
حارسمستخدمونإدارٌونمعلمونثانويأساسًإناثذكور أدنىأعلى 

٤٢٠١٦٢٦٧١١الرابعالعاشرفترة واحدةحؽومقةالشامقةعبداهلل ادحامقد٧٧٦٤٦٤١٧٦اخلؾقل بن امحد االساسقة لؾبـني١١١٢٤٠٦

٢١١٢٤٠٨
صالح الدين االيويب الثاكوية 

الشامؾه لؾبـني
فترة واحدةحؽومقةصريق اددورة موسى أخو عؿرية٧٧٧٦٧٩٢٢٢

الثانً 

عشر

الحادي 

عشر
١٦٢١١٢٤١١٢٢

٣٩٢١٥٣١٩٢١الرابعالثامنفترة واحدةحؽومقةشارع الصحةخالد عبداهلل عبدالدايم٧٧٧٥١٤٤٥٣فؾسطني األساسقة لؾبـني٣١١٢٤٢٥

٣٧٥١٤٢٧٤الرابعالعاشرفترة واحدةحؽومقةحي عؾقانشادي الصـات٧٧٢٤٧٥٥٨٠خالد بن الولقد االساسقه لؾبـني٤١١٢٤٤٢

٥٣٨١٧٣٦٦١١الرابعالعاشرفترة واحدةحؽومقةاالسؽانحمؿد اخلوالدة٧٧٢٥٣٤٥٢١حمؿد آل خطاب االساسقة لؾبـني٥١١٢٤٤٤

ثانً عشرفترة واحدةحؽومقةشارع فؾسطنيأسامة اخلطقب٧٧٢٣٦٩٩٦٦معان الثاكوية لؾبـني٦١١٢٤٦٥
حادي 

عشر
٢٥٥١٠٢٠٧٢١

٣٤٣١٤٢٠٤٢١الرابعالعاشرفترة واحدةحؽومقةصريق اذرحزياد شاهر اخلوالدة٧٧٢٠٥٩٢٩٠معاذ بن جبل االساسقة لؾبـني٧١١٣١٦٩

٨٨٤٧٢١الرابعالسابعفترة واحدةمستلجرةحي االشغالحسان العظم٧٧٢٧٤٥٧٥٠أسامة بن زيد االساسقة لؾبـني٨١١٣٢١٣

٩١١٣٢١٤
الثورة العربقة الؽربى الثاكوية 

لؾبـني
فترة واحدةحؽومقةشارع الصحةحقدر الؽاتب٧٧٥٦٣٢٢٤٣

الثانً 

عشر
٢٦٠٧٣٢٤٦٢التاسع

١٥٥٧١٥٤١الرابعالسابعفترة واحدةمستلجرةحي أبو بؽرحاتم حمؿد دخل اهلل أبوهاللة٧٧٧٥٨٨١٤٩عثامن بن عػان االساسقة لؾبـني١٠١١٣٦٥٩

٣٣٥١٤٢٧٦٣الرابعالعاشرفترة واحدةحؽومقةحي الشاويشخالد أمحد الرواد٧٨٥٤٠٩٠٧٧عؿر بن اخلطاب االساسقة لؾبـني١١١١٢٤٢٩

٦٦٤٨١١الرابعالسابعفترة واحدةمستلجرةالسطحسؿري سامل اخلوالدة٧٧٥٥٥٨٧٠٤عيل بن أيب صالب األساسقة لؾبـني١٢١١٣٨٢٨

١٢٠٥٩١١الرابعالسابعفترة واحدةمستلجرةحي ادعامل الغريبزياد عقد آل خطاب٧٧٦٣٠١٠٠٣أبو بؽر الصديق األساسقة لؾبـني١٣١١٤٠٤٧

نظام الدوامالملكٌة
عدد الطلبةمستوى المدرسة

الذكور: اجلـس 
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حارسمستخدمونإدارٌونمعلمونثانويأساسًإناثذكور أدنىأعلى 

