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 المتأهلين للمرحلة النهائية عن مسابقة البولي اب  2020

 

 الفرق االسم  المدرسة المحافة

 الفريق االول   Tahanikhaled@gmail.com  سلفيت 

تهاني خالد  -اشجان زكريا جبر ) المشرفة (   بنات بروقين الثانوية  سلفيت   1 

 2 ثراء نايف خاطر  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 3 سارة حسين سمارة  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 4 سارة مهند سلمان  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 شهد صادق عبد الرحمن  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 
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 6 أمان مراد عبد للا  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 7 منار عبد الناصر عطا الحج  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

بروقين الثانوية بنات  سلفيت   8 يارا نضال سنارة  

 9 ايمان رفيق عبد الرحمن  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 10 سوار وجيه سمارة  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 11 رغد جمال بركات  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 الفريق الثاني   Feda204@gmail.com  القدس

القدس  -والتعليممديرية التربية  القدس   1 سناء كامل عبد المغني أشهب  

 2 محمد المعتصم حسن دبش  ذ. شرفات األساسية  القدس 

 3 محمد عبد الحكيم محيسن ذ. شرفات األساسية  القدس 

 4 وديع مؤيد حابس عليان ذ. شرفات األساسية  القدس 

 5 حمزة نجيب عبد الستار النتشة  ذ. شرفات األساسية  القدس 

شرفات األساسية ذ.  القدس   6 مهند طارق احمد دويات  

 7 محمد جمال موسى عطية  ذ. شرفات األساسية  القدس 

 الفريق الثالث  khitamyaqoup2019@gmail.com  نابلس 

 1 ختام يعقوب محمود أحمد  ب.سمير سعد الدين.ث  نابلس

 2 رغد بشار محمدباسم شعار  ب.سمير سعد الدين.ث  نابلس

الدين.ث ب.سمير سعد  نابلس  3 مرح حسين يوسف بيطار  

 4 اية عباس محرم نجار  ب.سمير سعد الدين.ث  نابلس

 5 ديما أنس عبد الحليم أبو علي  ب.سمير سعد الدين.ث  نابلس

 6 منة للا جهاد خليل خرمة  ب.سمير سعد الدين.ث  نابلس
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 الفريق الرابع   nadiajaber12@gmail.com  نابلس 

التربية والتعليممديرية  نابلس  1 نادية زكريا عبد الرؤوف ثابت  

 2 هبة داود محمد ثابت  مدرسة زواتا الثانوية   نابلس

 3 سجى معتصم نمر اشتية  الحاجة رشدة المصري الثانوية   نابلس

 4 ماسة حسام فايز باكير  الحاجة رشدة المصري الثانوية   نابلس

 5 منة للا سعد نايف خليفة  الحاجة رشدة المصري الثانوية   نابلس

 6 مرح عماد الدين عبد النبي كلبونة  الحاجة رشدة المصري الثانوية   نابلس

 الفريق الخامس   lenaaabu1998@gmail.com  سلفيت 

 بنات حارس الثانوية  سلفيت 

تهام قاسم، لينا ابو حليمة ، كوكب  -اشجان زكريا جبر

 1 رداد

 2 نرجس نبيل شمالوي  بنات حارس الثانوية  سلفيت 

 3 شهد محمود شمالوي  بنات حارس الثانوية  سلفيت 

 4 ساره نور الدين قاسم  بنات حارس الثانوية  سلفيت 

 5 وداد عدنان صوف  بنات حارس الثانوية  سلفيت 

 6 رؤى راضي قاسم  بنات حارس الثانوية  سلفيت 

 7 تسنيم توفيق قاسم  بنات حارس الثانوية  سلفيت 

 8 ريم مصطفى صوف  بنات حارس الثانوية  سلفيت 

 الفريق السادس   najahayoub28@gmail.com  سلفيت 

نجاح أيوب  -اشجان زكريا جبر بنات بروقين الثانوية  سلفيت   1 

 2 أبرار حسن خاطر  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 3 سهام شكري خاطر  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 4 نور جمال عبد الرحمن بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 5 ايمان جمال عبد الرحمن  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 6 رشا نضال سمارة  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 7 بيسان غانم عمر بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 8 بيلسان مصطفى الديك  بنات بروقين الثانوية  سلفيت 

