمي السويركي 802851717 

 52 رغد عبد الغني فارس ابو قمر 410592604 

 53 وئام فريد ابراهيم عسليه 410586325 

 54 اسماء خميس أحمد زهد 802473413 



أنثى كيمياءمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي
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 55 نسيبه محمد سليمان عصفور 700107402 

 56 فداء عرفات حمدان النفار 802535666 

 57 ايمان حيدر سعيد العقاد 803137645 

 58 اميمه علي محمود الغصين 410521892 

 59 فداء جمال محمد غنيم 802301671 

 60 رغد حسين محمد العمصي 804085256 

 61 روان سمير حمدي الغا 804459378 

 62 ضحى امين حسين العقاد 400868097 

 63 شروق جميل رباح السنوار 804823466 

 64 لما محمود نعمان زعرب 803257864 

 65 اسراء مصباح أحمد بركة 804342947 

 66 تال زكريا زكي شراب 401174008 

 67 غاده أحمد عبد ال ابو رزق 410549638 

 68 ريم جبر حسن حسنين 802235192 

 69 ايمان خضر محمود يونس 802592790 

 70 هند عصام ابراهيم ابو نار 803213032 

 71 اماني فوزي يوسف الحلق 802785758 

 72 غاده ناهض السيد ابو حماد 802394718 

 73 امل اسماعيل حسن القريناوي 802964700 

 74 حوريه حسن محمد لوا 803160324 

 75 وسام حمدي عبد القادر دقارم 804900025 

 76 شيماء ياسر أحمد حماد 802635094 

 77 اسلم محمود اسماعيل خليفة 410956759 

 78 اسراء عبدال فوزي ابو محروق 410505846 



أنثى لغة انجليزيةمادة المتحان : الجنس:
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 1 ايمان جميل سليمان ادغيش 802104729 

 2 هديل عبد الخالق عبد الفتاح صباح 802874255 

 3 جملت محمد سليمان فارس 901677575 

 4 رول عزات أحمد العسكري 803372051 

 5 سماح محمد أحمد ابو نصير 926670506 

 6 تحرير محمد يونس صيام 400030342 

 7 هبه زياد توفيق ابو القمصان 801875121 

 8 عبير علي أحمد الزيناتي 801141755 

 9 اسراء رأفت رمضان قاعود 803109883 

 10 حنان كمال عبد الفتاح ابو شمله 803873587 

 11 رجاء صالح عبد المالك ابو نعمة 801418872 

 12 نور سليم أحمد زين الدين 804414605 

 13 اسلم سعيد محمد ابوعواد 800541955 

 14 ريهام حسن محمد ابو عكر 803571298 

 15 عزة جمال محمد عابد 800561581 

 16 الء سهيل توفيق بارود 801716218 

 17 مروه عبد الحافظ محمد ابو عمرة 802324533 

 18 اماني يوسف ابراهيم السكني 800780181 

 19 ناهد نعيم اسماعيل فرحات 801109448 

 20 وجدان سلمه محمد ابو مصطفى 801735564 

 21 ريم عطا ال أحمد بهلول 800664104 

 22 اسلم فؤاد ابراهيم الغلبان 800409575 

 23 امل جمال عبد نصار 802475681 

 24 اماني اسامه محمد شمعه 400172615 

 25 منار ممدوح محمود أبو شعبان 802415216 

 26 ريم محمد عبد القادر الزريعي 400071437 

 27 داليا عمر حسين الهباش 800663759 
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 28 اميمه علي أحمد نصر 901262683 

 29 حنين بشير رباح فروانه 410511463 

 30 زهور عمر ديب نعيم 917355232 

 31 ايمان نعيم رمضان سمور الواديه 801249871 

 32 اسراء محمد اسماعيل صقر 410568638 

 33 مها سعيد علي أبو الخير 800679508 

 34 موده حسن منسي الترتوري 803121219 

 35 فاطمة محمد كايد الراعي 802256933 

 36 رحمه عبد الحي محمود الكفارنه 801748807 

 37 سناء رسمي محمود زقوت 801018623 

 38 فاطمه محمد عثمان ابو سلوم 802958751 

 39 صفاء أحمد اسماعيل العاوور 400623328 

 40 سها يوسف صبحي جلهوم 906764022 

 41 ايمان حامد عبد الرحمن النحال 800534265 

 42 فاتن عبد القادر محمد ابودغيم 931529473 

 43 سهير عمر يوسف ابو ندى 800525404 

 44 ديانا يحيى عامر ابو زايد 802849059 

 45 عل جميل مصطفى النجار 801734617 

 46 ريم محمد دياب البلعاوي 802838185 

 47 سحر عزات محمد سلطان 801111816 

 48 ريهام صبحي عمر حرب 801227315 

 49 ايمان هشام محمود الشقر 803223833 

 50 سهى محمود اسماعيل كحيل 801162553 

 51 نسمه عبد الوهاب خيري النخاله 801327404 

 52 ايه صبحي يوسف الجعيدي 410778799 

 53 وفاء اسماعيل عبد القادر التلباني 410581342 

 54 جنات أحمد محمود الهوبي 400283446 
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 55 هبه مصباح ديب دلول 802225789 

 56 نارمين سهيل محمد صباح 802182089 

 57 ربا عبد الرحمن وصفي مزروع 803707447 

 58 ريم سلمان سليمان اقريبه 802053454 

 59 فاطمه ابراهيم يوسف المدهون 803339480 

 60 يسرا محمد ديب خلف 804744670 

 61 غاده رجب مكين ابو شاويش 802427849 

 62 رويده أحمد محمد الحبل 800581852 

 63 الء فؤاد نمر جعرور 802212407 

 64 لينا زياد سعيد ابوهربيد 801255092 

 65 ريما علي أحمد بارود 801387143 

 66 رهام عبد الرحمن عبدال بارود 803251636 

 67 علياء محمد عبد الحي أبو شعبان 410179972 

 68 شهد حسام رمضان الخطيب 411973555 

 69 فاتن كايد حسن الخالدي 804619831 

 70 نعيمه وجيه محمد الدقشه 400238143 

 71 نعمه يوسف عبد الفتاح ابو قمر 800181711 

 72 صابرين ابراهيم عبد الرحمن قشطة 803409523 

 73 ديما خليل عبد البغدادي 803543065 

 74 ولء جهاد عبدال جابر 803802420 

 75 فاطمه رفيق رشيد مرتجى 800693442 

 76 دعاء سليمان يوسف حسونه 803767300 

 77 دعاء ماهر سليمان الرميلي 804464980 

 78 عبير محمد محمود شقفه 802372664 

 79 سمر نايف محمود الهندي 803088699 

 80 شروق زهير عاطف الجمل 803563675 

 81 ولء عليان عطيه فروانة 410070379 
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 82 نور محمود حسن ابوعيشة 803407139 

 83 اميره محمد رشيد عجور 801398751 

 84 الهام فايز حسن عيسى 800442428 

 85 ولء فهمي عطيه أبو طه 400230637 

 86 هناء اسماعيل فارس مهنا 801514936 

 87 اسره حسين مرزوق الشاعر 803358290 

 88 تحرير يحيى عوض ابو شباب 803417260 

 89 سحر سعيد حسن ابو لبده 800340374 

 90 فاطمه محمد محمود طه 931652291 

 91 ملكه فضل طلب حلس 802593939 

 92 عبير سمير خليل الحلبي 802100578 

 93 رشا عبد الكريم عبد حنونه 802413070 

 94 شادن شريف مصطفى ابو نصار 801181652 

 95 شريهان حمدي محمود بكرون 802341339 

 96 ايات عدنان محمود نصار 803163286 

 97 ولء محمود أحمد ماضي 803369529 

 98 اميره نعيم نمر السلفيتي 801970823 

 99 خولة بدر عبد الهادي معمر 803032887 

 100 اسراء جميل رمضان زايد 801286386 

 101 نور فريد حسن عثمان 802802645 

 102 صابرين عيسى قاسم العكاوي 801834128 

 103 امل محمد عبد الحميد اسماعيل 803492040 

 104 سندس محمد محمد حيدر 400252540 

 105 تمام خالد اسماعيل الدحدوح 801778788 

 106 امل فوزي حسن محمد 801371659 

 107 رائدة ماهر عبد طوطح 900582610 

 108 سها إبراهيم عبد الفتاح ابو جاسر 800185399 
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 109 مجد سمير سليم لبد 804340214 

 110 اسلم نايف محمد ريان 802141192 

 111 رجاء محمود موسى النحال 410089353 

 112 رندة سامي سعيد جودة 800198400 

 113 حنين فهيم حسن قشطه 801030602 

 114 صفاء خليل ابراهيم معروف 802871673 

 115 مريم عيسى خليل الدواهيدي 801537382 

 116 عل اسامه عبد ربه القرا 400518619 

 117 هديل طه مصطفى عكاشه 802525980 

 118 سماء زياد ياسين المدهون 803856046 

 119 اماني عماد محمد الدلو 802428367 

 120 اسماء محمد أحمد قنديل 804328680 

 121 غاده نعيم جميل ابو سمره 410660088 

 122 ايمان حرب خالد شعلن 803454479 

 123 نداء مروان حسين عطوان 804773349 

 124 دنيا حيدر عبد القادر الشنطي 800268443 

 125 اماني أحمد سلمان جودة 802540971 

 126 سهاد محمد شحده عوكل 803726041 

 127 عزة عارف محمد الشيخ عيد 803792225 

 128 ولء زياد عطا ال موسى 410098214 

 129 عل حسن فهمي مسعود 801355231 

 130 لينا جمال محمد يونس 903478980 

 131 دينا أحمد محمد رضوان 802459461 

 132 زينب رأفت عبد الرؤوف البردويل 800708455 

 133 ريم حسين سالم العطار 804683258 

 134 اسراء عوني محمود زقوت 802641191 

 135 فداء عبد الرحمن محمد ابوجبر 802916205 
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 136 اسراء حامد ابراهيم زعرب 410546782 

 137 زين فوزي محمد النواجحه 802227850 

 138 سائده محمد حسن داود 802739003 

 139 احسان سلمان محمد موسى 410104723 

 140 اسراء محمد عبد الرحمن الكحلوت 400046330 

 141 مريم منير ربيع خضر 800606949 

 142 ايمان محمد عيد فياض 801381997 

 143 صابرين كمال حسن ابو هولي 803214360 

 144 نهى سعد سلمان حجاج 803095751 

 145 هبه حسين محمد ابو مشايخ 801957168 

 146 رحاب شوقي جميل سعد 804729598 

 147 رجاء فضل عبد الفتاح ابو شريعه 802075184 

 148 ايمان محمد غانم أبو خوصة 802537357 

 149 ولء فواز خليل الهندي 804587632 

 150 زهر نبيل اسماعيل الشيخ 410664528 

 151 عايشة جميل محمد عبد ال 802564757 

 152 مريم سالم حامد القططي 803520840 

 153 داليه علي حسن صالح 400091617 

 154 فاطمه أحمد محمود ابو قايده 801285461 

 155 سماح محمد خميس القريناوي 803788157 

 156 نهال عمر درويش الدجني 410563753 

 157 صباح رسمي أحمد بعلوشة 802578336 

 158 سوزان هشام فؤاد سعد 701035057 

 159 ولء جابر محمد ابو جامع 401085667 

 160 ميساء جاسر زكي المغير 801529041 

 161 منار ابراهيم فرج القريناوي 804744811 

 162 معالى حسن عوض زايد 931521892 
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 163 نسرين كمال حسن الخطيب 410102883 

 164 مرام نبيل عبدال اسماعيل 803401462 

 165 روزا حسن عبد ياسين 802662155 

 166 امنه حمدان محمد ابو عنزه 803824291 

 167 الهام حسن حسين زعرب 800469173 

 168 دعاء حسن شحده ابو زهري 802403345 

 169 ايه أيمن موسى غنام 400111860 

 170 اسلم عبد الحي محمود المبحوح 803854181 

 171 سلم محمود حسن لبد 801873639 

 172 نسيبه حسن محمد ابو ليله 803453406 

 173 منى يحيى شعبان ابوالريش 802672832 

 174 امل ناصر عوده البرعي 800772972 

 175 سمر اسعد محمد النجار 410573422 

 176 سارة عبد ربه ديب ابو مصطفى 700020829 

 177 دعاء محمد علي السعدوني 802736181 

 178 نور عصام خليل الستاذ 804388510 

 179 فاطمه محمود ابراهيم الحاج 400275566 

 180 ايمان سامي أحمد لقان 801710757 

 181 ايمان ابراهيم حسن نصير 803605401 

 182 فاطمه وليم أحمد ابوكرش 802590158 

 183 مي أحمد سليمان النباهين 804726586 

 184 الهام حسن محمود الكحلوت 803773506 

 185 ضحى خليل محمد جواهر 802008169 

 186 فاطمه محمد محمد ابو سنيمه 410106546 

 187 خلود فوزي صبحي خليفه 801278649 

 188 فداء فتحي سلمان ابو مغصيب 801990441 

 189 هدى محمود رسمي ابوالريش 803880574 
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 190 ايمان سمير حسن غبون 803037290 

 191 الء بسام أحمد الفليت 803855139 

 192 بثينه نافذ سليمان الجعب 400190203 

 193 ايمان محروس هاشم السطل 801291485 

 194 رنا محمد ابراهيم سرحان 938986866 

 195 هند سعيد محمد مقداد 804592871 

 196 ولء جمال خليل بكير 800794851 

 197 سهى أحمد يوسف الغا 802357186 

 198 منال جمال ابراهيم ابو جراد 803132760 

 199 سميه ابراهيم سليمان ابو شباب 802262147 

 200 ايمان محمد عودة أبو خوصة 802979971 

 201 سناء اسامه سليم الهواري 803557230 

 202 فلسطين سعيد عبد الرحمن المدهون 802262816 

 203 ميسون عاطف حسونه السويركي 802925198 

 204 اسلم عبد الناصر اسماعيل قويدر 802415851 

 205 ايمان علي عبد ربه خليفه 804538809 

 206 هبه صالح أحمد جابر 400268561 

 207 هبه أحمد محمود القدره 410186894 

 208 ياسمين عثمان حسن هنية 801490202 

 209 سماح فتحي محمد عقل 804039758 

 210 ندى سامي جابر أبو أسد 802699058 

 211 ترنيم حسن محمود حماد 410544001 

 212 ايه رضا مصطفى صالحيه 802860494 

 213 الء سعدي صالح ابوعبدو 802884700 

 214 اروى عطا محمود الهرباوي 410094262 

 215 سماح مصطفى عاشور قروط 803211242 

 216 بسمه بسام جرير حسن 804369932 
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 217 غاده حسن سيد الدهدار 801977364 

 218 فضيه حمدي سلمه النحال 900758244 

 219 ميس فايز محمد ابو غالي 410564512 

 220 نيفين محمد محمد ابو عون 803654771 

 221 وصال هاشم محمد الناجي 803717867 

 222 الء نبيل عبد الرحمن ابو شماله 803820141 

 223 ازهار منذر حمدان بردع 802193383 

 224 نور علي رمضان صالحه 803854637 

 225 ربا محمود خليل ارحيم 400011300 

 226 ريم أحمد محمد الرقب 400161790 

 227 ايناس اسماعيل جمال عمار 400528816 

 228 منال داود سليمان ابو كلوب 800312480 

 229 نيفين خليل ابراهيم السوده 801317785 

 230 حنين نبيل خليل المدهون 803663202 

 231 اسماء محمد عبد الرحمن الكحلوت 803113323 

 232 رول جميل محمد فياض 803513910 

 233 ولء فرج ال حمدي الفرنجي 802679183 

 234 تغريد معين محمد فروخ 803857101 

 235 منى عادل مصطفى النجار 804771947 

 236 سماح عصام علي العامودي 400050597 

 237 ياسمين نافذ تركي ابوعويمر 413281585 

 238 غيداء اسماعيل سالم ابو بليمه 803018704 

 239 عايده عبد المعطي محمد الشيخ 800402091 

 240 اريج ناصر عبدال البرديني 803437144 

 241 عل عيد خميس السلوت 803666718 

 242 سلمى عمر ابراهيم ابو حطب 803583806 

 243 اسماء حسن خليل ابو شماله 802300244 
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 244 لينه محمد عبد اللطيف الشمالي 410095186 

 245 سوزان محمد مسلم ابو بكره 802303941 

 246 انوار محمد ابراهيم ابو مصطفى 804017093 

 247 نفين محمود عبدال ابو هدروس 804375442 

 248 وعد سامي خميس المناعمه 400119087 

 249 بسمة اسماعيل شحده قشطة 802862169 

 250 اماني عبد العزيز عودة اشتيوي 803577048 

 251 فداء فؤاد حسين ابو الفول 802317677 

 252 هدى فايز حسين العمودي 400087201 

 253 غاده عبد الكريم محمد طه 803057355 

 254 دعاء فوزي جباره الشوربجى 800576571 

 255 دعاء محمد ابراهيم السميري 803906999 

 256 ربا عبد الحكيم محمد البحيصي 400021200 

 257 ليلى صالح محمد ابو صعيليك 400128476 

 258 تسنيم حمزه محمد عبد الجواد 400202701 

 259 ضحى سعد سلمه السطل 803432988 

 260 نهاد محمد حسن عياد 801838152 

 261 تسنيم نظمي مصطفى ابو موسى 410096929 

 262 دعاء فايز محمد احمد 803512250 

 263 سها طلل حمدان ابو بركه 804693778 

 264 لينا صالح عبد الرحمن المصري 906767876 

 265 بنان حمدان سالم ابو روك 410218234 

 266 ايمان أحمد سعيد عوده 803055524 

 267 نائله محمد حسين ابو طه 924055775 

 268 خوله صبحي محمود قشطة 801280264 

 269 ملك محمد عبد الوهاب صباح 410100218 

 270 ولء سمير محمد المصري 410688261 
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 271 هبه أحمد حلمي سليم 804591568 