٤٢٧٦١٢٣٩١٠٢٢تاسعثانً عشرفترة واحدةحؽومقةشارع ادؾك حسنيسفري حمؿود مجقل صالح٧٧٢٣٦٥٨٢١معان الثاكويه لؾبـات١٤١١٢٣٩٥

٢١١٢٩٢٦١١٢١العاشرثانً عشرفترة واحدةحؽومقةحي األشغالسحر سؾقامن كريشان٧٧٧٨٥٩٢٥٨معان الثاكوية الشامؾة لؾبـات١٥١١٢٤١٤

٨٤٤٢١٨١٠١١السابعثانً عشرفترة واحدةحؽومقةالسطحفاصؿة عيل حمؿد اهلالالت٧٧٩٨٧٨٥٣٩ادؾك عبداهلل الثاين لؾتؿقز١٦١١٣٨٨٣

فترة واحدةحؽومقةحي عؾقانصػاء حمؿود ادحامقد٧٧٥٥٣٩٧٥٠كسقبة ادازكقة الثاكوية ادختؾطة١٧١١٢٣٨٢
الثانً 

عشر
٢٨٣٣٨١١٧٢٤٢١٠١روضة 

٢٣٧٣٦٧١٠١روضة السادسفترة واحدةحؽومقةممسسة سؽة حديد العؼبةمجان غالب الشاويش٧٧٦٩٥٥٢٤٥ادحطة األساسقة ادختؾطة١٨١١٢٣٨٥

١٩١١٢٤٠٠
خدجية بـت خويؾد األساسقة 

ادختؾطة
٢١١٦٤٣٤٢١٣٣٩٢روضة التاسعفترتٌنحؽومقةشارع ادؾك حسنيكرسين سالمة الزيداكقني٧٧٢٠٣٦١١٨

٢٨٣٥٦٨٢١٤٤٢١٢١١روضة ثانً عشرفترة واحدةحؽومقةحي االسؽانمـى حامد هويؿل جرار٧٧٢١٤٧٦٨٥اإلسؽان الثاكوية ادختؾطة٢٠١١٢٤١٥

٢١١١٢٤١٧
الشػاء بـت عوف األساسقة 

ادختؾطة
٢٦٧٢٠٠١٠١٧٣١١روضة التاسعفترة واحدةحؽومقةالسطحثروة عيل صبح أبودرويش٧٧٧٢٣٢٣٥٥

عدد المراكزعدد الشعب
نظام الدوامالملكٌةالموقع

عدد الطلبةمستوى المدرسة

اإلكاث وادختؾط: اجلـس 
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حارسمستخدمونإدارٌونمعلمونثانويأساسًإناثذكور أدنىأعلى 

٢٦٨٣٧٣٢٣٣٨٩١٢روضة التاسعفترتٌنحؽومقةالوحداتأمل شحادة صبريي٧٧٢٦٠١١٠١الضاحقة األساسقة ادختؾطة٢٢١١٢٤١٨

٢٨٢٢١٣١٤٢٤٨١١روضة العاشرفترة واحدةحؽومقةالشامقةسؽقـة موسى الطحان٧٧٦١٢٩٣٣٦الشامقة االساسقة ادختؾطة٢٣١١٢٤٣٤

٢٨٠٢٤٦١٢٢١٥١١روضة السابعفترة واحدةحؽومقةشارع البرتاءغدير ياسني آل خطاب٧٧٢٢٤٨٨٨٣معان األساسقة ادختؾطة٢٤١١٢٤٣٥

٢١٣٥٣١٩١٧٢٤٥١١روضة السابعفترة واحدةحؽومقةحي األشغالكوزت حمؿد أبودرويش٧٧٦٤٩٩٠١٤صقبة األساسقة ادختؾطة٢٥١١٢٤٤٠

٢٦١١٢٤٤٣
عبدالرمحن بن عوف الثاكوية 

ادختؾطة
٢٩٥٤٢٢٢٠٣١١١١١روضة العاشرفترة واحدةحؽومقةصريق اذرحباسؿة حمؿد صبحي الرواد٧٧٩١٠٩٦٥٧

