
 

 

 كلية سخنين

مذرسة البشائر األهلية للعلوم  30810 ميكود 130. ب.سخنين ص

 ס אלבשאאר  למדעים"בי 30810 מיקוד 130ד .ת, סכנין 

P.O.Box 130 Sakhnin 20173 Albshaaer Sakhnin School For Science 
 

 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب اختصاص – 1الصف العاشر 
 االختصاص رقم الهوية اسم الطالب رقم تسمسمي  الصف

 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 209316546 اسيل سميمان 1 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 209090943 محمد رائف مصالحة  2 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 314810953 رواد زاىي شواىده 3 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 208653006 سنابل حسين موسى  4 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 207410267 يزن صادق خاليمو 5 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 207341280 دنيا دغش 6 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 209317569 راضي موسى 7 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 206467979 محمد صالح 8 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 315030890 جمال سيد احمد 9 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 207528332 صبا ابو ليل 10 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 315956664 فراس امين 11 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 208038869 عدن حكروش 12 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 207940198 محمد غنايم 13 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 315032540 تسنيم سيد احمد 14 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 319150868 ادىم عزايزة 15 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 207186453 محمد بسام خاليمو 16 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 318825536 محمد طة 17 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 206444556 روى سعد 18 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 209719509 كريم خمايسي 19 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 207528381 محمد زياد 20 1العاشر 
 عبد المالك كريم 21 1العاشر 

 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب

 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 208167908 وجدان حبيب المة 22 1العاشر 
 فيزياء+ىندسة الكترونيكا وحاسوب 314948910 محمود زبيدات 23 1العاشر 
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 فيزياء+هندسة برامج اختصاص – 2الصف العاشر 
 االختصاص رقم الهوية اسم الطالب رقم تسمسمي  الصف

 فيزياء+ىندسة برامج 212530745 كمال بقاعي 1 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208344176 ميالد شناوي 2 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 315184820 كاممة نصار 3 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207732512 مرسي بدارنة 4 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 315260000 شادن مصالحو 5 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 209333897 زينب سعدي 6 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207661612 محمد عامر 7 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208035220 ياسمين خالد 8 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207940719 محمد محمود ريان 9 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 314933243 محمد عمار عواودة 10 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208080044 باسل نصار 11 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208261461 ماري زياد 12 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207941709 ىبو بقاعي 13 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208045898 فؤاد خاليمة 14 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208035121 سارة خطيب 15 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207662503 ميسم خاليمة 16 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207433269 فراس سعد الدين 17 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 209112275 حسين موسى 18 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208169334 ىيثم عواوده 19 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208341727 سعيد حنا 20 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 315490193 ىادي شاىين 21 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207410523 رامي طو 22 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208247916 فخري خطيب 23 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 314948548 سماح زبيدات 24 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 206977779 تيماء كيوان 25 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 318825833 نور مناع 26 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207732280 رنين طة 27 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208019968 نورمان حبيب غنطوس 28 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207664731 لينا ميعاري 29 2العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 318827896 شادن شالعطو 30 2العاشر 
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 كيمياء+انظمة طبية اختصاص – 3الصف العاشر 
 االختصاص رقم الهوية اسم الطالب رقم تسمسمي  الصف

 كيمياء+انظمة طبية 208247171 سياد شحادة 1 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 315491886 دنيا ابو ليل 2 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 206987299 اسيل شمش 3 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 318460482 ايال سواعد 4 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 207477613 نتالي حنا 5 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 208247304 محمد سالمة 6 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 315183806 جنان سميمان 7 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 314947417 سندس شالعطة 8 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 207527797 سممى عباس 9 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 207656133 ليراز سريس 10 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 208168674 رزان شناوي 11 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 206683344 فيد سعايده 12 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 207340480 رغد لوانسة 13 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 208015792 ديمة خاليمة 14 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 209316751 مريانة مراد 15 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 314657297 دنيا حبيب المة 16 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 315033803 ىديل خاليمة 17 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 208017533 شيراز كنعاني 18 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 318826203 انس عبد العزيز 19 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 318463262 رينا ايمن ميعاري  20 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 319053823 محمد عدنان عبيدات  21 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 208134098 اسماعيل عادل ابو نمر  23 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية   يعقوب وليد  سعيد  24 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 315088260 كرمل صغير 25 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 207414426 ىالل بدارنة 26 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 315182998 ابراىيم اكرم مزاريب 27 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 315493403 رغد محمد طربيو 28 3العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية   روبير غنطوس  29 3العاشر 
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فيزياء + وهندسة برامجكيمياء+انظمة طبية اختصاص – 4الصف العاشر 
 االختصاص رقم الهوية اسم الطالب رقم تسمسمي الصف

 فيزياء +ىندسة برامج 20834871 صالح انيس طو 1 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208340307 محمد حوش 2 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 206528200 محمد بكر عواودة 3 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 314947862 مصطفى زبيدات 4 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207263872 فارس نعامنة 5 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 315032110 رغد عثمان 6 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208808360 جوان سواعد 7 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 209317346 ياسين مراد 8 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 206986903 مصطفى اسعد 9 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 315181800 احمد عباس 10 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207412057 محمد طة 11 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207657388 بشار صغير 12 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207662628 بيان عارف خطيب 13 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 314655846 عبد القادر تركي 14 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 208650986 رامي منصور 15 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 206440141 محمد خاليمو 16 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 209315308 محمد ابو ريا 17 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج   محمد حمد خاليمة  18 4العاشر 
 فيزياء+ىندسة برامج 207528621 ايمن عالم 19 4العاشر 

 
        

 كيمياء+انظمة طبية 206529000 سجود فالح 20 4العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 206528226 عدن ابو ليل 21 4العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 314811019 ندين خاليمة 22 4العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 206527103 جنان مراد 23 4العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 318609997 ايو موفق قسوم 24 4العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 207411240 نداء اياد سيد احمد 25 4العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 208038109 دنيا ابو ليل 26 4العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 319119509 مي بقاعي 27 4العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 318679586 ديما كمال خطيب 28 4العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 207412560 حال ميعاري 29 4العاشر 
 كيمياء+انظمة طبية 208451872 اسيل عالء عواوده 30 4العاشر 

 