 272 ضحى نزار حسين الخالدي 400179339 

 273 اسراء عبد الكريم أحمد اسماعيل 803518216 

 274 ايمان صلح سلمان عابد 801484858 

 275 اسماء جميل محمود البربري 801929761 

 276 هبه وليد محمد هنا 400531836 

 277 نجيه سمير محمد حسونه 802750257 

 278 هيام عبد المالك محمد العصار 700370059 

 279 منى محمد محمود ابو شقرة 801985128 

 280 ايه عبد الباسط محمد الشريف 802917799 

 281 شيماء جهاد سعدي الحداد 803367127 

 282 نغم انور جمال ابو جهل 804781433 

 283 دعاء سليمان علي ابو شباب 803779560 

 284 الء سعيد سلمان ابو وطفه 804676377 

 285 خلود محمد خليل البحيصي 801199241 

 286 ابتسام أحمد شعبان ابو الجديان 800703308 

 287 كرستين ماهر سليمان دحلن 410237663 

 288 رشا محمد حسين ماضي 410225692 

 289 عبير عبد المهيمن عبد الرحمن موسى 413347642 

 290 دعاء محمد حامد ريان 803023142 

 291 زينب فتحي صالح ابو السبح 803525625 

 292 مشيره جمال روبين ابو مسلم 801504762 

 293 عل عماد ابراهيم العاصي 804416006 

 294 هبة ال حمدي أحمد البردويل 804717130 

 295 اسراء جابر محمد عياش 804724888 

 296 حنين وجيه صبح القيق 400064531 

 297 ازهار احمد محمد السطل 701055097 
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 298 اماني عادل رمضان شحادة 803601327 

 299 نسرين شوقي محمد عدوان 803503762 

 300 ندى زكي عبد الفتاح خليل 803549849 

 301 هبه سعيد محمد سليم ابو الجليل 804546695 

 302 اسماء موسى محمد ابو عابد 800632473 

 303 هالة جمعه حسن عبيد 803500693 

 304 دعاء فكري عبد المجيد حنون 800722142 

 305 رشا منذر ابراهيم صلوحه 802175588 

 306 رهام أحمد محمود القدره 804086585 

 307 افنان عمر خليل ابو طه 803521285 

 308 جلنار باسم عبد الفتاح شعبان 801738188 

 309 خلود يوسف حسن ابو معروف 801153867 

 310 غيداء سعد سعيد نبهان 804621290 

 311 ايمان محمد عبد الفتاح الخطيب 800610271 

 312 ربا عمر حسين الدويك 803505775 

 313 حنين علي حمدان شقلين 410070080 

 314 فاطمه عبدال خليل ابو رزق 400017208 

 315 الء عادل أحمد سويلم 804340164 

 316 اسيل اسامه هاشم المزيني 410674121 

 317 منى سليمان محمود عبد الهادي 800718165 

 318 هالة فؤاد عياده ابو حمد 803390889 

 319 هبة ال عبد الحكيم أحمد العصار 803408368 

 320 اصاله يحيى محمد ابو العوف 412236929 

 321 دعاء بسام أحمد ابو رحمه 801227141 

 322 جهان فؤاد محمد أبو السعود 800747081 

 323 صفاء رمزي محمد الواديه 400045654 

 324 ساجده زهير سعيد العور 804810489 
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 325 ايمان فخري رمضان الغا 410106553 

 326 سماح حسن ابراهيم ساق ال 400074209 

 327 هداية جادال عبد ال صافي 410179980 

 328 سيرين سعدي خالد عثمان 804606606 

 329 ابتهال سعد مسلم ابو واكد 804752129 

 330 الء عبد ال جاد ال جاد ال 803572007 

 331 اريج هشام فايز السراج 410178933 

 332 دينا محمد محمود خضر 802513085 

 333 وفاء محمد صبحي نبهان 802672915 

 334 سوزان قدوره عبد الهادي عايش 803520519 

 335 فاديه خالد عبدال أبو شمالة 802967448 

 336 مي رمضان عبد الوهاب العطل 802873109 

 337 فاتن فايز سعد ماضي 800085565 

 338 هبه سالم حمدان ابو العل 903516185 

 339 هبه بشير طلب الجدي 800572166 

 340 نرمين السيد خالد الضبة 803545672 

 341 انوار بشير ابراهيم الرنتيسي 803438688 

 342 مي سليم محمد الفرا 413317694 

 343 سمر أحمد حسن الشاعر 802046383 

 344 عاليه سلمه محمد ابو سويرح 411755994 

 345 رنا صبحي محمود صرصور 801975913 
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 1 سلسبيل أحمد نصرال الزاملي 400097663 

 2 نجاح محمد عبد ال نصر 800872004 

 3 عزيه محمود علي اللوح 801599440 

 4 سهام صلح محمد حلس 400552527 

 5 ميسه شحادة رجب القاضي 803539196 

 6 ايمان فتحي سعيد الخطيب 804016863 

 7 رشا سليمان محمد فسيفس 802488304 

 8 دعاء رياض جبري السيد 804521755 

 9 نور محمد حاتم محمود عبد الرحمن 400986550 

 10 اماني محمد سالم عجور 800108953 

 11 اسماء أحمد محمد ابو جخيدب 804608545 

 12 اريج زكي أحمد النجار 804386027 

 13 نداء حامد يونس حمدونه 803182468 

 14 ايه ماهر قاسم العكاوي 801990425 

 15 اسماء عبد الرحيم محمود حمد 410508212 

 16 هبة ال حسين صالح ابو بطنين 802355081 

 17 اميمه نافذ يوسف مطر 802645648 

 18 ناديه محمد جمعه حموده الزيني 803461979 

 19 نجاة سفيان محمد وادي 802600684 

 20 اروى نبيل صالح مهنا 804394997 

 21 فلسطين صالح ديب سويدان 801453721 

 22 اسمهان جمال سليمان النجار 800180309 

 23 دلل سويلم سلم الرضاوين 802395723 

 24 ايمان نصار طلق ابو عمرة 803899384 

 25 سميحه حسين اسماعيل الترك 802477398 

 26 نورا شكري مهاجر الوحيدي 410140560 

 27 ياسمين عادل رشيد الزطمه 804604197 
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 28 الء مازن اسماعيل الخطيب 410102966 

 29 حنان علي سويعد ابو عجوه 804363596 

 30 زينب حسين صالح العزازي 400666830 

 31 شيماء اسماعيل يوسف جودة 804375145 

 32 نور عصام عبد الرحيم صالح 410096952 

 33 اماني نبيل محمد طاعه 802571406 

 34 اسماء محمد عودة الغا 802740050 

 35 الء فرحان عطوه خطاب 400674750 

 36 عبله انور موسى الغلبان 802270355 

 37 شيماء طارق سليمان ابو غوله 804495315 

 38 ايمان محمود محمد الشاويش 803388149 

 39 هاجر محمد محسن شيخ العيد 411774342 

 40 اسلم أحمد عيد الشاعر 400144986 

 41 اسماء رياض علي عوكل 804545911 

 42 ايات نور الدين يوسف فحجان 804624484 

 43 مها اسماعيل سالم شيخ العيد 802403279 

 44 اسماء ابراهيم يوسف عليان 400030250 

 45 ساجده سهيل حسن عدوان 804628691 

 46 تغريد عاطف خليل عاشور 804609758 

 47 اسماء أحمد محمد ابوعبدو 804725596 

 48 عل سمير رشيد محمد 803456250 

 49 رباب سليمان حسن الحاج 802915660 

 50 سهير عبد الفتاح عبد الرازق خضر 803116334 

 51 ريم جهاد نمر ابو جاسر 804668242 

 52 اسلم زهير خليل ابو ندى 802183608 

 53 منار سمير دياب حجازي 802670059 

 54 ميسون عمر فهمي هنا 802938811 



أنثى لغة عربيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 55 شيماء محمد سلم الرومي 803148923 

 56 اسلم محمد ماضي ابو عصر 803737519 

 57 ياسمين أيمن علي حسان 411102122 

 58 سرين عبد العزيز اسماعيل غانم 803515410 

 59 صابرين عبد الحكيم عبد ربه ابو حلو 804318335 

 60 زينب جميعان حميدان الدباري 804766194 

 61 عزة محمد عبد ابو جوده 802946236 

 62 رشا أحمد حسن ابو خديجه 801903485 

 63 ساره جمال عبد المجيد العبادسه 802739300 

 64 ولء محمد صالح أبو شعبان 802820126 

 65 روان مصطفى حسين ابو ندى 802987552 

 66 سحر جمال محمد النحال 803766328 

 67 دينا عصام عرفان عياش 400051330 

 68 مرام فريد عبد المحسن عامر 804016780 

 69 ايمان عبدال عامر ابو موسى 803327832 

 70 نعيمه كمال عبد الرحمن عابدين 800041709 

 71 اسماء ناصر محمد شقليه 804751451 

 72 اسراء زهير جمعه ابو سعيفان 802459834 

 73 فلسطين عبد السلم عارف رويشد 802551606 

 74 سعاد نبيل أحمد الصلحات 410553622 

 75 ولء فايز ربيع غريب 801175712 

 76 سلوى صلح محمد الصوري 800332504 

 77 زينب زيدان سليمان الحواجري 949823975 

 78 اسماء عاهد مطر المقيد 400501482 

 79 تقوى نبيل عبد الكريم ابو سريه 400750477 

 80 مريم طلل خليل البطش 803592161 

 81 شموع هشام سعيد عليوة 803687128 
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 82 نهيل جمال أحمد المغاري 803881291 

 83 سها اياد عبد الكريم شعت 803571421 

 84 عبير اسماعيل عبد الكريم الشيخ خليل 801914052 

 85 ربا صبحي حمدي الشرباصي 803219526 

 86 الء سمير ابراهيم الشريف 410084339 

 87 نور سمير محمود المدهون 802595645 

 88 فلسطين باسم سرحان ابو كلوب 803844323 

 89 اسماء رأفت ابراهيم ابو محروق 803166289 

 90 الء محمود شحادة الهباش 804547156 

 91 شيماء صلح علي محيسن 802168708 

 92 اسراء جميل يوسف حرارة 803580638 

 93 نبال ابراهيم محمد عطا ال 905503579 

 94 دعاء عبد العزيز عبد ال صيام 803041128 

 95 ولء حسام منصور الكفارنه 803592625 

 96 تهاني حسني محمد القرعان 801497439 

 97 نسرين محمد حسن ابو عبيد 804402170 

 98 رشا صالح سليمان بريك 803669050 

 99 اسماء أحمد يوسف عدوان 410505762 

 100 اسراء محمود سليمان ابو سماحه 400220794 

 101 ميساء فضل أحمد طافش 400156147 

 102 دعاء حسين دياب عزيز 803334572 

 103 عل سليمان محمد ابو غياض 804758993 

 104 امل محمود يوسف قاسم 411258221 

 105 تسنيم خليل أحمد الشقر 401786264 

 106 ايناس سمير محمود الرنتيسي 400725800 

 107 رندا محمد محمد دردونه 931556393 

 108 حنين أحمد محمد قطوم 802619775 
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 109 الء حمدي عبد القادر دقارم 802294603 

 110 ايه نعيم جمعه البشيتي 802352450 

 111 عبير اسماعيل جبر ابو هميسه 803812726 

 112 فايزه ناجي كامل ابو دقه 802739730 

 113 ايات محمود أحمد ابو رزق 850046426 

 114 اصيله عطا نمر برهوم 802446401 

 115 ريم حسن صالح عروق 804546711 

 116 هبه عصام خالد العبادله 803427624 

 117 هديل عصام اسماعيل ابو شماله 800698680 

 118 نعمه عبد الرحمن عبد العزيز العرابيد 400189957 

 119 رهام خالد محمود السود 803067941 

 120 نورا محمد عبد الكريم أبو شاويش 801994625 

 121 عبير ابراهيم العبد قاسم 804440931 

 122 ختام سالم سلمه ابو منديل 802705160 

 123 وفاء شحده خليل برهوم 803612399 

 124 اسماء محمد عبدالكريم ابو حسين 411164254 

 125 وسام وليد عيسى مطر 803896935 

 126 سمر سمير ابراهيم الشيخ احمد 400106936 

 127 مي ربحي محمود حجازي 804543544 

 128 حياة ابراهيم سلمه ابو جريبان 400056529 

 129 نور الهدى يوسف محمود اصليح 802858944 

 130 افتخار عبد الرحمن أحمد السطل 804823623 

 131 اسراء محمد يوسف المغاري 801240755 

 132 عائشة محمد حبيب شامخ الدبس 804455855 

 133 اسماء يوسف محمد الكحلوت 802058610 

 134 اسمهان محمد حسين ابويوسف 803212638 

 135 فداء ماجد حمدي البيوك 803823095 
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 136 ميس وليد علي عبد الجواد 804384519 

 137 ريما نظير محمد عرندس 804541746 

 138 ايه رائد محمد العكلوك 400257291 

 139 هنادي سامي يوسف ابويوسف 803070929 

 140 ايه حاتم عبد ال العبسي 400276382 

 141 ندى علي حسن ابو سمعان 400087979 

 142 يسريه حمدان سلمي البحيري 410540439 

 143 تسنيم مدحت عبد الرحمن مخيمر 803924117 

 144 اسراء حمد مرزوق ماضي 803185842 

 145 أحلم ياسر عبد العزيز يوسف 400280277 

 146 فايزه رمضان سالم حسان 900302928 

 147 ولء حامد عبد القادر طبازه 804602449 

 148 اسماء توفيق عبد القادر السطل 802721506 

 149 اسماء ياسين موسى دغمش 802903765 

 150 ختام عبدال دياب العور 803735430 

 151 لينا عاطف ابراهيم ابو نجا 802694281 

 152 دعاء فايز عبد المجيد ابو حماد 803389923 

 153 لمياء سامي محمد فضل الحطاب 803170034 

 154 ميساء حمدان محمد البشيتي 803193515 

 155 فاتن محمد ابراهيم البلعاوي 802253187 

 156 ياسمين غازي محمد المدهون 803475052 

 157 زهديه ابراهيم هود صقر 802694315 

 158 نورا خالد ابراهيم السحار 803454172 

 159 سلوى نايف أحمد صالحه 804731180 

 160 ياسمين عطا حسن حمدونه 802870394 

 161 وفاء يوسف حسين مزيد 400101929 

 162 اسلم أحمد محمود السحار 803727668 
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 163 صابرين جمال سعيد نبهان 804580777 

 164 اميره جمال محمد ابو زناده 400048930 

 165 مرفت حيدر محمد الداعور 802232801 

 166 هيفاء نايف أحمد السميري 802842047 

 167 حنان مسلم حماد ابو مور 803669183 

 168 هديه رياض محمد ابو رحمه 804658391 

 169 ندى موسى سليم حيدر 410523302 

 170 اسراء أشرف عبد العزيز عابدين 802605212 

 171 وفاء ماهر حسن زقوت 803516491 

 172 مجد رأفت عبد الرحمن ظاهر 804466993 

 173 حنين احمد محمد اللهواني 411918485 

 174 نداء فتحي جبريل سعيد 803056779 

 175 دارين طلعت خليل الحلق 803422542 

 176 كوثر ابراهيم عبداللطيف الطيب 801729211 

 177 نور تميم زكريا البطه 803576370 

 178 سحر حسين نادي الديري 976703900 

 179 اسماء مجدي حسن حمد 802577536 

 180 مروه حسن حسني الشرافي 803471853 

 181 منار محمد حامد كريم 802437772 

 182 اسلم أحمد محمد جمعه 802382564 

 183 ولء اسامه حسن زقوت 802936963 

 184 بنان أحمد محمد موسى 400817961 

 185 ميسه خليل عبد الكريم الحرازين 803574128 

 186 منى جهاد محمد منصور 803267749 

 187 سوسن زكي كايد عايش 400015715 

 188 رفيعه سعد مسلم الرومي 803686773 

 189 احسان أحمد عبدال ابو زيد 400192480 
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 190 نسمه عيسى عمر سويدان 804575710 

 191 هبه اسماعيل يوسف منصور 400254868 

 192 شيرين حمدي حسن ماضي 804763449 

 193 أحلم جمال عبدالناصر خالد البيك 803381532 

 194 سماح زياد محمد ابو صبحه 804310407 

 195 سهير ماهر سياح ابو سويرح 800733735 

 196 اسلم محمد عبدال ابو غطوسه 802739516 

 197 اسلم محمد العبد عواد 803406073 

 198 نبيلة مصباح صبحي غزال 804494490 

 199 رواء ناهض أحمد حبيب 804574374 

 200 ايمان خالد محمود عياد 900837634 

 201 اروى عطا محمد ابوسمعان 804624864 

 202 سحر ناجي موسى الجوراني 803793462 

 203 مياده انور حسن ابو عاصي 800266645 

 204 هدى محمد صالح عاشور 410218333 

 205 سماره عوض حسين الكفارنه 803752294 

 206 حياة أحمد عبد الرحمن القن 804614725 

 207 ايمان محمد سعيد اعلو 803332170 

 208 سلمى ابراهيم محمد النجار 400803912 

 209 امنه سعد برهم الحشاش 803067081 

 210 الء سامي عيسى جربوع 804313245 

 211 اسماء غازي جمعه مزيد 400016168 

 212 عزة عبد المجيد محمد السطل 802883488 

 213 رماح صبحي محمد موسى 803353028 

 214 ايمان خليل ابراهيم المدهون 802769927 

 215 نور سعدال رمضان قوته 804409365 

 216 سميه شحده خليل العالول 413346131 
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 217 مي سعيد أحمد العجب 802458752 

