
الفرعالمعدلالمجموعاسم العائلةاسم الجداسم االباسم المشتركرقم الجلوسالمدرسةالمديرية
العلوم االنسانية51151.1الدبشابراھيمدانيالابراھيم31100002بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76376.3رويشدعارفعبد السالمابراھيم31100004بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية81281.2حمدونهابراھيموليدابراھيم31100007بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56256.2ابو غاليمحمودحسنيأحمد31100009بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية89689.6أحمدأحمدزھيرأحمد31100010بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1صالحهحسينزھيرأحمد31100011بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56956.9الدحنونزكيسعيدأحمد31100012بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72372.3المصريفريحصالحأحمد31100013بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1حجازيعبد الحكمعبد الحيأحمد31100014بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية82282.2ابو زعيترعبد الفتاحغسانأحمد31100018بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60960.9احمدعبد الباريماھراديب31100023بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60260.2الرندرويشاسماعيلاسالم31100025بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57357.3شحادةعوضعماد الديناسالم31100028بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6شاھينعبدهللابراھيماسماعيل31100029بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58158.1عبد العالابراھيمسميراكرم31100032بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2الغريبحسنأحمدالبراء31100033بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56656.6دواسعبد العزيزأحمدالعبد31100034بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66066ابو عجينةمحمدفايقامجد31100037بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2ابو غبناسماعيلمطيعامجد31100038بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73473.4الھجينامينخالدامين31100041بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59359.3العباديأحمدرياضامين31100042بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية74074الملفوحأحمدراسمانس31100043بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56356.3ابو الجبينعبد المالكسعيدانس31100044بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية81181.1كيالنيعبدهللاعطاانس31100045بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية90690.6ابو ندىحسنجمالانور31100046بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59659.6ابوسلطانجمالوجيهايھاب31100048بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9سالمموسىمحمدباسل31100049بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56756.7شاھينأحمدمحمدباسم31100050بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55755.7سلمانعبدمحمد خميسبسام31100051بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5الدوشيوسفعامرجعفر31100056بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55455.4حمضلعويضهحمدانجھاد31100058بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60060ابو اللبنحسنعمادجھاد31100059بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55455.4ابو زعيترعبد الفتاحغسانجھاد31100060بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1غنيممحمدزھيرجيفاره31100061بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61761.7المقيدمحمدبسامحسام31100063بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72972.9ابو ربيعحسينفھدحسين31100068بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73573.5ورش اغامحمودرجبحماده31100069بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية63363.3الكحلوتأحمدخليلرامي31100073بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66366.3ابو جرادمصطفىسفيانرامي31100074بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2كيالنيمحمدعصامساري31100078بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59259.2درويشابراھيمعودهسالم31100080بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية70970.9باباحسنسفيانسامي31100081بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65965.9ابو عاصييحيىحسنفرج31100083بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65465.4حمدونهسعيدمساعدسعيد31100084بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9السيد سليمحسنيحيىسيف الدين31100088بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1الشنباريكمالعليشادي31100089بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54354.3بكررجبمحمودصالح الدين31100094بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية74274.2قشقشمصطفىمحمودصالح الدين31100095بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية81681.6ابو مرسهحسينصالحطارق31100096بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64064حمودهنايفمحمد رمزيطارق31100097بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6عليانخميسنضالطارق31100098بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61461.4قدوسھاشمعمرعامر31100099بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية68568.5اللوحعبدناصرعاھد31100100بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57557.5الصفطاويمحمدجبرعباس31100101بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64764.7العجوريعبد الحميدعبد المطلبعبد الحميد31100102بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72472.4ورش اغامحمدعزاتعبد الحي31100103بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية84784.7ابو عجينهمحمدمحمودعبد الرحمن31100105بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64364.3ابو ربيعصالحفايزعبد المالك31100108بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4برھومهموسىحسنعبدهللا31100111بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76176.1زايدأحمدسعديعبيد31100114بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية68268.2رجبحسنصالحعرفه31100115بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59659.6طنطيشرزقزاھرعز الدين31100116بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65165.1سالمجبرعمرانعز الدين31100117بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7االشقرعبد الھاديمحمدعزات31100118بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66366.3شباتأحمدمحمدعالء31100119بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55055أبو اللبنسليمانانورعلي31100121بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53053اللوحعمرأيمنعمر31100125بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5الزيناتياسماعيلكمالعمر31100127بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6مطرعوضمازنعوض31100129بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1دواسيوسفماھرفادي31100131بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60060غبنكاملغسانكامل31100135بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية68368.3الھرشمحمدناھضلؤي31100137بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية93593.5ابو جرادمحمديعقوبمأمون31100141بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55555.5طهابراھيمجمالمؤيد31100142بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6قحمانأحمدھشاممجد31100144بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية88088باباشعبانابراھيممحمد31100145بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66066حمودهيوسفاسماعيلمحمد31100148بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66266.2دربيهعبد الھاديتوفيقمحمد31100154بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61061داودأحمدتيسيرمحمد31100155بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59459.4الھنديديبجمالمحمد31100156بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية78378.3المصريعبدحسنمحمد31100160بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59959.9البحريمحمدحسنمحمد31100162بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58458.4الرنابراھيمرائدمحمد31100166بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61561.5البابامحمدراتبمحمد31100167بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72872.8عليانديبزكيمحمد31100171بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7الفراممحمودزيادمحمد31100174بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66766.7المصريرمضانسالممحمد31100175بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3دواسمحمدسالممحمد31100176بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية71171.1ابو جرادمحمدطارقمحمد31100182بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1ابو عيدةشحدهعصاممحمد31100187بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66566.5زايدمحمدعطامحمد31100188بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية82882.8فنقهعبدعليمحمد31100190بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1سالمشكريعمادمحمد31100191بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8عوضسعيدفايزمحمد31100192بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52052المدھونأحمدفضلمحمد31100194بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55055ابو شعركاملكمالمحمد31100195بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53053شاھينأحمدماھرمحمد31100196بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56956.9مقبلأحمدمحمد سھيلمحمد31100197بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2زقوتيحيىمحي الدينمحمد31100199بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية84184.1المصريربيعمنذرمحمد31100200بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55055اللوحعبد الرحمنمنصورمحمد31100201بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63763.7الشحادناجيموسىمحمد31100202بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1الكيالنيأحمدناصرمحمد31100204بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4ابو ناموسابراھيمناھيمحمد31100205بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72672.6بناتعلييوسفمحمد31100206بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60160.1شاھينحسنخالدمحمود31100208بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50050خضرعليعبد الحليممحمود31100209بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6الكرديعبد الرزاقعيسىمحمود31100210بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو درابيعطيهمصطفىمحمود31100213بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية77777.7البزمفايزمعينمحمود31100215بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9ابو كلوبنظميعمرانمصطفى31100219بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية74474.4المصريعمررائدمعاذ31100222بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60060المصريمحمدعالءمعتصم31100224بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية54854.8دواسمحمدفضلممدوح31100225بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58958.9عطا هللاحامدمحمودمنير31100228بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية68868.8عودهمحمودطاللموسى31100230بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3عليموسىوصفيموسى31100231بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61361.3عبد الدايممحمد ديبابراھيمنائل31100232بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56256.2الحومحمدرياضھاشم31100234بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية71271.2حمودهشحدهنافزھيثم31100238بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية85985.9الشبراويعبد الحميدرمضانوجدي31100240بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60360.3الكيالنيديبصالحوديع31100241بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6ايوبايوبحسينوسيم31100244بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6المغربيخليلرائدوليد31100245بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65365.3اللوحعمرأيمنياسر31100246بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية81681.6غبنمحمدموسىياسر31100247بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61161.1حوسويحيىعارفيحيى31100248بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65365.3حمودهنعمانأحمديوسف31100249بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76876.8السحاررمضانجماليوسف31100250بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56056ابو ربيعخميسسعيديوسف31100251بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66066ابو عيدةيوسفسميريوسف31100252بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73973.9ابو صقرمحمودصقريوسف31100253بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5ابو جرادذيابجميلابراھيم31100255ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية67767.7عدوانزكيأيمناحسان31100258ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية69369.3حويحيعبد الرحمنسعيداحسان31100259ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51051حمداحمدباسمأحمد31100260ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54054الكفارنهيوسفبديعأحمد31100261ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63463.4المصريحسنتحسينأحمد31100262ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3نصيرمحمدحسينأحمد31100263ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1المصريعبد الرحمنرائدأحمد31100265ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58358.3السبعمحمدسعدأحمد31100266ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60060عبد الھاديأحمدشوقيأحمد31100268ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72972.9حسنمحمدكمالأحمد31100271ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51051ابوھربيدمحمدماھراسامه31100272ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72772.7حمدانسعيدرفيقاسماعيل31100276ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1شباتمحمدناھضاسماعيل31100278ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57657.6الزعانينمحمدعماداكرم31100279ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية62362.3حمدصالحيوسفاكرم31100280ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية62262.2الزعانينخليلسعديامجد31100281ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59959.9حمديوسفبسامانس31100283ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4البسيونيعيدسميرانس31100284ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية51251.2نشوانمحمودتيسيرأيمن31100286ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55555.5نصيرحسينعارفايھاب31100288ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65365.3ابو عودهاسماعيلموسىبشار31100290ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60660.6فياضجاسراسماعيلبالل31100291ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56656.6البسيونيعليمھناحارس31100298ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1السبعمحمدسعدحامد31100299ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59159.1ابوھربيدمحمداكرمحسن31100302ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية82782.7نصيرحسيناسامهحسين31100304ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8الشنباريأحمدشيبوبحسين31100305ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59859.8عبد الھاديمحمدعبد الحيخالد31100306ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76576.5الشمباريخميسنصرخميس31100310ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55555.5ابو عودهحربيوسفركان31100314ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية67467.4عدوانمحمدشوقيصائب31100323ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5ابو ھربيدصابرعثمانصابر31100324ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية70970.9ابو سلمانمحمدرفيقصھيب31100327ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4الكفارنهحسينعليانصھيب31100328ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية80380.3سعداتعبد الكريمحسنطاھر31100332ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57357.3ابو سلمانمحمدرفيقعاصم31100333ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية81081ابو عودهأحمدمحمدعاصم31100334ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2المصريابراھيمعمرعاھد31100338ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3قاسمعبد الرحمنمجديعبد الرحمن31100339ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55455.4حمدموسىزاھرعبد هللا31100342ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56956.9حويحيعبد الرحمنامينعلي31100347ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61561.5الزعانينرضوانجھادعماد31100349ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57657.6حويحيعبد الرحمنخضرعمار31100350ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية82382.3ابو عمشهعبدأحمدعمر31100351ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7المصريجاسرھانيفادي31100357ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1ابو عودهمحمدموسىفارس31100358ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55855.8الكفارنهعطاياحسنقسام31100361ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59259.2ابو عمشهعبد اللطيفوائللواء31100363ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8المصريعطيهمحمدمؤمن31100366ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52952.9ابو عمشهصالحموسىمؤيد31100367ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52952.9شباتحسنتحسينمحمد31100369ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7دبورعبدهللارشديمحمد31100378ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59659.6ضيف هللامحمدرمزيمحمد31100380ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61261.2ابو عودهعبد الكريمشعبانمحمد31100383ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76276.2المصريعايشصباحمحمد31100384ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية85485.4سحويلعبد الرحيمعبدهللامحمد31100387ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية67267.2ناصرمحمودعليمحمد31100390ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55255.2حمدحسنعمادمحمد31100391ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7ابو عودهسليمانعمادمحمد31100392ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56656.6الزعانينعطامحمدمحمد31100394ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64064حسانبسيونينعيممحمد31100401ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8ابو عودهمطلقياسرمحمد31100403ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7شباتأحمديوسفمحمد31100404ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9الكفارنةديابابراھيممحمود31100405ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4شباتعليايادمحمود31100408ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61061سعادهفتحيشوقيمحمود31100413ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية69569.5البتيأحمدوجيهمعاذ31100418ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1نعيممصطفىباسلمنتصر31100419ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1حمدمحمدساميمھنا31100421ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1ابو جرادعبد الكريماكرمنادر31100427ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3ناصرعبد الرحمناسماعيلھادي31100430ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60960.9ابو عودهمحمدفريدھايل31100432ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9حمدانشحدهكمالھالل31100433ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66066ابوھربيدمحمداسامهيوسف31100436ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية79279.2عبدهللاشعبانأحمدابراھيم31100439أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8ابو القمصانيوسفجميلابراھيم31100441أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1الكردمحمدخليلابراھيم31100442أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65165.1عبد ربهرجبعمرابراھيم31100445أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية86686.6عبدالنبيعبد الرحمناسامهأحمد31100450أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية68368.3صالحمصلحاسماعيلأحمد31100451أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4عدوانأحمدجبريلأحمد31100452أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72272.2عدوانحسينجاللأحمد31100453أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1شعالنعبد الرحمنجمالأحمد31100455أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6مطرحسنجميلأحمد31100456أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75175.1عبد العزيزمصطفىحسامأحمد31100458أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77177.1ابو ركبهمحمدرائدأحمد31100461أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67767.7عيسىعبد الفتاحسالمأحمد31100462أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61061جراداتعليسليمانأحمد31100463أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73473.4عفانةخالدشحدهأحمد31100465أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58958.9صباحعبد القادرعاطفأحمد31100468أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5عليجابرعبد الرحيمأحمد31100469أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71271.2المدھونعبد الفتاحعبد العزيزأحمد31100470أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية68968.9الحلومحمدعبد الكريمأحمد31100472أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59759.7عوضمحمودعطيهأحمد31100473أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية77877.8الزناتيجاللعمادأحمد31100474أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8العرينيحسينفتحيأحمد31100477أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67467.4الخطيبمحمودكمالأحمد31100480أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54054ابو لحيةابراھيممحمدأحمد31100482أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5مھنافايزنشأتأحمد31100484أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50050الكحلوتابراھيمياسرأحمد31100485أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3عابدعبد السالمفوزيادم31100486أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72872.8شقورهحسنيوسفاسامه31100488أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60860.8العاصييوسفعز الدينالمصطفى31100489أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60060النجارطالبنوافامين31100491أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55555.5البسيونيأحمدسالمهانس31100493أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72172.1صباحعبد القادرسميرانس31100494أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76976.9الكحلوتأحمدفايزانس31100495أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65665.6خليلحسناكرمأيمن31100498أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56356.3الشيخعطوةجھادأيمن31100499أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية66766.7ابو حشيشأحمدخالدأيمن31100500أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61161.1الرياطيھارونمحمودأيمن31100501أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3ناصرشحدهرمزيايھاب31100506أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60760.7الصليبيديابمجديايوب31100507أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8لبديوسفمحمدبراء31100509أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4بدرانيوسفناھضبراء31100510أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية84584.5سلمانمرزوقرمضانبالل31100513أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75175.1شقورهيوسفحلميبھاء31100517أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74874.8بعلوشهمحمدحمدانبھاء31100518أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية86886.8عابدمحمدزھيرتامر31100520أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6بارودعبدهللازيادتامر31100521أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8ابو القمصانجميلرأفتجميل31100525أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77077ابو لحيةحمادعبد المجيدجھاد31100527أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56156.1عاشورياسينمحمدجھاد31100529أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77377.3ابو الجبينجبرجميلحذيفة31100531أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75975.9اشكيانعبدهللاصالححذيفه31100532أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72772.7النجارمحمديوسفحسام31100533أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63763.7العرحسنفارسحسن31100535أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55555.5رضوانفوزيكمالحسن31100536أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو الكاسعبد ربهأيمنحسين31100538أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7الشرافيحسينحاتمحسين31100539أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية92392.3فريجحسينخالدحسين31100540أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57957.9حسينعطامعينحسين31100543أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية50050عكاشةيونسمحمدحمدي31100546أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62362.3شتاتمحمداسعدحمزه31100547أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76076خطابمحمدوليدخالد31100554أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59459.4زملطحسنسليمخضر31100555أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71671.6أبو خوصةمحمدتيسيردياب31100562أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74974.9زملطديبصابرديب31100563أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57557.5اسعدعبدهللافتحيرائد31100564أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63863.8زقوتعبد الرحمنسعيدرفيق31100568أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57057الشرباصيمحمودزھاررمزي31100570أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59259.2المغاريمحمدعبدهللارمزي31100571أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6صيامحلميساميزكريا31100572أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74974.9رضوانفوزيجمالسائد31100575أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية86786.7خضررزقتيسيرساري31100577أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57457.4سالم ديبربيعأحمدسامح31100580أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76176.1عودهشاكرأيمنشاكر31100584أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1سحويلعبد الرحمنجميلشحده31100585أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67867.8زملطسالمأحمدصابر31100586أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5ابو قمرصبحيزعلصبحي31100589أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55255.2القصاصعلياشرفصبري31100590أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81181.1الفرامأحمدمحمدصالح الدين31100592أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59359.3ابو القرعشحادةشوقيصھيب31100593أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8ياسينديبانموسىضياء31100594أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55855.8دولهغازيجمالطارق31100596أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72872.8خضرعليماھرطارق31100598أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4ابو اليخنيأحمدعبد الكريمطاھر31100601أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59359.3ابو سالمهعبد المجيدعمرطه31100602أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية66966.9البرعيمحمدنوفلعائد31100604أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52952.9سالمعبد الحيعبد الكريمعارف31100605أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3الكحلوتسالمهكمالعاصم31100606أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية47953.2ابو سخيلهعبد الباريأحمدعبد الباري31100611أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69269.2ياغيعبد العزيزحسنعبد الحليم31100612أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8المبحوحعبد الحميدوليدعبد الحميد31100613أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56256.2مقداديوسففايقعبد الرازق31100614أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77677.6ابو حسينعبد الحليمرائدعبد الرحمن31100616أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76676.6ابو مھاديابراھيمسميرعبد الرحمن31100617أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1عايشكايدصالحعبد الرحمن31100618أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79279.2ظاھرحسنمحمدعبد الرحمن31100619أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60360.3سلمانعبد الرحيمعليعبد الرحيم31100622أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية59959.9العايديعبد الكريميوسفعبد الكريم31100626أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية84184.1جاسرعبد الھاديماھرعبد الھادي31100630أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67267.2الشريفعبد ربهعايشعبد ربه31100631أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57057الكحلوتيوسفصالح الدينعبدهللا31100638أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8البلبيسيساكبعوضعبدهللا31100640أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية78078ظاھرحسنمحمدعبدهللا31100641أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53053ابو الكاسعبد ربهمحمدعبدهللا31100643أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية85185.1عقلعليمحمدعبدهللا31100644أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80280.2غيثعثمانعبد هللاعثمان31100647أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8العاوورعبدهللاجميلعز الدين31100648أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64664.6الموسهأحمدسالمعز الدين31100649أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58558.5ياسينعبد الحميدصالحعز الدين31100651أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57257.2دخانعبد المجيدنصرعز الدين31100652أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62562.5زقولمحمودعليعالء31100656أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8جاسرعبد الساترفايزعالء31100657أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79279.2عكاشهأحمدماجدعالء31100658أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1زقوتابراھيممحمدعالء31100659أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54954.9التتريتوفيقمحمدعالء31100660أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65765.7المصريابراھيممحمودعالء31100662أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55055نصارمحمدناصرعالءالدين31100663أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63963.9عبيدعيسىأحمدعلي31100664أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64364.3حمدانعليجمالعلي31100666أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56656.6محسنعليجمالعلي31100667أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53853.8االمينعليحسنعلي31100669أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57657.6صالحهابراھيمخليلعماد31100670أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3حمدعطيهماجدعماد31100671أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77677.6ابراھيمتوفيقسھلعمار31100672أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54054حويلهمحمودعطاعمر31100676أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6ابو شبابمحمدكاملعمر31100677أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50050زملطعوادعبد الجوادعواد31100678أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77077ابو الشبابموسىصبحيعيسى31100679أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79779.7ابو جلھومعليصالح الدينغسان31100682أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64464.4مسعودمحمدمحمدغسان31100684أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية89489.4عوضعبدهللاأحمدفادي31100686أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76676.6ابو خاطرأحمدامينفادي31100687أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69269.2الكرديرمضانزاھرفادي31100688أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72372.3ابو بيضعوضصابرفادي31100689أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82682.6ابو ليلهمصطفىناصرفادي31100690أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية61761.7المقوسيأحمديوسففتحي31100691أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67167.1ابوسلطانكمالفارسكمال31100696أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6البرعيأحمدابراھيممحمد31100702أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56856.8حسانخميسأحمدمحمد31100704أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4الكردأحمداشرفمحمد31100707أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية66166.1عطا هللاعبد الغنيأمينمحمد31100709أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6صالحمحمدأنورمحمد31100710أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56256.2ابو حمامعبد الرازقأيمنمحمد31100711أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8ابو اللبنسعيدبشيرمحمد31100712أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية84084وشاحجميلجمالمحمد31100714أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56856.8عكاشهخليلحاتممحمد31100716أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59459.4ابو اللبنسليمانحسنمحمد31100717أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65065عابدعليحسنمحمد31100718أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4ابو كلوبحسنرفيقمحمد31100723أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71371.3خضرأحمدرمضانمحمد31100724أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56556.5عليانمحمدساميمحمد31100728أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53053ابو القمصانعايشسعدمحمد31100729أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54054صالحشحدهعايشمحمد31100734أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3محمدمصطفىعبد الباريمحمد31100735أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58758.7المزعننمحمودعبد الحكيممحمد31100736أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76176.1صافيحسنعبد الرحيممحمد31100737أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73473.4مسعودمحمدعبد السالممحمد31100738أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74174.1موسىعليعبد اللطيفمحمد31100739أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4تمرازعبد الرحمنعبدهللامحمد31100741أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5الخالديعبدهللاعدليمحمد31100742أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية68868.8عز الدينزكيعدنانمحمد31100743أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76376.3ابو دغيمحسنعمادمحمد31100749أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4صالحهابراھيمعمرمحمد31100750أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8الجخبيرمحمدعمرمحمد31100752أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5عبد ربهموسىفؤادمحمد31100753أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62762.7خضرحسينفتحيمحمد31100755أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية66966.9صالحهمحمدفتحيمحمد31100756أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70170.1العاوورعبدهللاماھرمحمد31100759أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81481.4موسىعليماھرمحمد31100760أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو زايدهأحمدمحمودمحمد31100762أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54054عبيدحسنمحمودمحمد31100763أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65265.2عودهعبد الفتاحموسىمحمد31100765أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59659.6العربيدمحمدموسىمحمد31100766أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية61561.5البرعيمحمدناجيمحمد31100767أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2النجارمحمدناصرمحمد31100768أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62562.5فلفلعبد الھادينافذمحمد31100769أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76476.4ابو ركبهعبد ربهنافذمحمد31100770أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63463.4ابو قمرعطيهنافذمحمد31100771أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63563.5عروقعمرھانيمحمد31100774أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75275.2حمدونهمحمدياسرمحمد31100776أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70670.6قاعودعبد الرحمنابراھيممحمود31100778أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76676.6الزھيريشعبانأحمدمحمود31100780أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64364.3ابو رياعبد الحميدأحمدمحمود31100781أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4جلھوممحمداسماعيلمحمود31100782أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62862.8حنونهمحمدجميلمحمود31100784أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61661.6ابو زيدعليجھادمحمود31100786أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72372.3التتريتوفيقحسنمحمود31100787أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية78878.8ابو ندىعليحسنمحمود31100788أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53353.3العيلهمحمودحمديمحمود31100789أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4رفيعمسلمديابمحمود31100791أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62762.7زيدانمحمدزيادمحمود31100794أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57357.3عكاشهجودهزيدانمحمود31100795أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70570.5ابو شومرمحمدسعيدمحمود31100796أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75675.6ابو رفيعاحمدسليممحمود31100797أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6مرادعبد الرحيمسميرمحمود31100798أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80780.7بعلوشةمحمودعبد الحكيممحمود31100800أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60660.6المقادمهعبد الھاديعبد العزيزمحمود31100801أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75175.1المدھونمحمدعزيزمحمود31100804أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60160.1المصريابراھيمعليمحمود31100805أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58258.2مسعودمحمدكمالمحمود31100808أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65865.8عاشورمحمودمحسنمحمود31100809أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70570.5عاشورأحمدمروانمحمود31100812أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5المدھونمحمودمصطفىمحمود31100813أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3ابو واديمحمودياسرمحمود31100814أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56356.3ابو ركبهمحمدديبمروان31100815أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8شاليلمصطفىعبد الھاديمصطفى31100823أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9الشرافيمصطفىموسىمصطفى31100827أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8عبيدمحمودمحمدمعاذ31100829أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9جابرخميسجمالمعتز31100830أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63263.2ابو ركبهجودهسعيدمنتصر31100833أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9الطنانيفارساسعدمنير31100834أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية73473.4ابو ركبهعبد ربهمازنمھند31100839أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6المقادمهجريسمحمدمھند31100840أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69269.2الفالوجيرمضانمحمدموسى31100842أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2سالم ديبربيعحسينناصر31100845أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58058الشلفوحعبد اللطيفحمديناصر31100846أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83083ابو جرادموسىعارفنداء31100849أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8ابو عقلأحمدسلماننسيم31100850أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1رزقصالحمحمدھارون31100855أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو القراياأحمدماھرھاني31100856أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64464.4ابو الجديانشعبانھشامھشام31100858أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82482.4مرادأحمدمازنورد31100863أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5ابو نحلمحمودعدنانوسام31100864أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2دويدارفوزيعبد الكريموليد31100865أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82882.8الشريفمحمودفؤادوليد31100866أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية90990.9العجوريعبد المعطيمعينياسر31100868أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64664.6الحلبيمصباحجميليزيد31100871أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55955.9زقوتحسنجميليوسف31100874أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية88688.6سالمعليحسنييوسف31100875أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1دحالنيوسفخالديوسف31100876أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69669.6رضواناسماعيلنعيميوسف31100879أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56556.5امانابراھيمجابرابراھيم31100881أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65365.3النجارخالدرزقابراھيم31100883أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1بعلوشةمحمودعمرابراھيم31100886أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63463.4ابو حلوبعبد الجواداسعدأحمد31100890أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61261.2حمادةمحمدخالدأحمد31100893أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية71571.5الزيتيأحمدرائدأحمد31100894أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5صالحابراھيمعادلأحمد31100898أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية77377.3الداعورسعيدعدنانأحمد31100900أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية86186.1تمرازمصلحعطيهأحمد31100902أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8الكفارنهديبعليأحمد31100903أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51051عايشحسنماجدأحمد31100905أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية83283.2خضرابراھيمماھرأحمد31100907أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54054ابو حسينحسنمحمد اشرفأحمد31100909أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57857.8ابو زايدهمحمدمروانأحمد31100910أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56956.9المجدالويمحمدنجيبأحمد31100911أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5ابو شمالهأحمدنھادأحمد31100912أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية70470.4الكحلوتخليلأحمداسامه31100913أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59759.7زيدانابراھيمابراھيماسالم31100914أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية96696.6ابو اللبنمحمدجھادانس31100919أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63063زعربعبد ربهصالحاياد31100920أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59959.9بريكمباركجمالأيمن31100922أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية81981.9صالح موسىخميسعبد العاطيايھاب31100924أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6ريحانعليحسنبالل31100925أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2بدرانحسنسميربالل31100927أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76176.1بدرمحمودكمالبالل31100928أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56956.9ريانأحمدمحمدبالل31100929أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76776.7شعبانابراھيممحمد طاردتامر31100930أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73073حمادعبد الرحمنمحمدتيسير31100931أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية71771.7عبد العاطيمحمدعالءالدينثائر31100932أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2صالححسيننضالجھاد31100939أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5شاھينأحمداسعدحامد31100940أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3الوحيديجمالحيدرحبيب31100941أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50050الضابوسحسنراسمحسن31100944أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية68968.9النجارخليلطاللحسن31100945أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8ابو الشينزكرينھادحسن31100947أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57457.4الشرافياسماعيلياسرحسن31100948أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية71671.6فروانةمحمدخليلحسين31100949أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58258.2ابو سمكمحمدعبدهللاخالد31100952أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76376.3ابو زرمحمودوليدرعد31100956أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية70470.4صبحساميعائدشادي31100959أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72872.8مسلمالفياسماعيلعائد31100962أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية62162.1شقورهعمروائلعائد31100963أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63363.3صالحمحمدحسنعبد الرحمن31100964أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55655.6جاسرمحمودعبد الھاديعبد الرحمن31100966أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55255.2المقيدعبدمحمدعبد الرحمن31100967أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66466.4الحجارابراھيممحمدعبد العزيز31100968أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية82482.4محسنربيعاكرمعبد العليم31100969أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1ابو رضوانمحمدديابعبد الكريم31100972أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76876.8الحوعبد اللطيفماھرعبد اللطيف31100973أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58758.7بحورابراھيمأحمدعالء31100979أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60160.1ابو مطرفؤادأحمدعالء31100980أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52052عبد الرحمنفايزأحمدعلي31100981أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية85185.1مصطفىخليلزھيرعلي31100982أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65765.7بالطهعليعاطفعلي31100983أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية78878.8ابو شريعهعليفتحيعلي31100984أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8العطارمحمد جودتفتحيعلي31100985أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية85285.2ابوعيطةسليمحسام الدينعماد31100986أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4زقوتأحمدخليلعماد31100987أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6ابوسعدةفتحيفريدفتحي31100992أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية67867.8اشتيويمحمدمصطفىكرم31100995أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية69369.3طموسرياضرأفتلؤي31100996أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4ابو غاليعبد المالكتيسيرمؤمن31100999أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية68068ابو شعيرعبد الكريمحسنمؤمن31101000أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56956.9ابو شمالهأحمدايادمحمد31101005أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2طافشمحمدجمالمحمد31101007أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية69669.6عبدالنبيسعيدزكيمحمد31101011أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4ابو قمراسماعيلزيادمحمد31101012أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7منصورعبد الفتاحزيادمحمد31101013أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2ابوسالممحمودساميمحمد31101014أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56356.3الحواجرىمحمدسميرمحمد31101017أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية62662.6عويصمحمدسميرمحمد31101018أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73673.6ابو كلوسهمحمدسھيلمحمد31101019أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58258.2شاھينأحمدطاللمحمد31101022أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57857.8محسنعبدهللاعادلمحمد31101023أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية70970.9شاھينأحمدعارفمحمد31101024أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58658.6محيسنمحمدعبد الحكيممحمد31101026أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59959.9ابو ربيعمحمودعبد الحليممحمد31101027أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6الغندورمحمد عليعبد الحيمحمد31101028أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية68468.4مصطفىعبد الرحمنعبد الرحمنمحمد31101029أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية75275.2ابو شدقمحمدعزيزمحمد31101030أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7زھدعبد الرحمنعليمحمد31101031أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59859.8الدعالسهخالدعمرمحمد31101032أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية78778.7العمريحسنناصرمحمد31101036أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50255.8بدرعبد الحميدنبيلمحمد31101037أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية70770.7غبنشعبانوجيهمحمد31101041أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية80280.2الدسوقيدسوقيابراھيممحمود31101046أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73773.7اعبيانزھديحامدمحمود31101048أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63963.9عابدعليحسينمحمود31101049أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73273.2حمدونهمحمودخالدمحمود31101050أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8النجارحسنشكريمحمود31101052أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3ديبتوفيقصالحمحمود31101053أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8فرحاتابراھيمفتحيمحمود31101056أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7االشقرمحمدھشاممحمود31101058أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55655.6المدھونسليموحيدمحمود31101059أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية67067الدسوقيدسوقيابراھيممصطفى31101060أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61361.3الكحلوتمرزوقجھادمصطفى31101062أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية74574.5ابو زرمحمودعادلمصطفى31101063أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58358.3العاموديأحمدسميرمھدي31101066أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية71771.7ابو جلھومحسنعزاتناجي31101070أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5ابو شمالهمحمدنمرنضال31101071أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64664.6حمادعبد الفتاححسامھاشم31101073أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76276.2الغرباويحسيناشرفھشام31101074أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56156.1خليلعبد الرازقفتحيھمام31101076أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55055زيداناسماعيلسليموسام31101079أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60860.8ظاھرمحمدعبد العزيزوليد31101082أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية86886.8بدرصالحأحمدياسر31101083أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59659.6مھنافايقزھيريحيى31101086أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60360.3المجدالوييوسفعادليوسف31101088أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55955.9معروفمحمدأحمدابراھيم31101090عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية62262.2عبد ربهعليجمالابراھيم31101093عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5ابو حيهابراھيمرائدابراھيم31101096عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65065شعبانمحمدشعبانابراھيم31101097عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50050قرموطمحمدصالحابراھيم31101098عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73073زاملمحمدعليابراھيم31101101عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية77677.6سرداحمحمدعدنانابو بكر31101106عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية79479.4دكهرمضانرجبأحمد31101119عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية69169.1نصرأحمدسعيدأحمد31101121عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61461.4زھدمحمدسھيلأحمد31101123عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65965.9البرشأحمدعاطفأحمد31101126عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية82482.4الددهمحمدعبد الباريأحمد31101127عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50050زقوتمحمدعبد المجيداحمد31101129عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54354.3مقداسالياسعبد الناصرأحمد31101130عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية62462.4التوممحمدعطاهللاأحمد31101133عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54354.3البرشمحمدعيدأحمد31101138عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50050مطرعبدمحمدأحمد31101141عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية75875.8القانوعمصطفىمحمد وديعأحمد31101143عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72272.2النجارأحمدمحمودأحمد31101144عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56356.3خضركامليحيىأحمد31101149عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8المطوقمحمدجمالاسامه31101151عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54354.3عبد ربهجودتحسناتاسماعيل31101154عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59759.7خضراميننعيمامين31101161عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56456.4نصرمحمدجمالانس31101162عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية50650.6البرشأحمدعمرانس31101163عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72472.4األدھمصبريمحمودانيس31101167عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية75175.1شعبانأحمدمحمدأيمن31101170عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60260.2ابو وردةمحمدغازيبسام31101172عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية71471.4علوانعبدهللاعبد الحافظبالل31101174عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية71471.4عبد ربهجودتعبدهللابالل31101175عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57157.1المطوقأحمدمحمدبالل31101178عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73373.3ريحانجمعهمحمد غازيبالل31101179عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55055عبدهللامحمدمحمودبالل31101180عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3العسليمحمد فرجعبدحاتم31101188عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية71771.7ريحانابراھيمعطاحاتم31101189عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55455.4العسليحسنمحمدحاتم31101190عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية71571.5السلطانمحمدنعيمحامد31101191عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6نبھانحسينمحمودحسين31101198عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9عسافمحمودزيادخالد31101202عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66966.9شننعبد الرازقرمضانخضر31101207عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64364.3نصارأحمدمحمدخلف31101208عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52052لبدخليلأحمدخليل31101209عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59459.4خلةھاشمفريدخميس31101211عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3جنيدزكيابراھيمرائد31101213عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52952.9ابو حميدانديابحبيبرائد31101214عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63163.1نبھانراغبكرمراغب31101216عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5جنيدمحمودعامررأفت31101217عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4ابو مدمصطفىسھيلرامز31101218عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61061الشناطديبمصطفىرجب31101220عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية77577.5نبھانالعبدنمرزكريا31101224عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56756.7شعبانساميرمزيسامي31101226عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58958.9الصادقساميناصرسامي31101228عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية74274.2ھنيةمحمدابراھيمشادي31101234عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58458.4خضرأحمدخليلصالح31101239عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76176.1جمعهسعدأحمدصامد31101241عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6الھلولمحمدسعيدصامد31101242عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64064عزامابراھيممسعودصامد31101243عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57357.3البرشمحمدمحمدصالح31101246عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية68768.7العسليحسنبشيرصھيب31101247عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية93693.6حمودهطلبناصرطلب31101250عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61261.2السلطانديبفايزعاھد31101255عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7الھسيرمضانمحمدعاھد31101256عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية66266.2الشيخعايشدنيانعايش31101257عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53353.3ھنيةعبدرشديعبد الخالق31101259عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55755.7ابووردةمحمدحسينعبد السالم31101263عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5الدبوررجبخالدعبد الكريم31101264عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57457.4نبھانموسىمحمد عطاعبد هللا31101265عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية86986.9شھابعبد الرحمنموسىعبد هللا31101266عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية81781.7بھجهأحمدعبد المجيدعبد المحسن31101267عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية70870.8حمودهمحمدماھرعبدهللا31101269عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية84984.9نبھانأحمدمحمودعبدهللا31101271عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية74074جنيدمحمدنعيمعبيده31101273عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية69169.1دكهعليمحمودعصام31101277عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57657.6النجارعليمحمدعلي31101282عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3منونعبد المنعممحمودعلي31101283عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63363.3نبھانعبدهللاسماعيلعماد31101284عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية85685.6المطوقمحمدغازيعماد الدين31101286عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52052خضررمضانحسنعمر31101287عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية77577.5حالوهمحمدھانيعمر31101290عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9شعبانمحمدعمرعوض31101292عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66266.2ابووردةعباسكمالعيسى31101295عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8ابو وردةعصامعبد الرحيمفادي31101302عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58458.4الكحلوتمحمودرباحفتحي31101304عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3ابو يوسفكاملمحمودكامل31101307عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59866.4ابو القرعمحمدزيادماجد31101308عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية69969.9دردونهمطيعاحسانمحمد31101312عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59859.8عزامزكيأحمدمحمد31101313عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية75575.5الشندغليمحمدأحمدمحمد31101314عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3عبد ربهبشيرأيمنمحمد31101318عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65465.4البشليكيمحمودبساممحمد31101319عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64364.3الھسيأحمدبشيرمحمد31101322عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64964.9ريحانطاللتحسينمحمد31101323عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8النجارعايشجمالمحمد31101325عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60960.9ابو وردةمحمدحاتممحمد31101326عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3ابو النورمحمودحسام الدينمحمد31101328عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56256.2نصرمحمدحسينمحمد31101329عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60260.2العتالمحمدخميسمحمد31101333عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية70870.8بدرأحمدديبمحمد31101334عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية69769.7عوضامينرجبمحمد31101336عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8عسافعبد اللطيفرمزيمحمد31101337عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية78678.6دكهمحمدرياضمحمد31101338عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية67667.6منصورمحمدزايدمحمد31101340عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2سليمانزكريازھيرمحمد31101341عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية46151.2ابو النورمحمد سعيدسعديمحمد31101345عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59459.4البطرانمصطفىشعبانمحمد31101347عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2الندرمحمد عاشورصابرمحمد31101348عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73273.2منونعبد المنعمعاشورمحمد31101350عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55255.2خلةسالمعامرمحمد31101352عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64064صافيموسىعبد العاطيمحمد31101356عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54054الصليبيجمعهعبد القادرمحمد31101357عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1عسليهأحمدعدليمحمد31101363عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية84084ابو وردةعيدعليمحمد31101365عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية67767.7شننمحمدعليمحمد31101366عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية69869.8ابووردةأحمدعمرانمحمد31101369عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64864.8زاملابراھيمفوزيمحمد31101372عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57157.1جمعهسعيدكاملمحمد31101374عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73673.6مباركحسنمحمودمحمد31101377عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية62162.1حمودهسالمهمحمودمحمد31101378عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58158.1التومأحمدمنصورمحمد31101381عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية62662.6عبد ربهجمالمنصورمحمد31101382عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2شعبانناديناصرمحمد31101383عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية79579.5النجارجمعهنافذمحمد31101384عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية67167.1اعبيدعبدنعيممحمد31101387عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية80480.4جحلشصبحيھشاممحمد31101388عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65065جنيدمحمديوسفمحمد31101389عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63563.5عيدعبد الحيعاشورمحمد امين31101390عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59859.8المطوقأحمداسماعيلمحمود31101391عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61761.7ابو النورمحمودباللمحمود31101392عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72172.1الھالولمصطفىخالدمحمود31101397عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية78578.5ابو وردمرزوقعدنانمحمود31101404عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية90190.1سرداحمحمدھانيمحمود31101407عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية77977.9سعدهللامحمدبشيرمراد31101408عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65365.3عيدأحمدعصاممصطفى31101413عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58658.6المطوقمحمدنبيلمعتز31101418عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية82082النجارسعيدفريدمعتصم31101419عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56556.5عيدابراھيمعبدهللامعين31101420عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64764.7عبد ربهمحمدمھديممدوح31101421عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54954.9حمودهجمالماجدمھند31101423عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية53753.7ضميدهعليزھيرموسى31101425عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية78778.7علوشمحمدسميرموسى31101426عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64264.2الجملفؤادعدليموسى31101427عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3صالحعبدهللامحمودموسى31101429عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72572.5شعبانأحمدنايفموسى31101430عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية70470.4المطوقمحمدعبد الفتاحنائل31101432عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية67367.3حمودهمحمدمحمد جمعهناصر31101433عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4ابو مدمصطفىعدناننبيل31101434عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6البسحسنفوزينسيم31101435عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية77177.1ابووردةمحمودمحمدنھرو31101437عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7بدرهمحمدمطرھاني31101439عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54254.2البرشأحمدعبد الحليمھيثم31101444عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76976.9ابووردةمحمودعبد السالمھيثم31101445عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61261.2عبدهللابراھيمنيازيوائل31101446عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية79179.1التومرجبجمالوسام31101447عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية67267.2عبد ربهصالححسنوسام31101448عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52052منصورمسعودخليلوسام31101449عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65765.7التومأحمدتيسيرياسر31101452عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9عسافيحيىعبد الكريميحيى31101455عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية80380.3حسنينمحمودناجييحيى31101456عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية66866.8البرشمحمدعنانيعقوب31101457عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6ابو عيدةسالمجماليوسف31101461عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية84484.4ابو خليفةمحمودعطايوسف31101463عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57857.8نصرمحمودفريديوسف31101464عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9القانوعحسنمحمديوسف31101465عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55555.5جمعهمحمدمحموديوسف31101466عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية75375.3الندرحسنمصطفىيوسف31101467عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3موسىعبد الكريمعليابراھيم31101471عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية78378.3ابو لحيةموسىخالدأحمد31101474عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7صافيسليمديبأحمد31101475عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3المدھونابراھيمرباحأحمد31101476عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية78678.6سرورمحمدسميرأحمد31101477عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية90390.3لبدمحمودعمادأحمد31101478عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63863.8الحوعودةفتحيأحمد31101479عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8عثمانعبد الحميدمحمدأحمد31101481عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية74574.5ابودانمحمدمحمودأحمد31101482عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65065الحلبيمحمدفايزاسامه31101484عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73773.7الكحلوتمحمودمحمداسامه31101485عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية74374.3شاھيننمرمحموداسامه31101486عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية67067ظاھرعبد الخالقطارقامير31101490عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59759.7عزيزعبدهللانورانور31101492عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية89589.5صالحعيسىمحمودبراء31101493عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60660.6ابو مھاديعبدهللاعبد الناصربالل31101495عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3حجازيديابفتحيبالل31101496عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56956.9منصورمحمودحسنبھاء31101497عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63863.8قداسعليماھرثائر31101498عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55755.7العواودهحسينعبد الفتاححسين31101501عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52052ابو لحيةموسىمھديحسين31101502عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9احمدعبد القادروحيدخالد31101506عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54254.2صبحمصطفىعيسىرائد31101508عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4ابو شقفهعدنانصالحرامي31101509عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63163.1سالمرمضانرياضرمضان31101510عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7الكرديسعدنضالساري31101512عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية78478.4المقيدمحمودماھرسامر31101513عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية82382.3سليمعبد الرحمنمحمدساھر31101514عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56556.5شعبانرمضاناكرمسميح31101516عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية62662.6عسافشريفمحمدشريف31101518عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية69469.4ابو جلھومعبدهللاعمادضياء31101520عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية70070ابو الجديانعبد الرازقخضرعبد الرازق31101523عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60860.8ظاھرعبد الرحمنأحمدعبد الرحمن31101524عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية67667.6الحومحمدزھيرعبد الرحمن31101527عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية69269.2صبيحأحمدوليدعبد الرحمن31101529عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية75475.4الدويكعبد الفتاحبشيرعبد العزيز31101530عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8ابوعيطةعبد العزيزحسينعبد العزيز31101531عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6ابو ناجيمحمدصالحعبد هللا31101532عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55055مطرابراھيممحمودعبد هللا31101533عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5فورةعبد المعطيمحسنعبد المعطي31101534عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56756.7ابو الشينعبدهللاعليانعالء31101539عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59859.8االشقرعلياسامهعلي31101540عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72072سلمانمحمودرأفتعماد الدين31101542عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64564.5ديابعوضخيريعوض31101544عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية78878.8ابو زعيترحسنمنيرعيسى31101545عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية74274.2احمدمحمدفايزفادي31101546عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية68668.6كالباسماعيلحسنفواز31101547عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية67667.6صباحكاملفايزكامل31101548عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية60460.4السويطيطهزيادكرم31101550عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية66066منصورعبد الھاديعبد الرؤوفكرم31101551عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4ابو سيدوعيسىأحمدماجد31101552عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65565.5درويشأحمدابراھيممحمد31101553عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76976.9عودهابراھيمرائدمحمد31101556عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية75375.3عسافشريفرياضمحمد31101558عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية68468.4عيطهزھديساميمحمد31101559عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54954.9ابو نصرعيسىشوقيمحمد31101560عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8الحورانيابراھيمعبد الرازقمحمد31101564عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية62162.1زملطمصطفىعبد الرحيممحمد31101565عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية68368.3حمدونهحسنعطامحمد31101566عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2العجرميجبرعليمحمد31101567عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54254.2ظاھرمحمدفايقمحمد31101568عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8ابو سالمعبد القادرمحمدمحمد31101569عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية70670.6مسعودمحمودمنيرمحمد31101570عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية68268.2الحج احمدحسننادرمحمد31101571عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72672.6شومرحسننھيلمحمد31101572عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية61861.8عكاشهخليلناھضمحمد عدي31101574عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6خليلمحمدعليمحمود31101576عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5جودةمحمودمحمدمحمود31101578عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56656.6الحوشحدهيوسفمطاوع31101580عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63763.7شعباناكرمرمضانمھدي31101582عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية92392.3السحارابراھيميحيىمھند31101583عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية81181.1أبو لحيةموسىمحمدموسى31101584عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1ابوسعدةمحمدنبيلنائل31101585عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية56156.1ابو المعزهسليمنزارنور الدين31101589عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية59859.8رضوانمحمدعبد هللاھشام31101591عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7سالمعايشمروانھشام31101592عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8غناممحمدغازيوسام31101595عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64064صباحمحمودابراھيميوسف31101597عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4ابو ركبهخالدعبد الرحمنيوسف31101598عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76976.9ابو عيدةسلمانمحمديوسف31101599عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية93793.7عفانةعبدهللامحمديوسف31101600عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3زايدرمضانجودهأحمد31101608معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57057السلطانفوزيشوقيأحمد31101609معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53053االشقرحلميعبد الرحيمأحمد31101611معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7حجوأحمدعمادأحمد31101613معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1سالمطلعتفايزأحمد31101614معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية86086التلينعيمنعماناحمد31101617معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة



العلوم االنسانية62762.7الحسوميموسىمحموداسماعيل31101621معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية84984.9السلطانابراھيمصالحاشرف31101623معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1مقاطعبد الغفارعادلاشرف31101624معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4ابو حليمهسبعمحمودالسبع31101626معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8احمدعوضزيادامجد31101627معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية64564.5السلطانمحمدعادلامجد31101628معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية79379.3ابو حليمةمحمدخالدبالل31101629معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55455.4ابو حليمةمحمدأحمدحماده31101636معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2ابو ليلهرزقجاللرزق31101638معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية63863.8معروفحسنكمالصدام31101648معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية65865.8ياسينمحمد عطاعزميعاھد31101649معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية82582.5العطارأحمدعطاهللاعبد الرحمن31101651معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية72272.2ابو حليمةرمضانابراھيممحمد31101663معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية73473.4حسونهجابرأيمنمحمد31101665معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54954.9القانوعمحمودبساممحمد31101666معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7معروفمحمدماھرمحمد31101674معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية86186.1خضيرجبريلمنصورمحمد31101676معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية57857.8زايدذيابموسىمحمد31101677معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية62662.6العطارسالمهيوسفمحمد31101678معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية76176.1السلطانمحمدمفيدمحمد مفيد31101680معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية62162.1ابو زيدصبحاكرممصطفى31101683معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية58658.6غبنيوسفمنصورمنتصر31101685معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية55255.2ابو حليمةكاملعبد الفتاحوسيم31101690معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية77577.5السلطانعطافكريوليد31101692معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنينشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3عاشورابراھيمحسنابراھيم31102002دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية63063ابو عليوهحسينمحمودابراھيم31102012دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6ابو عيدةابراھيمنافذابراھيم31102013دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2جبرأحمدبسامأحمد31102018دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية67267.2شعبانمحمدعمرأحمد31102036دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية62862.8البطشابو الخيرناصرأحمد31102046دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية65265.2سعد الدينمحمدبساماسامه31102050دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4عدوانمحمدرفيقاياد31102062دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59659.6االنقحمحمدرمضانايمن31102064دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية62962.9المطوقموسىخليلايھاب31102068دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52052البسيونيحسنجميلبالل31102076دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53353.3نصيرعليماھربالل31102082دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية65465.4الوحيديسطامزاملتاج الدين31102083دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9البياريمحمدخضرثائر31102085دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية50450.4زملطحسنزھيرثائر31102086دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4البيكأحمدمحمدثائر31102088دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53353.3ابو صقريوسفخليلحسن31102106دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4المدھونالعبدعبد الكريمحسين31102117دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية63263.2العاصيمحمديوسفخالد31102127دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية72972.9البيكأحمدنعيمرامي31102136دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61461.4لبدحسينمحمدزھير31102143دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57957.9الشناطصالحناصر الدينصالح31102157دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57757.7الشيخصالحنافذصالح31102161دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56656.6شابطابراھيمرفيقصھيب31102163دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية62862.8ابو كلوبعبد ربهشاكرعائد31102170دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية63363.3مھنامحمدغازيعبد الرؤوف31102174دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1الحبلعبد الرحمنرياضعبد الرحمن31102175دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59659.6ابو عمشهعبد الفتاحفضلعبد الفتاح31102183دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58158.1الزينعبدهللاجمالعبد هللا31102187دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57357.3ابووردةعبدخالدعبد الوھاب31102189دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58058قاسممحمدحسينعبدهللا31102191دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6جاسرمحمودعبد الھاديعبدهللا31102192دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية60260.2البعرمضانرياضعطيه31102198دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52952.9فريحخالدعبد الجليلعمر31102210دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59759.7ابو النورعليفريدعمر31102212دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية69969.9ابو عمشهعيديوسفعمر31102213دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54254.2ابو واديمحمدسليمانفرج31102227دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56156.1زايدكاملجاللمحمد31102239دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2ابو سخيلةمحمدجھادمحمد31102240دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4عبدهللاعبدهللارمضانمحمد31102251دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53553.5صالحيوسفعبد ربهمحمد31102268دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52052الشنتفابراھيمعمرمحمد31102273دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية65565.5ابوسيفمحمودابراھيممحمود31102299دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58558.5المطوقربيعزيادمحمود31102304دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59059ابووردةمحمودمحمدمحمود31102312دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7عطيهمحمودنافذمحمود31102313دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59759.7رياناسماعيلحاتممعاذ31102325دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2النجارحسنيھانيمعاذ31102326دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية66266.2سويلممحمدمحمودمنذر31102329دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53853.8المصريعايشتيسيرمھند31102333دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية62862.8رمضانعيدسليممھند31102335دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53353.3المطوقمحمودمحمدھاني31102347دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية55955.9حامدمحمودعبدوسام31102354دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9ابو حليمةيحيىفؤادوسام31102355دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61061احمدوفيقمنيروفيق31102359دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7خضرعليعبد الحليمياسر31102362دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7القبطيوسفعماديوسف31102366دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61961.9الزيانرمضانمصباحيوسف31102370دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5العطلابراھيمعمرمحمد31102380دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56056علوانسالمعليسالم31102385دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61361.3الكفارنهمحمداديباالء31103001بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77777.7نعيمعليجميلاالء31103003بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5االشقرمصطفىعدناناالء31103005بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53053ابو عودهعبد الكريممحمداالء31103006بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66066شباتحسينمرواناالء31103008بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية83983.9الزعانينحسينمصطفىاالء31103009بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية87787.7الشنباريأيوبأمينامنه31103010بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63963.9الشنباريرمضانفوزيايه31103014بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1ابو عودهمحمدمحمودايه31103015بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7الكفارنهابراھيمرمزيابتسام31103017بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74274.2ابو عمشهيونسمحمدأحالم31103020بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61061حمدابراھيمأحمداخالص31103021بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65365.3جرادابراھيمخالداخالص31103022بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72472.4شباتموسىوھيبإراده31103023بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية96396.3المصريمصطفىبساماريج31103024بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66266.2قاسممحمودرأفتاريج31103025بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3حميدعبد القادرعبد القادرازھار31103028بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64264.2ابوھربيدصالحاسماعيلاسراء31103029بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية69969.9المصريعايشيسرىاسراء31103031بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50050المنايعهمحمدابراھيماسالم31103032بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54054العثامنهمسعودسامياسالم31103033بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71471.4عودهمحمدشوقياسالم31103034بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7المصريمحمدمحموداسالم31103035بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60560.5العثامنهعبدهللاأحمداسماء31103036بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68868.8المصريعليانسعداسماء31103037بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية88388.3ابو حمدانمحمدشوقياسماء31103038بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية81081الكفارنهعبد المجيدمحمداسماء31103039بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67167.1حمدمحمدموسىاماني31103048بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية70070ناصرحلميبسامامل31103050بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية94394.3الكفارنهعبدجمعةامل31103052بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية63363.3نعيمجابرسعيدامل31103053بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53053عدوانمحمودابراھيمايمان31103057بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73573.5ابوھربيدصالحخليلايمان31103059بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64064عدوانمحمدمازنايمان31103061بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59059الكفارنهمحمدمجديايمان31103062بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية88188.1عاشورأحمديوسفبتول31103064بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73073النواصرهمحمدناصربراءه31103065بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية94694.6ناصرمحمدرأفتثراء31103069بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5قاسمعليصبريحليمه31103071بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67567.5الزعانينحسنجميلحنان31103074بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67167.1المصريابراھيمزھيرحنان31103075بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7المصريعبد الفتاحمحمدحنان31103077بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6المصريمحمودأحمدحنين31103078بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1السبعابراھيمناصرحنين31103080بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56156.1عاشورعبدزيادخديجه31103083بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55655.6ابو حمدانمحمداكرمخلود31103084بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9علي قاسمعبد ربهايوبخلود31103085بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67367.3مصلحأحمدعبد الرازقخلود31103087بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63063الكفارنهعبد المجيدجمالخولة31103088بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71671.6ابو جرادعليخميسخولة31103089بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9ابو عودهعزاتمعينخولة31103090بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68468.4البياريمحمدسعيدداليا31103091بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4الكفارنهمطرنبيلداليه31103092بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53353.3الكفارنهمحمدزاھردعاء31103094بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77477.4عبيدجادهللاسعدهللادعاء31103095بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2حمدعبد المجيدرشديدينا31103098بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64564.5سحويلمحمدغانديدينا31103099بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52952.9حمدمحمدمھديدينا31103100بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57257.2ابو عودهعبد العزيزاكرمرانيه31103101بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4قاسمعبد الھاديبسامرؤى31103102بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية88288.2سويلممحمدصبحيرجاء31103103بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65465.4قاسممحمودرياضرندة31103107بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78778.7البسيونيديابناجيرنين31103108بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية79779.7اسماعيلمحمدصادقروان31103110بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62762.7اللداوينظيفياسررونزا31103112بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71571.5الزويديخليلكريمريم31103116بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66166.1الشنباريمحمودناھضريم31103118بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71271.2ابو حمدانحسينعمرريھام31103119بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية79379.3ابوھربيدمحمدمدحتزينب31103121بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية92892.8عدوانحسنسھيلساجده31103122بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55655.6ابو عمشهعبد الفتاحفضلسجود31103124بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية83483.4ابومرادعبد الرحمنمحمدسحر31103125بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65365.3البياريمحمدامينسماح31103128بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية96596.5الكفارنهحسينعوضسماره31103130بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56356.3شباتأحمداسحقسمر31103131بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية90690.6العثامنهعبد هللاحسينسمر31103132بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51051ابو راشدمحمدمصطفىسناء31103136بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57157.1المصريمحمدسعيدشروق31103142بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5الزعانينعبدهللافايزعبير31103150بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57657.6حمدسعيدمحمدعبير31103151بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3البليعطيهمحمدعبير31103152بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية86486.4سحويلمحمدناصرعال31103153بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65265.2الكفارنهسالمهمازنعھد31103154بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58158.1حويحيمحمدتيسيرغاده31103155بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية70870.8حمدصالحمحمودغاده31103156بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63763.7البسيونيديابنافذغدير31103157بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية79079المصريعبدهللاعايدفاتن31103159بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية92092ابو قايدةمحمودكاملفاطمه31103160بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67767.7قاسمعليمحمودفاطمه31103162بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67067سعادهمحمدنضالفتحية31103163بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57557.5المصريربحيعادلفوزيه31103164بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية87787.7العثامنهاسماعيلمحمودكفاح31103166بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية75975.9البسيونيحسانجماللما31103167بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية69469.4ابو عقلجمعهزيادليلى31103170بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية80180.1ناصرمحمدسعديليندا31103171بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية80280.2البسيونيجبرعطامجد31103173بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية97997.9الشاويشعصامزھيرمرام31103175بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55855.8اخرواتيوسفكمالمرام31103177بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64764.7البلبيسيخليلرمضانمريم31103179بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62862.8بكرعبد الفتاحأحمدمنار31103180بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56856.8البسيونيحسانرمزيمھا31103183بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78178.1نصارحسنسميرمھا31103184بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57657.6نصيرصابرمحمدميسره31103185بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57457.4اسماعيلمحمدسليماننبال31103187بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64564.5شباتمحمدباسلنجاة31103188بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73773.7شباتمحمدشاكرندين31103192بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية54354.3العثامنهمحمودعزاتنھاد31103193بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85685.6النواصرهمحمدوحيدنور31103194بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68868.8شحادةمصطفىفايزھالة31103196بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52052ابو جرادخليلعيسىھبه31103197بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61561.5ابو عمشهمحمودفايقھبه31103198بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71771.7عدوانعبدهللاحمزهھداية31103200بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية87387.3حمادينخالدعدنانھداية31103201بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73073الكفارنهعبدعوض هللاھداية31103202بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية90290.2الزعانينمحمداسحاقھدبه31103203بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9الكفارنهسالمهناصرھدير31103205بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3ابو غاليعبد المالكاسماعيلھديل31103206بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59459.4فياضخليلايادھديل31103207بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1ابو ھربيدعبد الرحمنتيسيرھديل31103208بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76776.7ابو ھربيدعليخليلھديل31103209بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76076الفالوجيعبد الھاديياسرھناء31103212بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1قاسمعبد الھاديبسامھيا31103215بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية87487.4نعيمخليلمحمدھيا31103216بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64964.9الطنانيعاشورجمالورده31103217بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو عودهعبد المجيدعطاورده31103218بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59159.1الشاويشمحمدايادوفاء31103220بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73573.5عدوانمحمدمرشدوالء31103228بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73373.3عاشورأحمدنصريوالء31103229بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية81781.7ابو عمشهعبدمحمدياسمين31103231بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68368.3درججابرأحمديمن31103233بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72572.5ابو كلوبحسنأحمداالء31103234تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85885.8المصريعبد الرازقأحمداالء31103235تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56956.9المدھونيوسفجابراالء31103237تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53553.5المدھونربحيحاتماالء31103238تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4الحبلعبد الرحمنرياضاالء31103241تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61161.1رجبمحمدعبد الناصراالء31103242تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56756.7احمدمحمدجھادامنه31103244تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8قرموطمحمدخالدامنه31103245تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61861.8الخطيبعليزھيرامنه31103246تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60460.4الكحلوتيوسفسعدامنه31103247تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77077الحناويمحمد خلفشعبانامنه31103248تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73773.7قمرعبد هللاعادلامنه31103249تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74274.2عبد القادرعبد القادرھشامامنه31103253تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77077االشقرأحمدفيصلانا31103254تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية69769.7الوالىخليلحسنايه31103256تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61761.7تكونهخليلحسنايه31103257تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية90390.3ابو العيشمحمدزھيرايه31103258تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76176.1مشيرفهحسينعليايه31103261تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية87287.2عبد العالاسماعيلمحمودايه31103262تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56456.4عمرمصطفىنبھانايه31103263تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60160.1ابو عجميعودةاسماعيلابتسام31103264تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53353.3ناديهموسىمحمودابرار31103265تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63763.7عزيزمحمودسميراخالص31103267تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية91291.2حمودهسعيدعرفهاخالص31103269تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66266.2الزينمحمدمحموداخالص31103272تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74874.8العجوريحسينناھداخالص31103273تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67167.1ابو ديهخميسمحمداريج31103274تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74174.1المغربيرزقنصراريج31103275تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61861.8طنبورهمحمدعبد السالمازھار31103276تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57757.7عسافعوضجھاداسراء31103279تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59159.1الرحلأحمدحسيناسراء31103280تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66266.2ابوسعدةمحمدصالحاسراء31103283تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية79279.2ابو ندىمحمدعبد الحكيماسراء31103284تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59359.3ابوعيطةعبد العزيزعمراسراء31103286تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78478.4زملطعطيهھانياسراء31103288تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84984.9العاجزصبحييوسفاسراء31103289تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1عودهعبد الفتاحأحمداسالم31103291تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية93393.3السحارمحمودأحمداسالم31103292تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60060روميهمحمودجاللاسالم31103295تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68168.1الرزاينهمصطفىزھيراسالم31103297تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57557.5غباينحسينعزاتاسالم31103298تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53053حلوهحسنفتحياسالم31103299تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5ابو القرعشحادةفتحياسالم31103300تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية89689.6ابو العيشھودمحمداسالم31103301تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6البديخالدمنصوراسالم31103302تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85885.8حسين علينوفلنايفاسالم31103304تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84984.9ابو سلعهسالمهنمراسالم31103305تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية69369.3ابو سمرهيوسفأحمداسماء31103306تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60860.8المصريعطابھاء الديناسماء31103307تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية79379.3الدعبلهموسىحسناسماء31103308تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59959.9سلمانعمررمزياسماء31103309تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72272.2الشاويسالمعيسىاسماء31103312تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية76176.1نصارشحدهفؤاداسماء31103313تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68768.7ابو ركبهجودهمحمداسماء31103314تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية90590.5الحواجريمحمدمصباحاسماء31103315تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية94794.7البرعيمحمدطاللاسيل31103318تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60360.3العطارمصطفىسعدياقبال31103319تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5المصريساميوسامالفت31103321تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية83083ابو سلعهجابرناصرالھام31103322تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78678.6البريسليمانحسناماني31103324تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63063عاشورشعبانعماداماني31103325تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65765.7ابو حلوبمحمدعمراماني31103326تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2ابو عيطهعبد الرازقعبد الحيامل31103331تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68668.6غبنعطيهعبد الھاديامل31103332تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية94994.9ابو ديهمحمدفايزامل31103333تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59259.2سالمكمالفضلامل31103334تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63463.4الغوانمهسالمهنايفامل31103335تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56556.5المصريعبد الرؤوفنبيلامل31103336تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8طهابراھيممجدياميمه31103338تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73373.3الخطيبعيسىنبيلامينه31103339تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67267.2درويشعبد الحيعالء الدينانتماء31103340تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية92092الحمالويعبد القادرعبد الكريمانسام31103342تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية94694.6نصارزيادهانورانوار31103343تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54054المطوقموسىخليلانوار31103344تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58658.6ابو جلھومعليعز الدينانوار31103347تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54954.9النميالتحسنأحمدايمان31103348تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6نصارزيادهاكرمايمان31103349تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية94494.4الفراممحمودتوفيقايمان31103350تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57557.5شرفمحمدجھادايمان31103351تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64964.9منصورمحمدحسامايمان31103352تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50050الترابينعبدهللاسعيدايمان31103355تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية80180.1السيالويعبد القادرعزوايمان31103356تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54054مطرمحمدعمرانايمان31103358تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية93493.4ابوسعدةموسىمحمودايمان31103361تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68368.3ابو الجديانعبد الرازقنبيلايمان31103365تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية70170.1الرضيعجمعهوليدايمان31103366تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3سعدهسليمصالحبثينه31103369تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية70470.4السحارحسينعنانبراء31103370تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58458.4مطرمحمدخليلبسمه31103372تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية83683.6رجبعبد الكريمتوفيقبيسان31103373تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية53253.2المصريعبد الوھابجميلبيسان31103374تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60560.5لوزشحادةھانيتغريد31103376تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية88588.5ورش اغاحافظزھيرتماره31103377تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55255.2أبو عجينةمحمدمنصورتماره31103378تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72872.8ابو حميدانربيعمحمودتمام31103379تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56956.9عودهعبد الفتاحتحسينتھاني31103380تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية88088حمودهسليمانأحمدجمانه31103381تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84784.7عليانابراھيمساميجميله31103382تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5سويلمأحمدنظيرجيھان31103385تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55655.6رجبعبد الرؤوفأحمدحليمه31103386تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية89089غانمأحمداسامهحنان31103390تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9مطيرحسيناكرمحنان31103391تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية95795.7صرصورعبدهللامحمدحنان31103394تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73673.6ابو ھليلعبدھاشمحنان31103395تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية82882.8ابو كلوسهمحمديحيىحنان31103396تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55555.5القرعهعلييوسفحنان31103397تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63463.4حمدعبد الجبارانسحنين31103398تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78278.2ابو حمامعبد الرازقانورحنين31103399تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية83883.8العطلحسنتيسيرحنين31103400تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85585.5كلشمحمدجھادحنين31103401تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8ميمهمحمدخليلحنين31103402تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1نصارعبد الحميدرمزيحنين31103403تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7كشكووليدساميحنين31103406تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية92192.1صالحخليلسعديحنين31103407تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6العجوريزيدانعبد الحميدحنين31103408تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67567.5ابو لبدهعبد الدايمعبد هللاحنين31103409تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3نايفهعبد الكريممنصورحنين31103410تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية69769.7عايشحسننشأتحنين31103411تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8القرعهعلييوسفحنين31103412تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6الشافعيخليلوجيهحياة31103413تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71871.8ابو خضورهعبد العزيزمحمدختام31103416تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65665.6عودهعبد الفتاحتيسيرخديجه31103417تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61561.5ظاھرمحمدجھادخولة31103421تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59859.8صالحهابراھيمأحمدداليا31103422تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7نصارمحمدباسمدرين31103423تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية80980.9الحواجريمحمدجبريلدعاء31103424تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58758.7الشريفمحمودجاللدعاء31103425تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6الحواجريحسينحمديدعاء31103427تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية58758.7ابو الكاسعبدهللاشوقيدعاء31103428تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67367.3عفانةسعيدعبد العزيزدعاء31103429تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72372.3شاھيننمرعبدهللادعاء31103430تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77377.3الفيريزريعيعماددعاء31103432تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية82282.2المصريفريحمعيندعاء31103433تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61361.3صباحكاملوليددعاء31103434تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6السكنيابراھيميوسفدعاء31103435تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73973.9ابوسالمعليعبد العزيزدالل31103436تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5الكيالنيسعيدسالمدياال31103437تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55455.4طمبورهرشديرأفتديانا31103438تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60460.4ابو كلوسهمحمدرزقرانيه31103442تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية82382.3سعدهسعيدفتحيرانيه31103443تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية83983.9غبنعبد ربهعامررجاء31103445تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65265.2السواركهعطيهخالدرحاب31103447تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2الترابيناجخيدبجمعةرشا31103449تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50050فلفلحسينابراھيمرنين31103452تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64364.3بدرانمحمودأحمدرنين31103453تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66866.8العمريمحمدنعمانرھام31103455تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية90590.5عكاشهجودهجھادرواء31103456تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية87787.7زايدرمضانجميلروند31103457تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76676.6اشتيويعبد الھاديفضلريم31103459تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية81181.1زايدحسنجمعةريھام31103461تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60460.4صباحمحمودعمادريھام31103462تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77977.9البراويفھميعليزھر31103463تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53053الغندورابراھيممحمودزھره31103464تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63063البلعاويمحمديزيدزينب31103467تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية70170.1ابو رمضانمصطفىساميسائده31103468تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63063حمادحسينيوسفساره31103469تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2ابو الجديانشفيقساميساميه31103470تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62962.9ابو جراديونسعبد الحليمسحر31103472تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية96496.4الكحلوتأحمدعبد المطلبسحر31103473تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65965.9الرضيعرجبغالبسماح31103479تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية95895.8النجارعبد ربهمحمدسماح31103480تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77477.4زقوتأحمدعدنانسماھر31103482تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85085ابو رياعبدهللازيادسمر31103483تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66966.9الدويكبشيرطلعتسمر31103484تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9كيالنيمصطفىفريدسمر31103485تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60760.7زاملمحمدرمضانسميره31103487تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية73973.9قحمانخضرعدليسميه31103488تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61961.9صافيحسنعبد الفتاحسناء31103489تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57557.5العرموسىمحمدسناء31103490تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6ابو صفيهابراھيموجيهسندس31103491تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7ابو درابيابراھيممحمدسھا31103492تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84684.6عبد الھاديمحمدصالحسھام31103493تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61061سلمانعبد الكريمخليلسھر31103494تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1الكتنانيسعيدكمالسوزان31103498تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62562.5دھمانعليمحمدسوسن31103499تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63163.1ابو مطرمحمدعاطفسوما31103500تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية88288.2السليمحمدساميشروق31103503تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61961.9قحمانعبد الھاديعبد الكريمشروق31103504تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7سالمأحمدمحمدشروق31103505تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57857.8ابو جرادعبد الكريممحمدشروق31103506تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65465.4الفيريزرعينافذشروق31103507تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73573.5غنامأحمدنبيلشروق31103508تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64664.6لبداسماعيليوسفشروق31103509تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54954.9عودهمحمدعبد الحميدشرين31103510تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7سلمانمحمدعبد الناصرشيرين31103513تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية83383.3الشاويشقاسممحمدشيرين31103514تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63663.6المصريعادلمحمودشيماء31103517تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66666.6عبد العالاسماعيلمھديشيماء31103518تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية75975.9عفانةحسينانورصابرين31103519تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56556.5بعلوشةمحمدعدنانصابرين31103521تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68168.1العنزيمحمدعزيزصابرين31103522تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية75375.3ارميالتزايدصابرصباح31103524تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية82182.1االسودسعيدبدر الدينصفاء31103525تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78078البلعاويمحمدتابعصفاء31103526تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو القمصانعبدهللاخميسضحى31103531تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7طنبورهمحمدعنانضياء31103532تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية94994.9الجملمحمدنسرعبيده31103534تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85185.1غبنشعبانعبد الرحمنعبير31103536تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73473.4الزينفضلعدنانعبير31103537تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59759.7الحفناويأحمدعالءعبير31103538تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية69869.8غبنشعبانخضرعطاف31103539تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62962.9جابرزكرياعرفاتعال31103540تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6رضوانخميسمجديعال31103541تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68168.1الدحارجهمحمودمحمدعال31103542تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية68568.5عودهلطفيمعينعيشه31103543تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1الحواجريعوضروحيغاده31103544تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57957.9ابو حلوبعبد الحفيظصالحغدير31103545تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63763.7حمودهمحمدعوضغدير31103547تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5غبنربيعمنصورغدير31103548تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77077ابو زايدهعبد الفتاحناصرغدير31103549تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59159.1ابو صفيهديابيحيىغدير31103551تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57057ابو عجينةمصطفىبكرفاطمه31103552تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6الشريفرفيقتوفيقفاطمه31103553تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60860.8صالحهابراھيمحسنفاطمه31103554تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59259.2ابو حالوبمحمدعبد المجيدفاطمه31103555تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية69969.9الكسيحمصطفىعطافاطمه31103556تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6حربأحمدمنيرفاطمه31103557تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63863.8كيالنيسعيدنعيمفاطمه31103559تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55055معروفسعيدعاطففاطمه الزھراء31103560تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60360.3حامدمحمدجبريلفداء31103562تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8صالحمحمودجھادفداء31103563تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77977.9مطر ادعيسعليحسنفداء31103564تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63263.2ابو قليقسالممحمدفداء31103567تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6الرحلمحمودمحمدفداء31103569تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية83783.7ابو رياعبد العاطيفرجفدوى31103571تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77577.5االشقرمحمدعبد الكريمكاميليا31103573تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67867.8النحالرفيقمروانكميل31103576تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71571.5احمدمحمدعبد المنعمكميليا31103577تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68668.6الخطيبعبد الكريمجھادلطيفه31103579تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52052زيادهعبد الكريمماھرلطيفه31103580تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71471.4حمودهعطيهجميللميس31103582تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63763.7صالحهعبد الھاديعبد الكريملينا31103585تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66366.3قحمانأحمدمحمدلينه31103586تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية86386.3ريانعبدهللاحسنمرام31103588تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية69669.6رجبمحمدسفيانمرام31103590تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61861.8ابو بناتمحمدعاطفمرام31103592تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71771.7ميمحمدعبد الجليلمرام31103593تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8المقوسيجميلعطامرام31103594تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55655.6فلفلمصطفىاشرفمروه31103596تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية95195.1ابو جاسرناجىمروانمروه31103599تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية83883.8عيادهمحمديوسفمروه31103600تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63763.7بناتعطيهأحمدمريم31103601تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية72772.7غبنمحمدسرحانمريم31103603تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73273.2علوانمحمد عبد الكريمعادلمريم31103604تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية80380.3الكحلوتعبدفايقمريم31103605تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية92492.4ابودانمحمودفتحيمريم31103606تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8الدحنونزكيعاطفمالك31103608تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63363.3زايدكاملابراھيممنار31103609تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56356.3قاسمشحدهزاھرمنار31103611تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية81181.1عليعبد المجيدنبيلمنار31103612تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64964.9قرموطمحمدخليلمنى31103613تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77877.8شاھينأحمدمحسنمھا31103617تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية88088مصلحتوفيقانورمي31103619تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية79179.1داودمحمديوسفمي31103623تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71071الدھينيسليمخالدميسون31103626تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68568.5الحاج اربعهسعيدمحمدميسون31103628تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2ابو رياشابراھيمعبد الجليلنائله31103629تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55955.9ولودسعديرائدناديه31103630تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85185.1نبھانصالححسنناريمان31103631تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58958.9االزرقرشديمحمدنبال31103635تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5العاصيمحمدماھرنجوى31103637تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67367.3شقورهمحمودحلمينداء31103638تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية81281.2الكحلوتمحمدخالدنداء31103639تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50050اعبيدجبرجمالنرمين31103644تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72072علوانأحمدفريدنسرين31103649تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65965.9الشريفمحمد رفيقمفيدنسرين31103650تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62562.5قحمانعبدهللابراھيمنھال31103654تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66166.1ابو عجينةمحمدمدحتنھى31103656تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64764.7ابو جرادعبد الكريمحامدنھيل31103657تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66166.1العجوريعبد الرازقيوسفنھيل31103660تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74074العمصيمحمدأيمننور31103662تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72672.6عزاممحمودمحمدنور31103667تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67567.5قاسممحمداسامهنورا31103668تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84484.4كيالنيعمرعناننورا31103669تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67767.7فلفلعبد الرحمنعصامنوران31103671تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54354.3ابو زايدابراھيمأحمدنوله31103672تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78478.4الكفارنهمحمديوسفنيفين31103673تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60560.5ابو رياشابراھيمعبد الجليلھبه31103679تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية86886.8العاصييوسفعبد الرحمنھبه31103680تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3ابو قمرأحمدنظميھبه31103683تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية70770.7نصارحسناكرمھداية31103684تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65365.3الحدريعبدتيسيرھدى31103686تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1احمديوسفرجبھدى31103687تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59159.1العجرميأحمداكرمھديل31103688تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية98198.1ابو جزرعليتوفيقھديل31103689تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73873.8الشعراويديبجبرھديل31103690تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7سعدهحسنجميلھديل31103691تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54354.3ابوسلطانفتحيخالدھديل31103692تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62862.8حمشمصطفىديابھديل31103693تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59059فدعوسسليمانربحيھديل31103694تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية82782.7اسماعيلمحمدسعيدھديل31103695تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية92492.4شاھينجمعهفايزھديل31103696تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59959.9حمودهعبدهللافضلھديل31103697تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60660.6عليجابركمالھديل31103698تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76376.3حمودهعطايامجديھديل31103699تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية70177.9واديعبد الرحمنمحمدھديل31103700تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4ابو كلوبنظميناصرھديل31103701تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78578.5شاھينجمعهخميسھلين31103702تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6يونسجمعهجھادھناء31103703تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58558.5احمدعبد الرحمنھشامھناء31103706تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65665.6داودمحمدعدنانھنادي31103708تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57757.7مطرديبخالدوئام31103709تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58158.1خضرامينمحمدوجدان31103710تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53553.5ابو عمشهفوزيرمزيورود31103711تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84884.8عبيدجبرنبيلوسام31103714تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53353.3قشقشمصطفىمحمدوصال31103715تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56256.2كيالنيمحمدھانيوصال31103716تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية79579.5السواركهمحمدأحمدوفاء31103717تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84984.9المجدالويحسناسماعيلوفاء31103718تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية69569.5الھجينسميرعبد هللاوفاء31103719تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62562.5نايفهعبد الكريمفضلوفاء31103720تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57057حجوسعيدأحمدوالء31103721تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62862.8فنقهمحمودزيادوالء31103722تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66466.4ابو سلعهابراھيمسالموالء31103723تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74274.2عبد العالمحمودصابروالء31103724تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9ابو ندىعبد الھاديعائدوالء31103725تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55655.6العكلوككمالعادلوالء31103726تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية88688.6جاسرناجيعدنانوالء31103727تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية51451.4سرورتوفيقمحمدوالء31103729تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1ابو كاشفيوسفمحمدوالء31103730تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6موسىمحمدمدحتوالء31103731تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57257.2موسىحسنماجدياسمين31103735تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62262.2صياحموسىسالمتغريد31103740حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63563.5ابو دحيلعلييوسفثريا31103741حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57557.5االبرقعودةكايدحنان31103743حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4الصوفيحمدانمحمودحنان31103744حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66966.9ابو قليقسلماننصرحنين31103745حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72172.1ابو غزالاحمدعيدزينب31103747حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية89789.7ابو فريهمحمدعبد الحافظسحر31103748حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية75775.7ھدافعودةمحمودصابره31103751حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية93293.2ابو فريهعوضبسمانصابرين31103752حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62562.5الحجوجسليمانصابرفداء31103757حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2الرواغمحمدسلمانمنار31103759حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1إرميالتحسنعلينعمه31103761حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56356.3الھسيخضرعاطفاصال31103763فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60160.1عبد هللاعبدهللاأحمداالء31103764فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80680.6الھسيرمضانجمالاالء31103765فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62862.8العشيتوفيقحمدياالء31103767فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية97597.5العسليرشادسعيداالء31103768فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية68868.8نصرمحمدسميراالء31103769فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57557.5أبو شعبانخضرماھراالء31103771فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4خضرابراھيمبسامامنه31103772فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4الزوارعهموسىسليمانامنه31103774فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65565.5المصريمحمدماجدامنه31103776فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82782.7حمودهعادلمحمدامنه31103778فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60260.2ابو خليفهمصلحعوضايات31103780فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59459.4صالحهمحمدصالحايه31103781فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4مطرسالمكمالايه31103783فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55955.9الجملأحمدمسعودايه31103784فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية68568.5السيدمحمديوسفايه31103785فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5جمعهشحدهمحمودابتسام31103786فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية86586.5علوانمحمدفتحيابتھال31103787فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62562.5المطوقمحمدعبد الھاديأحالم31103789فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8ابو وطفهمحمداسماعيلاسراء31103791فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9نصرأحمدبشيراسراء31103792فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81381.3مقداسالياسخضراسراء31103793فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية78878.8ابووردةمحمديعقوباسراء31103795فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75175.1ياسيناسماعيلاميراسالم31103797فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69869.8عبد هللامحمدخالداسالم31103799فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62462.4الزينمصباحربيعاسالم31103800فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62862.8عليانمحمدعادلاسالم31103802فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75075حمودهمحمد صالحعبد الوھاباسالم31103803فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6المطوقربيععصاماسالم31103804فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية91491.4دردونهموسىمحمداسالم31103805فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية85685.6دبومحمدمسعوداسالم31103806فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57157.1الخالديمطاوعخالداسماء31103809فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82682.6الحدادعبد الكريمسعيداسماء31103810فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56756.7الزيناسماعيلعبد الرحيماسماء31103811فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71771.7ابووردةمحمدعلياسماء31103814فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63663.6حالوهمحمدفريداسماء31103815فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67867.8نوفلمحمدكاملاسماء31103817فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81581.5عسافعبد الرحمنبساماسمھان31103818فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية66566.5الخالديديبمعتصماسيل31103820فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61261.2جنيدمحمدعبد الحكيمالھام31103824فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72472.4قاسممحمدفايزاماني31103826فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6ابو رياعبد العزيزمحمداماني31103827فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75275.2نصرالزينمحموداماني31103828فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64364.3زقوتابراھيممحمدامل31103831فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55955.9طالبابراھيمسميرانسام31103833فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61061علوانسالمعبدهللانسام31103834فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77477.4أبو خوصةعطيهأحمدانعام31103835فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56456.4المقرعابراھيمشريفانعام31103836فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79479.4صالحمحمودعليانوار31103837فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81581.5النمنمشعبانباسمايمان31103838فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70370.3السلطانأحمدجھادايمان31103839فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69869.8النجارمحمدعطاهللايمان31103842فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72672.6حمودهجمالمنيبايمان31103843فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75375.3الشوربجيانورمنيرايمان31103844فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76876.8رضوانسعيدخالدايناس31103845فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64164.1نبھانأحمدطاللبسمه31103849فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60460.4الكحلوتأحمدمحمدبسمه31103850فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6نجمعبد المنعممحمدبسمه31103851فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57957.9الندرمحمد عبد العظيممضربسمه31103852فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80280.2الندرمسعودبشيربسيمه31103853فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية68768.7جمعهحسنخالدبلسم31103854فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية92092شاھينربيعمحمدبيسان31103855فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1موسىحسنساميتحرير31103858فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية66266.2المدھونمحمدفوزيتسنيم31103859فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71071السلطانأحمدعونيتھاني31103861فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67267.2دردونهمحمودمحمودتھاني31103862فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73573.5النجارمحمدعيسىجميله31103863فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية88688.6حمودهقدورهأحمدجواھر31103864فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65265.2الشراتحهيوسفجمعهحنان31103871فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53853.8ماضيحسنزكيحنان31103872فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72272.2القيشاويمحمدساميحنان31103873فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62862.8ابو ناصرمطلقسھيلحنان31103874فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية86386.3سالمكمالشوقيحنان31103875فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69169.1دردونهمحمدنھادحنان31103876فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية87587.5ابووردةحميدخالدحنين31103878فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية90190.1ابو الحسنىسعديناھضحنين31103881فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية84084فرج هللارباحزينختام31103884فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4خضرعليخليلخديجه31103885فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72472.4البطشعاشورخالدخولة31103888فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76376.3ابو خليفهمصلحسعدخولة31103889فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58558.5قرموطعبدهللاجبريلخوله31103890فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1المطوقحسنعبد الرحمندعاء31103892فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61461.4الشندغليأحمدعبدهللادعاء31103893فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80080عبد الرحمننمرعمردعاء31103894فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2ابوسيفحسنعليرانيه31103900فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية87687.6بھجهأحمدمحمد يعقوبربا31103902فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55555.5شحادةمحمودمصطفىرجاء31103903فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية87387.3الحورانيعلياحمدرحمه31103904فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4ابو فخرسميحغازيرغده31103906فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63263.2نبھانمحمد موسىخالدرفيقه31103907فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77577.5عبيدعابدطاللرقيه31103908فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5شعبانأحمدرمزيرھام31103910فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76076البيبهرجبزھيرروان31103912فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83883.8عسافمحمدأحمدروال31103914فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71971.9الجرجاويمحمودرجبريھام31103916فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82982.9حمودهسالمهمحمدريھان31103917فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7جنيدربيععبدهللازكيه31103918فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62962.9جنيداديبعدليزھاد31103919فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية53153.1نبھانصبحأحمدزينب31103921فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64764.7النجاريوسفمحمدزينب31103923فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62062المطوقمحمدحنبليسائده31103925فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية49354.8غانمعبد الرحمنسفيانساره31103927فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74474.4خلهمحمدعبد الباريسجى31103929فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70570.5ابويوسفمحمدعادلسحر31103932فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76176.1ريحانفوزيعطاهللاسعديه31103934فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67067الحرثانيمحمدأسعدسلسبيل31103936فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74374.3ابووردةعبدحسنسماح31103938فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60560.5ابو شرخحامدفريدسماح31103940فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية78878.8المطوقأحمدفوزيسمر31103943فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72672.6سالمكمالجميلسميه31103945فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70070البشليقيحسينطاللسميه31103947فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64064العسلييوسفمحمدسميه31103949فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4نبھانصالحسعيدسناء31103950فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76376.3عيدفؤادمحرمسھا31103951فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81381.3النجارالعبدمصلحسھا31103952فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6عسليهسعيدزھيرشروق31103955فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61961.9البنامحمدسعيدشروق31103956فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58458.4الصوافحسنيونسصابرين31103963فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1حنيفكاملناصرصالحه31103964فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3ھنيةداودعادلصباح31103965فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75275.2خضرجودتفايزصبحه31103966فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52052دردونهوديعمحمدصبحيه31103969فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81181.1حسانمحمد عليحسنيصفاء31103970فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8محسنعليجميلصمود31103971فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74974.9ضميدهديبمصطفىعائشة31103976فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74074حالوهمحمد شعبانمحمودعايده31103977فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65465.4النجارعبد الكريمذيبعبير31103981فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74574.5علوانسالممحمد ربيععطاف31103984فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77877.8محسنعليجمالعال31103986فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58758.7خضرفھميمحمدعال31103987فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية88188.1العرحسنوائلعال31103988فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3جنيدمحمد السيدرمضانغاده31103989فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72472.4حمودهمحمدماجدغاليه31103990فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75275.2الغليظأحمدعاشورغدير31103993فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64964.9شعبانعبد الرحمنموسىغدير31103994فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5بھجهمحمودصبحيفاتن31103997فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية77777.7االدھممحمودعمرفاتن31103998فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60760.7رضوانقريشيمحمد ربيعفاتن31104000فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8دردونهمحمودجميلفاطمه31104003فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62662.6نصرفرحعبد الكريمفاطمه31104006فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72972.9رضوانمحمدعبدهللافاطمه31104007فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8البرشعليفؤادفاطمه31104008فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50050حمودهمحمدماھرفاطمه31104009فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82282.2دردونهظاھرمحمدفاطمه31104010فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75475.4الجملمحمدمحمد فتحيفداء31104013فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية85085جنيدعبدهللايحيىفداء31104014فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية91091ضميدهربيعشكريفدوه31104015فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4البشليقيمحمداميرفدوى31104016فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57157.1حمودهأحمدفايزفدوى31104017فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65965.9الحناويرمضانحامدفرحه31104018فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70870.8النجارمحمدناھضفھيمه31104020فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64064النجارفرحرائدفوزيه31104021فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية90590.5سليمانيحيىمحمدكرمل31104022فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8سعدعطاجھادكريمه31104023فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية78278.2عبد ربهعزاتجمعهلمياء31104024فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53353.3االنقحمحمدخالدليلى31104025فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1رمضانمحمدأحمدلينا31104027فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80180.1الحج حسنحسينخالدمرام31104030فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية66466.4عسليهسالمشوقيمريم31104034فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70770.7جنيدعوضمحمد عرابيمريم31104036فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية92692.6العطارعليناصرمريم31104037فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67667.6البرشربيعجمالمفيده31104038فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82482.4الھسيمحموداشرفمنار31104039فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81281.2عوضمحمدخليلمنال31104040فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية89989.9البطشعوضتوفيقمنى31104041فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية89589.5حجازيمحمدحسنمنى31104042فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية89789.7الحدادعبد الكريمحمودهمنى31104043فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4ابو مطرمحمدسعودمنى31104044فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58558.5النجارخيرأحمدمھا31104047فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61261.2المطوقربيعفايزمھا31104048فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية94194.1حمودهزيادمحمدميساء31104052فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58158.1قرقزمحمدعبد الكريمميسون31104054فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2ريحانمحمدنبيلنجالء31104055فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60860.8سعدابراھيمصابرنداء31104056فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية69669.6رمضانمحمدعبد الكريمنداء31104057فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73873.8نصرعبد القادرنمرنداء31104059فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57457.4العطارمحمودنبيلندى31104061فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77477.4ابو كويكشاكرھشامندى31104062فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51051عبدهللامصطفىمحمدنسرين31104064فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58158.1عسافمحمدرمزينصره31104068فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية85085الجرجيرشعبانصالحنعمه31104071فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83983.9الجملمحمدبكرنھا31104074فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9القنوعمحمدسعيدنھاد31104075فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54054النجارديابمنيرنيفين31104081فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية68168.1البطشابو الخيرناصرھالة31104082فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72572.5دردونهمحمدعيدھبه31104085فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64464.4العصارعبد اللطيفابراھيمھدى31104090فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74674.6ابو الحسنىحسنأحمد جمعهھدى31104091فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72572.5القانوعمحمدجمعهھديل31104093فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية86786.7احمديوسفساميھديل31104094فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية66266.2قاسممحمديوسفھديل31104097فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75275.2ابووردةسالمعنانھناء31104098فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57157.1البرشصبحمحمدھنادي31104100فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية68368.3قدورهابراھيممحمد عوضھنادي31104102فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60460.4الحناوياسماعيلياسرھند31104105فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75975.9نصرعبد القادرأحمدھيفاء31104108فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57457.4عابدعبد المنعمجھادوعد31104111فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64364.3ابو سليمانخليلعبد هللاوفاء31104113فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71871.8مسعودجمالمحمودوفاء31104115فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57857.8البنامحمدمروانوفاء31104116فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية84984.9عسليهسعيدزيادوالء31104117فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80980.9البرشأحمدعادلوالء31104118فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53353.3ابوسمعانمحمدعماروالء31104119فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59659.6ابو الكاسابراھيمتوفيقياسمين31104120فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية90490.4شعبانأحمدزھيرياسمين31104122فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69869.8ابووردةسعيدزھيرياسمين31104123فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79079عقلمصطفىأحمداالء31104127شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1الشرافيابراھيماميناالء31104129شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60060جابرمحمودحسناالء31104132شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75375.3الدرينيمحمدرشاداالء31104133شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79179.1مھناعمرسميراالء31104134شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية89489.4المقادمهحسنعبد العزيزاالء31104135شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية70770.7بدرانمحمدعبد المعطياالء31104136شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61461.4عليانيوسفعمراالء31104138شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83283.2العاجزصبحيمحمداالء31104141شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75675.6وشاحعبد هللامحمداالء31104142شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4الدربيمحمدمصطفىاالء31104143شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83383.3صالحعبد العزيزماجدامنه31104144شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73773.7حميدمحمدمھديامنه31104145شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية68668.6عفانةمنصورعليايات31104147شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6المرنخمحمد سعد الدينھشامايات31104148شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62362.3زيدانعبد هللابراھيمايه31104149شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية92292.2الشماليعبد اللطيفعبد الكريمايه31104150شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية90590.5ابو مراحيلابراھيمعبد الحيابتسال31104152شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65365.3العجرميمحمدفايزابتسام31104153شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82382.3ابو سمعانعبد المعطيحاتمابتھال31104154شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية89689.6عروقمحمدسعيدابتھال31104155شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77777.7لوزعبد الھاديموسىاحسان31104157شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6رزقصالحعادلأحالم31104158شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53853.8البرعيمحمدفؤادأحالم31104159شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية92592.5صالحهعطيهاكرماخالص31104161شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74474.4صالحمحمودخالداخالص31104162شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63663.6الكحلوتعبد الرحمنفايزاخالص31104163شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63163.1شاھينمحمودخالداسراء31104165شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69969.9ابوسيسيمحمدسامياسراء31104167شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية87887.8احمديوسفعاطفاسراء31104168شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61261.2ابو غبيطسلمانكمالاسراء31104169شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62062شاھينلطفيمحمداسراء31104171شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57057ابو شكيانمحمدجاللاسالم31104173شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80180.1ابوطقيةعبد السالمجميلاسالم31104174شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71271.2ابو قمراسماعيلجھاداسالم31104175شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67767.7كلوبقنديلخضراسالم31104176شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81481.4الشنطيعبدهللاطهاسالم31104180شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية85785.7حجازيعوضعطيهاسالم31104182شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7العرمصلحفتحياسالم31104183شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81281.2ضاھرعليمحموداسالم31104186شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83783.7لبدمحمدمحموداسالم31104187شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية87287.2عابدحمدمرواناسالم31104188شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64464.4يوسفعبد اللطيفمصطفىاسالم31104189شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82982.9الحساينهعطيهناھضاسالم31104191شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية61861.8المدھونمحمودنعيماسالم31104192شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59259.2ابو ناموسعطوهجدوعاسماء31104193شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية99099السحارحسينجھاداسماء31104194شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية98298.2عوكلعليرياضاسماء31104196شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79679.6بواديابراھيمعماداسماء31104200شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية96096قنديلأحمدمحمداسماء31104202شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية93593.5ابو الجديانشعبانمحمداسماء31104203شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74674.6االقرعخليلمحمد جواداسماء31104204شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74074العطاونهزكيناجياسماء31104205شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73073البرعيمحمدناصر الديناسماء31104206شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76376.3صالحعبد الھاديعايشاسيل31104210شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5الحسناتسالمسميراكرام31104212شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74074عدوانأحمدحاتمالھام31104213شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81981.9الطرابيشنعيمرمزيالھام31104214شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63663.6الكحلوتمحمدنافذالھام31104215شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74974.9ارويشدجابرسمحاناماني31104217شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية93793.7صالحهحسنشفيقاماني31104219شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5عوضشعبانطاللاماني31104220شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55555.5احمدعوضنھاداماني31104223شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية84684.6الترامسيسعيديوسفاماني31104224شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية93593.5شاميةمحمدأشرفامتياز31104225شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو ناموسعليعبد ربهامل31104226شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61761.7الناعوقمحمدمعينامل31104227شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80080المدھونأحمدتيسيرانسام31104229شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية78778.7حسنينمصطفىعبدهللانسام31104231شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابوضاھرمحمودنافذانشراح31104232شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58758.7الترامسيخميسمصلحانعام31104233شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4ابوالحصينعوادشكريانوار31104234شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية91391.3عكاشهخالدأحمدايمان31104235شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية68868.8ابو بريكسلمانبريكايمان31104238شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60060الھنديمصباحجمالايمان31104239شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4العرابيدسليمحسينايمان31104241شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية86386.3ابو حجرعبدهللارشديايمان31104242شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75975.9الشوليأحمدصبحيايمان31104243شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81781.7العمريابراھيمصالحايمان31104244شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77777.7حنونهمحمدعدنانايمان31104245شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77977.9حمودهعبد الفتاحفتحيايمان31104247شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1عبد العزيزمصطفىكمالايمان31104249شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية59059المدھونرمضانمحمدايمان31104251شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية66566.5العيلهعبد القادرمحمدايمان31104252شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو الجبينعبد المالكمحمدايمان31104253شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77277.2ابو شريعهعبدمروانايمان31104254شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79779.7يوسفعبد اللطيفمصطفىايمان31104255شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69869.8عدوانمحمدمعينايمان31104256شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية91791.7ابوزاھرمحمدابراھيمايناس31104258شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5سلمانابراھيمحسنايناس31104259شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65465.4العرشكريزايدايناس31104260شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية78778.7ارحومهعبد الرحمنعادلايناس31104261شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72572.5المدھونياسينماھرايناس31104262شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69669.6بدريوسفرياضبراء31104264شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية66366.3يونسمحمدساميبراءه31104265شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية91091عودهمحمدلطفيبراءه31104266شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53553.5جمعهمحمودحيدربسمه31104267شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83383.3الكحلوتحسنمحمودبسمه31104268شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83883.8بدرأحمدكمالبيان31104269شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56756.7البلبيسيعبد الوھابابراھيمبيسام31104270شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55655.6سليمانتوفيقسليمانتحرير31104271شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8حنوشعبد السميعتيسيرتسنيم31104273شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7الكرديسعيدسعدهللاتھاني31104275شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5مسعودعبد المعطيھانيتھاني31104276شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3المبحوحعبد العاطيخالدجنين31104279شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61961.9ابو الجديانمحمدنافذحسناء31104281شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69469.4ريانمحمودرمضانحليمه31104282شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83483.4صيامعبد الرحمنخميسحنان31104284شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية91491.4الصوالحيحسينيونسحنان31104286شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية88388.3مھنافايقتيسيرحنين31104287شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72772.7شرفحسنحاتمحنين31104289شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية85785.7وشاحمحمدعبد الحليمحنين31104290شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75475.4ابوسعدةيوسفعبد القادرحنين31104291شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4ابو قمرفارسعليانحنين31104292شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية91691.6الغرباويحسينماجدحنين31104293شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82982.9ابو ربيعمحمودمحمدحنين31104295شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77077نوفلمحموديوسفحنين31104296شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69469.4قرموطعبد الرحمنعامرخلود31104299شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62362.3البرعيأحمدماھرخلود31104302شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7الھسيعبدمحمد معينخنساء31104303شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية52652.6ابو حميدانربيعيوسفخولة31104305شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61161.1الشرافيعواديوسفخولة31104306شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80580.5ابوسعدةفتحيمفيدداليا31104307شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57857.8ابو عصرمصطفىرائددعاء31104309شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية97097السيدجبريرياضدعاء31104310شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1نوفلنايفصبحيدعاء31104311شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64764.7موسىعصرعودةدعاء31104313شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76176.1ابو ديهعبد الفتاحغساندعاء31104314شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية92092الزيناتيحسنمحمددعاء31104315شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71271.2يونسزھديمحمددعاء31104316شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63963.9جلھومجلھومنبيلدعاء31104317شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية66666.6فرحاتعبد اللطيفنبيلدالل31104318شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65265.2المدھونمحمدخليلدنيا31104319شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8طبيلمحمدعبد القادردنيا31104320شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8ابو جاسرعبد ربهحسنيديانا31104321شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية78878.8صالحهعبد اللطيفزياددينا31104322شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67867.8صالحهعبد الھاديصادقدينا31104323شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72672.6جودةعبدهللاعطيهدينا31104324شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59959.9ناجيموسىمحمددينا31104325شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64664.6النيربمحمدحمديدينه31104327شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7حمدمحمدرياضدينه31104328شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65665.6الكحلوتمرزوقمحمدرائده31104329شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4ابو عودهعليامينرانيه31104330شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67167.1الھنديديبعبد الناصررانيه31104331شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65565.5ابوواديسالمرفيقرجاء31104334شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4عفانةعامرمنصوررجاء31104335شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67767.7محيسندرويشمجديرشا31104337شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9خضرمحمدايوبرضا31104338شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63163.1صالحعبد اللطيفعصامرقيه31104339شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75575.5جنيدحكمتصبحرمزيه31104340شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73373.3االميطلعليانخالدرنا31104341شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7مسعودعبد الكريمجميلروان31104343شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76476.4زملطعبد السالمعبد الجليلروان31104345شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53853.8الكرديمحمدعبد الناصرروحيل31104346شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية92992.9ابو شمالهمحمدخالدريم31104347شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60760.7أبو واديعبد ربهعبد الكريمريم31104348شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75175.1ابو زرمحمودمحمدريم31104350شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71071الصعيديخضرمحمودريم31104351شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية82982.9ابو ياسينشحدهخالدريما31104352شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية84884.8التلبانيمحمدروحيريوان31104355شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61961.9الحوعبد ربهأحمدزينب31104356شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1الترامسيكاملحكمتزينب31104357شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64764.7احمدأحمدرياضزينب31104358شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9االسودمحمودصالحزينب31104359شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية91591.5قفهمحمودعطازينب31104360شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82282.2الحمادينقعودھليلزينب31104361شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77277.2العجرميعبد ربهانورساره31104363شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية90890.8محمدمصطفىخضرساره31104364شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63363.3السكنيابراھيمحسنسجود31104368شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية68168.1ابو جاسرعبد الرحمنعادلسرين31104369شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية90690.6عودهرشيدعز الدينسعاد31104370شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77077البليحيحسينمحمدسلمه31104372شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56556.5زقوتخليلعاطفسلوى31104373شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية94394.3صالحهأحمدنايفسلوى31104375شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73373.3النقلهعطيهجميلسماح31104376شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69369.3الخطيبمحمدمحمودسماح31104378شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73673.6سعدحسنوجيهسماح31104379شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6بدرعبد الرحمنمحمدسماھر31104380شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69969.9احمدمحمودسميرسمر31104381شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية88288.2ابو اللبنسليمانمعينسمر31104382شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56256.2عبيدحسنمصلحسميحه31104383شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57657.6ابو سخيلةمحمدجھادسميه31104384شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65665.6العرورسلمانعادلسميه31104385شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56656.6عبد  النبيعبد الفتاحعبدهللاسميه31104386شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية85685.6النجارحسنجمالسناء31104387شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74074ابو ستيتهمحمدعرفاتسناء31104388شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81881.8الكحلوتعبدهللاسميرسندس31104389شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79179.1حسونةمصطفىجمالسھا31104391شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60160.1العرحسينسعيدسھا31104392شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83183.1بدررجبسھيلسھا31104393شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83283.2ابوسلطانكمالفؤادسھا31104394شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67567.5شرفحسنباسمسھاد31104395شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية87787.7زقوتعبد العزيزحسينسھاد31104397شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75775.7عبد الرحمننمرانورسوزان31104399شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية92092ظاھرحسينرأفتسوزان31104400شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية84184.1الفاريوسفزيادسيرين31104401شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية81181.1عفانةأحمدعاطفشاديه31104402شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73873.8شاھينأحمدشاھينشروق31104405شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية91891.8زيدرمضانصامدشروق31104406شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57157.1جابرجابرصالحشروق31104407شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58358.3ابو زيدعبد الرحمنعمادشروق31104409شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69769.7الفيرييوسفماھرشروق31104410شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية92492.4زملطصالحموسىشروق31104411شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58358.3ابو طاحونموسىعبدهللاشيرين31104413شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59259.2حجازيرباححابسشيماء31104414شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية93393.3نصارمحمدعثمانشيماء31104415شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8الحافيسالموائلشيماء31104417شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64664.6مقبلصبحيحسينصابرين31104418شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75875.8ابوسيسيمحمدساميصافية31104421شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية92892.8صيامخليلحسنصفاء31104423شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59859.8عمادمحمدعبدهللاصفاء31104425شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82682.6حمادةاسماعيليوسفصفاء31104426شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60960.9وادىأحمدعبد الحميدضحى31104427شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74174.1زيدانأحمدعبدهللاضحى31104428شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79079العربيدحسنكاملعائشة31104431شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1عبيدمصطفىمحمدعائشة31104432شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية94994.9الدبسشامحمحمد حبيبعائشة31104433شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62662.6الدقسيوسفابراھيمعبير31104434شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75175.1السيدحسنصبحعبير31104435شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57857.8رضوانمحمدعطاهللاعبير31104436شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71371.3العماويمحمدأحمدعال31104438شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69169.1عبيدحسنزيادعال31104439شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70670.6العلولصبحيسالمعال31104440شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79479.4ثابتسعيدأحمدعھود31104442شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية89989.9صالحهأحمدعبد العزيزغاده31104443شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56056مسعودمحمودمحمدغاده31104444شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71771.7الغندورمحمودبسامفاتن31104447شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3ابو معوضمحمدتوفيقفاتن31104448شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4ابو ناموسعطوهابراھيمفاطمه31104450شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74574.5ابو حميدانربيعأحمدفاطمه31104451شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية87187.1ابو خضيرمحمدعدنانفاطمه31104453شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50050العجرميجبريلغسانفاطمه31104454شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79879.8العسكريمحمدماھرفاطمه31104456شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3ابوسليمعليمحمدفاطمه31104457شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية69769.7خضرمحمودعصامفتحية31104460شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62962.9المجدالوييونسمحمدفتحية31104461شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63563.5ابوسعدةمحمدعليفداء31104462شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63763.7عبيدمطلقعونيفداء31104463شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79579.5عليايوبمحمدفداء31104464شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57357.3حمدعلييوسففداء31104466شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61761.7الغفشحادةمحمدفلسطين31104468شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69969.9ابو شرخمحمدنعيمكارمن31104469شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية71771.7ابو جلھومعليصالح الدينكامله31104470شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56756.7رزقصالحمعينكرم هللا31104471شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67867.8صقرمحمداكرمكريمه31104472شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65165.1قرموطاسماعيلزيدانلميس31104474شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية86486.4النيربعبد الرحمنصابرليزا31104475شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية68068الكحلوتأحمدماھرلينا31104477شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81881.8الدعسأحمدزيادلينه31104479شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية78778.7ابو ديهخميساكرممجدولين31104481شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82682.6العسكريأحمدابراھيممرام31104482شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3عليعبد الرحمنأحمدمرام31104483شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61861.8الشرافياسماعيلجھادمرام31104484شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2ابو قمرعبد القادرمحمدمرام31104488شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية90990.9عويضهمحمدمعينمرام31104489شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83283.2عبيدمحمدأحمدمرفت31104491شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62362.3السلطانربيععمرمروه31104492شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية77077النجارخليلزيادمريم31104494شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64064عيسىمحمديونسمريم31104498شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67967.9ياسينخليلمعتصمملك31104499شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية66966.9واديمحمدابراھيممنار31104500شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5دھمانھشامماجدمنار31104502شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية78478.4االميطلعليانسالمهمنى31104503شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية83083الشنطيعبدهللاباسممھا31104506شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية94594.5الفاريوسفسميرمھا31104507شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59059عوض  هللاعوض هللافايزمھا31104508شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55455.4الحواجريخميسنبيلمھا31104509شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8داودحسنيوسفمھا31104510شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70270.2ابو الحصينعبدهللاعبد الفتاحمي31104511شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64664.6بارودحسنمحمودمي31104512شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية81081عزيزمحمودابراھيمميران31104513شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60560.5الملفوحراتبأحمدميساء31104514شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية98198.1صبيحمحمدسھيلميساء31104516شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3الكحلوتخليلعبدهللاميساء31104517شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67567.5ياغيعبد العزيزمصطفىميسون31104519شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4ابو الجديانفياضسليمانناديه31104520شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70070صالحيوسفصالحناديه31104521شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61761.7ابواللبنسعيدتيسيرنجالء31104523شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61761.7ثابتسليمشريفنجوى31104525شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62362.3موسىعبد الرحمناسامهنداء31104526شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73273.2نصارمحمدخالدنداء31104529شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65665.6زيدانمحمدزھيرنداء31104532شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية72872.8ابو عونأحمدطاللنداء31104533شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65765.7عوضسليمانخميسندى31104537شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية65765.7عيسىجودهطاھرندى31104538شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8عثمانابراھيممحمدندين31104539شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية56456.4ياغييوسفوائلنرمين31104541شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية70670.6خليلحسنمعيننسرين31104542شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية85585.5العرينيابراھيمجھادنعمه31104543شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57457.4بدويفتحيالعبدنعيمه31104544شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8الشريفديبأميرنفين31104545شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6ابو معوضمحمدتوفيقنھال31104546شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية88488.4ريانرجبأحمدنور31104552شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73373.3صالحهحسينبسامنور31104553شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75375.3البلعاويخالدعدناننور31104556شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54954.9ابوسيفالعبدعلينور31104557شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59059الحناويحسنمنيرنور31104558شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية61061المبحوحمحمدعبد الحينوران31104560شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية88488.4الحناوىعبد الكريمزيادنوره31104561شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية73273.2بارودحسنأحمدنيبال31104563شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76176.1رفيعطلبفطينھالة31104565شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية64264.2ظاھرمحمدشفيقھبةهللا31104566شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9العلولأحمدحمديھبه31104567شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية82782.7منصورحسينفؤادھبه31104568شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية63763.7النمنممحمدكمالھبه31104570شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54354.3ديبأحمدخليلھدايا31104571شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية90290.2ابو قمرمحمدعبد القادرھدى31104572شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57457.4التلوليعبد الحافظعيدھدى31104573شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76076الحومحمدخليلھديل31104574شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80180.1ابو الجديانعبد الساتررائدھديل31104575شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلوم االنسانية80680.6النجارشحدهزيادھديل31104576شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية90090ابو شعيرعبد الكريمحسنھناء31104582شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية95195.1ابو ركبهأحمدخالدھناء31104583شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية95095ابو ناصرمحمودھاشمھناء31104586شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية79679.6ابو ناموسسلمانصبريھنادي31104587شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80280.2حالوهجمالعبد الحكيمھنادي31104588شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76276.2بالطهنظميعبد الكريمھنادي31104589شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67067يوسفعبد المجيداسماعيلھند31104591شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54954.9صالحهأحمدعبد السالمھند31104592شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57557.5عبيدمحمدعبدهللاھيا31104594شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57557.5صالحعبد الرحمنشوقيورده31104596شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية89989.9محجزعطيهاسماعيلوفاء31104598شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية59959.9طبيلمحمدكنعانوفاء31104602شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية87187.1ميمهيوسفمحمدوفاء31104604شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية60260.2باللمحمدناصروفاء31104606شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية68968.9بالطهنظمينعيموفاء31104607شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية80980.9مطرالعبدحمدهللاوالء31104608شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1المقيدمھديحمديوالء31104609شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية67267.2زملطصالحخضروالء31104610شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية69169.1ابو طبيخدنيالربيعوالء31104611شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية62162.1الحالقحسنمحمدوالء31104613شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8تيممحمدمحمدوالء31104614شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية75975.9البلعاويعبد الرحمنمدحتوالء31104615شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية57757.7درويشعبد الرحمنجمعةياسمين31104617شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية90890.8بعلوشةخليلحسنياسمين31104620شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية76476.4الدبسشامخعاطفياسمين31104621شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلوم االنسانية74274.2غريبمصباححسناالء31104623الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68368.3جبرشحدهخالداالء31104624الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85885.8كلوبمحمودرمزياالء31104626الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57057ابو شريعهابراھيمزيداناالء31104627الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56656.6السكسكزكرياسفياناالء31104628الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76476.4الھشيمسعيدسھيلآالء31104630الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74974.9عابدعليسھيلاالء31104631الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7ابو القمصانديبعبدهللا رفعتاالء31104634الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58658.6الحواجريمحمدعمراالء31104635الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية86486.4لبدحمدانمحمداالء31104636الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57357.3المقيدعوضمحمداالء31104637الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57857.8شلحهمحمدمحمداالء31104638الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية92392.3سلمانمرزوقمحمداالء31104639الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78078صباححسينموسىاالء31104641الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية75675.6الفيايضهسالمهخليلامال31104643الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65465.4ماضيخليلحسنامنه31104644الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67567.5عياششاكرزكرياامنه31104645الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54054الكتريعثمانسميرامنه31104646الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52952.9النيربعطاحسنايه31104647الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57157.1الحواجريحسينعطاهللايه31104649الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2جبرأحمدنعيمايه31104650الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63563.5الكردمحمدباسمابتھال31104652الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5الشبراويحسنخليلارزاق31104654الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74374.3مسعودمحمدابراھيماريج31104655الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71071الوحيديمجليعادلاريج31104656الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72272.2شقورهجميلمازناريج31104658الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية80480.4الشرافيحسينمحمداريج31104659الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63263.2حسب هللارزقأحمداسراء31104662الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71171.1االشقرأحمدحسناسراء31104663الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61661.6ابوسعدةحسنناظراسراء31104664الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84384.3عوضحسناشرفاسالم31104665الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية88588.5المجدالويعبد الرازقسھيلاسالم31104666الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62562.5العمريشعبانوجيهاسالم31104669الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58058عفانةعبدهللاحسنياسماء31104670الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية93093بدرصالحخالداسماء31104671الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84184.1ابو مطريعقوبعامراسماء31104675الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60060السيدحسنعلياسماء31104676الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61161.1عبد ربهرمضانفالحاسماء31104677الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56956.9ابو مدمصطفىجمالاسمھان31104679الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66866.8الزيتيمصطفىخالداسمھان31104680الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9بھادرعليعبدهللالھام31104682الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61761.7المجدالويعبد الرازقسميراماني31104683الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية70470.4النجارعوضشوقياماني31104684الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية80480.4شھابعبد الرحمنعبد الحكيماماني31104685الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60760.7الشرافيجابرعوض هللامل31104687الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62562.5الحناوييوسفمحمدامل31104689الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56456.4ابو ريامحمداسامهاميره31104691الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3ظاھرعبد اللطيفسعدوانتصار31104692الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74274.2ابوسمعانعبد المعطياسعدايمان31104695الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابوزبيدةعبدهللاسماعيلايمان31104697الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية73973.9المطوقمحمدايوبايمان31104698الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60560.5النمنمأحمدخليلايمان31104700الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62362.3صالحيوسفمحمدايمان31104703الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3شاھينأحمدابراھيمايناس31104704الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62962.9الحواجريحمادزھيربراء31104706الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85185.1الغندورابراھيمزھيربسمه31104707الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85185.1عبيدسليمانصالحبسمه31104708الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1ابو عيدةسالمكمالبشرى31104711الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية69869.8رضوانعبد اللطيفمحمدبيان31104712الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50050التلبانيمحمدابراھيمبيسان31104713الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76576.5الشبراويعبد الحميدتيسيربيسان31104715الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية83383.3عبد القادرعليوليدبيسان31104716الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55255.2عبدهللاسماعيلسعيدتسنيم31104719الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61361.3نصارمحمودداودتغريد31104720الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9عبد الجوادعيدمنصورتغريد31104721الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58158.1المبحوحعبدهللامحمودتمام31104722الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5شتاتسليماناسماعيلتھاني31104723الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72572.5حمشمصطفىابراھيمحنان31104725الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58158.1صالحعبد الرحمنعليحنان31104726الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7ابو نصررجبغازيحنان31104727الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55655.6التلوليعبد المجيداسماعيلحنين31104729الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56156.1ريانفؤادخضرحنين31104730الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73173.1حوسوخميسسعيدحنين31104731الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية82382.3رضوانرزقمحمدحنين31104733الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1ابو ھليلالعبدخضرختام31104735الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية82182.1الكردعودةسعيدختام31104736الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66666.6فرج هللاحسينعبد الفتاحخلود31104739الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74474.4النقلهجابرسھيلداليا31104741الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85085الوحيديحمديوسفداليا31104742الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73173.1المدھونمحمودابراھيمدعاء31104743الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76676.6ابو خاطرمحموداسماعيلدعاء31104744الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1العمريشعبانمجديدعاء31104747الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55855.8حجازينصيفايادديانا31104748الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54254.2عزيزعبد اللطيفجابردينا31104749الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61461.4عكاشهمصطفىمحمددينا31104753الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية70170.1ابوعوكلديابھشامربيحه31104755الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85785.7الحوعودةعطا هللارميسا ء31104757الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية86786.7عفانةمنصورمحمدرنا31104758الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية97497.4بدرصالحفؤادرواء31104759الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية75775.7الخالديعبد الحافظبسامروان31104760الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84584.5ابو حمامحسنحسينروان31104761الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61361.3عشيبهصالحمحمودروان31104762الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية70770.7الشريفرزقرفيقريم31104763الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9عدوانمحمودفتحيريم31104764الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3ابو عليخالدمحمدريھام31104768الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2البزمفايزمحمدريھام31104769الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77477.4شحادةرجبنزارزكيه31104770الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية94794.7السواركهسالمأحمدزھور31104771الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85485.4مقبلسعيدصابرساجده31104773الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61061حنونهمحمدجھادسالي31104774الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63763.7عيسىمحمديوسفسجا31104776الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية91691.6احمدمحمودأحمدسلسبيل31104780الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72572.5البيكأحمدمحمدسماح31104781الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7عابدأحمدمحمدسماح31104782الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9ابو زيدأحمدطلعتسمر31104784الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65165.1حمدانأحمدبكرسميره31104786الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية75675.6ابو صفيهابراھيمجبرسميره31104787الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية91891.8شھابمحمد عبدالكريمخطابسوسن31104789الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5ابو عميرةمحمودخليلشروق31104790الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54054عيسىأحمدرجبشروق31104791الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1الشرافيمحمدروحيشروق31104792الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76476.4عزيزيوسفنمرشروق31104793الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55055زقوتابراھيمأحمدشرين31104794الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58758.7غباينالعبدنبيلشرين31104795الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56456.4الداعورخميسجابرشمس31104796الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية91491.4ابو حسينعبد الكريمعالءشيرين31104797الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55255.2ابو عودهخليلعونيشيماء31104798الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8نصارعبد القادرغازيشيماء31104799الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71071التتريخليلفؤادشيماء31104800الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56156.1عوضحسناكرمصابرين31104803الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7ابوسيفابراھيمتھانيصابرين31104804الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76076صباححسينزيادصابرين31104805الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84284.2جابرمحمدمحمد رياضصمود31104806الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية83783.7ظاھرحسنجميلضحى31104807الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57357.3عيسىأحمدسليمضحى31104808الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2شعبانصابرعبدهللاضحى31104809الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية50250.2خضرربيعامينعايده31104810الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66066الداعورعطيهتيسيرعبير31104813الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية92692.6مطرالعبدعمرعزة31104815الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية96996.9زملطذيبخليلغاده31104817الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5صبيحمحمدابراھيمغدير31104818الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59459.4شھابمحمدعبد الھاديفاتن31104820الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63763.7سويلمعليمحمدفاتن31104821الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية90790.7الخالديعادلوحيدفاتن31104822الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57157.1صالحعبد العزيزراتبفاطمه31104823الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية89189.1ظاھرعبد اللطيفصابرفاطمه31104824الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65365.3جنيدزكيفتحيفاطمه31104825الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71771.7التلينعيمسميرفداء31104827الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية75375.3ابو شرخمحمودسھيللميس31104829الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58458.4ابو راشدجبرمحمودليلى31104831الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7ابو عميرةمحمودأيمنلينا31104832الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71471.4ابو طبيخدنيالفتحيماجده31104833الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية86486.4الحلويوسفمحمدمجد31104834الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57257.2مقبلسعيدعادلمدلين31104835الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71971.9الحوعودةعبد الباسطمرام31104836الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية81181.1النجارفضلساميمرسيل31104837الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77377.3عودهعبد الغنيسعيدمريم31104839الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية95695.6التلوليمحموديحيىمريم31104841الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية69969.9عبد العزيزسعيدأحمدملك31104842الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72172.1ماضيمحمودباسلمنار31104843الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7الشرافيمحمودشريفمنار31104844الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53553.5حمدونهمحمدمحمدمنال31104847الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية70670.6عودهعبد السالمرفيقمنى31104848الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2حربعبد الرحمنفرجمنى31104849الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية87387.3شعلقمحمدعمادمھا31104851الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية94694.6حجازيمحمودربحيمي31104853الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63363.3عبد  النبيعليرفيقمي31104854الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية67167.1حميدحسنخليلميادة31104856الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77077عكاشهمحمودعبد الناصرميرفت31104857الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84584.5عطا هللايوسفمحمودميرفت31104858الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية91791.7حجازيمحمودربحيميساء31104859الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية93593.5ابو صفيهعامرسفيانميساء31104860الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية85785.7المجدالوييوسفمحمدميساء31104861الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية73973.9مسعودمحمديوسفنبيھه31104862الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية97497.4العجرميمحسنشوقينجاة31104863الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78178.1جودةعوضوائلنجاح31104864الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60860.8ابو شرخحامدعزاتنداء31104865الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54954.9عوضابراھيمخالدندى31104867الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72572.5الشرافيرزقزھيرندى31104868الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64464.4الحناويحسنمروانندى31104869الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62362.3لبداسماعيلخالدنرمين31104870الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63263.2صبابهسعيدعادلنھله31104876الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56856.8محسنربيعاشرفنور31104877الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55555.5الغرباويديابجمالنور31104879الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64764.7لبدسعيدعلينور31104881الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56756.7حويلهأحمدمازننور31104883الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية80480.4ماضيعبد الفتاححسننوره31104886الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65565.5ابو العيشخليلمعيننيفين31104887الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74074زيدانعبد ربهجمالھالة31104888الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية69169.1نوفلعبدهللارياضھبه31104891الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58658.6عصفورهحربمصطفىھبه31104895الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52052الدعالسهخالدوليدھبه31104896الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68868.8العرحسينيوسفھبه31104897الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6الدقسمحمدفتحيھدى31104898الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5ناصرأحمدماھرھدى31104899الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59259.2حجازيمحمودنافذھدى31104900الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5ابوسيفابراھيمھانيھدير31104901الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6تايهمحمدسعيدھديل31104902الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1حميدعبد الرحيمھاشمھديل31104903الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2ابو اليخنيأحمدابراھيمھناء31104904الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78078رزقعبد القادرأحمدھناء31104905الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74974.9عبد الرحمننمررسميھناء31104906الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84384.3الشناطبدويصالحھناء31104907الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68168.1البكريمحمدجاللھند31104909الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1شقورهمصطفىفايزھنيه31104910الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7بعلوشةعليمحمدوسام31104912الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8عبد  النبيعليحلميوفاء31104913الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57257.2ابو خطابسالمعودةوفاء31104915الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية87987.9المدھونمحي الدينمحمدوفاء31104916الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66566.5الدماغابراھيمخليلوالء31104917الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62762.7رزقعبد القادرمحمدوالء31104919الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية96496.4ابو زعيترسالمهمحمودوالء31104920الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية51151.1عز الدينيوسفاسعديسرى31104921الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65565.5ابو نصرسميرميسراالء31104922أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5سالمةعاشورعطاابتھاج31104923أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71571.5عبدهللاحسن الغندورتميماسراء31104924أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية57157.1ابو طبنجهمحمودسعيداسراء31104925أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62962.9خضيرجبريلمحسناسماء31104927أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5غانممصطفىباسماماني31104929أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54254.2االنقحديبأحمدامل31104930أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4االشقرحسنعماد الدينبسمه31104931أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية70470.4أبو خوصةكاملمحمدبسمه31104932أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية83083العطارمحمد حسينعليتغريد31104935أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61661.6ابو حلوبعبداسماعيلجوليا31104936أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66066العرعليانحمادجيھان31104937أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية55755.7أبو خوصةعودةهللارمضانخلود31104939أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59659.6ابو نصرعايشعمادخلود31104940أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56156.1معروفمصطفىفتحيرماح31104941أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3زايدمحمداسحاقرمان31104942أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية86986.9العطارأحمددرويشروان31104943أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2معروفأحمدعطاريم31104944أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60460.4المصريعبد الرحمنصابرزينب31104945أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77077ابو حليمةرزقسفيانساره31104946أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية82982.9ارميالتسليمانعبد العزيزسعاد31104947أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4خلةدرويشأحمدسالح31104948أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72372.3ابو حليمةسالمهسھيلسمر31104950أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65165.1غبننعمانرياضسھا31104952أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59259.2زايدمحمودأحمدشروق31104953أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية82682.6الرفاتيرسميسميرشروق31104954أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية86686.6الغرباويخليلعبد المنعمشروق31104955أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7معروفمحمدحسنشرين31104956أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية58358.3غديينعطامسعدشيماء31104957أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية79479.4الضابوسعبد اللطيفحمديصبا31104961أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6عبد الجواداسماعيلحافظصباح31104962أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية75275.2غبنفايقمحمد صابرصفاء31104963أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78678.6المدھونشحدهمحمودصمود31104964أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية89389.3ابو نصرخميسسميرعائشة31104965أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو درابيمحمدفتحيعبير31104966أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71271.2نصرهللابراھيممحمدعبير31104967أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60260.2محرممحمدنبيلعبير31104968أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية55755.7شرفياسينصبحيغديرا31104970أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية82582.5ابو نصرجودتساميفريدة31104973أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية87287.2زايدعليحسينفوزيه31104974أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71571.5السلطانجميلصالح الدينلينه31104977أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54354.3خضيرادريساكرممروه31104978أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62862.8زايدحسنمحمدمريم31104979أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية74974.9شاھيننمرسعيدمنى31104982أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية71571.5زايدحسنعوضميرفت31104983أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76676.6اللوحعطاجمالميساء31104984أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية62262.2غبنمحمد موسىحسنميساء31104985أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو عونمحمداعلياننداء31104986أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59159.1السلطانيوسفجميلنداء31104987أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية79979.9السلطانمحمدساميھديل31104990أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63863.8العطارعليرزقھناء31104991أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية84884.8الغندورالعبدحسنھنادي31104992أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية87887.8عبد الرحمنعقلعادلھيام31104995أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية79279.2ابو نحلعبد الكريممنيرھيلين31104996أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية86086طنبورهجميلرزقورده31104997أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50050أبو خوصةعوده هللايونسياسمين31104999أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63263.2اللحامأحمدجمالاالء31105000ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية78078االشوحمحمدأيمناسالم31105004ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76676.6ابراھيممحمدعباساسالم31105006ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66366.3نميالتسليمانسامياسماء31105009ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية66866.8الجماليحلميعامراسماء31105010ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية81381.3الحايكفايقناجياسماء31105011ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية79379.3السكنيخليلزكيايمان31105012ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56456.4لبدعبد الرازقاسماعيلبشرى31105013ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية76676.6صيامخالدوليدحال31105015ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية61761.7زيارهشعبان سعيدفوزيحنان31105017ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6رضوانمحمدمساعدحنين31105018ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية89089كريزمعبد الحميدزھيردينا31105021ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8العفيفيعبد الرحمنمحمودرانيا31105022ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية69669.6ابو شرخمحمودمحمدرنا31105023ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59659.6السحارمحمدھشامروان31105025ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54054السحاررمضانمحمدساره31105026ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية63663.6ابو ندىموسىمحمدسجود31105027ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية68468.4نصرربيعصالحسحر31105028ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6العشيحسنحمديسندرا31105029ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة



العلوم االنسانية64364.3أبو خوصةعطيهمحمدسھاد31105031ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية77677.6مطرمحمدنعيمشيماء31105032ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية56156.1المدھونمحمدابراھيمعال31105034ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية94294.2الصورانيابراھيممحمدعال31105035ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية87787.7النجاررباحفؤادلما31105037ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2ابو شنبمحمدخالدمريم31105040ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60060ابو نحلمحمودعبد الكريممنار31105041ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية65565.5العرعيرعونياسرمنار31105042ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية59259.2اليازجيمحمودرائدمنتھى31105043ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية72172.1تنيرهأحمداكرممنى31105044ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية64864.8لبدحسنمحمدناريمان31105046ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60860.8عجوربشيرسالمھبه31105048ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية60166.8رضوانمصلحايادھنادي31105049ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية90690.6العطارعبدهللارمضانھنادي31105050ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلوم االنسانية54954.9الحجارشاكرمرواناثار31105201دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية70670.6الكيالنيأحمدنشأتاسيا31105202دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56956.9ارويشدجابرسمحاناالء31105204دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية71971.9الزينابراھيمديابامنه31105209دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61661.6موسىمحمدعليامنه31105210دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58758.7ظاھرمحمدعبد الھاديايه31105215دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53553.5شننجودهكاظمابتسال31105217دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1عبد العزيزمحمدمصطفىابتسام31105219دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8العطعوطفرحمرواناريج31105223دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61261.2الكحلوتعبد القادرموفقاريج31105224دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6ابو القمصانعبدهللازياداسالم31105231دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية67267.2السحارعبدهللاعطاهللاسالم31105235دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55255.2علوانمصطفىمحمداسالم31105237دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1السحارعبد هللارفيقاسماء31105243دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية69069الواديهخلفزكريااسماء31105244دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58358.3ريحانمحمدمحمد جمعهاسماء31105248دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4ابوزينةمحمدمحموداسماء31105249دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54954.9المبحوحالمنسيعبد الحميدالھام31105252دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8االفرنجيأحمداسماعيلاماني31105254دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56356.3االشقرعبد الرحمنمحموداماني31105255دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية77977.9البطشمصباحأحمدامل31105257دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4ابو عونمحمدسعديامل31105258دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية63563.5شحادهمحمدسليمانامل31105260دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8موسىموسىفريدامل31105262دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية63163.1السحارابراھيميحيىانعام31105267دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية77377.3جابرفؤادوائلايسان31105269دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55055ابوطقيةعبد السالمجميلايمان31105273دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55255.2ابو نصرحسنسليمانايمان31105274دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية79379.3الكحلوتعبدهللازكرياايناس31105277دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية62962.9مطرمحمدعدنانبثينه31105279دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية87287.2البطشخليليحيىبراءة31105281دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية72272.2المصريربحيعادلتحرير31105286دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9اسماعيلعبدتيسيرتسنيم31105289دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية65665.6رجبيوسفنبيلتسنيم31105290دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية74374.3خضرأحمدرمضانتغريد31105292دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية86286.2ابو نحلمحمدعبد المنعمجولي31105296دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9صافيموسىجمالجيھان31105297دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59759.7ابو نصرخميسسميرحنان31105302دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية68768.7الزويديامينادھمحنين31105305دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية82482.4ابو النورعبد الرحمنناھضخديجه31105309دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية69869.8سليماناسماعيلايوبخولة31105313دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية71371.3شتاتأحمدعبد الھاديدعاء31105319دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية75475.4الغليظصالحالمعتزربا31105327دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية69669.6ابو عمشهعبد الفتاحاكرمرحاب31105328دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56056الكفارنهعبدعليرندا31105335دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3العثامنهمحمدجمالرواء31105336دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية66066السلطاناحمدمحمدروضه31105338دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية67467.4ابو عودهعبد العزيزعصامريھام31105346دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5الددحمحمدخالدساره31105350دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8ريحانابو جبهرجبساره31105351دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1الشنطيمحمدكمالساره31105352دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية68868.8عدوانزكيأيمنسماح31105359دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57257.2الكفارنهجادهللاحسينسماح31105360دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2عوضحسنصبحيسماح31105361دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59959.9ابو صفيهرجبمحرزسماح31105363دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56856.8حربمحمدابراھيمسمر31105365دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050صالحهمحمدحسنسميه31105371دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية83383.3ريحانمحمودخضرسميه31105372دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2زايدحسنيوسفسناء31105375دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية73073صالحهأحمدجمالسھا31105376دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59159.1الرنتيسيمصباححسينسھر31105380دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية74574.5المصريخليلسعيدسوزان31105383دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية75275.2عليسعيدعبدهللاسوزان31105384دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عيدفؤادمحمودشامه31105387دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية76276.2الطيبمصطفىمصدقشروق31105388دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9محيسنداودعبد الجوادشيماء31105393دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53853.8بناتعليخضرصابرين31105395دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية73073حمودهعيدرائدعائشة31105403دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61161.1ميمهحسنعبدهللاعبير31105408دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1سحويلمحمدنبيلعبير31105410دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية67367.3النجارعبد الكريمذيبعزيزة31105411دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية70670.6الكحلوتابراھيمعليعال31105412دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58358.3مقاطسميحبسامعلياء31105414دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية68068الخطيبابراھيممحمد جمعهغاده31105418دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية76376.3التومعاشوراكرمفاتن31105420دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7عيادعبد الحميدتحسينفاتن31105422دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4دكهقاسمعاطففاتن31105423دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8جودةسالمسميرفاطمه31105427دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية77877.8الغندورمحمد عليعبد الحيفاطمه31105428دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3ابو فولديبابراھيمفتحية31105432دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية70670.6ابو شكلحسنمحمدفداء31105436دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7شعبانمحمدمحمودفريدة31105439دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54054مطيريوسفاكرمكفاح31105443دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59459.4دار عزيزعطيهراتبكفاح31105444دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية73373.3المدھونمحمدمحمودكفاح31105445دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية66166.1الزينشريفناصركوثر31105447دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية75075الزمردخيلسعد الدينليلى31105449دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية74374.3حمدمحمدموسىلينه31105453دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59659.6النجارأحمدمصطفىمروه31105457دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61561.5التومعبدهللاعبد الكريممريم31105459دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية68068ابو سمرهيوسفعالءمريم31105460دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية74474.4شھابابراھيممحمدمريم31105464دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية68468.4السلطانذيبحكمتمنال31105470دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية65965.9الشخريتشاھينرفيقمنال31105471دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56756.7عودهمحمودعبد الحميدمنى31105476دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية66066عسليهأحمدعزميمنى31105477دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8الحناويعبد الكريمتيسيرميادة31105482دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4ابو عمشهصابرعثمانميادة31105483دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61861.8شعبانأحمدجمعهميساء31105486دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية68568.5الغليظأحمدصالحميساء31105487دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية85985.9ابو ندىموسىعليميساء31105489دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية69869.8خلةدرويشعبدناديه31105491دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59959.9االشقررجبيوسفنجله31105494دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61961.9عبد ربهربيعخليلنداء31105496دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58258.2دردونهدردونهمحمد صالحندى31105498دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية67067العجرميمحمودحسننرجس31105499دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية68768.7ابو جليلهيوسفعبدهللانسرين31105501دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية67367.3الھلولمصطفىمحمد جمعهنسرين31105503دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7العطلعبد الوھابموسىنسرين31105504دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57357.3العطارعلياكرمنعمه31105507دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية67767.7عابدعبد المعطيصالحنعمه31105509دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7احمدحسينمحمدنھى31105513دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2الكحلوتعبدفايزنوال31105516دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61361.3ابوسعدةسعوداكرمھالة31105521دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية62662.6عسليهداودنبيلھالة31105522دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية90390.3عودةرشيدادريسھبه31105523دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55955.9أحمدابراھيمفايزھدى31105527دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5قاسمھانيأيمنھديل31105529دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55755.7نعيمشعبانسميرھديل31105531دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية72972.9أبو وردةابراھيمعاطفھناء31105534دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية70070العجرميمحمودحسانھيام31105538دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية70270.2النجارمحموديوسفوسام31105542دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7حمودهمحمداسماعيلوفاء31105543دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1الزويديحسينايوبوفاء31105544دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية66866.8شاھينسعيدرمضانوفاء31105546دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية72672.6مھديعرفاتمحمدوفاء31105547دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55955.9الكحلوتاسماعيلرائدياسمين31105555دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3عدوانعبدهللاحمزهاسيا31105560دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2عبيدباللاسماعيلحنان31105561دراسة خاصةشمال غزة
العلمي71571.5ابو حميدهزكيبشيرابراھيم31132001بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي95295.2كلشعبدهللامعينابراھيم31132002بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي68368.3المصريفوزانجميلأحمد31132004بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي80480.4ابو ندىعبد المجيدعبد السالمأحمد31132005بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي65965.9حمودهعليرزقاسالم31132008بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي71471.4كفينهاسماعيلمھدياسماعيل31132009بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي68568.5ابو عيدةعليمحمدحسام31132013بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي82482.4ابو سمرهيوسفخميسحسين31132015بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي64264.2العباديأحمدعز الدينسعيد31132017بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة



العلمي71071الكريريشعباننعيمصالح31132018بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي72872.8عبد المنعمسعيدزيادطارق31132019بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي76276.2ابوزعنونةعبد المجيدمحمدعبد المجيد31132023بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي63663.6الكيالنيعبد ربهعالءعبد ربه31132024بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي94894.8بدريوسفصالحعماد31132025بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي65365.3سلمانعبد الكريممحمودفراس31132026بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي70470.4حمودهمحمدجھادمحمد31132028بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي60660.6ابو حالوبعبد اللطيفحبيبمحمد31132029بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي69969.9البسيونيخالدشوقيمحمد31132031بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي63463.4المصريفريحصالحمحمد31132032بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي95995.9نصارأحمدفرج هللامحمد31132033بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي54154.1مسعودمحمدجبرمحمود31132034بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي70670.6الھنديمصباحعليمحمود31132035بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي71771.7مسمحأحمدكمالمنذر31132037بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي58358.3الدحنونموسىسعيدموسى31132038بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي75375.3رمضانحسينمحمودوليد31132039بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي57657.6الحناوييوسفوائليوسف31132042بيت الھيا الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي67867.8قاسممحمدابراھيمأحمد31132043ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي76176.1ابوھربيديوسفسميحأحمد31132044ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي55755.7ضيف هللامحمدمھدياياد31132046ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي70370.3الزعانينموسىابراھيماياس31132047ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي81081قاسممحمدجميلبھاء31132049ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي65565.5شباتمحمدجبرتامر31132050ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي66866.8عوضعطيهمحمدجھاد31132051ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي71571.5شباتأحمدرفيقحسن31132052ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي72672.6المصريرباحمحمدحلمي31132053ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي70570.5نشوانعمرفتحيخالد31132054ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي76676.6ابو عمشهعيدمعينزكريا31132055ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي72672.6ابو عودهأحمدوجديصائب31132056ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي59659.6الكفارنهيوسففخريصھيب31132059ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي75875.8حمدرشادغازيعاصم31132060ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي71871.8سعداتعبدهللافريدعبدهللا31132062ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي68968.9اسماعيلعليجميلعالء31132065ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي70270.2العماويسالمزيناتيغسان31132067ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي62762.7ابو عمشهكاملرفيقكامل31132068ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي84884.8الشنباريجمعهخالدمالك31132069ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي76176.1ابوھربيدسعيدأحمدمحمد31132071ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي85385.3حمدابراھيماشرفمحمد31132072ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة



العلمي63163.1ناصرعليجميلمحمد31132073ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي68968.9الكفارنهعز الدينسھيلمحمد31132074ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي91991.9نعيمابراھيمكمالمحمد31132075ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي82982.9سحويلمحمدماھرمحمد31132076ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي71571.5قاسممحمودمدحتمحمد31132077ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي66966.9شباتحسينمروانمحمد31132078ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي86386.3عاشورعبدمفيدمحمد31132080ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي66066الكفارنهمصطفىجمالمحمود31132082ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي93093المصريمحمودحامدمحمود31132083ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي63463.4فياضحسنمحمدمحمود31132085ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي62462.4الزعانينموسىاسماعيلمصطفى31132086ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي66766.7ابوھربيديوسفعبد الحميدمصعب31132088ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي66566.5حمديوسفحساممقداد31132090ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي71571.5العفيفيحسنأحمدمھند31132091ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي58158.1البسيونيمحمدحبيبمھند31132092ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي80580.5العماويكاملوائلوديع31132094ھايل عبد الحميد الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي67867.8شاليلمحمدعبد القادرابراھيم31132096أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي75575.5فياضيوسفابراھيمأحمد31132097أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي79479.4البرعيأحمداحسانأحمد31132098أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي70270.2الزعانينيوسفحسنأحمد31132099أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي87387.3ابو عبيدمحمدحمديأحمد31132100أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي81381.3الغولهاسعدشعبانأحمد31132101أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي73173.1ابوعيطةرجبصفوانأحمد31132103أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي89489.4اقصيعهأحمدعبد الوھابأحمد31132104أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي68068النجارحسنعبد الفتاحادھم31132106أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي93693.6المدھونمحمدعبد الرحيمالطاھر31132107أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي83183.1مرجاناسماعيلفايزامجد31132108أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي99199.1صالحابراھيمسھيلايھاب31132109أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي81881.8غباينيوسفمازنباسل31132110أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي83383.3ابو صفيهعامرمحمدبيان31132112أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي57557.5عليعبد الرحيماسامهتامر31132113أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي74474.4الشبراويمحمودعادلحسام31132115أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي95995.9تايهحسنسعيدحسن31132116أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي82682.6بعلوشةحسنياسينحسن31132117أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي94294.2فارسحسينمحمدحمزه31132118أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي77077ابو سمرهعبد القادراسامهخالد31132119أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي73673.6زيدزكيأحمدخضر31132120أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي70170.1مغاريمحمدجميلرائد31132121أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة



العلمي90690.6ابو شباببركهعبدهللارامي31132122أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي76376.3الحلومحمدعبد الحيسامي31132123أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي87587.5الحوشحدهمحمدشحده31132124أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي91791.7الكردفوزيسعيدشريف31132125أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي86786.7ابو عميرةسميحمحمدطارق31132126أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي69269.2ابوسالممحمدمحمد سعد الدينعادل31132127أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي90890.8عكاشهعبد الرؤوفبشيرعاھد31132128أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي75475.4ابو امونهحامدأيمنعبد الرحمن31132129أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي76376.3ابو مھاديعبد الكريممحمدعبد الكريم31132130أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي97097النيربيونسعليعبد هللا31132131أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي75475.4لبدتوفيقمحمودعبد هللا31132132أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي59059مسعودعبد المعطيعبدهللاعبد المعطي31132133أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي98098ابو الجديانشعبانأحمدعبدهللا31132134أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي92192.1شاھينحسنوائلعز الدين31132136أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي77777.7ابو عمشهعيدمحمدعمر31132137أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي67967.9المدھونعبد الفتاحسھيلفارس31132139أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي69669.6الحلبيمحمدخليللؤي31132142أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي68768.7حمدانحسنابراھيممحمد31132143أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي79279.2ظاھرمحمدأحمدمحمد31132144أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي77777.7ابو قايدهمحمودأحمدمحمد31132145أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي62762.7صالحمحمودأيمنمحمد31132146أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي78478.4المدھونمحمدباسممحمد31132147أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي93793.7مطراسماعيلجوادمحمد31132148أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي90190.1العثامنهابراھيمخضرمحمد31132149أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي95195.1االشقرأحمدخليلمحمد31132150أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي91491.4التتريمحمدزكريامحمد31132151أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي86786.7حالوهعبد الفتاحزھيرمحمد31132152أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي71671.6ظاھرعبد اللطيفزھيرمحمد31132153أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي95995.9الحلومحمدعبد الحليممحمد31132154أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي60660.6العسكريمحمودعبد الناصرمحمد31132155أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي68568.5الشيخ سالمهفؤادفايزمحمد31132156أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي66066ابو الجديانشعبانحسنمروان31132158أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي94794.7الدباغمحمدأحمدمصطفى31132159أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي85285.2جودهمصطفىعصاممصطفى31132160أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي90890.8غباينيوسفمروانمھند31132161أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي61761.7زقوتمحمدعرفاتنضال31132162أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي70470.4المقيدجبريلفايزنضال31132163أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي59859.8ناصرأحمدصبحيھشام31132164أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة



العلمي85685.6العيلهجمعهھشاموائل31132165أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي68768.7ابو ركبهجودهأحمدياسر31132166أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي89389.3ابو ندىرضوانكماليوسف31132167أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي59859.8الغولعبد الرحمنمحموديوسف31132168أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي80680.6ابو جلھوماديبتيسيريونس31132169أحمد الشقيري الثانويةشمال غزة
العلمي68468.4علوانعبدهللاسليمانابراھيم31132170أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي94194.1لبدمحمدعبد الرؤوفابراھيم31132171أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي63363.3عبد الرحمنابراھيمعزابراھيم31132172أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي84784.7عبد النبيمحمدفتحيابراھيم31132173أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي74274.2ابو اللياليمحمدجمالأحمد31132175أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي95495.4الحاج احمدمحمودجھادأحمد31132176أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي73673.6ابو نوفلأحمدراتبأحمد31132177أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي83783.7محسنعبدهللاماھرأحمد31132178أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي89089عابدعطانبيلأحمد31132180أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي91491.4حمادعبد الرحمنمحمدادم31132181أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي86386.3دربيهعبد الھاديمجدياسامه31132182أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي84984.9السيدصبحسميرامجد31132183أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي88188.1الزينعليمصطفىانور31132184أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي83683.6شقورهجميلفتحيبالل31132187أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي77577.5جلھومجلھومحلميجميل31132188أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي90490.4ابو جلھومعقلتوفيقجھاد31132189أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي74974.9العطارعبد هللاحيدرجھاد31132190أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي93893.8روميهعبد الفتاحسعودحازم31132191أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي71871.8عابدمحمدأحمدحسام الدين31132192أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي86986.9ابو عونابراھيمفوزيحسن31132193أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي71571.5مھديسليمفخريحسين31132194أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي61861.8ابو مھاديعبدهللاعبد الفتاحخالد31132195أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي57757.7ابو ندىحسنكمالخضر31132196أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي89589.5ابو امنهمحمدعبد العزيزعبد الرحمن31132199أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي75175.1شاھينعبدعيسىعبد الرحمن31132200أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي79979.9ابو شملهعبد هللاوليدعبد الرحيم31132202أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي77677.6بركاتمحمدأحمدعبدهللا31132204أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي76676.6العطارعدنانعنانعدنان31132205أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي68568.5ابو مھاديعبدهللاعبد الرازقعماد31132207أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي74174.1الكحلوتعطاخالدعمار31132208أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي75475.4منصورمحمدابراھيمعمر31132209أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي71171.1ابو قمرفارسشاكرفؤاد31132210أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي79979.9العلولياسينابراھيمفارس31132211أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة



العلمي80180.1ابو صقريوسفخليلكرم31132212أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي72672.6اللوقهمحمدابراھيممحمد31132213أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي78078القصاصابراھيمانيسمحمد31132214أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي74274.2حوسومحمدجھادمحمد31132215أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي94194.1الغرباويابراھيمدرويشمحمد31132216أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي92692.6ابو نوفلأحمدعدنانمحمد31132217أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي75475.4المجبرأحمدفؤادمحمد31132218أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي86286.2عاشورياسينفايزمحمد31132219أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي79379.3حمدونهسعيدمشعلمحمد31132221أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي83383.3حمدونهابراھيمنافذمحمد31132222أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي90190.1ابو حسنهأحمدجاللمحمود31132223أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي75375.3الكترييوسفمازنمسعد31132225أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي94894.8الشافعياحمد فؤادأيمننضال31132228أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي67067جبرأحمدغسانھمام31132229أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي67767.7رجبعبد الكريمفريدوجدي31132230أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي70870.8ربيعحسنعبد الرحمنوسام31132231أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي73473.4ريحانمحمدأحمدوسيم31132232أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي70170.1العطارمحمودفارسياسر31132233أبوعبيدة بن الجراح الثانوية " أ " للبنينشمال غزة
العلمي59859.8دردونهجميلبسامابراھيم31132234عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي90390.3الجملشعبانعبد العزيزابراھيم31132235عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي63363.3ريحاناحمداشرفاحمد31132237عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي67167.1دبوعيدباسمأحمد31132238عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي66166.1ابووردةعبدخالدأحمد31132239عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي82182.1ابو زنادهحسنساميأحمد31132242عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي84384.3مقاطعبد الرحمنشعيبأحمد31132243عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي71871.8الشناطمحمد ربيععبد الناصرأحمد31132244عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي59759.7شھابابراھيممحمدأحمد31132246عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي74174.1ابو الحسنىعز الدينمحمدأحمد31132247عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي65365.3علوانمصطفىنافذأحمد31132248عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي77277.2ابووردةمصطفىياسرأحمد31132249عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي74474.4البطشربيعجمالاسامه31132250عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي81881.8سرداحمحمودسميرامجد31132252عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي74774.7شعبانمحمدسميرانس31132253عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي66366.3الھلولعيدمصطفىايھاب31132254عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي95795.7الددامحمدمنذرجالل31132257عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي71471.4قرقزفؤادتحسينحسان31132258عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي82982.9شھابربيعزيادخالد31132259عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي65365.3الندرمحمدزكرياخليل31132261عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة



العلمي80080غنيمخيرماجدخير31132262عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي96896.8الھلولرمضانصابررامز31132264عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي79179.1صباحمحمدمحمودزكريا31132265عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي66566.5منصورمحمدحسينساھر31132267عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي88588.5القانوععطيهمصلحسفيان31132268عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي93793.7ابو وردةصالحعمرصالح31132269عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي84184.1الشناطمحمدعبدهللاطارق31132270عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي86886.8ابووردةمصباحأحمدطالب31132271عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي76476.4شھابأحمدعبد الرحمنعارف31132272عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي92592.5السحارعبد هللارفيقعبد الرحمن31132273عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي86086الحاج عليعليصالحعبدهللا31132276عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي82582.5عسليهمحمدعامرعدي31132277عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي78878.8زايدعليمحمدعالء31132280عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي89789.7شننمحمودمحمدعالءالدين31132281عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي71971.9منصورعطيهأيمنعلي31132282عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي72272.2العسليمحمد فرجديبعلي31132283عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي79979.9ريحانالياسجمالعمر31132284عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي74074خليلفارساكرمفارس31132285عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي70270.2طالبداودتحسينلؤي31132289عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي73573.5الحورانيعليخميسمؤمن31132290عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي87087السلطانالعبدأحمدمحمد31132291عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي84184.1العلياسماعيلديابمحمد31132294عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي57457.4البطشأحمدعبد الحميدمحمد31132296عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي91791.7حمودهمحمدعبد المعطيمحمد31132297عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي91691.6خلةعبد الخالقمحمودمحمد31132298عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي59259.2زايدمحمدمحمودمحمد31132299عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي59059الزينعبد العالمصطفىمحمد31132300عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي63763.7خلهھاشممصطفىمحمد31132301عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي58758.7الحناويمحمدودادمحمد31132303عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي94794.7الھلولابراھيمأحمدمحمود31132305عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي60960.9األدھممحمودسعديمحمود31132306عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي73273.2التومعاشورفريدمحمود31132307عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي64264.2العسليمحموديوسفمحمود31132308عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي79679.6حمودهأحمدروحيمدحت31132309عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي55355.3خضرعليفخريمروان31132310عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي93293.2السلطانمصباحابراھيممصباح31132312عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي76776.7عسليهداوودمحمدمھند31132315عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي74774.7مباركحسنأحمدوسيم31132319عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزة



العلمي75375.3جبرسالممحمدابراھيم31132322عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي86886.8ابوزعنونةعبد المجيدحامدأحمد31132323عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي81981.9الحالقعطاسميرأحمد31132324عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي81281.2فرحاتسليممحمدأحمد31132326عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي73873.8العاموديمحمدرسمياسالم31132327عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي85785.7غبنمحمدكاملحمزه31132328عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي79979.9فرحاتعبد اللطيفأحمدزكريا31132329عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي85285.2عبد الجوادعيدأيمنسامح31132330عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي65865.8سرورسعيدحسنسعيد31132331عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي83283.2ابو الطرابيشأحمدحامدعبد الرحمن31132332عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي83583.5الحلومحمداديبعبدهللا31132333عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي78278.2معروفمحمدصالحعدي31132334عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي80580.5ابوعوكلمحمدعمادعالءالدين31132335عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي91891.8ابو غلوهيوسفنعيمفريد31132336عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي96896.8االنقحصالحخضرلطفي31132337عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي88688.6صافيحسنسليممحمد31132340عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي70570.5جرادابراھيمغسانمحمد31132341عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي63163.1ابو العيشمحمدمروانمحمد31132342عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي89389.3ابو ركبهجادهللانھادمحمد31132343عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي84784.7يحيىعبد الفتاحأحمدمحمود31132345عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي83183.1كلوبمحمودرامزمحمود31132346عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي71271.2عبدهللامحي الدينأحمدمحي الدين31132348عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي66866.8مرادأحمداشرفمريد31132349عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي65065النجارحسينحساممعاذ31132350عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي57457.4مقداداسماعيلوليدنبيل31132352عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي77377.3قرموطموسىروحيھيثم31132353عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي70070موسىحسنيوسفوجدي31132355عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي92892.8يونسأحمدسعدييحيى31132356عوني الحرتاني الثانوية للبنينشمال غزة
العلمي75275.2جابرمحمدوليدخالد31132502دراسة خاصةشمال غزة
العلمي76076ابو الجبينعبد الرحمنسعيدعبد الرحمن31132505دراسة خاصةشمال غزة
العلمي55455.4الحسومييوسفھانيمؤيد31132507دراسة خاصةشمال غزة
العلمي65465.4زملطعبد السالمخالدمعاذ31132513دراسة خاصةشمال غزة
العلمي93293.2الشاويشعصاماكرماالء31133001بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي79279.2المصريمحمودعيداالء31133002بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي88788.7قاسماحمدزكريااسراء31133003بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي89689.6نصارمحمدعلياسراء31133004بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي58458.4المصريعبدالرازقصابراسماء31133005بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي82682.6طوالنعبد الحافظيوسفالھام31133006بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة



العلمي89289.2الكفارنهأحمدمحمد نازكانسام31133007بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي69269.2الزعانينحسننضالانغام31133008بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي92992.9البياريمحمدحسينانوار31133009بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي80680.6الشاويشموسىجھادايمان31133010بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي67467.4ابو ستهمحمدعمادايمان31133011بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي81781.7اسماعيلأحمدجميلبتول31133012بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي80680.6سعادهابراھيمساميتسنيم31133013بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي89889.8المصريعبدهللاباسمحنين31133014بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي81681.6البسيونيأحمدجمالحنين31133015بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي69269.2حمدمحمودجمالدعاء31133016بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي83583.5العثمانييونسعمردينا31133017بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي72372.3قاسميوسفابو العزرنا31133018بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي71971.9العثمانيمحمدنھيلرندة31133019بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي80280.2جبرحسينتيسيررھام31133020بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي58458.4شحادةمحمدماھرروان31133021بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي74174.1الزعانينأحمدناصرروال31133022بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي87987.9قاسميوسفابو العزريم31133023بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي92392.3العثمانيمحمدنبيلريھام31133024بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي90290.2حمدجميلابراھيمسماح31133025بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي82882.8البعرمضانعبد الحكيمسناء31133028بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي75175.1ناصرعلينعيمسناء31133029بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي59459.4الكفارنهديبمعينسھا31133030بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي87387.3نعيمديابرزقسھاد31133031بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي80880.8المصريمحمدجمالسوزان31133032بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي84784.7حمدخليلعبد الحكيمسوزان31133033بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي78678.6الشنباريمحمودرأفتشروق31133034بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي85785.7البعرمضانعبد الحكيمصفاء31133036بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي80980.9المصريمحمودفرجصفد31133037بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي60060الشمباريعليرمضانصمود31133038بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي61961.9حمدصبريعليعبير31133039بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي90290.2خرواتيوسفجمالعفاف31133040بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي95595.5عدوانابراھيميوسفغدير31133042بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي67867.8نعيممحمودمحمدفاتنه31133043بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي82382.3شباتمحمدجميلفاطمه31133044بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي81981.9عليھانيعوضفاطمه31133045بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي92592.5ابو عودهمحمدأسامةلميس31133046بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي78478.4ابو عودهمحمدمجديمروه31133047بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي78678.6عوضيوسفموسىمنى31133048بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة



العلمي85485.4البعرمضانجميلمھا31133049بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي70870.8نشوانعمرعبد الرحمنمھا31133050بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي70770.7الكفارنهسالمهحكمتمي31133051بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي87387.3حويحيأحمدمروانناريمان31133052بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي85985.9حمدمصطفىعبد العزيزنھال31133054بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي81781.7ناصرحسنمصباحھبه31133055بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي80980.9الزعانينأحمدھانيھديل31133056بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي74474.4حمدمحمودرائدھنادي31133057بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي85685.6الزعانينحسينيوسفوجدان31133058بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي66666.6حمدمحمدحسينورده31133059بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي69969.9البساينهعزاتعبدهللاوعد31133060بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي94194.1الزعانينأحمدعبد الغفاروفاء31133061بيت حانون الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي85085شاھينحسينابراھيماالء31133063تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي78878.8ابوندىعليأحمداالء31133064تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي78678.6عابدعبد المعطيزاھراالء31133065تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي62162.1غاليهحسينخليلابتسام31133067تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي83783.7الشافعيمحمدسعيداسراء31133068تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي64664.6الدرينيفھميعبدهللاسراء31133069تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي79879.8سالمسالمعلياسراء31133070تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي68368.3سالم ديبعاشورعصاماسماء31133071تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي81181.1الوحيديعبد المجيدمجدياسماء31133072تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي78078ابو الجديانحسنعلياشواق31133073تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي78178.1الكيالنيديبجميلالفت31133075تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي65065ابو عونسعيدعصامبيان31133077تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي87487.4ناصرأحمدناصرجفراء31133081تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي71071غبنابراھيمسعيدحليمه31133083تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي85785.7شقورهيوسفحاتمحنين31133084تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي78478.4غباينمحمدعمادحنين31133085تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي94894.8الحاجمحمودرائدخلود31133086تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي85685.6احمدمصطفىمحمدخلود31133087تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي73373.3بطاحسعيدعادلرجاء31133089تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي82982.9ابودانمحمدأحمدرغده31133090تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي69669.6ابو جريمحمدخالدرنا31133091تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي76076ابوسيفمحمدنعيمرنا31133092تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي77877.8البحريمحمدبھجترھام31133093تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي92992.9األستاذعبد القادريحيىرواء31133095تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي88088السحارأحمدياسرروبا31133096تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي72972.9التيتيحسنساميريم31133097تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة



العلمي82582.5غبونعاصيمحمدريم31133098تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي97497.4الدعبلهحسنجھادريما31133099تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي83483.4رضوانھديبخالدسمر31133102تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي80580.5زقوتمصطفىمحمدسميره31133104تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي73773.7دواسيوسفعبدهللاسنابل31133105تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي94494.4الكحلوتمحمدتيسيرسھا31133106تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي83383.3شرفمحمدمحمدسھا31133107تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي58658.6حمودهعمرجبرشرين31133108تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي79879.8طهمحمدفتحيشرين31133109تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي91191.1قاسممحمودعبد المنعمضحى31133111تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي60460.4مسعودمحمدسليمانعايشة31133112تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي63763.7ابو جرادسالمعليعايشة31133113تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي87787.7حمودهمحمدحسينغالية31133114تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي95195.1صبيحيونسأحمدغدير31133115تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي84084الوالىحسينحسنغدير31133116تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي68968.9البراويكمالناصرغدير31133117تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي93293.2الخالديحسنكايدفاتن31133118تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي71671.6ابو ليلهرزقاكرمفاطمه31133119تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي86286.2لبدمحمدعبد الكريمفاطمه31133120تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي64164.1الكيالنيمحمدابراھيملما31133121تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي73773.7فودةابراھيمحامدمرام31133122تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي73173.1اللوحعطازاھرمرام31133123تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي88788.7معروفمحمدمنيرمروه31133124تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي90890.8عودهلطفيعرفاتمنار31133126تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي70770.7ابو ندىعبد الھاديناھضمنار31133127تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي68068فرج هللافرج هللاعمرمنيره31133128تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي63863.8عزيزمحمودسعيدميسون31133130تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي90690.6الداعورمحمدسعيدنبويه31133131تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي80180.1صبيحعادلمحمودنداء31133132تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي65465.4دواسيوسفعبد الكريمنور31133134تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي77177.1ابو حشيشعيدجمعانوداد31133135تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي86586.5حمدونهمحمدمعينوالء31133136تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي84284.2السلطانخالدمحمودياسمين31133137تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي82582.5عليانمحمدموسىياسمين31133138تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي94994.9جحلشصبحيھشاماالء31133139فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي79879.8خضريوسفعالمامنه31133140فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي71271.2الزينمحمدنعيمايه31133141فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي86386.3نصرمحمداشرفاسراء31133143فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة



العلمي84684.6الزينديبأسامةاسماء31133144فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي75975.9ابو وردهمحمدعبد الكريماماني31133145فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي75975.9علوشمحمدنجيباماني31133146فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي81081حمودهمحمدطلعتامل31133147فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي75975.9حمودهمحمودنعيمامل31133148فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي71171.1الزينديبابراھيمايمان31133149فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي76876.8بدرهمحمدحمودهايمان31133150فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي77977.9عوكلعطاعبد الكريمايمان31133151فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي67967.9الزينحسنالزينايناس31133152فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي62162.1دكهحسينخضرايناس31133153فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي70270.2عبد ربهعزاتسعديبثينه31133154فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي79579.5جنيددرويشحمزهبشرى31133155فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي70770.7دردونهجمعهجمالبيسان31133156فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي84084حسينمصباحأحمدحليمه31133157فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي80680.6دبوھاشمعامرخولة31133158فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي76276.2المصريعباسعامردعاء31133159فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي85185.1النجارذيبمحمددعاء31133160فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي79579.5الشنطيوجيهحسندينا31133162فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي74374.3الصادقساميمحمدرشا31133165فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي88888.8خلةأحمدعايشرواء31133166فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي85985.9عسليهابراھيمفريدروان31133167فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي75075النجارمحمدعبدهللاريم31133168فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي86186.1حمودهالعبدمحيزينب31133169فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي88388.3منصورعطيهھشامسحر31133170فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي94194.1طروشمحمودعليسعاد31133171فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي81881.8معروفمحمدتيسيرسماح31133172فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي73173.1خضرعليعادلعائشة31133175فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي64964.9ابو وردةمحمداسامهغدير31133176فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي84184.1ابووردةمحمدجمالغدير31133177فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي93593.5الناعوقرمضانسعيدفاطمه31133178فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي74074النجاريوسفسميرليلى31133179فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي65265.2الددامحمدحمادهمرام31133180فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي84484.4عبدهللاأحمدالفيمرفت31133181فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي89589.5عوضمحمدطاللمروه31133182فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي89089التومفرجمحمدمروه31133183فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي91291.2الجملالشافعيموسىمروه31133184فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي79579.5البطشمحمدصالحمريم31133185فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي85685.6العجوريحسينابراھيممنال31133186فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة



العلمي96296.2ابووردةفكريمحمودمي31133187فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي78578.5دردونهحمودهجمالنداء31133188فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي98098ابو وردةسعديھيادنھال31133189فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي83483.4بالطهبكرحاتمنھله31133190فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي73573.5الزينحسنأشرفنوال31133191فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي73073الطيبمصطفىماھرنوال31133192فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي62562.5دحالنحسينعفيفنور31133193فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي69969.9القرعاويمحمودعيسىوصال31133195فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي79479.4علي حسينحسينعبد الحكيموفاء31133196فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي78578.5ابو زايدأحمدجميلياسمين31133197فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي82382.3دبوعيدباسميسرى31133198فيصل بن فھد الثانويةشمال غزة
العلمي83883.8الحرثانيعلياكرماالء31133199شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي90490.4نصارعبد القادرخالداالء31133201شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي67467.4عايشحسنمجدياالء31133203شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي72572.5الشرافياسماعيلمحمداالء31133204شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي97197.1ابو غبنامينمحمداالء31133205شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي76276.2الھباششحادةمحموداالء31133206شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي98398.3ابو حماممحمودمحموداالء31133207شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي85085مطرمحمديوسفاالء31133208شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي94594.5النجارمحموديوسفاالء31133209شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي89989.9مھاديعليعبد القادرامنه31133210شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي94594.5مطرمحمدعدنانامنه31133211شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي85385.3القطنانيسميرحمديايات31133212شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي60460.4سالمةعبدهللاعطاايات31133213شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي87287.2طافشمحمودمحمدايات31133214شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي95595.5شھابابراھيممحمودايات31133215شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي79379.3ابووردةعبدمحمدايه31133216شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي98098مصطفىحسننعيمايه31133217شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي91891.8العجوريحسينجھادابتھال31133218شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي92992.9ابو صالحمحمدمحمودأحالم31133220شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي74874.8التترياسماعيلنعيمأحالم31133221شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي86686.6عكاشهحسنخضراروى31133222شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي92892.8النجارأحمدزكياريج31133223شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي92692.6فرھودهسعيدحسيناسراء31133225شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي93593.5محمدمحمدخميساسراء31133226شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي90390.3العدسيسليمانسميراسراء31133227شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي74874.8ابو شكيانعبدهللاعبد القادراسراء31133228شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي90590.5ابو حميدهزكيمحمد صالحاسراء31133230شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلمي63463.4شلحهمحمدأحمداسالم31133232شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي63263.2نجمخليلجھاداسالم31133233شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي82682.6ابو العيشمحمدشھاب الديناسالم31133234شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي91391.3ابو مطرمصطفىفؤاداسالم31133235شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي93693.6احمدابراھيموائلاسالم31133237شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي74674.6المبحوحعبد العاطيأحمداسماء31133238شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي75675.6حمودهخميساسعداسماء31133240شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي85785.7المجدالوييوسفجمالاسماء31133242شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي92992.9ابو حسينعبدالكريممحمداسماء31133243شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي70970.9سليمانشحادةفتحيالشيماء31133244شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي85185.1حجازيمحمدأحمداماني31133245شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي83483.4السليمحمدعدناناماني31133246شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي81881.8صبحمحمدمحمداماني31133247شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي98498.4شاھينمحمد أحمدأحمدامل31133248شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي75775.7علي حسينابراھيمعبد الفتاحامل31133249شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي94794.7شاليلسعيدفضلامل31133250شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي62862.8عوض  هللايوسفطلعتانتماء31133251شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي84984.9ابو قمرفارسدنيالانزھار31133252شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي85985.9عبد العالسلمانخليلانوار31133253شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي88888.8الغندورعبد الوھابأحمدايمان31133254شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي96996.9مطرالعبدفايزايمان31133255شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي67467.4شعبانرمضانكمالايمان31133256شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي96496.4الشريفأحمدمحمدايمان31133257شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي81381.3ابو القمصانعبد الرحمنمروانايمان31133258شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي78578.5صالحمحمدياسرايمان31133259شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي76276.2بشيرمصطفىجوادايناس31133260شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي78578.5عليمحمداسعدبسمه31133261شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي83583.5المقيدجبريلفؤادبنان31133262شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي86586.5جابرمحمدوليدبيان31133263شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي64964.9األعرجعبدهللاكرمبيسان31133264شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي63463.4حمادعبد المنعمسھيلبيسان31133265شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي78978.9ضاھرحسينمحمودبيسان31133266شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي80980.9العطاونهيوسفمنيربيسان31133267شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي89089الحومحمدھانيتسنيم31133268شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي96896.8محسنعطاعليتمام31133269شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي87287.2صالحهخليلعريقحنان31133270شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي97397.3الكرديشعبانمرادحنان31133271شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي78278.2عزامفارسرياضحنين31133272شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلمي96196.1ابو صفيهعامرسفيانحنين31133273شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي73273.2السويطيمصطفىمحمودخلود31133276شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي81481.4ابو عيطهحسنأحمددعاء31133277شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي90290.2غنيممحمدجمالدعاء31133278شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي92092رضوانمحمدمرواندعاء31133280شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي75675.6ابو جلھومعلينايفدعاء31133281شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي78078سليمانشحادةعبدهللادينا31133282شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي92292.2رضوانمحمدعدنانربا31133284شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي83683.6عبد الجوادعوضفضلرنا31133285شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي66666.6ابو العطاعبد الوھابمصطفىرنين31133287شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي78978.9تايهعطيهمحمدرھام31133288شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي87687.6صباحكاملأيمنرواء31133289شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي79479.4الخالديعادلجمالرواء31133290شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي59259.2العاموديأحمدعايشروان31133292شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي92492.4الكحلوتشحدهحمديريم31133293شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي91991.9الموسهأحمدابراھيمريھام31133294شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي81481.4ابو ديهأحمدكمالريھام31133295شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي67267.2الكتريعثمانمجديزھور31133298شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي76676.6عابدعابدعبد المعطيزينب31133299شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي81881.8العسكريخليلمعروفساره31133300شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي98698.6الكحلوتعليحسنسحر31133301شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي61861.8البرقونيانيسابراھيمسماح31133302شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي83483.4حسينرباحجمالسماح31133303شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي73073عودهحسينحسنسماح31133304شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي92392.3الحناويحسنماھرسماح31133305شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي97997.9ابو زايدهعثمانمھديسماح31133306شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي69169.1ابو شاويشعبد السالمأحمدسمر31133307شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي95695.6ابو عيدةمحمدحربسمر31133308شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي70570.5شاليلابراھيمسميحسميحه31133309شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي64164.1ظاھرمحمداكرمسناء31133310شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي75475.4االشقرعبد القادرمعينسندس31133311شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي64964.9المقادمهصبيحسھيلسھا31133312شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي96096النجارشحدهمحمدسھاد31133313شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي65265.2غبونعاصيماھرشاديه31133314شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي69169.1العجرميأحمدجاسرشروق31133315شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي86886.8وادىنمرمحمدشرين31133316شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي90890.8عابدمحمودرفيقشيماء31133318شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي73873.8ابو شاربينمحمدعليشيماء31133319شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلمي80980.9الوحيديفاعوروحيدشيماء31133320شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي76776.7الھنديديبفايزصابرين31133322شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي92192.1العربيدجمالخالدصفاء31133323شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي93193.1عبد  النبيعبد اللطيفرمضانصفاء31133324شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي79579.5عودهيوسفمحمودعائشة31133326شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي87387.3ابو قمرعبدهللابراھيمعبير31133327شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي63363.3ابومنصورحسينزكيعبير31133328شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي76976.9مطرعليسالمعبير31133329شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي90990.9وادينمرعبد المنعمعبير31133330شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي74774.7ابو شنارعطامحمدعبير31133331شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي75575.5عبدهللاخالدمحمودعبير31133332شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي92492.4الكردفوزيمصطفىعزة31133333شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي79479.4سرحانعليسميرعال31133334شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي85985.9عبدهللامحمودعائدغفران31133335شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي75175.1المدھونمحمدجھادفاتن31133336شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي64364.3سرحانعلياسامهفاطمه31133337شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي84584.5ابو عودهمحمودرفيقفاطمه31133338شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي89989.9النجارحسينمحمدفاطمه31133340شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي79779.7مصطفىخليلمصطفىفاطمه31133341شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي80080الدبوررجبنمرفاطمه31133342شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي81181.1لبدمحمودحسنفداء31133343شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي66866.8عفانةحسينمعينفله31133344شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي81381.3العجرميعبد النبياكرملبنا31133345شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي86386.3العجرميسالمهجماللبنى31133346شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي89089الحومحمدفايدليلى31133347شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي78178.1ابو شرخعبد اللطيفايادلينا31133348شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي63063سلمانمحمدسميرماريا31133349شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي88288.2العزازيأحمدمحمودمجدولين31133351شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي76476.4ابو سمرهاسماعيلحساممرام31133352شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي80380.3النجارمحموديوسفمرام31133353شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي69569.5ابو ركبهأحمدمحمدمروه31133354شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي62462.4عفانةأحمدمحمدمروه31133355شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي81981.9مطريوسفبشيرمريم31133356شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي92192.1نصارحسنصبحيمريم31133357شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي67267.2ابو ناموسابراھيمنايفمريم31133358شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي81481.4ابوضاھرحسنھشاممريم31133359شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي90290.2احمدديبيوسفمريم31133360شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي83583.5ابو سمكمحمدمھديمنار31133361شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلمي74974.9بعلوشةعليجمالمھا31133362شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي71471.4غناممحمدعصاممھا31133363شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي89789.7عبد هللامحمدجميلميرفت31133365شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي69669.6حمدانمحمدبشيرناديه31133367شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي83583.5عكاشهحسنرياضناھد31133368شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي73073المدھونخليلمحسنناھد31133369شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي75175.1الحج صالحصالححاتمندا31133370شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي70170.1ابوسالممحمدأحمدنور31133371شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي69369.3الھنديديبعبد الناصرنور31133372شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي80480.4تايهحسنعبدهللانور31133373شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي95695.6الشلفوحابراھيممحمدنور31133374شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي84484.4ابوندىعبد المجيدمحمدنور31133375شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي93593.5السيدصبحمحمودنور31133376شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي89589.5زيدانمصطفىزيداننيبال31133377شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي93793.7ابو صبحهعليزيادھبه31133378شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي81081ابو عاشورأحمدسھيلھبه31133379شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي72072زغلولمصطفىمحفوظھبه31133380شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي70470.4مسعودرجبنافذھبه31133381شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي70370.3لبدمحمدنبيلھبه31133382شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي80480.4شعبانعبد العزيزابراھيمھدى31133383شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي84484.4صالحهمحمدحسنيھديل31133384شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي83483.4سويلمفتحيماجدھناء31133385شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي93293.2منصورمحمودمنصورھناء31133386شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي78178.1ابو حجرخليلسميرھنادي31133387شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي69169.1صافيخليلسميرھنادي31133388شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي90790.7فرھودهسعيدعبدهللاھنادي31133389شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي82282.2نصارشحدهفضلھنادي31133390شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي94494.4حجازيديابنبيلھنادي31133391شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي89689.6احمدحسينعبدهللاھيا31133393شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي72472.4ابو زرمحمودنبيلھياء31133394شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي69769.7المحالويمحمدخميسھيفاء31133395شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي75475.4شقورهجميلمجديھيفاء31133396شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي80280.2عبد  النبيعطوهأحمدوجدان31133397شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي84984.9الموسىأحمدحسنوفاء31133398شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي79579.5ابو جويفلعودةسالموفاء31133399شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي84084ابو سلطانحسنبھجتوالء31133400شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي77377.3قدورهعبد الھاديمحمودوالء31133402شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي95595.5بواديمحمدمعينوالء31133403شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة



العلمي73873.8مسلمحسنياسرياسمين31133404شادية أبوغزالة الثانويةشمال غزة
العلمي74774.7ابوسخيلاسماعيلعامراسماء31133405ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي65965.9العسليمحمودماھرامل31133406ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي71671.6النجارخالدحامدايمان31133407ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي83883.8ابو كلوبسعيدنوافدينا31133410ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي73973.9الكحلوتحسننائلسالي31133411ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي89889.8خليفهموسىعادلشيماء31133412ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي88488.4العشيمحمودسعيدليندا31133413ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي68468.4الخضريعليرمضانمنار31133414ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي79779.7عايشمحمودشعبانھناء31133415ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي75675.6الشماليمحمدفتحيوفاء31133416ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزة
العلمي73673.6المصريابراھيممحمدروان31133506دراسة خاصةشمال غزة
العلمي66166.1صالحعبد الجليلجبرزھره31133507دراسة خاصةشمال غزة
العلمي60360.3مھرهمحمد جمعهكاظمسوسن31133508دراسة خاصةشمال غزة
العلمي58758.7جنيدديبلبيبعال31133509دراسة خاصةشمال غزة
العلمي68068حمادأحمدمجديغدير31133510دراسة خاصةشمال غزة
العلمي65265.2الحناوياسماعيلمحمدليلى31133511دراسة خاصةشمال غزة
العلمي61561.5الحورانيابراھيمعبد العزيزملك31133512دراسة خاصةشمال غزة
العلمي60860.8ابو شاربينمحمدعليھبه31133514دراسة خاصةشمال غزة
الزراعي المھني71571.5حمدانسعيدحمدانأحمد31145002الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني58458.4ابو عمشهصالحيوسفاكرم31145004الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني71971.9الزعانينيوسفمحمدحسن31145007الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني67867.8دبورخليلابراھيمشاكر31145008الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني58658.6السبعشحدهأحمدطارق31145009الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني62462.4طهعليمحمدطه31145010الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني87287.2الكفارنهعبد الحينبيلعبد الحليم31145011الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني57157.1احمدعبد القادرحسامعبد القادر31145012الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني73373.3عايشمحمودعايشعبدهللا31145013الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني58458.4البياريمحمدابراھيمعماد31145016الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني69669.6ابو عمشهصالحباسلعمر31145017الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني89889.8شباتحسنتيسيرمحمد31145019الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني66666.6ابو عمشهعبد الفتاحساميمحمد31145020الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني64764.7عاشورفايزعبد الكريممحمود31145022الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني71471.4العثامنهعلياسماعيلنبيل31145023الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني61661.6حمدمحمدباسلھيثم31145024الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي المھني60960.9القدوةمحمدحسامحسين31145055دراسة خاصةشمال غزة
الزراعي المھني66066عدوانخليلجمالعبد هللا31145057دراسة خاصةشمال غزة
الزراعي المھني76776.7عودهيونسمحمدعبد هللا31145058دراسة خاصةشمال غزة