٢٧١١٢٤٥٠
سعد ابن أيب وقاص األساسقة 

ادختؾطة
٢٣٢٤٠٧٩٢١روضة الثالثفترة واحدةمستلجرةحي االشغالفخرية الرواشدة٧٧٩٧٨٣١٩٥

٢٤٩٧٧٩١٣٢١روضة الخامسفترة واحدةمستلجرةحي الزراعةرائدة ولقد كرّيم البزايعة٧٧٢٣٠٨٢٤٣رابعة العدوية األساسقة ادختؾطة٢٨١١٢٤٥١

٢٩١١٢٤٥٣
عبداهلل بن رواحة األساسقة 

ادختؾطة
٣٧٩٦٧١٢٣١األولالسابعفترة واحدةمستلجرةحي الشاويشسحر سؿقح عبداهلل العواد٧٧٥٨٠٨٧٣١

٢٧٥١٩٠١٣٢١٥١١روضة التاسعفترة واحدةحؽومقةصريق اذرحرائدة عبدالؽريم اجلازي٧٧٢٢٧٣٠٩١حسان بن ثابت األساسقة ادختؾطة٣٠١١٢٤٥٦

نظام الدوامالملكٌةالموقعاسم المدٌررقم الهاتفاسم المدرسةالرقم الوطنًالرقم
عدد المراكزعدد الشعبعدد الطلبةمستوى المدرسة
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حارسمستخدمونإدارٌونمعلمونثانويأساسًإناثذكور أدنىأعلى 

٣١١١٢٤٦١
رضار بن االزور األساسقة 

ادختؾطة
٢٨٤١١٢١٢١٧٣١روضة الخامسفترتٌنحؽومقةحي البقارةرابعة حمؿود عبقدو٧٧٢٦٤٣٥٣٥

٣٢١١٣١٦٨
الرباء بن عازب االساسقة 

ادختؾطة
١٥٣٤٧١٠٢١األولالسادسفترة واحدةمستلجرةخؾف ادجؿع الريايضروال عقسى أبو خـسة٧٧٢١٠٩١٩١

٢٥٩١٧٢١٤٢٦٤١١روضة العاشرفترة واحدةحؽومقةجبل البوابختام حـػي أخو عؿرية٧٧٩٦٢١٢٩٧أم احلؽم االساسقة ادختؾطة٣٣١١٣٢١٥

٢٣٠٣٦٦٨٢٢روضة الخامسفترة واحدةمستلجرةالسطحهنى هايل صبح أبودرويش٧٧٢٠٣٤٩٩٤فاصؿة الزهراء األساسقة ادختؾطة٣٤١١٣٢٩٩

٣٥١١٣٥٧١
أم سؾؿة األكصارية األساسقة 

ادختؾطة
٢٤٠٥٣٥٦١روضة الرابعفترة واحدةمستلجرةصريق اذرحفاتن أمحد الرشاري٧٧٧٣٠١٣٢٠

٣٦١١٣٦٦٨
عائشه أم ادممـني االساسقة 

ادختؾطة
٢٢٧٧٧٨١١٢١روضة السابعفترة واحدةمستلجرةالسطح الرشقيمـال جربيل الزيادكة٧٧٩٧١٨٢٥٢

٢٥١١٣٤١١١٧٢١١روضة الثامنفترة واحدةحؽومقةحي الطورأمل عوض كريشان٧٧٩٢٨٠٣٣٢ذات الـطاقني األساسقة ادختؾطة٣٧١١٤٤٥٦

٢٤٣٥٥٩١١األولالخامسفترة واحدةمستلجرةبالؼرب من مسجد الرسولكائؾة ممدوح أخو عؿرية٧٧٧١٤٢٩٦٨الضواوي األساسقة ادختؾطة٣٨١١٤١٤٧

عدد المراكزعدد الشعب
نظام الدوامالملكٌةالموقع

عدد الطلبةمستوى المدرسة
اسم المدٌررقم الهاتفاسم المدرسةالرقم الوطنًالرقم
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