 218 سماح سعيد ابراهيم بربخ 803573799 

 219 منى حمد حماد ابو سبت 804312247 

 220 نعمه محمد لطفي الجزار 804098192 

 221 مها يحيى محمود منصور 804088334 

 222 سحر صبري فارس فضل 803482017 

 223 امل عصام عبد الوهاب زيدان 410527857 

 224 دعاء أحمد العبد الشكري 802505552 

 225 ايمان نبيل محمد الخطيب 804374007 

 226 هيام عمر محمد الطلع 804034775 

 227 اسماء سليم عبد الفتاح حماد 803897933 

 228 ريم محسن عبد المعطي العمصي 804517852 

 229 عل نادر علي وشاح 803644616 

 230 حنين مهدي معارك الوحيدي 804328029 

 231 مزيونة محمد سلمان صباح 800375305 

 232 ربا عاطف محمد صالحه 803592278 

 233 غاده عطيه مسلم قرمان 802408161 

 234 شيماء مازن حسن الراعي 802346015 

 235 اسماء كامل صالح ابو سعيد 802485003 

 236 سندس اكرم عطيه جرادة 400157061 

 237 ياسمين يحيى سعيد المسارعي 400040549 

 238 ايه جابر سليمان الزاملي 804649416 

 239 ميساء عبد العزيز عبد العزيز نوفل 802911982 

 240 ولء محمد كامل داود 801966490 

 241 ايمان خالد جبر ابو حرب 803241025 

 242 مها عبد الكريم دياب العجله 804409894 

 243 ياسمين مروان علي القطراوي 804602928 
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 244 وفاء كامل عبد الحميد الفيومي 801239831 

 245 ايمان زياد بشير القاضي 410217673 

 246 سحر محمد حسن الستاذ 802527283 

 247 لبنى عصام اسماعيل غانم 802831230 

 248 هديل ابراهيم خميس حسان 803278357 

 249 امل عبد الرازق عودة ابو مغصيب 803602432 

 250 الء محمد حسن ابو عيطه 803630664 

 251 مريم حمدي علي سرحان 803309970 

 252 ميساء علي عيسى الشقر 803089713 

 253 مروى جميل حسن ابويوسف 804460814 

 254 نداء سليمان حمدي عبد الغفور 410931968 

 255 أحلم عبد الكريم محمود بدوان 802905604 

 256 لطيفه عامر عبد الحي ضاهر 803555952 

 257 بيسان نائل عبد الوهاب ابو العطا 400007555 

 258 فداء موسى علي اللوح 801851981 

 259 شيماء سعد محمد العزايزه 804756930 

 260 رانيه يوسف محمد القريناوي 410553879 

 261 ليلى اسامه محمد الدعبله 802343889 

 262 امل سمير ابراهيم ابو لغد 804087062 

 263 داليا عواد عبد القادر عوده 400756151 

 264 حنين يوسف محمد المحلوي 802264465 

 265 تهاني عبد الرؤوف حسن الغزالي 906674189 

 266 اسلم اشرف حسن عوض 803720697 

 267 هبه فايز حلمي جنديه 802134460 

 268 اسلم أحمد حمدان عبد النبي الدم 804362143 

 269 هالة جواد خليل بعلوشة 900275256 

 270 حنين ماجد حسين الغرباوي 803378447 
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 271 سجود أحمد محمد موسى 400072757 

 272 دينا صلح الدين حميدان زعرب 400979753 

 273 اريج صالح شحادة ابو تيم 803286707 

 274 هبه عطاال شحادة سليمان 803716778 

 275 حنان خضر عطيه محجز 400232765 

 276 اسماء فايز حسان ابو عمرة 804461267 

 277 سماح معين محمد فروخ 400242954 

 278 رواء جهاد جوده عكاشه 804629210 

 279 افتخار عبدال محمد ابو عبيد 801801937 

 280 تقوى نعيم العبد ابو سكران 400185112 

 281 اسماء يوسف محمد ابو مسامح 804603736 

 282 اسماء ناصر جمعه ابو عوده 803645100 

 283 شيماء حمد خليل البشيتي 800460826 

 284 رضا عادل علي قويدر 804700268 

 285 محاسن محمد رزق شابط 802747642 

 286 مها سليمان محمود ابو النجا 802630731 

 287 حنين عودة محمد مسمح 803028018 

 288 هبه فلح محمد الحلبي 802959841 

 289 رفعه هاشم عبدال مغاري 802576678 

 290 سرين محمد موسى مقداد 400234647 

 291 هيام سلمان جادال جادال 932078850 

 292 ايمان عبد الرحمن عبد الرحمن علي 802340703 

 293 اسماء عبد الوهاب محمود ابو الجديان 410114045 

 294 نور محمود حسن الحلق 803776624 

 295 ياسمين جمال خليل خريس 803328012 

 296 رهام ياسر رأفت ابو عاصي 802825745 

 297 حنين محمد عمر ابوسمعان 802406843 
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 298 ايمان صالح محمد الزاملي 901280859 

 299 اماني عز الدين ابراهيم سرور 400178216 

 300 ريم يحيى عبد الحافظ الخالدي 803865401 

 301 اسلم محمد حسن ابو حجاج 400059226 

 302 شيماء عبد ربه عايش ابو منديل 804465953 

 303 الء ابراهيم حرب شعبان 804432938 

 304 فريال جمال يوسف اصلن 802652487 

 305 جنات محمد عطيه صليح 803466259 

 306 سهيله ابراهيم أحمد المنايعه 410164511 

 307 منى أحمد رضوان أبو حمادة 802232389 

 308 سميه سليم ابراهيم الشرافي 801704586 

 309 فداء عيد منصور جرغون 800039547 

 310 ايمان فواز ابراهيم عليان 804317808 

 311 دعاء محمد حسن ابو الريش 804501872 

 312 هبه ادريس رشيد عوده 803088129 

 313 سهير تيسير حسين شبات 803443407 

 314 زينب عزمي عبد الرازق شنن 400225173 

 315 ميساء حبيب عطيه العمور 802692004 

 316 ربا عادل رشاد الهمص 803704154 

 317 رحاب ملوان سالم الناعوق 804022952 

 318 اسراء محمد توفيق كلوب 803712421 

 319 خلود فؤاد فرحان الزاملي 400113791 

 320 ياسمين عطاال خليل عنبر 800440281 

 321 نسمه خضر خليل بركات 400197299 

 322 سراج زايد خليل ابو طعيمه 802860908 

 323 هالة رسمي سليمان برهوم 804604254 

 324 ايه عبد الكريم عبد اللطيف الشمالي 410088850 
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 325 هند سعد جمعه عبد الدايم 413348632 

 326 سماح عبدال سلمان ابو بطيحان 803891373 

 327 اماني عطاال عبد الكريم ابو شاويش 400658563 

 328 افنان سمير عبد ال الكحلوت 801177254 

 329 صفاء محمد سليمان ابو رخيه 801559568 

 330 ولء ناصر سلمه الكفارنه 803629237 

 331 لمياء يوسف عبد الرحمن حماد 802375725 

 332 هبه علء عبد المجيد حمدقه 400156154 

 333 منال زكي أحمد حسان 802164798 

 334 اروى مجدي حسن الحديدي 804462604 

 335 دلل ابراهيم حمدان العرج 802298547 

 336 الء فاروق يوسف عبيد 804741510 

 337 اماني توفيق حسن عوض 400058681 

 338 سميه محمود عبد الرحمن طه 803669126 

 339 وئام محمد زهير علي شامية 800231169 

 340 ناهد عايش عبد ربه المجدلوي 802287615 

 341 ساجده سمير ابراهيم البراهمة 803792738 

 342 نيرمين هشام مصطفى الغول 800206161 

 343 اسراء بريك سلمان ابو بريك 803379445 

 344 فداء محمد سالم ابو رزق 802494005 

 345 هالة عدنان عبد الرحمن صلح 400110839 

 346 حليمه ثائر مصطفى الحو 804451045 

 347 رغده عليان محمد شماله 900655192 

 348 ولء كمال مصباح الدوش 803337344 

 349 ثريا دياب عوض عوض 804605657 

 350 آية سمير أحمد القاضي 803562750 

 351 وسام أحمد سليم زقول 803457944 
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 352 ولء سفيان سعيد عبد الهادي 803775956 

 353 صفاء اسماعيل محمد حمدان 802638718 

 354 مشاعل احمد جمعه موسى الزعانين 410059588 

 355 سميه بسام حسن الشقر 804722759 

 356 هبه حسني محمد القرعان 802701979 

 357 هبه جهاد نايف مشتهى 804025526 

 358 خولة سعيد خليل قنن 410672182 

 359 اسماء طارق اسماعيل ابو ثريا 801344235 

 360 اسماء بزهات صالح الشاعر 804527166 

 361 الهام اسعد سليمان الغا 804437572 

 362 الء تهام سعيد العبادله 804743904 

 363 شيماء بلل حمزة الغول 400060224 

 364 منال سعيد قاسم طعيمه 804806818 

 365 مريم عبد المهيمن فريد الجدبه 802943217 

 366 عبير سليم اسماعيل النادي 803825694 

 367 نور ابراهيم حمدان فرج ال 804392520 

 368 عبير صابر حسن مصطفى 802670661 

 369 حنان زيدان حمد ابو بكره 801953381 

 370 دعاء سعد سلمه ابو الريش 400518361 

 371 الء محمد شعبان دلول 802724203 

 372 اسراء ماهر أحمد حموده 802554857 

 373 بسمه محمود حسن الكحلوت 803864255 

 374 نورهان ابراهيم حسن اشريم 803062991 

 375 تسنيم خالد محمود ابو مصطفى 804693935 

 376 امال يوسف محمد فرج ال 803127653 

 377 سميه سمير عبد ال ابو شرخ 803056175 

 378 اسماء عمر سعيد كلب 801844614 
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 379 مريم عاطف ابراهيم ابو نجا 804700623 

 380 منال مساعد سلمي المللحه 400137220 

 381 لينا اشرف عبد الكريم البراغيتي 802810945 

 382 ريم خالد محمود ابو سمره 804748549 

 383 اسراء ابراهيم صالح البهنساوي 400261251 

 384 منى بسام رشاد حمد 802429373 

 385 صفيه عوني راغب الفار 803003680 

 386 ايمان نعمان شعبان علوان 803234723 

 387 عايشة ماجد ابراهيم حمدان 804566701 

 388 منيره فايز عادل الحلبي 802480574 

 389 امل يونس محمد دلول 901360529 

 390 منال حمدان سلمان ابو عمر 410672273 

 391 لمياء رمضان صالح ابو ندى 903637361 

 392 ياسمين عمر جلني عبد الجواد 903621241 

 393 امنيه لطفي خليل حمدان 804434629 

 394 ناديه سمير يوسف الفار 803311554 

 395 هدى خليل محمد ابو رحمه 400130357 

 396 منى عمر ابراهيم ميمه 803385764 

 397 تحرير وليد محمود ابو دقه 400004115 

 398 سماح خليل ابراهيم الهبيل 803411560 

 399 حمده حسان مبارك المللحه 801586462 

 400 اسلم محمود ابراهيم القديم 803484773 

 401 نرمين حمدي مصطفى ابو عاصي 802867531 

 402 ايه جبر افريج القاضي 802050039 

 403 روان عزات أحمد ابو سويرح 804900496 

 404 ايات عبد المجيد قاسم الغا 803615327 

 405 مرام اسماعيل سالم ابو بليمه 410080352 
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 406 ولء حسن أحمد شقوره 803760388 

 407 هند عبد الكريم عبد الرحمن جابر 802457291 

 408 آلء عبد الحليم أحمد صيام 803773886 

 409 اسلم اسحاق رمضان الدايه 803849058 

 410 اسماء امين عبد الفتاح حمدان 802298489 

 411 مها ابراهيم اسماعيل السيلوي 804326916 

 412 ايناس معين سعيد الراعي 803504398 

 413 اسراء حمدي عبد معروف 804616035 

 414 منال عادل حسين داود 803277417 

 415 شروق نعمان محمد عابد 804600674 

 416 نعمه كمال محمد عوده 400029054 

 417 دينا اشرف جميعان شيخ العيد 410093009 

 418 اسلم سالم عبدال ابو عمرة 802548511 

 419 صفاء أحمد خضر فرحات 803409473 

 420 اسماء سعيد محمد لبد 801285677 

 421 مها محمد صباح اقريبه 804432649 

 422 هبه مدحت أحمد سالم 926681305 

 423 ايمان شحادة محمد بلور 801964339 

 424 ياسمين مرسي جابر خليفه 804608362 

 425 غدير ناصر حسين العريني 400550711 

 426 ايمان خميس اسماعيل الحناجره 803547090 

 427 مها وليد محمد عدوان 908975121 

 428 سحر حسن عطيه فرج 801403015 

 429 ايمان خضر محمود شحاده 802611103 

 430 بيسان اسامه حسين ابو حمده 803879253 

 431 تساهيل عمر أحمد صالح 803878321 

 432 هديل أيمن عبدال العروقي 803917293 
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 433 اسماء اسماعيل حسين فرج ال 804901031 

 434 اسلم يوسف محمد المشوخي 400177192 

 435 تغريد عبد الكريم عمر عبدو 924459373 

 436 حنان يونس حسين الصوالحي 804534204 

 437 لبنى محمود سليمان ابو رزق 802883603 

 438 مريم جميل محارب ابو عمشه 804753028 

 439 رشا محمود حسن زعرب 803064310 

 440 عل صقر موسى حجاج 802830927 

 441 اسراء كمال عبد المجيد ابو سبله 803385236 

 442 دعاء غسان جمعه ابو مر 802979450 

 443 مي سمحان سميح ابو عبيد 802911651 

 444 نوال سالم حماد الرضاوين 803145440 

 445 هاله سعدي صالح حمد 901438705 

 446 تغريد صالح حرب ابو حبل 802988592 

 447 ايمان عبد اللطيف يوسف عفانة 803052505 

 448 نرمين عمر حسين ابو حمدان 400019782 

 449 سيرين محمد صالح ابو شنب 802433904 

 450 ايناس نبيل محمد الجدي 400122859 

 451 اسراء زياد سالم العايدي 802400283 

 452 نهى يوسف جمعه المصري 804096097 

 453 ديانا وائل عبد الرحيم احمد 400511309 

 454 انفال محمد سلمه ابو موسى 400817656 

 455 مريم يحيى محمود التلولي 803725795 

 456 ريهام نعيم أحمد ابو جريده 400259578 

 457 اسلم توفيق خميس الحزقي 802950089 

 458 شيماء خليل علي الشقاقي 804746881 

 459 كهرمان مسعود سعيد مرزوق 800186314 
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 460 وفاء عريق خليل عياش 802947721 

 461 بدريه عماد سرور سعودي 802451823 

 462 كفاح سمير حرب غبن 802670786 

 463 سماح رسمي سليمان ابو شعر 803427269 

 464 ايمان محمد عبدال ابوهربيد 803799030 

 465 مرام نهاد دهشان العطل 801268251 

 466 ريما عدنان حسن ابو شماله 802015610 

 467 ريهام جهاد عبد القادر صلح 400911426 

 468 مكرم سامي محمد العكلوك 804809895 

 469 اسلم مغنم اسماعيل عبد الرحمن 400231866 

 470 هبه عبد الحليم محمد وشاح 803312099 

 471 تسنيم سهيل حسن عدوان 803338326 

 472 سماح سلمه حامد الرش 802839878 

 473 الء عطا عبد المالك المناعمه 803280528 

 474 ليلى حسن علي ابو ندى 803673359 

 475 هاله محمد زكي مصبح 410073241 

 476 نسمه بدر محمد ابو طاحون 801843426 

 477 اسراء سعيد سلمان الكحلوت 803311802 

 478 سها جمال عبد الرحمن صالح 804742161 

 479 بسمه اسعد سليمان ابو حطب 400158887 

 480 اسلم حسن اسماعيل خريس 802958199 

 481 فاتن وحيد عادل الخالدي 804661718 

 482 الء اكرم يوسف ماضي 804472611 

 483 عل أحمد محمد حجازي 802525253 

 484 هبه منذر صابر السمري 803318773 

 485 اسماء ابراهيم محمد حسونة 803525310 

 486 لينا سمير يوسف مسعود 802524736 
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 487 نوال ابراهيم محمود زقوت 803338375 

 488 نور أحمد محمد ابو شمالة 410081699 

 489 ايمان صلح حسن ابو شكل 802387738 

 490 هبه عطيه عبد الكريم ابو شاويش 400870440 

 491 ايمان خالد حمد ابو زيد 400250007 

 492 هديل زياد اسماعيل خليل 410115679 

 493 هناء خالد أحمد ابو ركبه 804533461 

 494 آية محمد ابراهيم شيخ العيد 803618891 

 495 ايه خالد حسن عياش 400272613 

 496 اسلم عماد جميل احمد 802723858 

 497 ايمان عدنان علي أبو الخير 802843763 

 498 تحرير عوني علي ابو نصير 400189700 

 499 أماني ابراهيم عبد العاطي البلبيسي 410089437 

 500 شروق عمر مصطفى ابوسعدة 906723853 

 501 انعام وليد عبد ال ابو شمله 803444207 

 502 نور فايز ربيع سويدان 803452036 

 503 دينا عماد خالد حلس 803580208 

 504 ختام عبد السلم محمد مسعود 802157792 

 505 اسراء حسين ادريس فسفوس 803416536 

 506 لينا محمد محمود القانوع 801207945 

 507 سنا حسام محمد حسن 804097194 

 508 فاطمه يوسف صالح الجمل 804565802 

 509 اسلم عطوه موسى حسنات 804604874 

 510 نور خليل حسن فياض 400056057 

 511 ايه محمد يوسف البلعاوي 802277905 

 512 بغداد عدنان عبد حمدان 804432151 

 513 نورهان زكريا محمود منصور 804784155 
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 514 منى محمود مطلق الكرد 803077908 