 الفريق السابع   noorshqeir1986@gmail.com  سلفيت 

سهام سلمان، نور شقير  - أشجان زكريا جبر بنات ديراستيا الثانوية سلفيت   1 

 2 تاال نهاد ذياب  بنات ديراستيا الثانوية سلفيت 

 3 ايمان مهند سلمان بنات ديراستيا الثانوية سلفيت 

حجله دياال ابراهيم ابو  بنات ديراستيا الثانوية سلفيت   4 
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 5 منى صبحي ذياب  بنات ديراستيا الثانوية سلفيت 

 6 تسنيم كمال ابو كمال  بنات ديراستيا الثانوية سلفيت 

 7 دعاء عبد الفتاح زيدان  بنات ديراستيا الثانوية سلفيت 

 8 ، سرى فهيم عبد للا  بنات ديراستيا الثانوية سلفيت 

حمداناسراء ماجد   بنات ديراستيا الثانوية سلفيت   9 

 10 ، شهد نضال أبو سعيد  بنات ديراستيا الثانوية سلفيت 

 الفريق الثامن   tahaniabdallah2019@gmail.com  نابلس 

 1 تهاني عبد الرحيم محمد عبدللا  ب.صرة.ث  نابلس

 2 زينة أكرم عبد العزيز ابو حسين ب.صرة.ث  نابلس

 3 حال ايمن عزمي غانم  ب.صرة.ث  نابلس

 4 رنيم وليد ابراهيم ابو ترابي ب.صرة.ث  نابلس

 5 رنين وليد محمد ابو ترابي ب.صرة.ث  نابلس

 6 رهف عامر محمد عبد للا  ب.صرة.ث  نابلس

 الفريق التاسع   sadmais99@gmail.com  نابلس 

 1 ميس صالح الدين خليل ششتري  ب.ياسر عرفات.ث  نابلس

سليمان محمود لجين محمد   ب.ياسر عرفات.ث  نابلس  2 

 3 رؤى أنور جميل رطروط  ب.ياسر عرفات.ث  نابلس

 4 غزل عالء الدين يوسف حج حمد  ب.ياسر عرفات.ث  نابلس

 5 ديما ماهر محمد كزلك  ب.ياسر عرفات.ث  نابلس

 6 نوار عرفات عبدالرزاق حنو  ب.ياسر عرفات.ث  نابلس

 الفريق العاشر   misoonjamal1@gmail.com  نابلس 

 1 ميسون عبد المنعم يوسف جمل  ب.طلوزة.ث  نابلس

 2 ثناء عمر أحمد دوابشة  ب.طلوزة.ث  نابلس

 3 آيه راضي اسماعيل الليمون ب.طلوزة.ث  نابلس

 4 دعاء مهند محمد جناجرة  ب.طلوزة.ث  نابلس

 5 تاال محمود عطية جناجرة  ب.طلوزة.ث  نابلس

أحمد دراوشة إسراء عمر  ب.طلوزة.ث  نابلس  6 

 الفريق الحادي عشر   Fedaa_odeh@hotmail.com  سلفيت 

فداء عوده، رشيدة اشتيه  - اشجان زكريا جبر مديرية تربية والتعليم سلفيت   1 

 2 غاده عامر عوده  بنات سلفيت االساسية العليا سلفيت 

 3 سنا خالد معالي  بنات سلفيت االساسية العليا سلفيت 
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 4 كندا البرغوثي بنات سلفيت االساسية العليا سلفيت 

 5 زينة عامر عوده  بنات سلفيت االساسية العليا سلفيت 

 6 ميس محمود مصلح  بنات سلفيت االساسية العليا سلفيت 

 7 حال زياد هارون بنات سلفيت االساسية العليا سلفيت 

 8 حال دواهقه  بنات سلفيت االساسية العليا سلفيت 

 9 أفنان عبد الرحيم دحدول  بنات سلفيت االساسية العليا سلفيت 

 10 راما مؤيد اشتيه  بنات سلفيت االساسية العليا سلفيت 

 الفريق الثاني عشر  nesreen.m.s1986@gmail.com  سلفيت

 1 اشجان زكريا جبر-  نسرين سعد الدين الخطيب  مديرية تربية والتعليم سلفيت 

 2 حنان عبد الرحمن عقل  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 3 شهد اسالم عقل  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 4 كرمل موسى أبو صفية  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 5 ، هيا وائل سعد الدين الرل  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 6 خديجة يحيى سالمة  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 7 عبير اياد االقرع  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 الفريق الثالث عشر   amani_alakder@yahoo.com  الخليل

 1 أماني عبد الرحمن نمر األخضر  مديرية تربية وتعليم الخليل  الخليل 

 2 إشراق إياد عزمي شاور  تيسير مسودي س للبنات  الخليل 

 3 المعلمة : خلود وليدعبد السالم سلهب  محمد علي ث للبنات  الخليل 

 4 ماسة فوزي محمد رستم شريف  محمد علي ث للبنات  الخليل 

 5 راية مرعي ياسين أبو ارميلة  الريان ث للبنات  الخليل 

 6 تاال وليد هالل الريماوي  محمد علي ث للبنات  الخليل 

  الخليل
دعاء محمد عارف أبو ارميلة /  

do3a21984.di@gmail.com   الفريق الرابع عشر 

 1 المشرفة أماني عبد الرحمن نمر األخضر  تربية و تعليم الخليل  الخليل 

 2 يارا وائل عزات الخطيب  حسان بن ثابت ث للبنات الخليل 

 3 لمى محمود عبد العزيز اقنيبي حسان بن ثابت ث للبنات الخليل 

 4 بسملة عبد الحافظ عثمان ادعيس  حسان بن ثابت ث للبنات الخليل 

 5 شوق أسامة محمد جبريل ادعيس  حسان بن ثابت ث للبنات الخليل 

 6 دانية هاني ربحي أبو غليون حسان بن ثابت ث للبنات الخليل 

 7 الطالب /ة: لجين نجيب ناجي ادعيس   حسان بن ثابت ث للبنات الخليل 

 الفريق الخامس عشر   ola-1972@hotmail.comعال مجاهد /    الخليل
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 1 المشرفة : اماني عبد الرحمن األخضر  تربية و تعليم الخليل  الخليل 

 2 لجين جهاد عرفات دنديس  السيدة سارة ث للبنات  الخليل 

 3 لين عزام ناصر الشرباتي السيدة سارة ث للبنات  الخليل 

 4 راما عمران محمد الجعبة  السيدة سارة ث للبنات  الخليل 

 5 نور رزق محمد أبو عيشة  السيدة سارة ث للبنات  الخليل 

 6 لينا حمزة مصطفى الحرباوي  السيدة سارة ث للبنات  الخليل 

 7 لين رشدي عبد الغني كركي  السيدة سارة ث للبنات  الخليل 

 الفريق السادس عشر   mhag7574@gmail.com  قلقيلية 

 1 مها صاح الشيح عمر غانم  بنات اماتين الثانوية قلقيلية

 2 هدى ياسر ابراهيم صوان  بنات اماتين الثانوية قلقيلية

 3 دنادى مفيد علي صوان  بنات اماتين الثانوية قلقيلية

 4 براءة ربحي فريد غانم  بنات اماتين الثانوية قلقيلية

 5 اباء محمود عارف غانم بنات اماتين الثانوية قلقيلية

 6 لولو منذر حكمت ميتاني بنات اماتين الثانوية قلقيلية

 7 آية فهيم أحمد صوان  بنات اماتين الثانوية قلقيلية

 الفريق السابع عشر  ps_manar@hotmail.com  سلفيت

 1 اشجان زكريا جبر-منار حمد قرم  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 2 تاال خالد االطرش  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 3 تيمة محمود عابد  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 4 مريم ابراهيم سعد الدين بنات بديا الثانوية سلفيت 

 5 الرا خالد عبد اللطيف  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 6 سهيلة مهيب الرابي بنات بديا الثانوية سلفيت 

 7 نور انور عبد العال  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 الفريق الثامن عشر   nuhasaleh95@gmail.com  نابلس 

 1 نهى بسام حسين صالح ب. الحاج معزوز الثانوية  نابلس

 2 يمان جمال أحمد جربوع  ب. الحاج معزوز الثانوية  نابلس

 3 رؤى مهند محمد سرحان  ب. الحاج معزوز الثانوية  نابلس

 4 منة للا جمال عمر دويكات  ب. الحاج معزوز الثانوية  نابلس

 5 تاال اسماعيل عبد للا دويكات  ب. الحاج معزوز الثانوية  نابلس

 6 راما سعد محمد عادل حمادة  ب. الحاج معزوز الثانوية  نابلس

 الفريق التاسع عشر   shurooqalsaleh@yahoo.com  نابلس 
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 1 شروق طاهر ابراهيم صالح  ب. العائشية الثانوية  نابلس