 515 حنان عبدال سليمان ابو تيلخ 803352137 

 516 نور محمد فؤاد محمد شبات 803684455 

 517 اسراء باسل ضيف ال ضهير 400285144 

 518 ايه سمحان حمدان منصور 803907609 

 519 امل محمد حسين صلح 804666287 

 520 مرام ماهر حسن ابو الهطل 804585750 

 521 اريج امين طه عبد الغفور 400261509 

 522 نداء طه توفيق اليعقوبي 802787846 

 523 رشا محمد عطيه ابو هويشل 802589416 

 524 اشراق كاظم محمد عليان 410082721 

 525 أحلم أحمد جمعه الشامي 804736593 

 526 بيان ابراهيم علي هنا 802066449 

 527 مروى نبهان سليم عبد اللطيف 804671295 

 528 حنين ابراهيم دسوقي الدسوقي 803392257 

 529 مي عدنان علي جمعة 803606060 

 530 رحمه منير عبد الرحمن ابو عوده 804638237 

 531 ايناس اكرم عطيه صالحه 803711076 

 532 فداء اسماعيل فؤاد حبيب 803829605 

 533 سنابل هيثم يوسف حمد 410109201 

 534 حنان خالد حسين ميدان 803185016 

 535 حنان خالد سلمه النباهين 802673384 

 536 الء يونس صالح الزيتونيه 800446411 

 537 اسماء يوسف محمد ابو مصطفى 802355115 

 538 افنان محمود يعقوب سرحان 804487841 

 539 اريج رفيق محمد الشاعر 804774164 

 540 اسراء عيسى مصباح حسان 400197901 
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 541 تغريد حسن محمد ابوعواد 803781426 

 542 مآثر زهير عبد الرحمن حسين 803480409 

 543 امل عويضه خالد ابو خالد 802198226 

 544 عائشة فتحي ابراهيم عويضه 803354828 

 545 اسراء رمضان العبد المقيد 802654277 

 546 حليمه صابر محمد الزاملي 803148048 

 547 نجيه حماد ابريك ابو عمرة 802845107 

 548 فرحانه عمران سليمان السطل 930200258 

 549 هناء عبد الكريم محمد ابو العراج 412311938 

 550 تسنيم مصطفى أحمد السطل 803284355 

 551 اماني اسماعيل محمود شبات 802410027 

 552 الء خالد محمود ابو حسان 802936302 

 553 الء عماد جميل عبيد 804674448 

 554 سلسبيل ابراهيم محمد العثامنه 804434561 

 555 عبير سالم علي خير الدين 804643443 

 556 سميه عزت يحيى عسلية 400097929 

 557 نيروز أحمد محمد أبو هلل 412299240 

 558 هالة خالد حسين عوده 802588111 

 559 غاده عبد الحميد عبد الحافظ الفرا 803817295 

 560 ايمان فضل حموده القصاص 803703834 

 561 عائشة سليم خليل الهندي 804091197 

 562 فاطمه سيد علي البيومي 803150614 

 563 دعاء سمير زكي السيد 410080527 

 564 هالة فؤاد محمود العجل 802675462 

 565 داليا عادل محمد البردويل 804395424 

 566 هناء محمد حسن الشعراوي 803224369 

 567 مريم أحمد ابراهيم ابو رحمه 804373553 



أنثى لغة عربيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 568 سلوى جمعه رشيد عايش 804373967 

 569 الهام محمود حسين صوالحه 803825488 

 570 ايمان أكرم عبد المجيد عيسى 803702216 

 571 ايمان سليم فرحان النباهين 803543644 

 572 حنان محمد جبر ابو زيادة 801049644 

 573 رواء محمد محمود احمد 803322288 

 574 سماح سفيان محمد عاشور 802973685 

 575 نور هشام مصطفى الجراح 801854928 

 576 اسلم فايق محمد موسى 802659110 

 577 خلود عبد الفتاح نعيم البهنساوي 802336271 

 578 سناء محمد محمود الكحلوت 801768144 

 579 اسماء محمد جواد خليل حسان 410078489 

 580 نجوى عمر العبد مطر 802382176 

 581 الهام يوسف عبد المحسن عامر 802782763 
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 1 محمد فايد حمدي حمادة 803482348 

 2 عبدال مفيد عبدال حجازي 803600311 

 3 عبد الرؤوف داود عبد الرؤوف مسعود 802467415 

 4 حسام رضوان زكي العطار 803237668 

 5 سامي رجب سالم الصفدي 802094599 

 6 ابراهيم زياد عليان ابو معل 801231259 

 7 محمد خالد محمود عمران 802440776 

 8 محمد عبد الكريم شعبان عدس 800150146 

 9 خليل ابراهيم خليل صيام 801237538 

 10 امجد صلح ابراهيم السيقلي 802961771 

 11 هاني محمد موسى الشاعر 801077884 

 12 محمد عماد محمد محجز 400272274 

 13 فادي عطيه محمد ابو غفره 906567599 

 14 مصعب خليل خليل الشقر 801774860 
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 1 محمد عاطف محمد الشنطي 802914606 

 2 محمود محسن محمود غنيم 801503848 

 3 سعيد نعيم حسن عبد الغفور 800160384 

 4 تامر محمود محمد بريكه 909123820 

 5 رشاد سليمان سلمه جباره 801531195 

 6 ممدوح عزات أحمد ابو ركبه 802302430 

 7 محمد خليل علي الزهار 801011925 

 8 مؤمن زكريا عبد الرحمن القن 804550184 

 9 بشير صلح عبد الفتاح حماد 801602392 

 10 محمود صالح سلم ابوديب 803524347 

 11 محمود ديب أحمد السطل 801367129 

 12 عمر صالح محمد دردونه 800393472 

 13 محمد حمدال عوض حمدال 801397829 

 14 مالك جميل يوسف الحرازين 802801076 

 15 رائد خالد أحمد أبو الحمضيات 801825274 

 16 محمد دياب محمود علوان 801551755 

 17 محمود عدنان راشد السوافيري 801417726 

 18 أحمد تيسير عبدال التتر 802101378 

 19 محمود عبد العزيز عثمان ابو رواع 802529388 

 20 ابراهيم عاطف ابراهيم ابو نجا 803789411 

 21 محمد عبد الحي عبد الرحمن موسى 801943267 

 22 مؤمن نافذ أحمد حمدان 410565006 

 23 عاصم حسن فهمي مسعود 802204164 

 24 مدحت شفيق عبد الجواد زياده 802035550 

 25 عوض محمد علي عوض عيشان 803630482 

 26 بسام خالد محمد العطار 802683003 

 27 وائل ناصر محمد البدرساوي 802715888 
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 28 زياد يوسف محمد السيقلي 802124842 

 29 حمدان اسعد حمدان البريم 802140822 

 30 منير دياب محمد ابو شقفه 800619074 

 31 سعيد مصباح محمد فارس 800385387 

 32 فهد ناهض محمد منصور 802677948 

 33 ابراهيم يوسف عبد الغني عبد الغفور 800422719 

 34 محمد زهير عبد الحميد كريزم 803060193 

 35 ابراهيم هاشم عبد ربه السميري 906543137 

 36 وليد عمر ابراهيم مطر 800772170 

 37 أحمد محمود علي ياسين 803475532 

 38 فادي حسان صبح واكد 802710947 

 39 عثمان نبيل عثمان عاشور 802270827 

 40 خالد علي عوض مصلح 414598003 

 41 أحمد علي حسن عيسى 802235507 

 42 رشاد عبد الكريم محمد حسين 804682375 

 43 رائد زياد ربيع المطوق 800201477 

 44 ابراهيم سليم سلمه واكد 802277194 

 45 ابراهيم محمد منيب نوري عبد ربه 803403484 

 46 أحمد علي طه الفرا 802781534 

 47 محمد عبد العزيز محمد الدعليس 801390923 

 48 سهيل اسعد ابراهيم نتيل 801386160 

 49 محمد ماهر عبد الرحمن ابو صفيه 804420958 

 50 اسماعيل عيد اسماعيل مطر 801607896 

 51 نضال جمال علي المنشاوي 800775264 

 52 سامي محمد عبد القادر موسى 900602616 

 53 محمد أحمد زرعي حشاش 802551622 

 54 محمد محمد ديب رباح نصر 931680896 
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 55 حسين ابراهيم حسين منصور 800204885 

 56 عبدال عمر محمد النحال 801440173 

 57 مصباح مصباح محمد شلح 800648602 

 58 سيف الدين حمدان أحمد العرجه 800708265 

 59 ابراهيم كامل محمد اللحام 801258286 

 60 محمد رجب محمد العمصي 800473928 

 61 وائل ماهر يونس شلط 801846932 

 62 رمضان عايش حسين اسعد 801498247 

 63 فهد يحيى فهد شهاب 801422155 

 64 جميل وصفي جميل طوطح 802212167 

 65 اسامه ابراهيم شعبان طبش 800387250 

 66 أحمد عبد الهادي أحمد بابا 800106627 

 67 نضال عودة محمد ابو عمرة 802793877 

 68 رائد صلح محمد العباسي 802737254 

 69 محمد ابراهيم ابراهيم سلمه الزايغ 800737462 

 70 عبدال محمد سليم ابو صفره 802496299 

 71 عز الدين وليد محمد البشيتي 802627463 

 72 محمد محمود سليم الزق 802711259 

 73 بلل نعيم حسن زهد 801486341 

 74 علء عبد ربه علي طومان 803353044 

 75 جابر علي عاشور سلمة 802048488 

 76 أحمد محمود محمد شهوان 800316127 

 77 شكري سرحان أحمد الصوفي 413059577 

 78 محمد مروان سليم ابو الطرابيش 802181412 

 79 حماده ابراهيم علي نطيز 802902411 

 80 ربيع محمود ربيع سالم ديب 801047176 

 81 شعبان صالح مصطفى دبو 801934050 
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 82 مصطفى مصدق مصطفى الطيب 802530881 

 83 عادل عبد الرحمن ابراهيم ابو عياد 926660911 

 84 محمد محمود أحمد ابو خشان 801922113 

 85 كمال رمضان سالم عبيد 952215630 

 86 جواد محمد أحمد كلخ 804016350 

 87 نور حمدان أحمد ابو جامع 800632382 

 88 يحيى محمود محمد حبوش 801814518 

 89 شادي بكير مسلم جادال 802893875 

 90 محمد مسلم سليمان ابو خد 804597862 

 91 ادم فؤاد نمر جعرور 803620822 

 92 خالد محمود عبدال الزطمه 802515122 

 93 أحمد ابراهيم سليمان العطار 800621898 

 94 نسيم عبد الخالق عبد الفتاح صباح 801577487 

 95 حماد سلمه حسين الرش 803874619 

 96 مسلم سعيد عودة ابو سمهدانة 401247754 

 97 بكر خميس اسماعيل الحناجره 800733941 

 98 محمد رفيق سلمان ابو نادي 802108613 

 99 سهيل عبد المعطي جميل شبير 801307752 

 100 يوسف حسنات جودت عبد ربه 802895888 

 101 امجد زايد سليمان ابو عمرة 802568097 

 102 سامي فؤاد محمد النادي 801160375 

 103 اسامه سليم حسين المشهراوي 802093641 

 104 وائل عبد الحميد محمد الساعي 901648618 

 105 أحمد محمد سليمان ضهير 800526709 

 106 عبد الخالق حسني سالم المصدر 410094510 

 107 نائل عصام مصطفى عبد العال 801789116 

 108 علء حامد صباح ابو مكتومه 931718308 
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 109 تيسير عبد انيس مرزوق 901597807 

 110 اشرف بسام عبد الرحمن القزاز 802174458 

 111 يوسف جابر شتيوي الرش 800679169 

 112 محمود شاكر مطاوع مقداد 400043683 

 113 يوسف عمر حسين بهجه 800565996 

 114 جهاد حسن سليمان ابو غرابه 800135584 

 115 محمود موسى محمد ابو موسى 801786971 

 116 محمود علي محمود ناصر 802867838 

 117 ابراهيم محمد عليان عثمان 410078695 

 118 ابراهيم سعيد ابراهيم ابو معمر 803325034 

 119 فهد سالم عودة ماضي 801786195 

 120 أحمد فوزي فارس مصلح 951582915 

 121 عمر سمير سليمان ابو هداف 802084632 

 122 عبد خضر عبد الحميد قشقش 801376831 



ذكر ارشاد تربويمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 شكري محمود محمد اللهواني 411936586 

 2 أحمد حسين مفلح منسي 800540312 

 3 اكرم جميل حلمي ابو دلل 903613545 

 4 سميح عايش حسين الغا 801525940 

 5 أحمد علي مصباح حمد 802668418 

 6 أحمد غسان أحمد المدهون 802103291 

 7 عبدال علي محمد ابو غالي 803122803 

 8 محمد عبد الكريم محمد مقداد 803318849 

 9 عبد المجيد عزات عبد المجيد جمعه 800057903 

 10 اسماعيل عبد الجواد عبدال الشيخ 800390171 

 11 حسن يوسف أحمد العبسي 931538995 

 12 احمد اسماعيل احمد عبد الهادي 414827337 

 13 مروان محمد سليمان الفرنجي 800396293 

 14 أحمد سلمه أحمد ابو عريبان 931669303 

 15 أحمد عبد الفتاح عبد الرحمن عوض 801544982 

 16 أحمد ممتاز عبد ال محمود 801205741 

 17 رضوان خالد حسين حلوين 906668561 

 18 محمود بركات علي ابو شماله 801408121 

 19 علء ماهر عطوه الشافعي 804348209 

 20 عبد ربه عبدال أحمد الصيفي 800537672 

 21 سعيد فايز سعيد المجايده 800620361 

 22 سمير سليمان علي أبو شاويش 800428146 

 23 محمود سامي محمود احمد 801806183 

 24 محمد طلل محمد الدعالسه 800656894 

 25 حاتم فضل سلمان شلح 804671915 

 26 محمد رشاد سليم ثابت 801128828 

 27 صلح صالح محمد السطل 932075104 



ذكر ارشاد تربويمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 28 عمر عبد الفتاح محمد عبد ال 801893140 

 29 حسام بكر محمد الصالحي 801846312 

 30 عبد الكريم محمد عبد ابو مصطفى 803242130 

 31 عبدال كمال سليمان حمادة 804679736 

 32 خالد جمال سليم مغاري 800488041 

 33 حسن حسين محمد عطف 801442575 

 34 ادهم هاني محمد السطل 800756074 

 35 مهند موسى عبد ابويوسف 801165820 

 36 رياض عمر محمود شاهين 802272401 

 37 مصطفى يوسف محمود النمروطي 800234932 

 38 مهند حمدي محمد الحلبي 802116103 

 39 علء عاطف محمد ابو سته 801391111 

 40 صقر يحيى محمد حلحول 802485334 

 41 محمد يعقوب أحمد ابو العطا 801723131 

 42 محمد كامل مصطفى العويطي 800572919 

 43 عبدال محمد علي عوني المصري 804685543 

 44 هشام ناصر محمد البدرساوي 802179721 

 45 محمد انور حسن الشويخ 802973255 

 46 خالد ناصر خميس الغف 802461368 

 47 محمد حسن عبد القادر العثامنه 803430297 

 48 محمد محمود سعيد ابو سبله 802946368 

 49 بسام مروان علي الحاج احمد 800568859 

 50 عبد الرحمن جمال أحمد ابو جلله 802630475 

 51 أحمد اسامه محمود العصار 400148854 

 52 خليل صابر عبد الكريم ابوجويعد 800268757 

 53 محمد نوفل فرج النعيزي 803443258 

 54 صلح الدين جمعة صلح يونس 410090559 



ذكر ارشاد تربويمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 55 رامي فايق حسين الغصين 801701400 

 56 محمد رفيق رمضان حامد 400241105 

 57 خليل يوسف ابراهيم ابو عنزه 801859570 

 58 رائد محمد عبد القادر المشرف 903438349 



ذكر تاريخمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 محمد الياس اسماعيل ابو مصطفى 802623595 

 2 محمد ابراهيم مصطفى نجم 801806878 

 3 محمود نبيل عبد المعطي مسعود 801728551 

 4 محمود سالم بركه ابو شباب 800018970 

 5 عزيز حمدي عبد المصري 801804303 

 6 بدر عبد القادر فلح مصلح 800372401 

 7 محمد ابراهيم محمد الصوالحي 801724212 

 8 محمد عمران محمد الدبش 804605228 

 9 محمد حمدان عواد حجازي 800174062 

 10 أحمد ياسين محمد السطل 802351650 

 11 محمد رجب ملحي شراب 905404422 

 12 عصام سمير فتحي دلول 801723461 

 13 سعيد مروان سعيد قدوم 802500686 

 14 محمد حلمي مصطفى العرقان 413057761 

 15 حماده فارس عودة شلوف 802517128 

 16 اسعد أحمد اسماعيل خليل 802225938 

 17 المنتصر بال كامل رمضان الدحدوح 802060335 

 18 عاهد سميح عبدال قعدان 905279089 

 19 محمد عبد الجليل عويض النجار 803820000 

 20 خليل خالد حسن القصاص 800236762 

 21 رشاد يوسف حسن فوجو 804420438 

 22 عبد ال شكري دياب نعيم 804751568 

 23 محمود خليل يوسف القدره 801523028 

 24 أحمد عيد خليل المجايده 801708850 

 25 شادي عبد الهادي سالم بريعم 800474579 

 26 وسام عزمي أحمد عزام 800603862 

 27 ابراهيم محمد عبد الرؤوف شاهين 800683930 



ذكر تاريخمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 28 أيمن محمد ابراهيم خليفه 800496325 

 29 زياد نبيل ابراهيم ابودان 803616499 

 30 هاني طلل حمدان ابو العل 800461782 

 31 عمر علي عبد ربه ضهير 800498016 

 32 اعتماد يوسف محمد دلول 800787046 

 33 محمد نبيل محمد محيسن 801295189 



ذكر تربية ابتدائيمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 عمار طلب محمد الشيخ عيد 413324716 

 2 هاني شحده عبد العزيز درويش 801127671 

 3 عبد ال جعفر محمد نصيو 400067518 

 4 سمير فتحي يوسف عبد الجواد 410079297 

 5 يوسف موسى أحمد صالحه 803592468 

 6 انس فضل أحمد ابو عبيد 804488203 

 7 محمد حيدر عبد القادر عبيد 801291816 

 8 كرم كامل سليم ابو زيد 805005121 

 9 فؤاد أحمد سليمان الشيخ عيد 410226575 

 10 أحمد سليم حسين السطل 802120295 

 11 عصام احمد جمعه جانم 700130784 

 12 محمد زهير عبد الفتاح حلوه 804332278 

 13 محمود منار حموده الفرا 803092600 

 14 محمد خالد سيد كسكين 802268383 

 15 محمد طارق محمود منصور 803795616 

 16 عز الدين كامل محمود أبو هلل 804767382 

 17 أحمد نبيل سعيد الستاذ 400783866 

 18 بيان عمر علي دحلن 803331578 

 19 سامح شوقي شعبان جلهوم 801435512 

 20 محمد عطا حسن حمدونه 804557221 

 21 محمد سعد محمد ابو يونس 801534819 

 22 محمد علي سلمان شلط 971196340 

 23 أحمد عادل أحمد الزطمه 803699081 

 24 أحمد مروان محمد ابو العون 802132043 

 25 امجد عزات أحمد العسكري 802017228 

 26 حسين صبحي راشد الدلو 954750279 

 27 بلل سالم يوسف ابو شبيكه 803893262 



ذكر تربية ابتدائيمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 28 يونس زياد شحده النجار 802253344 

 29 يوسف أحمد عبد ابو جوده 803238989 

 30 أحمد غسان عبد الفتاح ابو زعيتر 804324622 

 31 اسماعيل رفعت اسماعيل الترتوري 803050665 

 32 محمود ابراهيم مصطفى حمش 802215335 

 33 صلح الدين يونس عبدال ابو حميد 906544028 

 34 محمود ممدوح كامل شراب 802482109 

 35 عمر فايز جابر شيخ العيد 401087762 

 36 حسين عبد العزيز حسين فارس 803272236 

 37 سليمان ابراهيم محمد النجار 804402246 

 38 علء مازن عبد الرحيم الخطيب 400753752 

 39 محمد عبد السميع حمدي الفرا 801024845 

 40 محمد نضال موسى القدره 803777564 

 41 ابو بكر أحمد علي الشياح 801215146 

 42 حسن مروان أحمد حمدونه 802430280 

 43 انس جهاد مصباح حسن 804472793 

 44 باسل كمال محمود النباهين 802202770 

 45 علي بشير يوسف قفه 804331759 

 46 جهاد محمد عيسى ابو ندى 802808691 

 47 عبدال محمد عبدال النويري 967749433 

 48 ابراهيم سعدي اسماعيل بدير 802270389 

 49 بلل ابراهيم علي تايه 802281584 

 50 هشام اشرف حسين الغرباوي 803340769 

 51 اسامه عطوان معيوف مشايخ 802889303 

 52 احمد سعد اسماعيل الصيفي 802206680 

 53 لؤي وليد سالم عمران 410100333 

 54 محمد فؤاد عبد الرحيم حمد 803016526 



ذكر تربية ابتدائيمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 55 عطايا ناجح عطايا عابد 801432535 

 56 حاتم خالد صالح الغلبان 802520312 

 57 عبدال أحمد عبد النجار 804087286 

 58 عبد ال يوسف كامل ابو غالي 804586535 

 59 محمد حاتم مصطفى عوض 400080578 

 60 يوسف أحمد يوسف المنيراوي 400132668 

 61 جهاد منير محمد شكشك 802235515 

 62 شادي جميل عبدال خليفه 802340042 

 63 عطيه محمود عطيه صالحه 804812790 

 64 حسام أحمد نسيم اسماعيل فرحات 801275769 

 65 حسين فيصل حسين ابوسعدة 804563260 

 66 محمد جواد علي الدره 803605427 

 67 اسعد جهاد محمد عصفور 400231122 

 68 محمد سعيد محمد الداوودي 802444737 

 69 اسلم محمد بكر محمد النجار 803660489 

 70 محمد محمود سليم عاشور 802098889 

 71 اسامة حسام شكري خضر 802009233 

 72 جهاد محمود حسن نجم 801891268 

 73 نعيم اشرف نعيم هتهت 804585909 

 74 ماجد سليم توفيق العجل 800678682 

 75 ابراهيم فريد عبد الرحيم النجار 803778406 

 76 احمد سعدي رمضان ابو ضباع 412297590 

 77 محمد خضر درويش الزطمه 400957007 

 78 عبد الرحمن محمد أحمد الخالدي 801141557 

 79 شكري ابراهيم شكري خضر 803609007 

 80 جهاد موسى سليمان البهداري 801892068 

 81 مريد عبد العزيز عطيه عيسى 410506307 



ذكر تربية ابتدائيمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 82 مهدي محمود محمد جواهر 800234023 

 83 أحمد سمير يوسف دياب 804688091 

 84 عبد الوهاب محمد سمير عبد الوهاب غانم 802302885 

 85 انور سليمان صالح الشيخ عيد 802271304 

 86 بلل أحمد محمد عابد 804414621 

 87 عبد الرحمن موسى محمد سليمان 413324633 

 88 أحمد حاتم حسن ابو حجاج 801407974 

 89 مؤمن ابراهيم خليل طلبه 803581198 

 90 حسين محمد حسين ابو صبحه 400772646 

 91 عيسى حسن محمد ابو شرخ 920587391 

 92 غازي عاطف سليمان ابو ناموس 400578597 

 93 سعيد عادل محمود ابو شبيكه 802549386 

 94 كرم ال رمضان محمد الحداد 802888743 

 95 محمود زكريا ابراهيم عيسى 803338102 

 96 أحمد سليمان بريك ابو بريك 804608388 

 97 اشرف كامل عبد الكريم جربوع 906670351 

 98 محمد ناصر حميدان المللحه 801841974 

 99 عبد الرؤوف خضر محمود شحادة 802262162 

 100 عماد جمال خليل بكير 802844266 

 101 ياسر سليمان حسن الحاج 800459471 

 102 المعتصم بال محمد جمعه محمد عوكل 802529982 

 103 طارق يحيى عبد الرحمن القن 800595209 

 104 صهيب محمد خالد حلوا 802438952 

 105 محمد علي يوسف الطويل 802092387 

 106 عبد ال خليل علي الزهار 804604627 

 107 عمر محمد عطا ابو سبله 803195213 

 108 محمد فخري محمود صالحه 802253898 



ذكر تربية ابتدائيمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 109 صخر حامد عبد الكريم النحال 802372094 

 110 اسامه محمود يوسف حلس 801601469 

 111 فادي سعيد رمضان ابو ضباع 412298820 

 112 يوسف محمد ناصر حسن الطويل 804320448 

 113 مصطفى درويش مصطفى الجاعوني 906637871 

 114 فادي عدنان علي العويني 802620617 

 115 انس خالد جميل الهمص 802945915 



ذكر تربية اسلميةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 كامل رسمي كامل ابوعبدو 802170886 

 2 نصرال محمد نمر نصار 802378877 

 3 معتز عبد الرازق محمد الفرا 802440529 

 4 علي صالح محمد ابويوسف 988911608 

 5 محمد جمال عوض حجازي 803673565 

 6 سليمان عبد العظيم سليمان امريش 410927412 

 7 ادهم عاشور حماده النجار 802328203 

 8 حسام تيسير عبد الرحمن الخطيب 802425918 

 9 عبدال عيد خليل ابوسلمية 802306126 

 10 علء طلب محمد الشيخ عيد 413324468 

 11 وائل أحمد رمضان الهمص 931673149 

 12 ايوب صالح رزق شيخ العيد 803147891 

 13 محمد تيسير عبد اللطيف الغوطي 801395450 

 14 محمد عيسى يوسف اللحام 803778091 

 15 علي محمود علي قاسم 802433631 

 16 عبدال جهاد عبدال ابو رحمه 803746254 

 17 محمد يوسف جبريل ابو لبده 803257880 

 18 ابراهيم محمد عليان درويش 802232454 

 19 صالح درويش مصطفى الكاشف 801747031 

 20 محمود عطا محمد شعبان 800658361 

 21 محمد رائد خميس ابو ديه 803633221 

 22 عبد ال سليمان طه عبدالغفور 803047117 

 23 محمد محمد وليد الميدنه 804719367 

 24 رمضان رجب محمود دكه 905527990 

 25 أحمد فراس محمد السطل 802921957 

 26 دياب عبد الساتر أحمد الغلبان 801024357 

 27 محمد اسماعيل موسى ابودان 803263912 



ذكر تربية اسلميةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 28 سعيد خليل سعيد عوده 800420804 

 29 ياسر خالد مصطفى ابو عرمانه 801867896 

 30 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن هارون 804599785 

 31 عز الدين جمال قاسم عاشور 802855106 

 32 اياد جمعه حسين وافي 900886946 

 33 يوسف موسى علي البيوك 802322388 

 34 وليد توفيق عليان الحمايده 802486910 

 35 محمد ناهض فيصل بربخ 802352567 

 36 صبحي رمضان محمد الحداد 801513821 

 37 سامي أحمد عبدال خلف ال 410083810 

 38 احمد جمال محمد كايد 412430563 

 39 جمال محمد سيد العقاد 802622647 

 40 محمد حسن عبدالرحمن القاضي 802551689 

 41 عبد الحميد ماجد حسن زقوت 802832584 

 42 سميح أحمد محمد منصور 801930652 

 43 عماد حسن محمد الديراوي 802400036 

 44 نسيم بكر حسين محيسن 803319094 

 45 محمد جمال أحمد السمر 804535656 

 46 حسين ناصر حسين زقوت 802760124 

 47 خضر خليل اسماعيل نصر 803448547 

 48 عبد الرحمن عمر محمد الجراح 804030476 

 49 عفيف أحمد عطيه وشاح 801356064 

 50 خالد فؤاد خالد كلب 804478733 

 51 جهاد ناصر سعدي الربعي 802611772 

 52 محمد يوسف حسن ابو شرخ 802141853 

 53 براء فايز يونس عيد 802702506 

 54 حسن محمد حسن العربيد 802410340 



ذكر تربية اسلميةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 55 عماد عمر سلمه الهبيل 901303370 

 56 ياسر حماده وهبي النجار 802809798 

 57 محمد محمد طلل مكاوي بلبل 802405985 

 58 محمود انور عبد القادر الكرد 410505192 

 59 ابراهيم محمود ابراهيم اللوح 802752147 

 60 معتز محمد عبدال نصار 802584110 

 61 عبدال وليد محمد فرج ال 803212489 

 62 عمر عودة خليل الهندي 802682096 

 63 هاشم ماجد راشد شعت 802576496 

 64 بسام ابراهيم زكي ابو بركه 803216779 

 65 عبدال محسن علي العايدي 802424739 

 66 محمود زياد روبين جحيش 803523695 

 67 عبد الرحيم يوسف محمود الكحلوت 802927384 

 68 محمد خطاب عمر المصري 803661024 

 69 عبيده صلح فضل ابو عاصي 400261434 

 70 جمال محمد حسن الغوطي 930683578 

 71 محمد زهير حسني نجم 802177634 

 72 أحمد حمدان جبر تايه 801254731 

 73 صلح محمود سليمان درويش 905462701 

 74 محمد أحمد محمد السطل 802239095 

 75 حمدان اسماعيل سلمان طباسي 801781907 

 76 شادي سامي فواز ابوعيد 802601179 

 77 محمد جهاد محمد منصور 802430884 

 78 مصطفى محمد مصطفى العقاد 905220307 

 79 محمد محمد علي مصباح ريحان 802073510 

 80 محمود محمد علي ابو ديه 410919336 

 81 احمد عبد الكريم يوسف الزايغ 802209882 



ذكر تربية اسلميةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 82 خالد حسني عبد الرحمن ابو شاويش 803241017 

 83 يوسف صلح حسن ابو عوده 803778372 

 84 أحمد فتحي أحمد أبو حطب 801476623 

 85 محمد علي عبد القادر السطل 802120840 

 86 عمر عبد المجيد موسى فرحات 410098321 

 87 عبد الرحمن حامد عبد كحيل 802893313 

 88 عبدال ابراهيم محمد شهوان 801783416 

 89 احمد جميل خليل النونو 803388610 

 90 سعيد مازن سعيد الدحبور 804413441 

 91 أحمد سعيد محمد المملوك 800065898 

 92 خضر حسن خضر حسنين 803210236 

 93 مجد جميل عاطف كريم 803249812 

 94 مصطفى بيان يوسف اللحام 802372854 

 95 هشام بكر شكري الشكري 801741497 

 96 أحمد فضل أحمد السطل 801477019 

 97 عاصم عبد الحكيم ابراهيم الشيخ خليل 410659023 

 98 محمد أحمد مصطفى جوده 400225355 

 99 ناهض أحمد طالب حنيف 953332285 

 100 مصعب ايوب اسماعيل سليمان 802293530 

 101 أيمن عطيه محمود قاسم 803136530 

 102 حماد عمر محمد النحال 802889360 

 103 محمود بسام مصطفى الخطيب 410101885 

 104 نور الدين محمد بدر شعت 802603043 

 105 عبد العزيز محمد عبد المجايده 800073306 

 106 وسيم محمد ديب منصور 800642860 

 107 ضياء حامد محمد ابو ورد 801508797 

 108 اسماعيل عمر محمد ابو زايد 804339455 



ذكر تربية اسلميةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 109 خالد سليمان مصطفى النمله 800486797 

 110 فؤاد محمد حسين القريناوي 801529066 



ذكر تربية تكنولوجيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 محمد بكر عبد القادر وهبه 903079218 

 2 سامي أحمد محمد العسكري 801289331 

 3 محمد سامي اسماعيل العراوي 801257866 

 4 محمد زهير محمد الصرفندي 800808602 

 5 علي حسن علي سكيك 800249419 

 6 أحمد درويش سالم فراج 800848822 

 7 تامر أحمد عبد الرحمن ابو ريده 800464042 

 8 فهد حامد فارس ابو قمر 800782237 

 9 أحمد نصر خالد هارون 801127473 

 10 محمد عمر محمد مطر 931715411 

 11 طاهر داود اسماعيل ياسين 800057721 

 12 احمد يوسف عمر زقوت 800703415 

 13 يونس رشدي يونس ابو عمشه 800709917 

 14 طارق محمد أحمد ابو حجير 901620195 

 15 عبد الرحمن سليمان حسين ابو نار 800636797 

 16 جهاد اياد محمد ابوزعنونة 801457219 

 17 ابراهيم صلح محمود تايه 802222133 

 18 اسامه محمد محمد مطر 804461861 

 19 مصباح جلل محمد موسى 906553037 

 20 حسين بشير حسين ابو البر 801151440 

 21 محمود اديب جمال بارود 800679623 

 22 عبد ال عصام ابراهيم ابو نار 400031118 

 23 ابراهيم خليل ابراهيم ابو شعر 412622490 

 24 عثمان عبد المجيد خالد الشريف 801749474 

 25 نور الدين علي عطاال ابو صفيه 800528002 

 26 اسماعيل اكرم اسماعيل الحمضيات 803718303 

 27 أحمد فتحي خضير حلس 800724965 



ذكر تربية تكنولوجيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 28 يوسف صلح محمد مهدي 802377234 

 29 كرم عبد الرحيم عوض ابو شماله 901614594 

 30 ربيع محمد عبدال ابو طه 801887209 

 31 أحمد اكرم محمد لبد 802074385 

 32 رامز توفيق ابراهيم جبر 903439834 

 33 محمد سمير عبد ال ابو علوان 801166893 

 34 بلل عبد الرحمن حمدان الخرس 802913988 

 35 احمد عبد الكريم محمود ابو عيادة 412299729 

 36 عصام صلح ابراهيم الوديدي 800134421 

 37 محمد كمال محمد قشطة 800060972 

 38 محمد سالم محمد صلح 800791261 

 39 عصام عيد عبد الحافظ التلولي 800114944 

 40 جهاد عبد الكريم كامل الجعبري 802163840 

 41 حسن صبحي محمد مقداد 801482241 

 42 محمود قاسم انيس البرقوني 410162424 

 43 محمد عماد توفيق الحداد 802257014 

 44 أحمد فوزي عبد القادر فياض 801171240 

 45 محمد سميح جمعه عدوان 801289224 



ذكر تربية خاصةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 انس رشدي محمود قديح 802070243 

 2 صلح الدين زيدان عبد الرحمن السالمي 801781410 

 3 عبد الرحيم فايز محمد ابو توهه 410525760 

 4 استبرق جمال رمضان صوالي 909089419 

 5 طارق زياد عطا ال موسى 804083855 

 6 علء حسن عبد ابوسعدة 803873009 

 7 طارق جابر جميل الباز 804626935 



ذكر تربية رياضيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 حسام أحمد عبد الرازق عثمان 800428856 

 2 احمد حسام رمضان النواجحة 411973548 

 3 مصطفى مصطفى سعيد جبر 802057141 

 4 محمود عبدال محمود الهليس 802217976 

 5 أحمد محمود موسى الزاملي 801949801 

 6 عاصم رياض علي دبابش 803242163 

 7 علي حسن محمد ابو وطفه 800122020 

 8 مهند رفيق محمود الشيخ احمد 801939703 

 9 محمد محمد حمدان النجار 801460551 

 10 بلل محمد عبد الحليم ابوسمعان 803661511 

 11 محمد محمود سلمه ابو خاطر 802311738 

 12 عبد الرحمن لطفي أحمد بدوان 801160128 

 13 خليل طلل قاسم ابو شرقيه 802240101 

 14 محمود جمعة محمد الحاج 803330513 

 15 علي بهاء يوسف ابو طه 803261403 

 16 شريف حمدان رجب عابد 802402461 

 17 عادل طلب نافع شعت 903576569 

 18 جمال حافظ شعبان بدوي 969867779 

 19 أحمد جهاد محمود قفه 802872002 

 20 بلل زياد محمود عساف 801369976 

 21 ناصر الدين عبد العزيز محمد زقوت 931710602 

 22 نور الدين منصور حسن زنون 803186287 

 23 حسن محمد حسن ابو شرخ 400120879 

 24 محمد أحمد عبد الرحمن القن 802740621 

 25 أحمد فايق حمدان قاسم 803374354 

 26 خليل سالم سلمه ابوعطيوي 802564864 

 27 محمد أحمد محمود قشطه 803521277 



ذكر تربية رياضيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 28 مراد محمد توفيق مصطفى ديب 800428336 