 2 تسنيم قاسم حسن طحان  ب. العائشية الثانوية  نابلس

 3 رغد صالح صبحي عيد  ب. العائشية الثانوية  نابلس

 4 ريما حسني حمزة ابو سمرة  ب. العائشية الثانوية  نابلس

 5 رغد مجدي زهير مجد  ب. العائشية الثانوية  نابلس

 6 سديل عصام جمال نجدية  ب. العائشية الثانوية  نابلس

  الخليل
االء محمد عبد القادر العصافرة /  

alaa.as1986@yahoo.com   الفريق العشرون 

 1 المشرف/ المشرفة : أماني عبد الرحمن نمر األخضر  تربية و تعليم الخليل  الخليل 

 2 الطالب /ة: روان عمر شكري جعبة  وداد ناصر الدين ث للبنات  الخليل 

 3 الطالبة : ايمان علي محمد نصار  وداد ناصر الدين ث للبنات  الخليل 

 4 الطالب /ة: انتصار أحمد سعدي الحداد وداد ناصر الدين ث للبنات  الخليل 

 5 الطالب /ة: رغد عمار ياسر سدر  وداد ناصر الدين ث للبنات  الخليل 

 6 الطالب /ة: داليا عبد الرحيم عيد الهيموني وداد ناصر الدين ث للبنات  الخليل 

 الفريق الحادي والعشرون   tahani.abdallah.math@gmail.com  نابلس 

 1 كرم محمد صادق موسى  ب. صرة.ث  نابلس

 2 جنى محمد ابراهيم ابو ترابي ب. صرة.ث  نابلس

 3 تيمة أحمد عبد اللطيف ترابي ب. صرة.ث  نابلس

 4 جنى ابراهيم علي ترابي ب. صرة.ث  نابلس

 5 ندين صالح يحيى ترابي ب. صرة.ث  نابلس

 6 تاال محمود محمد ابو ترابي ب. صرة.ث  نابلس

  الخليل
هادي عمر شاكر ملحم /  

hadi.omar2013@gmail.com   الفريق الثاني والعشرون 

 1 المشرفة : أماني عبد الرحمن األخضر  تربية و تعليم الخليل  الخليل 

 2 ربيع منار عبد المجيد طومان الحسين بن علي ث للببنين الخليل 

 3 محمد حسين ابراهيم كرجة  الحسين بن علي ث للببنين الخليل 

 4 عمر ماهر ادياب ابو ميزر  الحسين بن علي ث للببنين الخليل 

 5 عبادة عماد الدين رحاب طهبوب  الحسين بن علي ث للببنين الخليل 

 الحسين بن علي ث للببنين الخليل 

جمال عمر  وعد نادر اسماعيل شريف / الطالب : عدي  

 6 الجعبري 

  الخليل  

منال مروان خليل سياج  

/manalsyaj@gmail.com   الفريق الثالث والعشرون 
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 1 أماني عبد الرحمن األخضر  تربية و تعليم الخليل  الخليل 

 2 هيا رضوان رحاب طهبوب  محمد علي المحتسب ث للبنات  الخليل 

 3 اية زياد يعقوب مرار  محمد علي المحتسب ث للبنات  الخليل 

 4 أمان محمد نادر محمد سعيد مرقة  محمد علي المحتسب ث للبنات  الخليل 

 5 روند هشام رباح أبو اشخيدم  محمد علي المحتسب ث للبنات  الخليل 

 6 منار عامر محمد عيد المحتسب  محمد علي المحتسب ث للبنات  الخليل 

 7 بسنت سلطان محمود الجعبري .  محمد علي المحتسب ث للبنات  الخليل 

  الخليل
سهى شعبان أحمد زغير /  

suhateacher@yahoo.com   الفريق الرابع والعشرون 

 1 أماني عبد الرحمن نمر األخضر  تربية و تعليم الخليل  الخليل 

 2 شيرين نبيل ابراهيم غندور وداد ناصر الدين ث للبنات  الخليل 

 3 سيما نضال نعمان الجنيدي وداد ناصر الدين ث للبنات  الخليل 

 4 جنى محمود عبد العزيز اقنيبي وداد ناصر الدين ث للبنات  الخليل 

 5 ورود محمد محمد هاني داهود  وداد ناصر الدين ث للبنات  الخليل 

 6 قدس تيسير رجب بيوض  وداد ناصر الدين ث للبنات  الخليل 

 الفريق الخامس والعشرون   Taleenwail@gmail.com  سلفيت 

 1 أشجان زكريا جبر- فداء سامح ابو قادوس  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 2 تاال يوسف سالمة  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 3 دانا اسعد سعد الدين بنات بديا الثانوية سلفيت 

 4 ايمان نديم يعقوب بنات بديا الثانوية سلفيت 

 5 ميمونة سليم  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 7 فاطمة صالح العامور  بنات بديا الثانوية سلفيت 

 8 ميسم عيسى أبو صفية  بنات بديا الثانوية سلفيت 

  