 29 محمد أحمد حمدان اللوح 803400563 

 30 محمود عادل ابراهيم مطر 803688639 

 31 رياض عبدال خميس ابو زريق 700121775 

 32 عاطف يونس محمد النمروطي 410105738 

 33 أحمد ابراهيم أحمد الشيخ ديب 802272146 

 34 محمد أحمد محمد حسين 801969569 

 35 حاسم عبدال دهشان ابو سته 800656969 

 36 صلح زياد محمد عيد 802242230 

 37 محمد مصطفى عبد رشيد 804431229 

 38 همام محمد عواد برهوم 802685776 

 39 يحيى عمر خليل ابو عوده 803460930 

 40 أحمد محمد سلمه قشطة 803667872 

 41 محمود بشير أحمد ابو عمرة 410174635 

 42 أحمد يوسف أحمد خشان 803093798 



ذكر تربية فنيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 محسن اسماعيل خليل بارود 802012575 

 2 باسل جميل محمد اللداوي 801894270 

 3 يوسف حماده خليل الجبور 926743204 

 4 اشرف جلل مصباح زنون 800669863 

 5 سليمان عبدالقادر أحمد هاشم 800852535 

 6 هاشم مدحت هاشم السباخي 802739342 

 7 اسلم عبد الرحيم محمد وشاح 412334757 

 8 محمد يوسف محمد عبد الرحيم 802552299 

 9 محمود بكر جميل عجور 801833732 

 10 عبدال فتحي عبد القادر عوض ال 802020495 

 11 أحمد غازي محمد الهسي 901610725 

 12 محمد خليل أحمد زقوت 803300938 

 13 محمد فوزي عبدال ابو مصطفى 800091001 



ذكر جغرافيامادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 محمد أحمد مصطفى ابو جياب 803300961 

 2 عايش حسن موسى برهوم 800510372 

 3 ابراهيم زياد ربيع المطوق 800678484 

 4 ساجد علي موسى الجرجاوي 802390294 

 5 همام اسماعيل ابراهيم العامودي 800666141 

 6 عبد السلم سليم ابراهيم ابو اسد 801577669 

 7 حسن روحي ابراهيم دبور 803225184 

 8 فادي فوزي سلمان الكحلوت 802792333 

 9 عمر اكرم عمر صلح 802123760 

 10 عماد أحمد محمود جبر 900812108 

 11 نضال سفيان حسن السطل 802276188 

 12 ماجد فريد علي ابو النور 800282527 

 13 باسم سليمان سليم ابو صلح 901239871 

 14 محمود حسن محمود المدهون 803809979 

 15 ساهر سهيل اسماعيل حمد 802642108 

 16 طارق أحمد علي العمارين 804540797 

 17 أحمد اسماعيل سعيد أبو جهل 802819425 

 18 رياض ماهر رياض الشوا 804596708 

 19 اسماعيل نصر محمود المقوسي 800784555 

 20 عبدال سليمان عبدال علوان 802389635 

 21 رامي أحمد عبد الهادي عليان 900956905 

 22 وسام أحمد حسن العمور 802168617 

 23 عمر محمد اسماعيل العجيلي 931509434 

 24 بلل سعدي عبدال عبد الدايم 800112906 

 25 أحمد محمد صبحي العقاد 800493231 

 26 عماد نبيه أحمد احمد 800190779 

 27 مهند اسماعيل محمد المدهون 801224304 



ذكر جغرافيامادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 28 أحمد حسن ابراهيم الجدبه 802675538 

 29 رفيق ناهض رفيق جعرور 802412874 

 30 محمود اكرم مبروك صقر 803325398 



ذكر حاسوب وتكنولوجيا معمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 عبدال وليد عبدال ابو شمله 800111163 

 2 هاني عبد الفتاح محمد قفة 900997826 

 3 أحمد نبيل سعيد المدهون 802788513 

 4 هيثم خالد أكرم القولق 801100512 

 5 منار نواف دياب ابو اسحاق 980186134 

 6 محمد عبد ال حسن ابو دحروج 801249806 

 7 محمد ابراهيم محمود البريم 802625020 

 8 محمد حسن عبد الوهاب زيدان 967748054 

 9 محمد محمود محمد الجرف 802479378 

 10 نور فؤاد رمضان حماده 800860199 

 11 يحيى ماهر يحيى عوض 801700246 

 12 محمد امين محمد امين 926656125 

 13 حسين كامل حسين ابو عاصي 906552203 

 14 سامي طه عبد الهادي قحمان 926699760 

 15 اسماعيل فايق اسماعيل عابد 800855215 

 16 يوسف شعبان مصطفى الحمارنه 802561381 

 17 محمد أحمد حسن البراجنه 801042805 

 18 موسى محمود موسى الغلبان 802517755 

 19 محمد راجح محمد غبن 800903890 



ذكر رياضياتمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي
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 1 عليان أحمد سليمان فياض 803150440 

 2 محمد نصر خميس مصلح 802109991 

 3 حمدي أحمد عبد الحميد زعرب 803696814 

 4 مصطفى فهد مصطفى دبابش 803620079 

 5 زيد عبد الهادي ابراهيم القادود 804503027 

 6 يحيى عبد الباسط عيسى اللحام 803782150 

 7 محمد عادل عبد ال سمور 801923533 

 8 محمد حسين عبد صيام الرملوي 803681451 

 9 محمد حسن صالح المتولي 802422709 

 10 عبد الرحمن رفيق عبد ال السحار 804590511 

 11 عمار عامر سالم العتال 802494351 

 12 محمد جهاد محمد عصفور 804511137 

 13 محمد سليم فرحان النباهين 802604116 

 14 عمر نافذ ابراهيم ابو غزال 802068767 

 15 محمد غسان محمد النخال 802825596 

 16 محمد انور محمد الفيومي 803851674 

 17 صالح فخري ابراهيم الحلو 803151257 

 18 سامح عبد الكريم جاد ال النبريص 803064468 

 19 محمد عبد ال شعبان شقوره 801228164 

 20 وسام يوسف سليم ابو خاطر 801955204 

 21 أحمد فايز أحمد حجازي 801076241 

 22 جهاد مصطفى محمود الهجين 802133165 

 23 بهاء عنان حسين السحار 803162262 

 24 محمد سامي حسن ابو زناده 801254095 

 25 محمود حسين حسن الشقر 804349132 

 26 محمد عادل رشيد الزطمه 802973875 

 27 احمد خليل ابراهيم الشرفا 801790387 
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 28 محمد باسم حسن العويني 803781319 

 29 باسل محمود حرب حسين 926689159 

 30 محمد عوض ال محمد العثماني 802636894 

 31 خالد جمال فرج شلح 800738932 

 32 بلل محرم شكري شحادة 801587163 

 33 محمد سمير عبد العزيز زيدان 410083166 

 34 أحمد ناصر أحمد المغاري 804473049 

 35 عاهد علي غلبان اللحام 804341287 

 36 عماد نبيل محمد الكفارنه 802122093 

 37 أحمد جمال أحمد السنوار 400084505 

 38 محمد هشام محمد حسونة 802521500 

 39 حسام عبدال حمدان ابو معمر 410130132 

 40 خالد حاتم خليل البردويل 803817790 

 41 محمد رجاء أحمد ابودياب 801848201 

 42 محمد مازن سلمه المصري 803737907 

 43 اسلم عيسى عبدال حموده 802907238 

 44 اسماعيل عاطف اسماعيل صبح 412314049 

 45 محمود عبد الكريم محمد السطل 801748948 

 46 علءالدين خضر حسن رضوان 803739069 

 47 شاهر محمد نوفل علي ابو حميد 802594952 

 48 محمود أحمد عبد العزيز بولن 800735888 

 49 عصام امين حسن الفرا 802352591 

 50 فادي يوسف علي الطناني 802332924 

 51 محمد فايز محمد لقان 803383959 

 52 جهاد عبد الكريم عبد اللطيف الشمالي 801174996 

 53 شادي خالد زكي شعبان 801891060 

 54 خليل سليمان محمود الشواف 801446402 
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 55 محمد عبد الحكيم ابراهيم حمدان 410525737 

 56 ابراهيم حسان سلم ناجي 803033372 

 57 محمد ماهر محمد سحويل 804523652 

 58 فادي محمد عبد الفتاح فياض 800718264 

 59 هشام محمد عبدال شرف 804031508 

 60 اياد رمضان فضل دلول 802337485 

 61 مؤمن زاهر محمد انصيو 802375675 

 62 يوسف عبد ال محمد اسليم 803377688 

 63 عمرو نعيم محمد صيام 803152594 

 64 محمد محمود عليان عثمان 802308957 

 65 محمود طلل محمود القديري 804482891 

 66 جمال علي محمود حمد 410521934 

 67 علء يحيى سليمان حسونة 802568543 

 68 أحمد اسبيتان يوسف صلح 410583140 

 69 علء اسماعيل شعبان الدربي 801306598 

 70 سليم عبد الكريم محمد السيقلي 803867720 

 71 محمد عبد الرؤوف محمد العايدي 803221662 

 72 صالح حسين صالح ابو بطنين 803192004 

 73 محمود يوسف حمدان الغا 802352229 

 74 محمد زهير خالد حمدان 400188504 

 75 ياسر شحده محمد شعبان 801278706 

 76 انور مصطفى علي الزين 804649853 

 77 علء زايد عبد فارس 800863318 

 78 محمد خالد ابراهيم صبح 410158380 

 79 محمد جمال محمد عياش 804020964 

 80 عباس كامل صادق شراب 931688147 

 81 محمود امين محمد امين 804390136 
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 82 طارق عوني محمد جحجوح 802205294 

 83 محمد اسعد عثمان ياسين 802636159 

 84 باسم حسين حسين بهجه 800567547 

 85 بلل فتحي جميل شقوره 804428209 

 86 محمد عبد الكريم أحمد المجبر 802183210 

 87 سامي موسى محمد الحوراني 801775560 

 88 صهيب فؤاد غالب مطر 804588705 

 89 مارسيل ماهر محمد جابر 802188284 

 90 ابراهيم شحده أحمد الدعس 410083265 

 91 ابراهيم يوسف محمود ابو فول 802496760 

 92 أحمد جمال محمد عياش 800877045 

 93 محمد فؤاد خليل غبون 802337915 

 94 ابراهيم عبد المنعم محمد احمد 804310332 

 95 عامر ابراهيم محمد رباح 804022366 

 96 بلل يسري شحادة الجدي 803658632 

 97 هاني مروان موسى المغاري 400289146 

 98 أحمد عصام خليل حمدان 410507297 

 99 علء شكري مرعي عاشور 802661884 

 100 يوسف محمد عبد الرحمن حماد 802869883 

 101 محمد عطيه حسين المغير 413393901 

 102 باسم فايز علي ريحان 802384727 

 103 عبدال هارون أحمد مقاط 804339646 

 104 اسماعيل توفيق محمد شبير 802870907 

 105 محمد سمير فتحي دلول 802089151 

 106 يوسف أحمد محمد النحال 803863349 

 107 ابراهيم انور ابراهيم الجبري 803358803 

 108 محمد علي رمضان حسان 800445454 
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 109 حسام اسعد بديع الزطمه 802493759 

 110 محمد كامل سويلم مزيد 803079094 

 111 ربيع عماد عوض ابو حسين 802419176 

 112 احمد اسامه عبد العزيز النواجحه 411911811 

 113 اسماعيل السيد اسماعيل ابو سخيل 803750744 

 114 محمد عبد المعطي أحمد ابو عيسى 802407908 

 115 ابراهيم حامد محمود ابو نحل 803479260 

 116 محمد سامي محمد صلح 802717462 

 117 حسن اسامه حسن زقوت 804781953 

 118 فارس ناهض عبد الهادي ابومعمر 804803468 

 119 معتز يعقوب محمد قريق 905388070 

 120 أحمد توفيق أحمد ابو شاويش 801883729 

 121 مهدي رياض محمد زقوت 410924773 

 122 محمد محمود خليل ورد 802943126 

 123 عارف عبد ال عارف ضاهر 802771550 

 124 محمد محمود محمد عيسى 803903574 

 125 محمد عبد المعطي علي الحيله 803211515 

 126 ابراهيم توفيق كمال سالم 802670752 

 127 مجدي ابراهيم محمد عزام 851751297 

 128 عمر عبد السلم مصطفى غنيم 801531666 

 129 سليمان رزق سليمان انصيو 804704880 

 130 عبد السلم علء عبد السلم ساق ال 803473537 

 131 محمود فؤاد غالب مطر 803767946 

 132 علي حسين علي حمد 801844952 

 133 عبد ال سعدي فارس ابو شعير 801296435 

 134 محمد نصر محمد وادى 801790486 

 135 أحمد محمد خالد النجار 803802503 
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 136 حمدان محمد سالم ابو ربيع 803149046 

 137 أحمد طه رباح الجرجاوي 803509686 

 138 انس اسامه سليم جراد 803036946 

 139 رامي عبدال بركه ابو شباب 803724335 

 140 اياد محمد محمد عبد العال 801274358 

 141 خضر ماهر خضر مراد 804443331 

 142 أحمد هاني حسين الخطيب 802485300 

 143 فضل زكي علي لقان 802324012 

 144 سعيد كمال سعيد المصري 803437821 

 145 محمد سليم محمد حجازي 801056540 

 146 محمد جهاد عبد الساتر زيادة 803338318 

 147 ناهض مازن أحمد لفي 802170357 

 148 فادي محمد ابراهيم ابو ندا 802818872 

 149 أحمد عمر خالد الهباش 802962852 

 150 يوسف غازي حسن سمور 804334506 

 151 محمد سلمان مصطفى الحولى 926658469 

 152 كمال ابراهيم سعيد المغير 802049536 

 153 غسان رياض عبد القادر عوده 802656421 

 154 منير فتحي محمود خريش 802146340 

 155 محمد محمود منصور ابو معل 802701433 

 156 عبد ال ابراهيم عبدال السدودي 801944463 

 157 وافي نزار محمد ابووردة 801421041 

 158 مصعب حسن سليمان ابو صيام 700208416 

 159 موسى ابراهيم صالح خضر 803783570 

 160 ناصر امين خميس اليحيى 802499228 

 161 عبدال اسماعيل حسين الزعانين 803336981 

 162 نهاد نضال عبد الرحمن حمد 804666188 
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 163 سليم سلمه عبد الفتاح ابو عمشه 802853283 

 164 محمود زهير عصام الشاويش 802969758 

 165 عاصم غسان ابراهيم حموده 804770402 

 166 صلح يوسف أحمد ناصر 949842330 

 167 فارس فؤاد محمد العجله 802154146 

 168 محمد صلح الدين محمود ابو عوده 801286162 

 169 توفيق ديب توفيق عليان 802739235 

 170 محمود زياد عليان ابو معل 803092535 

 171 رأفت سعدي محمد عاشور 800376121 

 172 ادهم زياد مرزوق زعرب 801859547 

 173 محمود عادل أحمد ابو داير 803520022 

 174 مصطفى مروان محمد كحيل 802625640 

 175 محمد علي عبد المجيد البنا 803315639 

 176 محمود عبد الخالق محمد البحيصي 410581847 

 177 أحمد محمد عبدال عواد 800463358 

 178 محمد جهاد جمعه ابو منديل 802260687 

 179 رشاد محمد جمعه السلوت 801596040 

 180 محمود جمال سالم ابو مذكور 803405331 

 181 ماهر معين جميل ابو سمره 801874587 

 182 ابراهيم محمد عبد العزيز ابو عبيد 401095039 

 183 أحمد سمير عطا الحلق 803726066 

 184 معين صابر رمضان ابو العور 803006683 

 185 عز الدين عيسى رمضان بكير 802793448 

 186 كرم عبد القادر زهدي ثريا 803051408 

 187 محمد نادر عبد القادر الكرد 803869759 

 188 خالد تيسير عبدال عزيز 802180653 

 189 خالد مدحت محمود قاسم 803388917 
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 190 عبد الكريم صابر عبد الكريم جودة 804779700 

 191 صمود حمدي عبدال النجار 804483600 

 192 أحمد عوني محمد الريس 803680636 

 193 خالد محمد عطا حسين بهجه 802591768 

 194 باسل راتب شحده ابو زرقه 801284589 

 195 خليل صابر اسماعيل الشعل 803019652 

 196 حميد سليمان أحمد ابوضاهر 801857301 

 197 حسن فارس حسن العر 804345577 

 198 ياسر خالد محمد عوض 400610853 

 199 محمد مشعل سعيد حمدونه 803725902 

 200 نعيم محمد نعيم السطل 410090526 

 201 حمزه سلمه ابراهيم ابو عزيز 802787143 

 202 محمد سليمان بريك ابو بريك 802981290 

 203 محمد علي محمد المغربي 802314302 

 204 أسامة حامد محمود أبو زبيدة 803704295 

 205 أحمد منار سعيد وادى 802139766 

 206 قصي سعيد موسى الدعبله 800660433 

 207 اسماعيل حسين كامل صيام 803019025 

 208 محمد افريج محمد ماضي 802317883 

 209 رائد عمر محمد ابو شماله 802346718 

 210 مصطفى عبد الكريم أحمد ابو نحله 401653795 

 211 صالح زهير ناصر أبو نمر 800633372 

 212 خالد عبد الفتاح عبدال ابو مهادي 804567469 

 213 سليمان محمود سليمان الباز 400727111 

 214 شادي عادل ربيع دبو 802873364 

 215 يوسف أحمد يوسف ابو حسنين 804339380 

 216 مشير محمد محمود فياض 803057108 
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 217 بلل جهاد عبد الكريم عبد الغفور 804441657 
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 1 رائد زكي يوسف شنينو 905396404 

 2 رائد ابراهيم اسماعيل ابو خشان 801522640 

 3 عوني عودة سلمه الترابين 801006214 

 4 كنعان ممدوح أحمد سالم ديب 801997305 

 5 خالد خليل فرج عراده 800375404 

 6 مصعب محمد حسن الزايغ 926691858 
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 1 احمد فايز محمود عاشور 802666214 

 2 محمد زهدي عبد الفتاح خضر 804749737 

 3 حسن محمود حسن ابو محسن 803395227 

 4 محمد حسين سالم ابو شر 400227088 

 5 ايهاب نظير محمد القدره 801859182 

 6 محمد رمضان اسماعيل احمد 801526831 

 7 خالد كمال مصطفى عياش 802764514 

 8 محمد صابر رمضان ابو العور 803006675 

 9 براء اسعد اسماعيل اسعد 803867316 

 10 محمد مسعود ابراهيم السويركي 802593723 

 11 زكريا فؤاد زكي العبسي 803170638 

 12 اسامه عبد الكريم نظمي الخطيب 803018423 

 13 محمد جمعة فهد علي 802060657 

 14 محمود يحيى حسن التلمس 803616309 

 15 عبد ال عبد الحميد حسن الشاعر 803742501 

 16 أحمد صبحي محمد علوان 804488575 

 17 ابراهيم أحمد مصباح البطش 801880865 

 18 محمد هشام محمد يونس 411936537 

 19 محمد وسام حسن دبابش 803470988 

 20 ابراهيم خليل عبد الحميد زعرب 802007856 

 21 فريد عبد العزيز محمد سلمة 802259499 

 22 محمد شكري حماد حماد 802380964 

 23 علء عصام جميل صيام 802983387 

 24 أحمد عمرو كمال مطر 804392611 

 25 أحمد موسى عبد السلم عيد 410180822 

 26 حاتم أحمد حسين العجل 803035195 

 27 محمد ادريس هود صقر 400526745 
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 28 شادي رفيق مصباح عياد 804454544 

 29 علء نافذ ابراهيم حمدونه 802757070 

 30 بلل محمد عبد المعطي ابو غياض 803211366 

 31 محمد سامي جبر عيسى 802773192 

 32 ابراهيم جمال ابراهيم كلب 803092824 

 33 عرفات رباح حسين عبد الهادي 801984253 

 34 عبدال خالد سليمان بركة 804427722 

 35 هاني عماد محمد ابو شرخ 800772162 

 36 عبد ال أيمن علي حامد 801857723 

 37 علء محمد محمود صباح 803451285 

 38 عبد الرحمن صالح محمد الفرع 801191347 

 39 احمد نايف سعد القريناوي 412333684 

 40 محمد حسن سعيد السطري 801915927 

 41 علي محمود صقر الزطمه 400535159 

 42 عايش وليد ابراهيم ابو مصلح 803817139 

 43 مازن ماجد محمد فارس 804685071 

 44 صهيب رفيفان نوري طنبوره 802113662 

 45 عبدال اسماعيل علي الزهار 803349372 

 46 علء حسان حمدال عوض 804659472 

 47 عبدال محمود عليان عثمان 803237296 

 48 محمود رياض محمود الزطمه 804604940 

 49 عبدالرحمن خميس عمر ابو حماد 802844175 

 50 رائد جمال صبحي ابو زيد 801783721 

 51 خالد ابراهيم محمد ابو جزر 804390813 

 52 عماد عبد ال سليم ابو قوطة 802318170 

 53 محمد محمد اسماعيل الجمل 801993825 

 54 أحمد يونس يوسف البهنساوي 803374511 



ذكر علوم عامةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة
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 55 محمود ناهض عبد الهادي ابومعمر 803325356 

 56 محمد اسماعيل محمد المصري 801987926 

 57 محمد مروان محمد النحال 804821999 

 58 أحمد محمد يوسف عبدال ابو جهل 400117735 

 59 محمد محمود موسى الحبيبي 802685354 

 60 عبد الهادي محمد نصرال ابو شعر 800779787 

 61 محمد زهير خليل الملحي 801896283 

 62 فوزي جهاد محمود كوارع 802787358 

 63 محمد هشام حسن كلخ 803326313 

 64 تامر محمد عبد فروانة 802860593 

 65 يحيى سليمان عطوه العماوي 803297407 

 66 يحيى سعيد أحمد شبات 410509947 

 67 أحمد صبحي رمضان حامد 803077205 

 68 محمد خضر حسين الحمامي 804535987 

 69 رمزي علي محمد عيسى 802421289 

 70 عبدالحافظ أحمد حسين السميري 803151976 

 71 عبد ربه محمد صالح بنات 400029104 

 72 فادي صلح عيادة أبو زهري 803413053 

 73 أحمد فضل حمدان الغا 410102347 

 74 اسلم جمال عطا الشرافي 801423039 

 75 مدحت مازن مصباح النبريص 802235911 

 76 ابراهيم محمد اسماعيل الجمل 802874701 

 77 محمد مروان فايز ابو دقه 803192244 

 78 أحمد كمال عياده ابومسعود 804800753 

 79 عرفه ياسر حمدان خفاجه 802598995 

 80 خضر محمد محمود الحناوي 906760863 

 81 محمد سعدي رجب الغمري 803305176 



ذكر علوم عامةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي
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 82 محمد سميح محمد عبد الدايم 802006874 

 83 حسن علي حسن عبد العاطي 802008987 

 84 كرم محمد عمر ناجي 803235498 

 85 محمد عبد الرحمن موسى الكرد 803122050 

 86 رائد سميح محمد الواديه 801236175 

 87 أحمد عايش عبد الرؤوف ابو شهله 802081240 

 88 محمد علي محمود الخطيب 800756959 

 89 عمر عباس عمر الجمل 801196429 

 90 عبد ال فاروق محمد الهباش 400225918 

 91 احمد عوض أحمد ابو فول 803054253 

 92 نضال عايش موسى ابو عياد 800610990 

 93 محمود صلح عيد فياض 803240621 

 94 ابراهيم محمد ابراهيم زعرب 802861948 

 95 سعدي زهدي شحده ابو رزق 802009134 

 96 محمد عبد الواحد سعيد نصار 801390360 

 97 محمود طارق محمد كوارع 804700128 

 98 احمد عمر جابر نعيم 413375692 

 99 أيمن محمد مصطفى السطل 803096643 

 100 أحمد عبد الرحمن اسماعيل اسعد 801550799 

 101 تيسير توفيق مصطفى الكاشف 804086338 



ذكر فيزياءمادة المتحان : الجنس:
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 1 محمد كمال مصطفى عياش 800267668 

 2 شاهر هاني محمد سرداح 802191171 

 3 محمد صلح صالح القريناوي 801177882 

 4 جهاد خضر محمد شيخ العيد 800772907 

 5 موسى خالد محمد يونس 411970858 

 6 علي محمد اسماعيل المدهون 804736122 

 7 محمد عبدال أحمد ابو جامع 804460897 

 8 صدقي ممدوح كامل شراب 800671075 

 9 اسلم محمود حسان رضوان 801177429 

 10 محمد كمال محمود القدره 804019982 

 11 محمد محمود سعيد لبد 802384974 

 12 أحمد صالح حرب خضر 803088525 

 13 سعيد نبيل سعيد الستاذ 801231911 

 14 احمد عوض ال عبدال عوض ال 801151960 

 15 محمد روحي موسى قرموط 400168233 

 16 محمد يوسف عبد الخالق خلة 803845924 

 17 رفيق يحيى محمود خلف 802134866 

 18 صقر فضل طلب الحرازين 803858752 

 19 حسن رزق محمد الفجم 802169706 

 20 ياسر عبدالكريم محمد السطل 410088736 

 21 محمد خالد محمد مقداد 803551340 

 22 عمر زايد سالم عبيد 802853325 

 23 محمد خالد رمضان ابو شر 803483627 

 24 عز الدين عماد عبد اللطيف ابو قرشين 801868159 

 25 صلح أحمد محمد نصار 802071142 
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 1 حسين أحمد حسين الطلع 800025264 

 2 زياد محمد نصار ابو هداف 803485093 

 3 محمد نبيل مصباح الحلبي 400108726 

 4 أحمد يوسف حمدان الغا 802352336 

 5 خالد وليد محمد عيد 802299347 

 6 معتز محمد محمد الشرفا 802338947 

 7 بلل وليد محمد مقداد 803436450 

 8 خليل نادي محمد دهليز 413325234 

 9 باسل سامي ابراهيم السميري 803780691 

 10 محمد جهاد عبد المجيد النجار 802859777 

 11 أحمد زهير يوسف مصبح 802192625 

 12 محمد حمد مقبل شراب 413380742 

 13 مؤمن جمعة ديب الراعي 804651222 

 14 محمد حاتم علي ابو زناده نتيل 803392760 

 15 محمد فايق محمد ابو عمشه 803133727 

 16 محمود عبد الرؤوف توفيق صافي 801986803 

 17 محمد محمد محمود ابو عبادي 412299828 

 18 محمد كمال عبد الحي ابو عباده 803860527 

 19 محمود عادل محمود ابو جامع 803285675 

 20 أحمد عصام جمعه الروبي 802309013 

 21 محمد أحمد محمد النحال 803524685 

 22 محمد خالد بدران ابوعويمر 803806736 

 23 محمد سامي عودت ال ابو ريده 801943440 

 24 سعد سليمان حسن الحاج 803645092 

 25 أحمد خالد عبد الرحمن مخيمر 803166529 

 26 أحمد وجدي أحمد ابو عوده 802269266 

 27 أحمد ابراهيم أحمد العثامنه 801381112 



ذكر كيمياءمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

Ministry Of Education & Higher Education

Palestinian National Authority

نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 28 بدر رباح أحمد ابو عرب 801970633 

 29 محمد حسين مصطفى الهلول 801911660 

 30 أمين حسن شعبان ابو غالي 803292952 

 31 ثائر بسام محمد سلمة 800664492 

 32 محمد يونس رضوان بربخ 410556708 

 33 هاني خضير عبد الرحمن فياض 410166862 

 34 عبد الرحمن فؤاد عبد حنونه 803095280 

 35 محمد عثمان محمد صدقي العبادله 803070101 

 36 حازم فايق سليمان بربخ 801348715 

 37 كرم خليل يوسف ابو صقر 803378546 

 38 أحمد يحيى قاسم ريحان 803019553 

 39 مصطفى محمد مصطفى العقاد 801298878 

 40 عبد الرحمن ابراهيم بديع شحيبر 802884270 

 41 اياد يوسف عوض البطش 801575804 

 42 ايهم عواد طاهر السطل 800080756 



ذكر لغة انجليزيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة
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نتائج المتقدمين لشغل وظائف تدريسية للعام 2017 - 2018

 1 هيثم جابر سعيد شحيبر 802108191 

 2 محمد ماهر محمد حمدونه 804555506 

 3 هيثم خالد محمود الهسي 803773209 

 4 محمود محمد أحمد سليمان 801929324 

 5 اسامه جمال محمود السيقلي 802176537 

 6 مجدي سعيد مجدي أبو الخير 802679456 

 7 مهند جمال ابراهيم الطيبي 804030369 

 8 فضل سمير فضل النجار 803454446 

 9 أحمد نبيل محمد الخطيب 400033411 

 10 أحمد طلل ابراهيم شعلن 803899533 

 11 مجد أحمد مصطفى عقل 802648949 

 12 محمد سمحان سميح ابو غالي 804394872 

 13 أحمد نزار علي حامد 802228098 

 14 فادي مصطفى خالد الغول 801393778 

 15 أحمد محمود موسى لفي 800712507 

 16 خليل حسين كامل صيام 801282641 

 17 محمود منير العبد الدده 802175034 

 18 عاطف جميل محمد عياد 802190207 

 19 محمد حكمت محمد عيد العطار 802162511 

 20 علم مازن فضل البنا 803656305 

 21 نهاد محمود ابراهيم الجعبري 804477669 

 22 محمد رأفت عبد الرحيم الرنتيسي 802149807 

 23 مهدي اسماعيل مصطفى نصار 994023208 

 24 طلب ناصر طلب حموده 804383362 

 25 رشاد حسن خليل الدغمه 804616142 

 26 أحمد يوسف علي الطناني 802665851 

 27 عبد ال محمود سلمه شراب 411037567 



ذكر لغة انجليزيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية

وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيــــة
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Palestinian National Authority
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 28 حسام شريف حماد الدباس 803613165 

 29 محمد عبد الرحيم محمود المجدلوي 802810010 

 30 أحمد سليمان أحمد ابو طواحينه 801204165 

 31 محمد عطا يوسف الغوطي 801362682 

 32 محمد خليل عيسى الزبط 803176502 

 33 انس نبيل محمد الجدي 803818236 

 34 أحمد محمد خميس سلوت 801212200 

 35 سالم عصام سالم مطر 802138909 

 36 يوسف محمد حسين شحادة 804820090 

 37 أحمد زهير محمود الشرباصي 802184051 

 38 كمال حسين علي عبدال 802521856 

 39 طارق عبد الرازق محمود البربراوي 802290361 

 40 محمد ناهض فؤاد الهبيل 804400737 

 41 منير نواف دياب ابو اسحاق 802722959 

 42 اسامه ماهر أحمد اعبي 400076683 

 43 حسن حسني سلمه موسى 801417189 

 44 محمود أحمد خليل حورر 804342988 

 45 ابراهيم فضل سالم الحرازين 410088967 

 46 محمود محمد محمود طبيل 410120133 

 47 المعتصم محمد محمود فياض 803057090 

 48 أحمد يعقوب عبدال شعيب 801518697 

 49 اكرم محمود خليل ورد 803593326 

 50 أحمد فؤاد محمد السطرى 804377869 

 51 شفيق اسماعيل شفيق ابو الكاس 801965823 

 52 اسامه محمد عبد المولى حلوه 800452450 

 53 هيثم يوسف محمود اللوح 802654384 

 54 ناهض جباره محمد الغا 804612273 



ذكر لغة انجليزيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية
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 55 أحمد اكرم عصام الشاويش 801922857 

 56 محمد يوسف عمر زقوت 802525477 

 57 عماد صالح أحمد مسمح 400272621 

 58 عبدال محمد ابراهيم سلمان 410101034 

 59 وهاج محمد برهم ابو لحية 804319150 

 60 جمال جمال محمد عبد الهادي 803631456 

 61 عدي كمال محمود الشافعي 802941914 

 62 فادي منصور عجيه الشاعر 800408163 

 63 عبد الرحمن خليل عبد البغدادي 802348318 

 64 محمد عبد الرؤوف ندى الحسنات 803162338 

 65 أحمد يونس جمعة ابو بكره 803283654 

 66 محمد شوقي عطيه ريحان 400529566 

 67 رامي محمد علي سويلم 802342873 

 68 طارق زياد محمد الوخيري 906566906 

 69 وسيم جميل محمد المغاري 803008333 

 70 محمد أحمد ديب ريان 906764287 

 71 ياسر محمود راضي العديني 802210153 

 72 أحمد حمدي ابراهيم مطر 801169913 

 73 أحمد سلمه أحمد ابو زكري 801550013 

 74 محمد يسري محمد قاعود 803935519 

 75 أحمد مفيد أحمد عبيد 802796532 

 76 احمد زهدي سعيد صلح 802966630 

 77 صلح ابراهيم محمد ابو عمرة 400008959 

 78 هيثم رياض عبد العزيز خريس 804017481 

 79 محمد بدر مرشد ياغي 410713861 

 80 هاني محمد أحمد أبو هلل 803237999 

 81 محمود عزام يونس الحملوي 801208554 



ذكر لغة انجليزيةمادة المتحان : الجنس:

الترتيبالسمرقم الهوية
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 82 علي خليل حسن شاهين 803873082 

 83 أحمد اشرف حسين الغرباوي 802971366 

 84 طارق جهاد مصباح حسن 802887281 

 85 بهاء محمد محمود ابووردة 803730837 

 86 هيثم روحي موسى قرموط 804383370 

 87 عبد الهادي خليل عبد الهادي عبد العال 410529937 

 88 عمرو علي سلمان بن سعيد 801749037 

 89 يحيى زكريا أحمد مقاط 400504486 

 90 خليل عبدال خليل ابو رزق 802227579 

 91 اسلم محمد سالم رضوان 803056308 

 92 أحمد جمال حسين السيلوي 802503771 

 93 زهير وليد محمود حمدان 801919598 

 94 محمد يحيى محمود الهرباوي 803652734 

 95 محمد جمال محمد ابو امونه 804656536 

 96 هاني ماهر رياض شرف 804493013 

 97 يحيى ابراهيم محمد رباح 410504948 

 98 باسم اسماعيل عيد الهلول 801978982 

 99 عبد العزيز طاهر فرحات السرحي 410518922 

 100 محمد توفيق أحمد بدوان 803053081 

 101 ابراهيم عدلي ابراهيم خريس 410084966 

 102 رائد محمود محمد صيام 410177612 

 103 محمود خالد محمود عليان 803351055 

 104 محمد حسان منصور اجباره 804435642 

 105 محمد فتحي محمد صالح 802731505 

 106 جمعة احمد جمعة ابو عوده 803027770 

 107 محمد ناهض محمد العثامنه 803191964 

 108 يوسف وائل زهدي جنينه 803740802 



ذكر لغة انجليزيةمادة المتحان : الجنس:
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 109 ماجد محمد أحمد المصري 803518166 

 110 وائل محمد محمود يوسف 801266081 

 111 جبران وجيه شعبان العمري 801420217 

 112 محمد عادل محمد صيام 804525889 

 113 ابراهيم احمد عوض أحمد عبد العاطي 804823524 

 114 عمر أحمد ابراهيم الصادي 803432715 

 115 بهاء الدين ناصر محمد ابو شماله 400085247 

 116 عبد ال شحده ابراهيم ابو مصطفى 400243549 

 117 نائل محمد جمعه شلوف 802308445 

 118 أحمد عطيه ماضي ابو ماضي 804616944 

 119 كرم صادق سالم فروانة 804367092 

 120 يوسف زهير عبد الفتاح حلوه 802431452 

 121 انور اكرم محمود غيلن 804473650 

 122 يحيى عدنان اسماعيل الحناوي 804903474 

 123 محمد منير عابد البرديني 803282870 

 124 كرم مصطفى عبد الجليل ابوعطوان 803520311 

 125 اسعد عبدال ابراهيم ابو مصطفى 803463819 

 126 محمد زهير ابراهيم بشير 410530729 

 127 عرفات ابراهيم أحمد الفرا 803610310 

 128 وحيد خليل أحمد النجار 401247598 

 129 حسام عبد الحميد يوسف ابوسعدة 801722117 

 130 حسين عامر سعيد قنيطه 410093942 

 131 محمد زكريا عبد الفتاح صباح 802651612 

 132 ابراهيم محمد عطيه قشطه 801274234 

 133 محمود فتحي عبد الحميد السيقلي 800273203 

 134 وسيم سعيد حسين ابو ميري 801512690 

 135 ممدوح حسن شعبان ابو غالي 802307488 
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 136 أسامة عوض اسماعيل البلبيسي 803171370 

 137 محمد شفيق عبد الفتاح كلب 800753923 

 138 اياس ابراهيم محمد ابو طبيخ 802471375 

 139 محمد نبيل علي الشقاقي 802730614 

 140 هيثم كامل سويلم مزيد 803079086 

 141 عبد ال عبد الخالق ربيع عوض 400227047 

 142 سعد محمود قنديل ابو مزيد 804757904 

 143 اسماعيل رياض عمر مطر 804491819 

 144 حامد رزق مصطفى دبور 803659408 

 145 محمد خليل عبد القادر الطهراوي 804603165 

 146 ابراهيم حسن محمد صقر 804009363 

 147 عماد وحيد خليل البكري 802372979 

 148 محمود فريد عبد المجيد ابو سمك 804317774 

 149 حسن ربحي سليمان فدعوس 410096010 

 150 موسى أحمد حسن شعبان 803538677 

 151 أحمد محمد عليان المجدلوي 802525923 

 152 محمد ياسين محمد السطل 804403418 

 153 محمد عبد الحليم مصلح ابو مطير 802862466 

 154 يوسف عبد المعطي حسن كساب 803543255 

 155 خالد شفيق حسين الخطيب 800742496 

 156 أحمد جمال عبد القادر البحيصي 804639573 

 157 ياسر ناصر محمد ابو شاويش 410555932 

 158 محمد علي هاشم رمضان مشتهى 803657451 

 159 ياسر محمد سليمان المشوخي 410535298 

 160 عائد صلح خالد حماد 802646513 

 161 صائب وجدي أحمد ابو عوده 803753649 

 162 عبد المقيت فوزي ابراهيم ابو مصطفى 803694348 
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 163 محمد أحمد أحمد عدوان 803805308 

 164 نشأت اسعد محمود ابو جراد 802791681 

 165 معاذ خالد جميل الهمص 803606342 

 166 محمد عبدال عبد ربه السميري 802842211 

 167 أحمد كمال أحمد حمدان 802472209 

 168 ميسره وجيه محمد النجار 801190927 
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 1 محمد نصر صباح قريبه 804420347 

 2 يوسف عطا محمود ابو خليفة 803861004 

 3 جمعه عطا جمعة الصليبي 802675652 

 4 بلل نبيل عبد الرؤوف المصري 803573427 

 5 أحمد عادل حسين داود 400781837 

 6 محمد اديب عبدال الحوراني 803673862 

 7 يوسف محمود أحمد الرياطي 801947474 

 8 علء محمد مرزوق الزهارنه 803479138 

 9 محمد حسن عبد ربه ابو شباب 802008144 

 10 عماد فوزي فياض الصالحي 410217715 

 11 فارس سهيل عبد الفتاح المدهون 803722511 

 12 نعيم ابراهيم عبد الفتاح الخطيب 400126462 

 13 يوسف سالم سويلم ابو هداف 803274976 

 14 قيس محمود سعيد صافي 400877957 

 15 أحمد سمير خالد كشكش 804795243 

 16 عبد ال عمر محمد القهوجي 803892132 

 17 محمد عبد الناصر محمود عكاشه 400162251 

 18 فادي عبد الرؤوف محمد الزيان 800889917 

 19 سلم سلمه حسن الرش 803832302 

 20 تيسير انيس سلمه ابو العطا 803763515 

 21 ابراهيم عزيز خليل الهندي 400093662 

 22 مهند يحيى ابراهيم السحار 803726629 

 23 أحمد جمعة عبد القادر البلبيسي 802778894 

 24 محمد حرب عبد الرحمن ابو مصطفى 804486926 

 25 بلل رمضان مرزوق سلمان 803726595 

 26 يوسف أكرم محمد وادي 400152328 

 27 محمود صابر محمد رباح 410505366 
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 28 أيمن عماد محمد الشريف 802130096 

 29 محمد سعدي عبد اللطيف الهنداوي 802691477 

 30 رأفت غسان محمد كوارع 802358523 

 31 محمد فضل أحمد العابد 410083331 

 32 أحمد عماد محمود لبد 803723105 

 33 حسام محمد حسن الحوت 803893197 

 34 أحمد محمد سالم ابو زعيتر 804414316 

 35 أحمد رشاد نمر ابو راس 804678381 

 36 منتصر يوسف محمد ابو عمرة 400183828 

 37 بكر موسى مرايزيق ابو تيلخ 803849785 

 38 رائد نبيل حسن دهمان 400801007 

 39 محمد معاويه اسماعيل ناصر الدين 804370674 

 40 اسامه عبد الهادي أحمد صيام 804634582 

 41 محمد علي رمضان نصار 400112124 

 42 بلل ابراهيم مبارك أبو هويشل 400084695 

 43 أحمد هشام عيسى صيام 804370195 

 44 وسام عطيه يوسف السنوار 803399138 

 45 معاذ فايز عودة ابو عاذرة 410096705 

 46 اسماعيل اسامه اسماعيل ابو غبن 400112157 

 47 وسيم محمد سليمان عويضه 803647296 

 48 محمود ماهر محمود ابو شرخ 804591444 

 49 محمد عبد السلم محمد مسعود 804417210 

 50 خالد محمود عبد الكريم جراد 801026196 

 51 حسين خالد حسين فريج 803721661 

 52 فراس جهاد سليم العمور 804320505 

 53 محمد ابراهيم عبد الرحمن الدايه 803240167 

 54 مؤيد رفيق محمود الشيخ احمد 400054318 
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 55 حسام عبد الهادي محمود جربوع 804645430 

 56 أحمد حسين سليمان الحولي 400134748 

 57 محمد أحمد خليل الحلق 803021187 

 58 يوسف ابراهيم محمد ابو عدوان 802517656 

 59 رفيق صدقي كامل صيام 801999673 

 60 حمزه طلب خليل النجار 400509220 

 61 وسام شكري مرعي عاشور 804377349 

 62 عبدال رمضان سليم جادال 803090232 

 63 عبد المهيمن ابراهيم محمد الفقي 410529739 

 64 معتز نهاد محمد ابواللبن 804722809 

 65 جهاد جمال محمد ابوسلطان 802785568 

 66 محمد خالد أحمد خضر 803270594 

 67 عبد ال عادل يوسف الصرفندي 410084933 

 68 اسامه رشاد مصطفى السطل 804749430 

 69 بلل حسين أحمد لفي 803643345 

 70 محمود يوسف صبحي ابو جلهوم 802874982 

 71 ضياء الدين عامر محمود عجور 803344159 

 72 وليد توفيق محمد حسونة 401089123 

 73 محمد يوسف حسين مزيد 400991451 

 74 حمزه أمين محمد أبو مشايخ 803306315 

 75 سعيد أحمد سعيد الهرباوي 803178771 

 76 خالد ابراهيم محمد رباح 803019199 

 77 محمود يوسف محمد فرج ال 803081108 

 78 عبدال سليمان محمود خلف ال 400245270 

 79 محمد عبد السلم عارف رويشد 804473858 

 80 مدحت محمد ابراهيم نصراال 802793216 

 81 محمد زهير عبد الحميد النواجحه 802807875 
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 82 مهند علي حسن ابو عوده 400091781 

 83 أحمد نايف أحمد صالحة 400945853 

 84 محمد نزار عبد اللطيف الهيصمي 804808319 

 85 أحمد اسامه عبد الرحمن عبدالنبي 804530327 

 86 كامل رياض عبد الكريم ابوكرش 804540292 

 87 عبد ال سليم ديب شراب 803585157 

 88 عادل عبد الرؤوف محمد اللحام 802756049 

 89 حسن عابد حسن واكد 803919729 

 90 بلل كمال محمود بدر 804629269 

 91 محمد محمود حسن عثمان 804716298 

 92 محمود نبيل محمود لبد 803441666 

 93 رمضان رفيق رمضان حامد 804609543 

 94 حامد ابراهيم حسن القريناوي 804689925 

 95 محمد عقيل محمود عبد الهادي 803484153 

 96 نمر محمد نمر جرادة 802252395 

 97 بلل يوسف علي الطناني 803380856 

 98 محمد عطيه أحمد صافي 803286558 

 99 مصعب زياد أحمد المحلوي 804566065 

 100 خليل أحمد ياسين عاشور 803658673 

 101 ابراهيم محمد أحمد حمدان 804472496 

 102 محمود دياب الزهدي سلمان 400130274 

 103 يونس تيسير اديب ابو جلهوم 803341403 

 104 عوض جبر عوض شلح 802190785 

 105 محمود ماهر عبدال سمور 400031381 

 106 أحمد صابر رمضان ابو العور 804038164 

 107 اسلم عبد الحكيم عامر السعافين 931659213 

 108 باسل بسام أحمد الهرش 803454420 
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 109 محمد سعدو علي عباس 400128443 

 110 محمد مصطفى عبد الغني الشامي 801322769 

 111 أحمد سليم أحمد السعاتي 400146072 

 112 مصعب عطا مطر فريج 803510494 

 113 عبد الحميد نبيل محمد عبيد 804022200 

 114 عدي ابراهيم محمد اصليح 400833760 

 115 اكرم محمد رجب الحرازين 802820035 

 116 يوسف خميس سعيد حسونة 400095659 

 117 أحمد محمد أحمد السطل 804390045 

 118 خالد صبحي حمدي الشرباصي 802541235 

 119 حمزه سلمه سلمان ابو بطيحان 700123920 

 120 ساهر باسم ابراهيم برهوم 803895176 

 121 خالد سلمان سليمان ابو صرار النعامي 804687143 

 122 عبدال ابراهيم حسن العويني 400070223 

 123 ياسر خميس قاسم دكه 803714088 

 124 رامي جمال أحمد صالحه 802473553 

 125 أحمد عبد العزيز عبد الفتاح المدهون 410082739 

 126 علء محمود عبد الفتاح حماد 803094903 

 127 رزق حامد رزق الشرافي 803272178 

 128 عماد رسمي محمود ابو مصطفى 804613123 

 129 بلل سمير عبد العاطي صافي 804761674 

 130 عبد الرحمن محمد حميدان المللحه 400506648 

 131 ممدوح نصر ال هندي جليدان 802918920 

 132 امجد عمر عرفات البطنيجي 803319763 

 133 محمد أحمد حسين حسان 804759595 

 134 أحمد ماهر عبد الرحمن ابو مدين 802523498 

 135 طارق صلح حسين ابو مرسه 803831437 
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 136 محمد وليد علي الهباش 802773986 

 137 محمود سمير محمد ابو زناده 802602631 

 138 خميس انور خميس سعد 804093003 

 139 عثمان موسى سليم المللحه 802752816 

 140 حسن عامر نمر ابو قدوس 400007597 

 141 العسلي مصطفى رشاد زايد 801779778 

 142 خالد أحمد محمد ابودحروج 800599623 

 143 أحمد رياض فوزي محمد 803552694 

 144 مراد معين محمد ابو شرخ 804316933 

 145 جمال حمدان عميره الرضاوين 801795030 

 146 عبد الحي عامر عبد الحي ضاهر 802561365 

 147 أحمد محمود منصور ابو معل 803400209 

 148 أحمد طلل علي مصبح 804754067 

 149 خالد عطوان معيوف مشايخ 803787746 

 150 محمود امين كامل العكه 800699613 

 151 محمود حلمي أحمد ابو خصيوان 802242271 

 152 محمد عماد محمود مطر 804671162 

 153 شريف سلمه سلمان ابوبطيحان 700123904 

 154 محمد نائل أحمد شعث 413332792 

 155 اسلم عيد اسماعيل زنداح 700085368 

 156 نوح نظير محمد عرندس 400692281 

 157 زيد جمال محمد قطايف 802853234 

 158 علي عبد السلم يوسف الجمل 803896950 

 159 محمد سعيد موسى الدعبله 803830041 

 160 مهند غسان محمد غنام 804822146 

 161 معتصم نمر سالم ابو نمر 400080347 

 162 صبحي خالد عبدال مخيمر 400111027 
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 163 حسن منير حسن التلمس 803852581 

 164 محمود أحمد عبد الرحيم لفي 803794320 

 165 مازن فتحي عبد الهادي مطير 413280421 

 166 أحمد عمر حسين دراوشه 804764447 

 167 عبد الواحد يوسف محمد ابو مسامح 803287598 

 168 علي مصطفى مراد مقداد 802421255 

 169 محمود ابراهيم دسوقي الدسوقي 804362309 

 170 محمد اكرم محمد صقر 400009379 

 171 وليد عبد العزيز محمد ظاهر 804410421 

 172 محمد عادل خليل حامد 400137311 

 173 عبد الرحيم اكرم ربيع محسن 804589117 

 174 محمد زكي محمد ابو رحمه 802824482 

 175 مصعب فتحي عباس النمله 804349595 

 176 عادل حسن محمد الغلبان 804487767 

 177 نعمان سويلم سليمان الرضاوين 802198531 

 178 باسم فتحي خميس زنون 803792423 

 179 اسلم ايهاب مصطفى المدهون 804587830 

 180 أحمد فايق خالد ابو شقرة 803355304 

 181 محمد عوض عبد الكحلوت 803477041 

 182 أحمد ابراهيم حسن النجار 804600153 

 183 أحمد رضوان محمد الشريف 803744630 

 184 عبدال نبيل محمد ابو طعيمه 804371664 

 185 ابراهيم أحمد عبد الرحمن القن 400584454 

 186 ايوب محمد محمد ابو عنزه 803701762 

 187 صالح عوض أحمد حماد 804394252 

 188 محمود جمال مصطفى عساف 802540070 

 189 مهند محمد مصطفى رضوان 400062097 
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 190 أحمد زكي سعيد عبدالنبي 400789830 

 191 خليل مجدي ديب نصار 804498582 

 192 مسلم سالم مسلم ابو عروق 804017358 

 193 زهير محمد زهير حموده 804532265 

 194 علم وصفي سلمان ابو خشان 803193929 

 195 محمد عزات امين نصار 803592476 

 196 يوسف نافذ محمد ابو عبدو 803420355 

 197 عمر زهير محمد موسى 803454354 

 198 وحيد حمدان محمد ابو العوف 804767440 

 199 اسحق حسين كامل صيام 804017317 

 200 أحمد اديب محمد الحلو 803123645 

 201 وسام نبيل جابر اعبيد 804021269 

 202 معاذ عادل علي موسى 411942410 

 203 محمد سفيان أحمد أبو شعيرة 803790302 

 204 عبد ال أحمد محمد الددة 804822294 

 205 طارق صدقي كامل صيام 803918994 

 206 اشرف فايق أحمد حمدان 801364142 

 207 اسماعيل كمال صالح الخطيب 803328202 

 208 أحمد سمير سليمان العدسي 802634816 

 209 أحمد عطا محميد المللحه 804453116 

 210 سامي علي مصطفى عاشور 804483964 

 211 أحمد عدنان أحمد ابو شيحه 804428100 

 212 اكرم محمد كمال عزات النونو 804345387 

 213 جمعه فريد أحمد علوان 803507854 

 214 محمد أحمد محمد الشندغلي 804513471 

 215 فادي حامد فارس ابو قمر 802528828 

 216 بهاء الدين بهجت رباح حجازي 802967661 
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 217 معتز عطا محمد الحلق 410091557 

 218 محمد سمير أحمد ارحيم 400129615 

 219 محمود خالد عبد الفتاح ابوعبدو 803806975 

 220 سعد بسام أحمد الهرش 802262857 

 221 محمد أحمد سلمان ابو عمرة 802771253 

 222 اسماعيل محمد عبد ال عبد ال 804355089 

 223 خليل ابراهيم مصطفى نجم 803732171 

 224 أحمد محمد مغيث الرشايده 410109003 

 225 انس عبد المجيد حسن الخالدي 803089119 

 226 محمود عبد الحكيم عطوه الفرا 802368431 

 227 اسلم عمار عمران مرتجى 400190930 

 228 صلح محمد صالح بنات 803210343 

 229 اسماعيل ابراهيم عبد الرحمن شهاب 931522668 

 230 محمد سليم مصطفى درج 802678169 

 231 محمد عماد بدران ابو زر 804310415 
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