الزراعي المھني65865.8الشنطيعايشابراھيممحمد31145059دراسة خاصةشمال غزة
الزراعي المھني59959.9ابو عمشهصقرمحمودصدام31145153دراسة خاصةشمال غزة
الزراعي المھني57357.3سعداتمصطفىاشرفمصطفى31145155دراسة خاصةشمال غزة
الزراعي المھني55555.5ابوھربيدمحموداسماعيلھاني31145157دراسة خاصةشمال غزة
الزراعي المھني55955.9الكفارنهعز الدينسھيلوسام31145158دراسة خاصةشمال غزة
الزراعي التطبيقي27962البسيونيمحمودفضلأحمد31145301الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي التطبيقي27561.1المصريأحمدھانيأحمد31145302الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي التطبيقي34476.4ابو وردمحمدزيادمحمد31145308الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي التطبيقي29766ابو عودهمحمودعبد السالممحمود31145311الشھيد ھاني نعيم الزراعيةشمال غزة
الزراعي التطبيقي28563.3سالمعبد الباقيأحمدرائد31145354دراسة خاصةشمال غزة
الزراعي التطبيقي27160.2الزعانينعبد الرحمنمحمدطلعت31145355دراسة خاصةشمال غزة
الزراعي التطبيقي29766يونسمحمودكارممحمد31145357دراسة خاصةشمال غزة
الزراعي التطبيقي26358.4عزاممحموداسعدمدحت31145360دراسة خاصةشمال غزة
الزراعي التطبيقي29465.3ابو معتقمحمودأحمديوسف31145361دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4شھابابراھيمعبد الرحمنابراھيم الثاني31150002دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4الدوشيوسفامجدابراھيم31150003دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8طعيمهقاسمحسنابراھيم31150005دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو عميرةمحمدحسينابراھيم31150006دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050رضوانمحمدخالدابراھيم31150007دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ھنيةعبدرشديابراھيم31150008دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58158.1رضواناسماعيلزھيرابراھيم31150009دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59259.2ابو الكاسشحدهصقرابراھيم31150011دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1وھدانداودكاملابراھيم31150013دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3البطشعيدمحمودابراھيم31150017دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5اسماعيلمحمدمھديابراھيم31150018دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56756.7شاھينمحمودناصرابراھيم31150019دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو بيضديابيوسفابراھيم31150021دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58058غبنمحمد رضااسعدأحمد31150023دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4قادوسھاشماكرمأحمد31150024دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58258.2قرموطرمضانايادأحمد31150025دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5ابو الكاسعبد ربهأيمنأحمد31150027دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3الصيداويمصطفىخليلأحمد31150039دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1ابو الجديانعبد ربهصالحأحمد31150043دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56756.7غبنعبد ربهعامرأحمد31150045دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53553.5عوضعطيهعطيهأحمد31150049دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54054عوضسعيدفايزأحمد31150050دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5احمدمحمدفايزأحمد31150051دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5االنقحديبكاملأحمد31150053دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية50650.6منصورعبدهللاكاملأحمد31150054دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1زيادهعبد الكريمماھرأحمد31150057دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4ابو دالخابراھيممحمدأحمد31150058دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050حسونةبدريمحمدأحمد31150059دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7فروخمصطفىمحمودأحمد31150062دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54354.3زقوتأحمدمعينأحمد31150063دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1البياريعيدنبيلأحمد31150065دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4طالبداودعاطفاسامه31150071دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58158.1الصوالحهحسينأحمداسالم31150073دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53053ابو سبتكاملابراھيماسماعيل31150074دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58758.7بعلوشةحسينفايزاشرف31150077دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8سعداتعبدهللامحمد جمعهاكرم31150078دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5المطوقمحمدحنبليالشافعي31150080دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050العطعوطعبدهللافرحالقاسم31150081دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6الشنباريمحمدحامدامين31150087دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8الحسناتندىعبد الرؤوفامين31150088دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية78678.6المصريعليانمجديانس31150090دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2معروفمحمدمحمودانس31150091دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7الرشايدهسليمانمحمودأيمن31150094دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5حمودهعونيفالحايھاب31150097دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54854.8عسليهمحمودناصرايھاب31150098دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050اللداوينظيفياسرايھاب31150099دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2ابو مھاديديبعبد القادرادھم31150100دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية66666.6عكاشهجودهمحمدباسل31150103دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4علوانعبد هللامصطفىبسام31150105دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56356.3الجملمحمدبكربشير31150106دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53853.8البحريحسنبسامبالل31150110دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية71871.8غبنحسينسھيلبھاء الدين31150112دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7ابو سليمانعبدهللازيادتامر31150113دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050الخالديفخريزيادثائر31150115دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54954.9معروفعبدناديجميل31150119دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية62862.8خضيرخضرابراھيمجھاد31150120دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4حمدمحمدفوازجھاد31150122دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1اليازجينجيبنبيلحازم31150130دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58458.4دردونهأحمدابراھيمحسام31150131دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4قاسمحسناكرمحسن31150136دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6لبدحسنانورحسن31150137دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية60360.3ابو الجليلفايقمحمدحسن31150138دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية50050ابو عبيديوسفمحمدحسن31150140دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عدوانحسنمنعمحسن31150141دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050التتريتوفيقيوسفحسن31150143دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3النجارمحمديوسفحسن31150145دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1ابو العيشحسينامينحسين31150146دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2منصورحسينجھادحسين31150147دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59759.7ابو عطاحسينماھرحسين31150149دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050كريزمحسيننعيمحسين31150150دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5عليانمحمدصادقحمزه31150152دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية63263.2عزيززيدانمجديحمزة31150156دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6ابو خليفهعبدأحمدخالد31150159دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية64664.6حمودهمحمداسماعيلخالد31150160دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050الكحلوتعبد الرحمنفايزخالد31150165دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7ابو الجديانشعبانھاشمخالد31150167دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55655.6نعيمخليلأحمدخليل31150168دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2ابو العيششحدهعدنانخليل31150169دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3عفانةعبد اللطيفخالددياب31150172دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4قاعودعبدهللامحمدرائد31150173دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5نبھانمحمدعز الدينرأفت31150174دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6حمودهعادلمحمدرامي31150176دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4طنطيشرزقزھيررجب31150178دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية64764.7ابو مھاديعبدهللاعبد الحيرزق31150179دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050القانوعمحمدسعيدزاھر31150183دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52052فرجدرويشمحمودزاھر31150184دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56056الداعورابراھيمجبرزكي31150185دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51051المصريعبدهللاحسنزياد31150187دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3جنيدرزقعدنانسائد31150190دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عباسعليعالءالدينسائد31150191دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3مسعودمحمدعمرسائد31150193دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6شننعليسعيدسالم31150196دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55055القانوعمحمدعوضسامح31150197دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050السنوارحسنمحمدسامح31150198دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59959.9الحورانيمحمدنافزسعيد31150201دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1الشافعيحسينمحمودسالم31150202دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5الغوانمهسالمهمحمدسالمه31150203دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55855.8حمدسعيدمدحتسھيل31150206دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية63963.9ابو لحيةموسىمھديشريف31150211دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53853.8غبنصالحجھادصائب31150213دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية52152.1زيادهمحمودخليلصبحي31150214دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية60760.7حبوبأحمدساميصقر31150218دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61661.6المصريرباحخالدصالح31150219دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4ابو نحلأحمدعليصالح31150220دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2الزعنينخليلسھيلضياء31150221دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3البراويمطرزيادطارق31150223دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050الحلوأحمدفايزطارق31150225دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3سويدانربيعنافذطارق31150226دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عاشورياسينحسنعائد31150228دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عفانةعبد الھاديعبد الرحيمعائد31150229دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية78178.1بعلوشةمحمدعونيعامر31150231دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1المناعمهعبد الجليلعليعبد الجليل31150233دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1المصريرمضاننصر الدينعبد الحليم31150234دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو زايدهعبد الحيأحمدعبد الحي31150235دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5صالحصالحجوادعبد الرحمن31150237دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6زيادهموسىحسامعبد الرحمن31150238دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ضاھرحسنمحمدعبد الرحمن31150239دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو القمصانمطرمحمدعبد الرحمن31150241دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2البلعاويعبد الرحمنطهعبد الرحيم31150242دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1ابو صفيهرجبمحمودعبد الرحيم31150243دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2ابوسعدةسعودجھادعبد الفتاح31150246دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59059سعدعبد الفتاحفتحيعبد الفتاح31150247دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3بدرعبد القادربشيرعبد القادر31150248دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4صالحعبد القادرجمعهعبد القادر31150249دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53053جنيدفرجسعيدعبد الكريم31150252دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6ابو طبقحسينفتحيعبد هللا31150256دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55655.6الدباسحمدانمحمدعبد هللا31150257دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52052الشرفامحمدخالدعبد المؤمن31150259دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5سحويلمحمودصابرعبد المطلب31150260دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9عليعثمانفتحيعثمان31150261دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2ابو عودهعبد الرازقمحمدعدي31150262دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عدوانجمعةسميرعصام31150265دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2الخالديمرزوقاسامهعالء31150266دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6الشرافيصبحيعزاتعالء31150269دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050خضيرادريسأحمدعلي31150272دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3ابو عمروعطيهحامدعلي31150273دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57957.9عبد الدايمعليمحمدعلي31150276دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050العيلهشعبانناصرعلي31150278دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية50050زايدعليياسينعلي31150279دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4خضيرعليانمحمدعليان31150280دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4سعداتسعادهعطاعمار31150284دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية69969.9غبنعليمحمدعماد31150285دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية70670.6خضرعليعبد المحسنعمر31150290دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050النجاررشديمعينعمر31150292دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57757.7محجزعطيهخضرعمرو31150293دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050الزعانينعبد الرحمنمحمدعنان31150294دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4راضيعيسىجمالعيسى31150297دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4ابو ندىمصباحبسامغسان31150300دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53053ابو علبهيوسفعبد الكريمغسان31150302دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4عبد  النبيسعيدماھرغسان31150303دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3مسعودمحمدمحمودغسان31150304دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1الرحلمحموداسماعيلفادي31150305دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9عزامابراھيمجمعةفادي31150306دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5عبد العزيزسعيدسميرفادي31150307دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1عسافدرويشعدنانفادي31150308دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1الشرافيعطاجمالفراس31150315دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57657.6حمودهعطاأحمدفوزي31150316دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58458.4المصريغالبأحمدقاسم31150317دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية69869.8علوانمصطفىمحمدقاسم31150318دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3اللوحصالحيوسفلؤي31150324دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8البراويعبد الرحمننبيلمازن31150327دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية67267.2الزعانينمحمداسحاقمالك31150328دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ظاھرعبد العزيزعليماھر31150330دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54054الزينابراھيمعبد الكريممجاھد31150332دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57257.2سلمانعبد الرحمنسھيلمجد31150333دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3السرساويدنيالأحمدمحمد31150335دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51051مسعودعليأحمدمحمد31150336دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7القانوعمصلحأيمنمحمد31150341دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54054ناصرفرجبساممحمد31150343دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57157.1المصريمحمدبكرمحمد31150344دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4السحارعبدهللاتوفيقمحمد31150345دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية69969.9صبابهسعيدتيسيرمحمد31150346دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو صفيهديابجابرمحمد31150347دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1ابو شدقمحمدجاللمحمد31150348دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54254.2حمدانشحدهجمالمحمد31150349دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61561.5نصيرمحمدجمالمحمد31150350دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية65965.9الھرباويمحمودحسنمحمد31150354دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58058ابوعيطةعبد العزيزحسنيمحمد31150355دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3عودهحسنخالدمحمد31150357دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050المصريرباحخالدمحمد31150358دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5ابوعيطةعبدهللاخالدمحمد31150359دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3الددحمحمدخالدمحمد31150360دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية62462.4حمدمصباحخليلمحمد31150364دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050البناعبدخميسمحمد31150365دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو عمشهمحاربرائدمحمد31150367دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58458.4عسافشريفرفيقمحمد31150368دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6احمدحسينروحيمحمد31150370دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية84284.2السحاراسماعيلزيادمحمد31150371دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56556.5ابو عقلموسىسالممحمد31150374دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4ابو مھاديابراھيمساميمحمد31150375دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54254.2ابو عبيدمحمدساميمحمد31150377دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050المزينمحمدسفيانمحمد31150379دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050علوشعرفاتسميرمحمد31150381دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو شمالهعبد القادرصابرمحمد31150382دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61561.5عواجهعبد الرحمنصالحمحمد31150383دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8عوضشعبانطاللمحمد31150384دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1حمدانعليطاللمحمد31150386دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56556.5عكاشهمصطفىطهمحمد31150387دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7ابو نصرابراھيمعبد الحيمحمد31150388دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52952.9الرنتيسيمصباحعبدهللامحمد31150395دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54354.3شاھينحسنعبد الناصرمحمد31150396دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050مسمارمصطفىعدنانمحمد31150397دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3صبيحمحمدعفيفمحمد31150398دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4احمدحسينعليمحمد31150399دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050الشماليمحمدعليمحمد31150400دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56456.4عزيززيدانمجديمحمد31150405دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3المصريربيعمحمد صائبمحمد31150407دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9عليعبد الرحمنمحمدمحمد31150408دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3سعداتعودةمحمدمحمد31150409دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1جابرأحمدمحمودمحمد31150410دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58658.6المجدالوييوسفمخيمرمحمد31150413دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7الدرينيفھميمصطفىمحمد31150417دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية69969.9ابو عودهموسىمفيدمحمد31150419دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4السكافيمحمدمنيرمحمد31150420دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية50050مسعودخليلموسىمحمد31150421دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050البطشابو الخيرناصرمحمد31150422دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو شدقشحدهناصرمحمد31150424دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4جبرعبد الفتاحناصرمحمد31150425دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61261.2القانوعأحمدنبيلمحمد31150428دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية67567.5ابو غبنجميلنظيرمحمد31150429دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7الحمادينخالديحيىمحمد31150431دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59259.2العسليعطاتوفيقمحمود31150437دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8ابو ندىسميححسينمحمود31150442دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050المطوقمحمدسعد الدينمحمود31150444دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57057وھدانأحمدسعيدمحمود31150445دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3ابو حلوبعبد ربهسعيدمحمود31150446دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5فياضمحمدصابرمحمود31150448دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6ابو واديعبدهللاعبد الرحيممحمود31150450دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو حيهصالحعمادمحمود31150451دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2ابو ركابمحمدعوادمحمود31150452دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية62162.1حبوشمحمدعونيمحمود31150453دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4البرشعبد الرحمنمحمدمحمود31150458دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53253.2قحمانعبدهللاحسينمراد31150462دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9ابو صفيهعطا هللاأحمدمروان31150463دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56656.6الجملفؤادعدليمروان31150464دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9شقورهمصطفىعادلمصطفى31150466دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6الحلودرويشمنصورمصطفى31150469دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58458.4المطوقربيعزيادمعتصم31150474دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4الزويديحسينجھادمنتصر31150477دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2ابو شمالهمحمدخالدمنتصر31150478دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2عمرمصطفىبكرمنصور31150479دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53853.8البسيونيالسيد احمدأحمدمھند31150480دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6غبنيوسفعادلمھند31150482دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9ابو جريمسلممحمدمھند31150483دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52052فلفلابراھيميوسفمھند31150484دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5موسىعبد الرحمنتوفيقموسى31150485دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2بناتعلييوسفموسى31150487دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050جابرمحمدماھرميالد31150489دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4النيرباسماعيلرياضنائل31150490دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية74074المدھونموسىمحمودناصر31150493دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050احمدنبيلأحمدنبيل31150494دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050زيادهعبد الرازقسميرنسيم31150496دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية50050الكردمحمدرباحنشأت31150497دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6الكفارنهيوسفعبدهللانضال31150498دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2بناتفتحيعزامنھاد31150502دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55955.9المقيدأحمدمحمودھاني31150505دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56056دھمانھشامماجدھشام31150506دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9صالحعبد الرحمنحسنھيثم31150510دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7المصريعبد الرؤوفعدنانوسام31150514دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55755.7الشندغليأحمدعبدهللاوفيق31150517دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8نعيمخليلنبيلياسر31150520دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1المطوقمحمدفايزياسين31150521دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية67267.2عسليهيحيىعزتيحيى31150523دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1ابو عودهخليلعمريحيى31150524دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55255.2داودابراھيمأحمديوسف31150527دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية65565.5عوض هللايوسفطلعتيوسف31150528دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5ابو غبنامينمحموديوسف31150531دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3مخيمرمحمدمعيناحمد31150532دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050الكحلوتمرزوقعماداسامه31150534دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55755.7الزينأحمدحاتمايھاب31150536دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2مسعودجمالبشيرجمال31150538دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عوضمحمدطاللخليل31150539دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية63463.4الجملأحمدسعديزاھر31150541دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61661.6مصطفىسالماسامهطارق31150542دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53453.4حمادةديبمحمد عيسىمحمد31150544دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7الحبليوسفخليلمازن31150545دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9خليفمحمدعوضمحمد31150548دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54154.1المطوقابراھيممحمد نبيلمحمد31150549دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8القرعاويحسنمحمودمحمد31150550دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3الكرديعليأيمنمحمود31150551دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية65765.7صافيعبد العزيزماھرمحمود31150552دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عيادهمحمدحسنيمحمود31150553دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56756.7صالحعبد الرحمننشأتزھير31150556دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية73273.2حمودهمحمدعبدهللاأحمد31150561دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59359.3نبھانصالحمحمدأحمد31150562دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050السلطانجميلجاللايھاب31150564دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57457.4ابو عونشكريعمرباسل31150565دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9ابو ريانعبدهللاحربحسام31150568دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9االشقرمحمدعونيحسين31150570دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050البطشعلي محمدمحمد نافذخالد31150572دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية53953.9البرعيمحمدناصر الدينخالد31150574دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57457.4حالوهمحمد شعبانمحمودسائد31150577دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52452.4مھنازھيرتونيسامي31150578دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية60260.2شعبانعبد الرحمنخالدسعيد31150579دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية60760.7المغربيمسعودشحدهسعيد31150580دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56556.5احمدحسنمحمدعامر31150583دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2جلھومشعبانمروانعاھد31150584دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية63463.4نبھانمصطفىرمضانعطا31150586دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050صالحمحمدأنورفادي31150591دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2شاھينمحمدخميسفراس31150592دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50650.6عدوانحسينجاللمحمد31150596دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53053الربايعهسليمحسينمحمد31150598دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6النجاررمضانأحمدمحمد علي31150600دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58358.3شاھينأحمدمحسنمحمود31150605دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية60460.4علوانمصطفىخميسمصطفى31150606دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8ابو ندىحسنباسممنصور31150607دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3شباتحسنتيسيرنزار31150609دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9حمدانشحدهسعيدھيثم31150612دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2احمداسماعيلعبد الرحيمياسر31150614دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54554.5الندرعطاحسنعطيه31150615دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8الھباششحادةمحمودأحمد31150616دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1جحافارسخميسأحمد31150618دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57057عدوانجمعهنعيمابتسام31151002دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7رضوانرمضانعادلأحالم31151003دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050أبو خوصةعطيهأحمدأحالم31151004دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5ابو ستهسالمياسيناسراء31151009دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3نعيممحمودحسناسالم31151011دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2ابو سالمهأحمدعبد الحياسالم31151013دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6البياريمحمدعيداسالم31151015دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3مسلمخضرفريداسالم31151016دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3طهعليمحمداسالم31151018دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6تيممحمدمحمداسالم31151019دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3بدرمحمودمحمداسالم31151020دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5العطلعبد الوھابموسىاسالم31151021دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1بعلوشةمحموداياداسماء31151023دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1النيربمحمدبساماسماء31151024دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53353.3البدىرشادجمالاسماء31151025دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1شحادةمحمودسليماناسماء31151027دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية54254.2موسىعصرطلعتاسماء31151028دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية70870.8ابو عيدةجبرمحمداسماء31151031دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ناصرحسنمصطفىاسماء31151032دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51551.5عبيدحسنمحموداسيا31151033دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6ابو عودهأحمدسلطاناعتماد31151034دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو العيشمحمدنصر الديناعتماد31151035دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6حجازيرباححابساالء31151038دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6ابو عمرعطيهيوسفاالء31151043دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5عبيدمحمدحسنالھام31151045دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55055عبد العزيزحسناسعداماني31151047دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1قداسعليأيمناماني31151048دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عابدفريجسميرامل31151053دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050خليلرجبعليامل31151056دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9مطرعليعماد الدينامل31151057دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3نصيرسليماناكرمانعام31151062دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59859.8فلفلمصباحعبد المعطيايه31151066دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58558.5طهكاملمحمدايه31151068دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3فياضمحمدجھادايمان31151073دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3المبحوحعبد المجيدعطيهايمان31151075دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5عسليهحسنفايزايمان31151076دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5عسافدرويشمحمدايمان31151078دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52552.5المصرييوسفمحمودايمان31151079دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56056الداعورسعيدھشامايمان31151081دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8الحناوياسماعيلياسرايمان31151082دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53053نبھانيوسفابراھيمايناس31151083دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56456.4الدقسسالمهاكرمبيان31151086دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3سعدسعدعيسىتحرير31151088دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2البعمحمد صابرساميتغريد31151092دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51051المنسيعبد القادرعبد الرحيمتغريد31151093دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52952.9المطوقربيعفايزتھاني31151097دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7زيدزكيمحمدجمانه31151098دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو عربيهحسينحسينجمالت31151099دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4عودهعبد الفتاحتحسينحنان31151103دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية62362.3ابو غرارةمحمدسالمحنان31151104دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55255.2عيسىاسماعيلعيسىحنان31151106دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1عليمحمدحسينحنين31151108دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55755.7شاھينحسنخالدحنين31151109دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9مطرعليخضرحنين31151110دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية50150.1ابو رضوانمحمدديابحنين31151111دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5ورش اغاسعيدزيادحنين31151112دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8سالمابراھيمعاطفحنين31151113دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عاشورفايزعبد الكريمحنين31151114دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7جاسرزيادهمحمدحنين31151118دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو نصرابراھيمياسرحنين31151120دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57057نبھانموسىعاطفختام31151123دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6البراويمطرعبد السالمختام31151124دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7عليموسىنعيمختام31151125دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7الطيبفوزيعصامخلود31151127دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8البطشمصطفىسعدخولة31151129دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59059جرداتعليادھمدعاء31151130دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8رضوانجميلجھاددعاء31151133دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7نجمحامدعادلدعاء31151134دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7أسعدعبدهللافوزيدعاء31151135دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1صافيمحمدابراھيمدينا31151137دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية62462.4ياسيناسماعيلعبد السالمرجاء31151141دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1الدعمةحسينعبد الكريمرجاء31151142دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050خليلحسنكمالرجاء31151143دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4الكحلوتيوسفنظميرشا31151144دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية64364.3عسافعبد الرحمنماھرفاتن31151145دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية64064الترابينعودةجمعهرغدا31151146دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050نصاريوسفاسامهرنا31151148دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6الزويديامينحسنرواء31151152دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55855.8المصريسعديسالمروان31151153دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عايشحسنمحمودرونديه31151155دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5ابو عمشهابراھيمنبيلريھام31151158دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7بريجعأحمدنعيمريھام31151159دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51051الشنباريابراھيمتيسيرزينه31151161دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية68268.2الكفارنهديبعليساره31151162دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية63863.8ابووردةمصلحعيسىسالي31151163دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8سلطاننظميمحمدسالي31151164دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55155.1رضوانحسانجھادسحر31151166دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2البھتيميرمضانوائلسحر31151170دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1الحويحيمحمدشوقيسلوان31151172دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52052سالممحمدخضرسماح31151175دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6الدقسمحمدعبدهللاسماح31151177دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51351.3ابو عقلجمعهموسىسماح31151178دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية50050ظاھرعبدهللاعليسماھر31151179دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6بھجهأحمدمصطفىسماھر31151180دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57757.7الحالقمصباحنعيمسماھر31151181دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050الداعورصالحشوكتسمر31151183دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5الكحلوتمرزوقماجدسمر31151185دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2النجارعطاعبد النبيسميه31151186دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53853.8الرضيععبدهللاعطاسميره31151187دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57957.9جودةمحمدنعيمسناء31151189دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1المصريمحمودعبد الرحمنسھا31151191دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52352.3المصريسعديعبد السالمسھام31151192دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4البسيونيأحمدجبرشذا31151196دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53053اسماعيلعبدتيسيرشيماء31151199دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51051السلطانرمضانأحمدغنيمه31151200دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية67167.1ابو عيدةابراھيمنافذشيماء31151203دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050زقوتعمرعبد الرحيمصفاء31151206دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3دردونهجمعهجمالعائشة31151207دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53353.3طنبورهمحمدزيدانعاھده31151209دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية77577.5مصطفىحسينمحمدعليا31151215دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58858.8زيدانعبد المعطيجابرغدير31151216دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1خضرأحمدزيادعال31151218دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية63463.4االدھمرجبأحمدفاطمه31151221دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2بالطهنظميجميلفاطمه31151223دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7معروفمصطفىطلعتفاطمه31151226دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1الحرتانيعلييوسففاطمه31151228دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54654.6لوامحمدحسنفاطمه31151229دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52852.8سالمابراھيمخليلفاطمه31151230دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1موسىسالمهحسنفداء31151233دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53053الفرانيابراھيمخالدلطيفه31151238دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2المصريمحمودأحمدمرام31151245دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52052جرادمحمدحسنمرام31151246دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52052صالحمحمدفؤادمرام31151249دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050سلمانديابجمالمرفت31151251دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050احميدعبد الحميدنبيلمرفت31151252دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050االشقرحلميخالدمريم31151255دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53553.5عسليهعبد العظيمعبدهللامريم31151256دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54754.7شھابمحمدمحمودمريم31151261دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56056المصريابراھيمعبد اللطيفمعالي31151262دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4ابو عقلمحمدصابرمنار31151263دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية58158.1احمدعثماناحمدمنال31151265دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو ناصرمطلقحسنمنى31151268دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59459.4صيامعبد الرحمنخميسمنى31151269دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050العلولياسينخالدمھا31151273دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53053دواسعبد العزيزوجيهميادة31151274دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61261.2ابو جلھومصبحييوسفميرفت31151276دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6البراويمحمد ديببسامنائله31151280دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050الزبيديحسننايفنائله31151281دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عبد الدايمعرفاتحسننداء31151285دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050الحومحمدابراھيمندى31151286دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050عليانعبد الكريممحمدنرمين31151287دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050شبيرفتحينضالنرمين31151288دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53753.7قعيسأحمدرفيقنسرين31151289دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050النجارأحمدماھرنسرين31151290دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو سمرهرمضانمحمودنسرين31151291دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58658.6الدقسسالمهاشرفنسيان31151292دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5خضرحسينفتحينعمه31151293دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050جنيدابراھيممعيننعمه31151294دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57157.1شابطيونسناھضنعيمه31151295دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52152.1نشوانعمرعبد الرحمننھى31151297دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51451.4الكفارنهابراھيمرفيقنور31151298دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51051ابو شرخمحمودعلينور31151300دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52652.6النجارمحمودعلينور31151301دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7نصرمحمدعبد الكريمنيبال31151307دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51051طنبورهمحمدزيداننفين31151308دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55755.7البطرانحسنمشھورھالة31151311دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8شعبانأحمدعبدهللاھبة هللا31151312دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية54454.4عوضعبد السالمخليلھبه31151313دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050شبيرمحمدماجدھبه31151314دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5الجماليحلميمنصورھبه31151316دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7المصريابراھيمسھيلھداية31151319دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7ابليحهسالمفھميھديل31151321دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8ابو عقلموسىسالمھناء31151325دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4ابو عيدةجبرمحمدھناء31151327دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6العزازمهسالمهعطاهللاھنادي31151328دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52052الشرافيعطافؤادھنيه31151331دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55055حمداننشأتمازنھيا31151333دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4المطوقعبد الرحمنفايزھيام31151334دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية70170.1التومفوزيفضلھيام31151335دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1الزعانينرضوانجھادوداد31151336دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51051الحويحيمحمدابراھيموعد31151337دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2طهعبد الھاديمحي الدينوعد31151338دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53953.9الكفارنهحسينأحمدوفاء31151339دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59559.5العرسالمحسنوفاء31151340دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية52752.7ابوھربيدمحمودزكرياوفاء31151342دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51851.8ابو مطرزھديماھروفاء31151343دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51951.9خليليوسفناصروفاء31151346دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية61561.5الشريفزكييوسفوفاء31151347دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1قاسممحمديوسفوفاء31151349دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2ابو جرادحسنزيادوالء31151352دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية62462.4سعدهللاجميلمحمدوالء31151354دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابوسيفحسننبيلوالء31151355دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51151.1الزيتيعبد ربهيوسفوالء31151357دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50450.4طنبورهمحمدزكيياسمين31151359دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50550.5الزينحسنمحمدياسمين31151360دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية58258.2سرورحسنھشامياسمين31151362دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050العربيداسماعيلحسناماني31151366دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6الربايعهسليمحسينامنه31151367دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابوسيفخليلعصامرنا31151369دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50350.3ابوھربيدابراھيمناديرندا31151370دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9ابو وردةصبحيفريدريھام31151371دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50250.2صبيحمنسيابراھيمسماھر31151372دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابوھربيدمحمدمروانعال31151373دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050البلبيسيخليلاسماعيلغدير31151374دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية59859.8ابو عميرةحسنوليدندى31151375دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53053أبو ناديمحمدخضرنور31151376دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6ابوعيطةسليممحمد عيدھدى31151378دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050بدوانمحمدكمالاالء31151380دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53653.6السحاراسماعيلاكرماسراء31151381دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50150.1المدھونمحمودابراھيماسماء31151382دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050الضابوسعبد الفتاحمصباحاماني31151384دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50850.8ريحانأحمدعوضامل31151385دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50950.9السكنيخليلزكرياتھاني31151388دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55355.3مسعودمحمودمحمدرائدة31151391دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50050ابو نصرابراھيممحمد صابرريم31151392دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية56456.4ابومنصورسعيدخضرسبين31151394دراسة خاصةشمال غزة



العلوم االنسانية63963.9الجملفؤادعدليشرين31151396دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية50750.7البھتيميمحمودتيسيرعايده31151397دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53153.1الصوالحيمحمدحسنفاطمه31151399دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51651.6منصورمحمدعدنانفاطمه31151400دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية53553.5البناشعبانسفيانماري31151402دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57457.4احمدعبد المجيدداوودنجوى31151406دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية55755.7ريانمحمودمصطفىھزار31151407دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51751.7شحادةمحمدمحيسنوالء31151408دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية51251.2ريحانمحمدعبد الحليمياسمين31151409دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية60260.2سويدانربيعنافذاماني31151411دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية57257.2التلوليمحمدعبد المعطيرانيه31151413دراسة خاصةشمال غزة
العلمي64164.1ناديهموسىمحمودابراھيم31160002دراسة خاصةشمال غزة
العلمي58558.5المصريمحمدنايفابراھيم31160003دراسة خاصةشمال غزة
العلمي56556.5ابوھربيدمحمدمحمدأحمد31160005دراسة خاصةشمال غزة
العلمي52752.7خضيرجبريلناصرالقاسم31160006دراسة خاصةشمال غزة
العلمي69869.8فياضمحمودمحمدالمعتصم31160007دراسة خاصةشمال غزة
العلمي64864.8غبنموسىرائداياد31160009دراسة خاصةشمال غزة
العلمي89589.5رجبحسنصالححسن31160014دراسة خاصةشمال غزة
العلمي60860.8حسين علينوفلحربحمزه31160015دراسة خاصةشمال غزة
العلمي57857.8الجملالعبدسعيدرمضان31160017دراسة خاصةشمال غزة
العلمي83883.8ابو حمدانحمدانعبد الرؤوفسراج الدين31160018دراسة خاصةشمال غزة
العلمي54354.3الشافعيمحمدسعيدعبد الرحمن31160021دراسة خاصةشمال غزة
العلمي55855.8نصارحسنمحمدعمر31160022دراسة خاصةشمال غزة
العلمي64364.3ابووردةإحسانصالحمحمد الفاتح31160023دراسة خاصةشمال غزة
العلمي62562.5عليانرجبرجبمحمد31160024دراسة خاصةشمال غزة
العلمي58958.9الشريففارسعبد الناصرمحمد31160027دراسة خاصةشمال غزة
العلمي68468.4عودهلطفيعرفاتمحمد31160028دراسة خاصةشمال غزة
العلمي57057العاموديمحمودعزميمحمد31160029دراسة خاصةشمال غزة
العلمي74774.7ابو حليمةحربھانيمحمد31160031دراسة خاصةشمال غزة
العلمي72472.4رجبمصطفىعطامصطفى31160035دراسة خاصةشمال غزة
العلمي66166.1حمدونهسعيدمشعلنسيم31160037دراسة خاصةشمال غزة
العلمي62762.7عابدعوضسعيدوليد31160038دراسة خاصةشمال غزة
العلمي67167.1نعيمأحمديوسفوليد31160039دراسة خاصةشمال غزة
العلمي59959.9مخيمرعبد الحميدأحمدعبد الحميد31160042دراسة خاصةشمال غزة
العلمي53353.3جنيديوسفمحمدعماد31160044دراسة خاصةشمال غزة
العلمي64864.8مطرمحمدمطربسمه31160202دراسة خاصةشمال غزة
العلمي54954.9ابو دونمحمدحسنبيسان31160203دراسة خاصةشمال غزة
العلمي67767.7القبطحسينمحمدحنين31160205دراسة خاصةشمال غزة



العلمي63463.4ضاھرحسينمحموددعاء31160206دراسة خاصةشمال غزة
العلمي58858.8االنقحذيبمصطفىريما31160207دراسة خاصةشمال غزة
العلمي95695.6ابو حليمةحربمروانغاده31160211دراسة خاصةشمال غزة
العلمي61961.9سليمانزكرياعبد الكريمفاطمه31160212دراسة خاصةشمال غزة
العلمي98098حمدمحمدعبد الرحيممريم31160214دراسة خاصةشمال غزة
العلمي68468.4الخالديجمعهعبد المجيدمريم31160216دراسة خاصةشمال غزة
العلمي51151.1ولودسعديرائدرباب31160218دراسة خاصةشمال غزة
العلوم االنسانية81281.2ابو موسىعطيهاكرمابراھيم32106003ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية76176.1ابو كويكخليلباسلابراھيم32106004ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية71671.6صقرمحمدحسنابراھيم32106006ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54654.6الھباشعزاتفؤادابراھيم32106011ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية80180.1حمدانأحمدمحمدابراھيم32106014ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64064كالبأحمدمحمودابراھيم32106017ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60960.9الرنتيسيرشيدناصرابراھيم32106020ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53153.1ابو حطبمصطفىنعيمابراھيم32106021ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52852.8البردويلمحمودابراھيمأحمد32106022ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63163.1حمدانأحمداسماعيلأحمد32106023ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52952.9الشيخ احمدمحمودباسمأحمد32106024ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67267.2فرحاتحسنخليلأحمد32106028ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58358.3حمدانأحمدساميأحمد32106034ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50450.4جميليسالمسعيدأحمد32106035ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية71071حمدانعليصالحأحمد32106039ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62562.5السرموسىصالحأحمد32106040ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52252.2السيالويأحمدعطيهأحمد32106047ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية72272.2دبورخليلمحمدأحمد32106053ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية68068المدھونمحمودمحمدأحمد32106055ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65865.8الغزاويرجبنمرأحمد32106062ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54054قننمحمدرزقادريس32106065ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51051ابوزيادةادريسمحمد نبيلادريس32106066ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52052راضيحسينسعيداسامه32106067ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية83783.7صقرمحمدعاطفاسامه32106068ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية88088ابو عودهعليجھاداسماعيل32106070ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية45850.9ابو شاويشعبد الرحمنحسنياسماعيل32106071ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53953.9الھنديمحمودمحمداسماعيل32106073ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58858.8اللولسعيدكمالالمعتصم با32106076ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية83283.2المدھونسليممحمدامجد32106077ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية83083ابو عبيدأحمدفضلانس32106078ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60460.4العبادسهعبدالعزيزيحيىانس32106079ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس



العلوم االنسانية63663.6احمداسماعيلمحموداياد32106081ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63763.7صباحعبد الرحمنبسامايھاب32106083ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70270.2عوضابراھيممحمدايھاب32106084ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77777.7اللحاممحمودعبد الحميدباسم32106087ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54154.1ابو صبيحمحمدعبد هللابالل32106089ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية89289.2ابو سحلولشحدهطلعتجابر32106092ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58058ابو حسنجميلمحمدجميل32106095ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51251.2العلميخضرمحمدجميل32106096ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52852.8ابو نمرعبد الكريمفارسحذيفه32106099ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69169.1كالبابراھيمجميلحسام32106100ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية71071ابو مصطفىحسنسليمانحسام32106101ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53353.3زقوتمحمودنبيلحسام32106103ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52152.1ابو مصطفىأحمدابراھيمحسن32106104ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60360.3واديحسنمحمودحسن32106109ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54154.1احمدحسيننافذحسن32106110ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74874.8ابو عامرخالدجھادخالد32106113ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51151.1رستمسيدرستمخالد32106115ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50550.5شقليهحسينصالحخالد32106116ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56556.5حامدخليلمحمدخالد32106118ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52952.9الحاجربيعنائلخالد32106119ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58158.1عودهخميسجمالخليل32106122ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55355.3سمورديبحسنديب32106126ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69269.2عابدمحمدمحمدربيع32106130ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية76476.4مسعودفھميخالدرمزي32106131ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54154.1منصورفؤادنادررمزي32106132ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية78378.3حامدرمضانرفيقرمضان32106133ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50850.8البردويلاسماعيلنعماتساري32106135ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56656.6ابو شمالهعليباسمسامي32106138ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية71671.6واديسعيدمازنسعيد32106139ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77977.9ماصهسعيدمحمدسعيد32106140ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60760.7السالميعبد الرحمنمحمدسعيد32106141ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64664.6صافيسعيدمحمدسالم32106142ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52052ابوعامرخالدأيمنسند32106145ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51651.6حمدانمحمدعطيهسيف32106146ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65565.5عرفهمحمودھشامشريف32106149ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75375.3ابو جاللهصالحنظميصالح32106150ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50450.4ابو ظريفهمحمدوجيهصامد32106151ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57657.6عرندسعبدهللاخالدصبري32106152ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس



العلوم االنسانية72272.2ابو جيابمحمدحسينضياء الدين32106155ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية88988.9العقادحسينامينطارق32106156ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77877.8خلف هللاعليمحمودطه32106158ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60060انشاصيعبد الحيعصامعبد المجيد32106173ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55655.6صافيعبد المعطيمحمودعبد المعطي32106175ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60160.1الشاعرعبد الرحمنرشادعبدالرحمن32106176ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52652.6الحالقخليلطلعتعز الدين32106179ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63163.1ابوسعدةعبدحسنعالء32106182ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51251.2القصاصعمرخطابعالءالدين32106183ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54854.8ابو شنينومحمداحسانعماد32106188ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70070النمروطيأحمدجمالعماد32106189ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59459.4قريقعبد الرحمنسفيانعماد32106190ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77977.9صافيسعيدحاتمعمر32106193ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53053محاربعيدمحمدعيد32106197ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60060العربشليحسنمعتزغسان32106198ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74874.8الحماميمحمدشحادةكرم32106199ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51951.9ابو مصطفىأحمدابراھيممحمد32106207ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية66966.9عامرعبد المحسنأحمدمحمد32106211ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50350.3أبو ھاللمحمدأحمدمحمد32106212ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55555.5قريقعبد الرحمناشرفمحمد32106214ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53953.9صقرمحمدأيمنمحمد32106215ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53853.8النجارمحمدباسممحمد32106216ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60560.5الجباليعبد الفتاحبساممحمد32106217ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية88688.6الحاججبرتوفيقمحمد32106219ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية73473.4الفرانيمحمدجابرمحمد32106220ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية87287.2ابو مصطفىعبد الرحمنحربمحمد32106222ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53853.8شاھينابراھيمرفيقمحمد32106229ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50850.8أبو الخيرخليلسعيدمحمد32106232ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50150.1رستممحمودصالحمحمد32106238ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56456.4داودحسينعادلمحمد32106239ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58258.2ابو شمالهمحمدعبد الحكيممحمد32106241ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57057عبد الھاديمحمدعطامحمد32106248ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60960.9أحمدعوض هللافتحيمحمد32106252ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50950.9محيسنخميسكمالمحمد32106253ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53553.5ابومسعودعيادهكمالمحمد32106255ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55255.2ابو بطنينصالحمحسنمحمد32106258ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62262.2الھباشسعد الدينمحمدمحمد32106259ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64964.9كالبأحمدمحمودمحمد32106264ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس



العلوم االنسانية50150.1كالبجاد هللانبيلمحمد32106270ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57357.3عامرموسىنبيلمحمد32106271ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63463.4النجارخالدھشاممحمد32106274ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57157.1مخيمرحسينعدنانمحمود32106290ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51551.5ابو رزقعليعرفاتمحمود32106291ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60560.5خلف هللامحمودفوزيمحمود32106292ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50250.2حمداناسماعيلمحمدمحمود32106293ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52052عاشورمحمودمعينمحمود32106295ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55955.9مرجانأحمدنضالمحمود32106296ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية73373.3النجارعبد العزيزنعمانمحمود32106298ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية78978.9ابو صبحهفتحيخالدمصطفى32106304ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58758.7أبو الخيرخليلسعيدمصطفى32106305ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية79279.2عرامعبدهللاسليمانمعاذ32106308ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56156.1ابو عكرعودةناصرمعاذ32106309ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56556.5الجبريابراھيمانورمعين32106310ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55855.8ابو موسىابراھيمتوفيقممدوح32106311ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية73673.6ابو سمرهيوسفجمالمنيب32106314ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52752.7ابو مصطفىابراھيمماجدمنيب32106315ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75475.4ابو عودهعبد الرحمنسميرمھدي32106316ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59159.1حمدانأحمدمحمدمھند32106319ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58358.3ابو غاليأحمدمحمدموسى32106320ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية68868.8ابو شعريوسفابراھيمنبھان32106322ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56256.2كالبمحمدأحمدنشأت32106324ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية73373.3حسونةحسننبيلنور الدين32106331ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65665.6ابو نمرموسىعبدهللاھاشم32106332ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51851.8شاھينابراھيمزكيھاني32106333ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية92292.2ابو جاللهمحمدجمالھشام32106335ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55155.1عياشعيسىخليلھمام32106337ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56456.4الفقعاويمحمودزكرياوسيم32106339ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65065العموديعليأحمدياسر32106341ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61961.9االسطلمصطفىابراھيميحيى32106347ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية66066حجازييوسفأيمنيوسف32106350ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63863.8الخريبيمحمد رجبرمضانيوسف32106351ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61261.2الجباليعطيهعبد الناصريوسف32106353ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60660.6نمرعبد العزيزمحمديوسف32106356ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56256.2ابووردةجابرأحمدابراھيم32106358عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60360.3فياضمحمدخضرأحمد32106371عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56456.4ابو يوسفعوادسليمانأحمد32106374عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية56956.9ابو موسىأحمدعز الدينأحمد32106380عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية92392.3السطرىمحمدفؤادأحمد32106382عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية66266.2بريكهحسنمحمودأحمد32106386عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55255.2الناطورمحمدمصطفىأحمد32106387عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64864.8قنديلدرويشيوسفاسامه32106395عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67467.4القوقامحمدعمراسماعيل32106397عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60860.8ابو سمرهسعيداحسانامجد32106399عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67467.4ابو شقفهمحمدديابامير32106400عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53253.2زعربسويلمعطاامير32106401عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65265.2حسنمصباحجھادانس32106402عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57257.2البشيتيمحمودتوفيقبكر32106407عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70970.9اللحامأحمدبشيربالل32106409عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية84084سلطانمحمدصالحبالل32106410عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54154.1واديمحمودرسميثائر32106416عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61461.4العراوياسماعيلوائلحسام32106424عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57857.8ابو شبابعبد القادرمحمودحسن32106428عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61061ابومسلمداودوليدحسن32106429عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67867.8الحماميمحمدفؤادرشاد32106437عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50650.6مصرانمحمدتيسيرزياد32106440عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67667.6الفقعاويسالمناصرسالم32106445عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62862.8زعربنايفمحمودسامي32106448عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67667.6صقرسليمانمحمدسليمان32106451عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية86486.4ابو شمالهعبد هللاتوفيقصالح الدين32106456عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية86286.2ابو عمارهاسعدمحمودصالح الدين32106457عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58358.3ابو حربجبرخالدطارق32106458عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55055ابو طهمحمدفايزطارق32106459عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50550.5ابو موسىمحمدمجديطراد32106461عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية73373.3الفقعاويمحمودخالدعائد32106462عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50050شاھينمحمدمعينعاھد32106464عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51251.2مقدادعبد الرؤوفبسامعبد الرؤوف32106465عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57857.8أبو ماضيأحمدموسىعبد الھادي32106470عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57157.1ابو عبيدهعبد هللانعيمعبدهللا32106474عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61561.5االخرسحميدناصرعز الدين32106476عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55555.5زعربعطاعادلعطا32106479عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية79079عنابهالسيدسفيانعمرو32106491عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57757.7اللحامعبد هللافتحيعوض32106494عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52252.2العايديابراھيمسعيدغسان32106497عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59359.3النجارحسنزيادفايز32106498عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية78778.7عبد الھاديطاللايھابمحمد32106508عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69869.8اللحامأحمدبھيجمحمد32106509عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55755.7ابو حطبسليمانتوفيقمحمد32106511عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63163.1النبريصفريدحساممحمد32106516عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61861.8االغانعمانسعد الدينمحمد32106521عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57757.7احنيدقمحمودسليمانمحمد32106523عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56956.9الناعمحسنعليمحمد32106527عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64664.6الزينخليلعليمحمد32106528عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية76076الطويلمحمودفؤادمحمد32106530عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55855.8حمدانمحمدماھرمحمد32106535عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74774.7وادىسعيدمجديمحمد32106536عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60460.4قننعبدمصطفىمحمد32106539عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية76276.2الشاعرمحمدنافذمحمد32106542عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56656.6الخطيبسعيدنصرمحمد32106544عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية88288.2حمودهمحمدمحمد جمالمحمد نجيب32106545عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية88888.8كالبأحمداكرممحمود32106547عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50950.9فارسنايفجوادمحمود32106548عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59659.6زعربأحمدسعدمحمود32106551عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63463.4صافيسعديسھيلمحمود32106552عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية66666.6عبد الرحمنمحمديونسمحمود32106560عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51451.4صالحيهمصطفىرضامصطفى32106562عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75975.9مھديمصطفىنزارمصطفى32106565عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57057الزقزوقموسىعيسىموسى32106570عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53253.2الجرايحيسعد الدينابراھيمنزار32106572عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53853.8داود زقوتمحمودمحمدنضال32106575عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56356.3النجارنعيمخليلنعيم32106577عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51551.5الخالديخضرمحمدنور32106580عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52852.8القزازمحمدنعيمنور الدين32106581عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58958.9ابو زھريشحدهحمدھاني32106582عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74774.7زعربصابرعوضھشام32106585عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية73573.5العراوياسماعيلسميروسام32106589عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64364.3النجارفايزحسنيوسف32106594عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59059صافيسعديسھيليوسف32106595عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57157.1عاشورحسناتعمريوسف32106596عبد القادر الحسيني الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية83883.8الزينيخالدالعبدابراھيم32106598كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53353.3عمرانعايشماجدابراھيم32106599كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65365.3األسطلمحمدانسأحمد32106602كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77277.2الفراقاسمعبد الناصرأحمد32106607كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية77377.3االغاعثمانعصامأحمد32106609كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية71271.2ابو عابدأحمدعوضأحمد32106610كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52652.6االغاجميلوليدأحمد32106613كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52152.1النجارحمدمحمودادريان ميالد32106615كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية71571.5خلفديبحلمياديب32106616كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية68268.2النجارخميسفؤاداسماعيل32106617كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74074االغاامينرجاءامين32106622كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77777.7االغارمضانعبد المعطيانس32106623كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63163.1ابو رزقمحمدعليانور32106625كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77277.2ابو شعرعبد اللطيفماجدانور32106626كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50450.4البردويلمصطفىعليأيمن32106627كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58458.4االغامصطفىمحمدايھاب32106629كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية84584.5العقادعبد المجيدانسبدر32106630كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية83883.8الجبورمحمدسميرجھاد32106640كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67467.4عبد الغفورحسنمحي الدينحسام32106643كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية78178.1القدرهحسينمحمدحسين32106645كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74474.4كوارععودةحسنحماده32106646كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64564.5الفقعاويعبد الكريماسماعيلخليل32106652كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56656.6بربخانيسھانيرامز32106656كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55455.4الفرارفيقاسماعيلرفيق32106660كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53953.9ابو طهاسماعيلمحمدرياض32106662كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية88888.8شھوانتوفيقمحمودسامح32106665كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54254.2االغاسليمبيانسالم32106669كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية79779.7الفراسليمانخليلسليمان32106670كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65865.8ابو شابسليمانغالبسليمان32106672كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52452.4بربخسليمانفايزسليمان32106673كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74474.4البشيتيعليانزكرياسمير32106675كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63363.3ابو عجالنمحمودعبد الھاديصقر32106679كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63563.5عبد الغفورعبد العالابراھيمطاھر32106680كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70970.9ابو نجاأحمدأحمدعائد32106682كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية91791.7ابو شقيرعبد الحافظناصرعاطف32106683كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60160.1المصريسعدمعينعامر32106684كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية79279.2محمودعبد هللامصباحعبد الرحمن32106685كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية71071الفراجاللوديععبد الستار32106686كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58758.7القدرهعبدعمرعبد الكريم32106690كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية82282.2صالحأحمدماجدعز الدين32106696كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59959.9ابو خريسحسينأحمدعالء32106698كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58358.3المصريسليمانمحمدعالء32106700كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية58658.6االسطلعليمحمدعلي32106702كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية79279.2القدرهاسماعيلساميعمار32106704كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51251.2النجارأحمدفتحيعمر32106707كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64264.2العقادمحمودمحمدعمر32106708كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58458.4عواديوسفرياضعمرو32106709كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية68268.2الفقعاويسلمانزيادفؤاد32106711كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57657.6ابو دقهفوزيوليدفوزي32106713كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53853.8عمرانمحمدجھادلؤي32106716كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69169.1المصريسليمأحمدلواء32106717كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57657.6السقاخميسعبد الرحمنمالك32106719كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75675.6الغلبانصالححسنمحمد32106723كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53853.8ابو مصطفىسليمانسعيدمحمد32106726كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية81981.9الفقعاويصبحيسفيانمحمد32106727كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51951.9االسطلقاسمعيدمحمد32106733كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51951.9االغاجاسرمازنمحمد32106735كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61561.5األسطلحمدانمحمودمحمد32106736كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74174.1االسطلمحمد زارعياسينمحمد32106738كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65365.3شرابابراھيمحمزهمحمود32106742كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58558.5الفراعبد الھاديعطامحمود32106744كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61561.5شبيربدويمحمدمحمود32106745كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55155.1االغاجماليزيدمحمود32106747كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74974.9الغلبانعلييوسفمحمود32106748كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69769.7القدرهمحموديوسفمحمود32106749كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69369.3أبو حدايدعوادحمزهمراد32106750كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70270.2االغاحمديإزويدمعاذ32106753كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52952.9االغاسليمانتيسيرمھند32106756كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61361.3النجاركاملمصطفىمھند32106757كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55255.2الفرازكرياسليمانموسى32106758كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67767.7القبطيسلمياميننور32106760كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58758.7البيطارھاشمصالحھاشم32106761كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية68068معمرمحمدھانيھاني32106762كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56156.1البريممحمودابراھيمھشام32106763كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية80480.4السيقليمحمدمصطفىھيثم32106764كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية87287.2المصريسليمانحمديوليد32106765كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية73673.6شعتعبد الغفارابراھيمياسر32106766كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75575.5ابو عاصييوسفرمزيياسر32106767كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58258.2البشيتيمحمدزكيياسر32106768كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62962.9النبريصمحمدوليدياسين32106770كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية52452.4ابو طهعبدهللاخميسابراھيم32106773خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69669.6النجارعبد الرحمنزھيرابراھيم32106775خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70170.1الفالوجيأحمداسامهأحمد32106778خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54754.7كوارعجامعرياضأحمد32106783خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70970.9البيوكأحمدسليمانأحمد32106785خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية90490.4المزينحسينسليمانأحمد32106786خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية72772.7عاشورخضرصالحأحمد32106787خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58758.7شرابعبد المطلبطافشأحمد32106788خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58658.6عوضمحمدعادلأحمد32106789خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69769.7عاشورابراھيمعبد اللطيفأحمد32106790خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية68668.6صادقعبد الكريمعصامأحمد32106791خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56756.7النجارأحمدمحمدأحمد32106795خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52252.2ابو خاطرسليمموسىأحمد32106797خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية73173.1عويضهعليھانيأحمد32106799خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية66066ابومعمرأحمديحيىأحمد32106802خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51551.5النجارعوضيحيىأحمد32106803خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64864.8عمرانفوزيجمالاسامه32106806خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52952.9شراباسحاقجمعهاسامه32106807خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية85085عبد الھاديصالحمحمداسامه32106809خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53753.7ابو خشانسلمانخالداشرف32106813خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77477.4شرابعبدمحمدانور32106815خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58258.2النحالمسلممحمدانور32106816خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50750.7الزينيخالدوليدأيمن32106818خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60360.3ابو سيدومحمدمازنبراء32106821خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية84784.7زقالمابراھيمباسلبشار32106822خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60860.8النجارطهخليلبالل32106824خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56056صافيسليمانزيادبالل32106825خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51151.1عبد الغفورعبدالحكيمعبد اللطيفبالل32106827خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55555.5الحمرانطالبتوفيقجھاد32106833خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية84084الزقزوقعمرخضرجھاد32106834خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75675.6ابو رزقمحمدعليجھاد32106836خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52352.3الفراسليمانعبد الباريحاتم32106838خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59359.3الفراراغبوليدحازم32106840خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية90890.8حمدانعبدهللاأحمدحسن32106844خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52652.6الفراخالداسماعيلحسن32106845خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56956.9شرابحسنيمحمودحسني32106848خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52552.5صادقمحمودسميرحسين32106849خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51251.2الزينيراغبحافظحماده32106853خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية50250.2ابو دقهمحمدساميحماده32106854خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية83083العمورحمدانمحمدحمدان32106856خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية72672.6شبيريوسفسعيدحمدي32106857خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62562.5ابو جزرسليمانمحمودحمزه32106859خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77577.5الفرامحمدابراھيمخليل32106862خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70870.8صافيحسنييوسفرفعت32106873خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58758.7ابو شابسالمهغسانزايد32106875خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69369.3برھمابراھيمعدنانزكريا32106876خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55455.4عمرانحسيننظميزكريا32106877خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70970.9االغاجبارهتوفيقسعيد32106878خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية76876.8العويطيسالمساميسليم32106881خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75475.4النجارمحمدابراھيمسليمان32106883خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67267.2عاشورقاسمجمالسيف الدين32106886خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52852.8ابومعمريونسمحمدشريف32106888خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60660.6أبو حدايدعبدهللايوسفصالح32106889خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58758.7صقرسليماناسعدطارق32106892خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61661.6ابو خاطرمحمدعدنانعاطف32106899خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51151.1عليمحمودنصرعبد الحميد32106901خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65365.3ابو جزرعبدهللامحمودعبد الرؤوف32106902خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54254.2البريمشحدهنصرعبد السالم32106905خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63963.9عوادعبد الكريمرياضعبد الكريم32106906خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63863.8صافيعبد المنعمعبد السميععبد المنعم32106908خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57557.5ابو خاطرمرزوقثابتعبدهللا32106909خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62562.5معمرعبدهللاعليعبدهللا32106910خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58058العقادعبدهللاماھرعبدهللا32106912خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53353.3الفراسليمانمعينعبدهللا32106913خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64864.8العقادعثمانعبدهللاعثمان32106914خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54754.7الجردليرمزياشرفعرفات32106918خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54154.1قاعودمحمدوليدعز الدين32106920خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54454.4العدينيمنصورمحمدعزام32106922خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59859.8المصريمحمودأحمدعالء32106925خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64664.6الفراعليعبد الخالقعالء32106927خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52352.3البريممحمدفريدعالم32106929خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59059الغلبانأحمدانورعلي32106931خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58658.6صقرعليمنصورعلي32106935خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52152.1البريمعليانابراھيمعليان32106936خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56456.4شبيرمالحيعبد الحكيمعماد32106937خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61061الدباسأحمدجابرعمر32106939خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية61261.2عاشورداودسالمعمرو32106942خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51951.9الرقبمحمدمحمودعنتر32106943خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65765.7االغاموسىابراھيمغسان32106945خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59059ابو النجاموسىمحمدقاسم32106950خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53953.9حدايدمحمدماجدماجد32106951خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59359.3صليحعليحامدمجاھد32106955خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50250.2القدرهابراھيمجھادمحمد32106961خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية76476.4عاشورحسينحامدمحمد32106962خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50750.7الغلبانصالحخالدمحمد32106963خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58358.3الشاعرعطوهخضرمحمد32106964خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65765.7العقادحامدزھيرمحمد32106967خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65765.7ابو شابفايقساميمحمد32106968خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51851.8شھوانوصفيشاكرمحمد32106970خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63163.1زعربمحمودشريفمحمد32106972خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية86486.4الفراعبد الحميدعبد الجوادمحمد32106973خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63663.6الفرامحمدعبد الرازقمحمد32106974خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56156.1بربخسعيدعبد الرؤوفمحمد32106975خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية76676.6العمصيعايشعبد المنعممحمد32106977خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50750.7النفارسعدعدنانمحمد32106979خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65865.8البطهنايفعدنانمحمد32106980خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية92792.7االغاجبارهفؤادمحمد32106982خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52152.1الرقبنصرفتحيمحمد32106983خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55955.9حسنينمحمدكمالمحمد32106985خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50650.6العقادمحمودكمالمحمد32106986خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74374.3أبو صافيقاسممنصورمحمد32106988خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52952.9المصريمحمدنافذمحمد32106991خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية78178.1العقادشعبانناھضمحمد32106992خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63463.4الفرامحمودناھضمحمد32106993خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية86986.9عمرانمحمودعدنانمحمود32107002خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57357.3ابو شابشحادةعمرمحمود32107003خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57257.2خريشمحمودفوزيمحمود32107004خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية71771.7ابو نجاحسنحسينمصطفى32107011خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74574.5المزينفھيممحمودمصطفى32107012خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65565.5ابو جزرحمدفيصلمعاذ32107013خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية72772.7الفرامحمدعايشممدوح32107014خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74074أبو جزرمحمدعبد الشافيمنار32107015خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55655.6واديفايزمحمدمھند32107016خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56056اربيعسليمانأحمدموسى32107017خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية70670.6ابو لحيةاسماعيلمحمدناجي32107019خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59459.4جرغونعطاهللامحمدناجي32107020خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية86986.9االغامحمدجبارهناھض32107022خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52052المصريسليمانمحمدنصار32107024خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65265.2شاميةحسنمحمدنور الدين32107026خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61461.4العمورسليمسعودھاشم32107027خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74174.1بكريخليلوليدھالل32107029خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية83983.9عاشورمرعيشكريوسام32107031خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58858.8الفراعليغازيوليد32107035خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61561.5شھوانياسرراغبياسر32107036خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية82782.7ابو خشانمحمودحسينيوسف32107040خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65665.6شبيرسليمسالميوسف32107043خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63263.2الطويلحسنمحمد ناصريوسف32107045خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية66866.8القدرهيونسنبيليونس32107048خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54154.1وافيكاملوفيقاكرم32107051جرار القدوة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55755.7اللحاممصطفىابراھيمصالح32107054جرار القدوة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية68668.6النجارعبد العالحمادهعبد العال32107057جرار القدوة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56856.8عابدينخميسأيمنمحمد32107059جرار القدوة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60960.9االسطلعليصالحنضال32107064جرار القدوة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61061اللحاممحمدعبد الرحمنياسر32107065جرار القدوة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65165.1ابو غاليمحمدفتحيأحمد32107071رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54554.5العمورعميرهمحمدأحمد32107072رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58558.5ابو موسىمحمدنافذأحمد32107073رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية78778.7ابو تيلخمرايزيقموسىبكر32107080رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54654.6الفراسليمانمحمودحاتم32107086رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65365.3العمورحسينھنديحسين32107090رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52652.6عامرخضركمالخضر32107093رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51651.6العقادمحمدأحمدرامي32107097رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62562.5ابو طعيمهحسنياسماعيلزيدان32107101رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69569.5المصريمحمدمصطفىسامي32107103رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56156.1الفقعاويسليمانأحمدسعيد32107104رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60460.4كوارعزايدمحمدسليمان32107106رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية68068عمرانسعيدمروانشادي32107108رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61361.3العمورسعيدسليمانعبد الرحمن32107110رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61761.7العمورحسنجمعانعز الدين32107113رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59159.1ابو عبيدهعليسالمعلي32107115رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية81981.9ابو مصطفىمحمودرسميعماد32107116رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77277.2العمورسليمجھادفراس32107120رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية60960.9المھموممحمودعيدفھد32107122رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53153.1المصريأحمدمحمدلؤي32107123رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية89289.2عمرانسالموليدلؤي32107124رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية66366.3ابو سبلهسعيدحسنمحمد32107132رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية68368.3أبو حدايدمحمدخالدمحمد32107133رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51651.6العطارمحمدصبحيمحمد32107136رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية80380.3شعتعايشباسلمحمود32107141رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58358.3المدھونمحمدمدحتمحمود32107143رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67267.2ابو سنيمهحسنعبد الرحمنمھدي32107146رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61461.4الفرانصر هللافرجنصرهللا32107147رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52052شعتأحمدجمعهنور الدين32107148رأس الناقورة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63763.7ابو العالاسماعيلصالح الدينأحمد32107154بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52852.8حجازيعبدهللامحمدأحمد32107157بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية66866.8ابو ريدهأحمدمحمودأحمد32107159بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية78878.8ابو لبدهحمدناجياشرف32107162بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54254.2ابو حربابراھيمكاملالزيناتي32107163بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75175.1الرقبحسينصالح الدينامير32107164بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51251.2ابو عاصيعرفاتصالحانس32107167بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62162.1ابو اسحقسليمانموسىباسل32107168بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64664.6فسيفسابراھيممحمدتميم32107171بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية83083ابو العالاسماعيلخالدحسان32107174بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74474.4سمورمحمدناجيحماده32107175بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56456.4سمورمحمدناجيسالم32107182بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55055ابو سعادةسعيدعبد المالكسعيد32107184بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67067ابو عمرسليمانمحمودصابر32107187بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57657.6ابو عابدمحموداشرفضياء32107190بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية79579.5ابو العالمحمدوصفيعاطف32107192بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53553.5ابوخديجةعبدهللاحسينعبد هللا32107194بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية72672.6القراعبد القادرسعودعبد هللا32107195بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77677.6ابو طعيمهعبد الرحمنعادلعبدالرحمن32107197بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57957.9ابو خاطرسالمهأحمدعبدهللا32107198بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية68968.9البريمسليمانساميعبدهللا32107199بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57457.4ابو عابدمحمدعطيهعبدهللا32107200بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52552.5النجارحمدانمحمدعلي32107205بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57657.6ابو عليانأحمدفايزعمر32107208بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62462.4ابو عاصيفضلصالحقسام32107213بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63563.5البريمأحمدسميرماجد32107215بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52752.7ابو عليانعبد العزيزرياضمحمد32107218بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية65265.2ابو خاطرمحمدعاطفمحمد32107221بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74274.2بركةسلمانكمالمحمد32107222بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53853.8النجارمحموديحيىمحمد32107227بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60160.1بركهمسمحفتحيمعتصم32107230بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53853.8خليلمحمودعيسىمنذر32107231بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52652.6ابو لحيةاسماعيلاكرمناجي32107234بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70770.7الشاميابراھيمخالديوسف32107237بني سھيال الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54854.8ابو دقهخضرحامداالء32107238المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55055قديحعليحسنابراھيم32107239المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69969.9ابو نصرنصرأحمدأحمد32107241المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59359.3ابو طعيمهابراھيمتوفيقأحمد32107243المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56556.5ابو يوسفحسنيجمالأحمد32107244المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50650.6اقديحشحدهزيادأحمد32107250المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54454.4مطلقمحمدسلمانأحمد32107251المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54554.5البريمأحمدسميرأحمد32107252المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52852.8قويدرأحمدسميرأحمد32107253المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54354.3ابو اسحقحسينشوقيأحمد32107254المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64964.9مصبحأحمدمحمدأحمد32107257المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59659.6ابو دقهسليمانمحمدأحمد32107258المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51451.4الشاميمحمودمحمدأحمد32107259المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63763.7الجعانخليلعطااسامه32107265المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52652.6ابو رضوانأحمديوسفاسامه32107267المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية81881.8ابو جامعسلمانيوسفاسامه32107268المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية72372.3ابو جامعسلمانراجحاشرف32107270المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية84184.1شاھينموسىناھضاشرف32107272المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64964.9ابو مصطفىأحمدمحي الدينامجد32107273المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59259.2أبو مطلقمحمودابراھيمانس32107274المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59059ابو رضوانفايزاملانس32107275المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50750.7عصفورمحمودرياضانس32107276المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59459.4قديحمحمدأحمدانور32107277المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70870.8ابو نصرابراھيمبسامانور32107278المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية78478.4ابويوسفحسنيمحمدايھاب32107280المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60560.5ابو دقهسليمانمحمدبالل32107285المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57257.2ابو طعيمهأحمدمحمدتامر32107286المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59059ابو طعيمهسليمانمشرفتامر32107287المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية71671.6الجرفمحمدمحمودثائر32107289المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51951.9ابو عنزهعبدهللاأحمدحذيفه32107292المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70270.2عصفورمحمودجاللحسين32107295المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس



العلوم االنسانية53153.1ابو قبالنمحمدمحمدحمزه32107298المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64864.8ابو طيرعلياننعيمحمزه32107299المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية73573.5ابو جامعمحمدسليمانخالد32107300المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67167.1ابو حمدمحمدفتحيخالد32107301المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77077عصفورسيدوليدرائد32107305المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69469.4ابو طعيمهحسنييوسفرجاء32107306المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70770.7الدغمهخليلحسنرشاد32107307المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية72772.7اسحاقشحدهنظميروحي32107308المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية71471.4فسيفسمحمدسعيدسعد32107312المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53053ابوعامرسعيدمحمودسعيد32107313المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62362.3ابو درازسليمانساميسلمان32107314المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51651.6بركةسليمانطلعتسليمان32107315المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57757.7ابو طيرعبدعليشادي32107319المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56456.4قديحشحادةفخريشحادة32107320المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62562.5ابو عصفورمحمودياسرشوقي32107322المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57557.5الشاميسليماننبيلصدام32107324المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56856.8قديحعبدابراھيمصھيب32107326المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54254.2ابو صبحهسليمانأحمدعادل32107327المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية80980.9الشاميالعبدعادلعاطف32107328المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61461.4فياضكاملعيدعبد الكريم32107333المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية76076عصفورأحمدمحمدعبد هللا32107334المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74174.1ابو طعيمهمحمدنبيلعبدهللا32107338المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52952.9ابو جامعفايزاكرمعدي32107340المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59659.6قديحسالمباسمعالء32107341المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52952.9قديححمادجبرعالء32107342المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54154.1خلفجبرسميرعالء32107343المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75075ابو مصطفىعبدهللافخريعماد32107346المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51851.8قديحشحدهأيمنعيد32107350المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65065ابو طعيمهعبد المجيدعبد العزيزفادي32107352المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50950.9مصبحعطاهللانافذفادي32107354المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53453.4ابو دقهعبد الرحمناسامهفراس32107355المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية64264.2عصفورمسلممحمدكرم32107359المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54154.1قويدرعطيهكامللؤي32107360المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58758.7ابويوسفابراھيمجھادمبعوت32107363المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57157.1الدغمهحسنينجمالمحمد32107369المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55655.6ابوعامرمحمدجمالمحمد32107370المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية78978.9جامعمحمدخالدمحمد32107374المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67167.1ابو دقهمحمدصفوتمحمد32107378المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس



العلوم االنسانية68168.1ابو سعادةمحمدعيسىمحمد32107382المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية89098.9ابو دقهأحمدغسانمحمد32107383المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58058ابو طيرعليانماجدمحمد32107386المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69369.3فسيفسمحمدماجدمحمد32107387المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50250.2ابو دقهخليلمجديمحمد32107388المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54054ابو طيرخليلوليدمحمد32107390المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54154.1ابو دقهسليمانعبد ربهمحمود32107395المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77277.2ابو خاطرمسلمسلمانمسلم32107397المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية71971.9سمورزايدماجدموسى32107403المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية72072ابو روكالعبدنبيلنائل32107405المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55655.6البريمزايدموسىناجي32107406المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية77977.9ابو يونسنمرسميرنمر32107409المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57557.5ابو رضوانمحمدفوزيوائل32107412المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلوم االنسانية66666.6السقاابراھيمسعيدابراھيم32107424القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70870.8ابو ھدافسليمابراھيمأحمد32107427القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية78778.7ابو عليمصطفىجھادأحمد32107428القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67274.7السميريمسلمحسينأحمد32107429القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54554.5الفراعبد الرحمنسالمأحمد32107432القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50550.5مقدادعليعبد الرحمنأحمد32107435القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54854.8فياضمسلمعبد الشافياحمد32107436القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56956.9الجخلبدرويشعبدوأحمد32107437القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56756.7سليسلمسلمعودةأحمد32107439القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63963.9العبادلهفاروقكرمأحمد32107441القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58958.9االغاكمالنظيرأحمد32107443القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57157.1ابو ھدافسليمانھانيأحمد32107444القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75075ابو خشانسلمانوصفياحمد32107445القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53353.3قاسممحسنمحمداسالم32107449القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية81781.7عبد هللاعبد هللامحمداسماعيل32107451القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53253.2مصلحعياشبركهاكرم32107452القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50250.2العماويابراھيمساميامين32107453القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51251.2السقافھميفارعباھر32107455القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70870.8الفراعطيهعبد الحميدبركات32107456القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50050مھناسليمعاطفبسام32107458القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية68868.8صافيخالدفايزحازم32107463القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59359.3احمدمصطفىماھرخالد32107472القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62662.6السميريجمعانيوسفرعد32107475القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60960.9االغامحمدمھديروحي32107477القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61461.4سويدانأحمدزھيرزاھر32107478القرارة الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية60160.1ابو عويليعيدمحمدسليمان32107482القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية79379.3ابو ھدافمحمدعبد القادرصبيح32107484القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67267.2صقرمحمداسماعيلصالح32107485القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67067ابو روميهعبدهللاأحمدعادل32107486القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75075القدرهحمادماجدعاھد32107487القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51351.3فياضعبدشعبانعبد32107489القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51551.5السميريسالمهأحمدعبد الرحمن32107490القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70370.3العبادلهعبد الرحمنوجيهعبد الرحمن32107492القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50450.4فياضعبد الكريماسعدعبد الكريم32107494القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53753.7االسطلسميرمحمدعبد هللا32107495القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69569.5خشانأحمديوسفعبد هللا32107496القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية76676.6سويدانأحمداسماعيلعبدهللا32107498القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67267.2االسطلعبدومحمدعبدو32107502القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56656.6فياضيوسفعادلعدي32107504القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52952.9عسقولمحمدنبيلعماد32107509القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية66666.6عبد الغفورعبدعبد السميععمر32107510القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53653.6عسقولمحمودعبد الحفيظعمرو32107511القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57157.1االسطلعليمحمدعمرو32107512القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60260.2ابوعيدفرحانمحمدفادي32107515القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية52852.8صافيقاسمحمدانقاسم32107519القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56856.8العبادلهقاسمنادرقاسم32107520القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60960.9النجيليقاسمنبيلقاسم32107521القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية72372.3السميريجمعةجھادكرم32107523القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75275.2العبادلهاحميدعبد العظيممالك32107524القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57457.4ابو موسىعبد الرحمنمحمدمجدي32107525القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57157.1السميريجمعهابراھيممحمد32107526القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55255.2العبادلهعثماناكرممحمد32107529القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55355.3العبادلهسليمانحسنمحمد32107536القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50050عبد االلهعبدهللارأفتمحمد32107539القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56956.9االسطلمنصورساميمحمد32107541القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75175.1عباسخليلشحدهمحمد32107543القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59959.9مھناسلمانصالحمحمد32107547القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56656.6العبادلهعبدعرفاتمحمد32107554القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50450.4جبرنمرمصطفىمحمد32107557القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57157.1صادقمحمدوائلمحمد32107560القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية57157.1النجيليحمدياسرمحمد32107561القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74474.4فياضسالمهمحي الدينمحمود32107564القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51651.6السقالطفيناھضمحمود32107565القرارة الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية60560.5ابو حمدهخليلصبحيمعاذ32107568القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية60660.6االغاغانممعاويهمنذر32107570القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51251.2ابو حبيسعبد الكريمعبد الرازقمھند32107571القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56456.4ابو حجاجسعيدسامينادر32107575القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75075ابو ھدافسالمهسالمهنادر32107576القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية70370.3عبدهللامحمدسميرھادي32107579القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69669.6احمدأحمدتحسينھشام32107582القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61461.4ابو منديلسلمانأيمنھيثم32107583القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59059النجارأحمدخالدادھم32107601شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية68468.4النجارمحمدابراھيماسامه32107602شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75275.2ابو ريدهحامدمحمد عودة هللاسامه32107604شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51051ابو طعيمهسليمانيونساسالم32107605شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية67267.2ابو ريدهمحمدفوزياكرم32107607شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53753.7النجارسليمأحمدبالل32107612شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53553.5النجارابراھيمفوزيخالد32107617شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية85185.1النجارابراھيمكاملخالد32107618شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58258.2ابو سلميعبدهللاخالدشاھر32107623شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54254.2ابو طعيمهعبدهللاأحمدعبد هللا32107625شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65765.7عميشابراھيمجمعهعبد هللا32107626شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54554.5النجارخليلغازيعالء32107629شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية63963.9عميشعبد العزيزعادلفادي32107633شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69969.9النجارمحمدفوزيفادي32107634شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية65365.3ابو سلميسلمانموسىكرم32107635شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية82282.2قديحعبدهللاحمدانمؤمن32107637شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية78178.1ابو ريدهسلمانأحمدمحمد32107643شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية62062ابو طعيمهعبد الرحيمكاملمحمد32107649شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية66366.3ابو رجيلهرزقماجدمحمد32107651شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59359.3القراعبدهللاباسممحي الدين32107653شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية56756.7النجارسلمانأحمدھشام32107658شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية72872.8ابو بركهأحمدشوقيھيثم32107659شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية75075ابو ريدهمحمدابراھيمياسر32107660شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية61161.1ابو نجاابراھيمعاطفابراھيم32107662عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية76476.4ابو جزرأحمدخالدأحمد32107665عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51651.6الغلباناسماعيلاكرمامين32107674عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58158.1وافيكاملتوفيقامين32107675عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54554.5قويدرابراھيمتيسيربسام32107676عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54954.9ابو عجالنمحمودمصطفىتامر32107679عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية54854.8شرابسالمرائفجھاد32107682عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس



العلوم االنسانية73873.8النجارالسيدأيمنداوود32107689عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية74574.5صليحسالمهعبد الكريمسالم32107694عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية79979.9البشيتيجمعهنعيمضياء32107695عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية50355.9ابو طهيوسفسليمطه32107696عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية69569.5النجارمحمدبكرعاطف32107698عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53953.9شرابسليمانمحمدعبد الرحمن32107700عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية55855.8ابو نجاأحمداسماعيلعبد الكريم32107701عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51951.9ابو النجامحمودسليمانعدي32107703عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية58258.2سرحانمحمدسالممحمد32107708عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59259.2البشيتيموسىعبد الحميدمحمد32107710عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية72872.8المصريخميسعطامحمود32107715عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية51551.5النجارمحمدوليدمحمود32107716عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية59659.6ابو مصطفىابراھيمسالممحي الدين32107717عمار بن ياسر الثانوية للبنينخان يونس
العلوم االنسانية53553.5ابو عرفاتحسنفايزأحمد32108019دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57257.2ابو دقهعليعزاتبالل32108046دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو لحيهيوسفھشامثائر32108047دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54254.2ابو روكمصطفىرزقجمال32108051دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51151.1أبو سلمحمدسميرجھاد32108053دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59359.3الحورانيعباسكمالجھاد32108055دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54054العويطيأحمدوليدحمدي32108065دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية64664.6ابو طيرسليمانناجيحمزه32108067دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية71571.5ابو حطبسلمانوليدخالد32108069دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية61661.6شاھينعبد الرحمنابراھيمخليل32108070دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050الفراخالدمحمودعبدالغني32108096دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59559.5ابو جيابمحمدحسينعالءالدين32108102دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56356.3مھناسلمانحسنعماد32108108دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55855.8النجارحمادهعاشورعمرو32108111دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53753.7ابو معروفخليلعطامحمد32108146دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51351.3ابو جامعسويلمعيسىمحمد32108147دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60160.1االغانايفمحمودمحمد32108151دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56956.9ابوزيادةادريسمحمد نبيلابراھيم32108185دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية67167.1الرمالويمحمدحمزهأحمد32108193دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56656.6ابو خاطرقاسميوسفأيمن32108217دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57557.5االغاسعيدمحمدباسم32108218دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53653.6البيوكمحمدعليحازم32108233دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56956.9عاشورمھديعبد الباسطحماده32108242دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية64464.4االسطلمحمدنصرخالد32108246دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية62362.3الدرباشيأحمداسماعيلخليل32108248دراسة خاصةخان يونس



العلوم االنسانية52452.4ابو طيبهفايزساميعائد32108266دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51551.5العتيليأحمدوديععبدهللا32108276دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59859.8زعربحافظسعدعالء32108284دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54154.1البشيتيحسينعمرفيصل32108301دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54054البيوكصبحيأحمدمحمد32108306دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52752.7العبادلهخالداسحقمحمد32108307دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54154.1الغولمحمدخضرمحمد32108311دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية62762.7عاشورعبد الدايمعبدهللامحمد32108317دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56956.9األسطلأحمدعبد الحيمعاذ32108340دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية49655.1وافيسيدفضلمعالي32108341دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57157.1ابو جزرمحمدسفيانھاشم32108355دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59159.1ابو نمرمحمديوسفياسين32108370دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56856.8البيوكنصرهللاعلياسعد32108375دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية83283.2السنوارابراھيمجميلابتسام32109002جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو موسىابراھيمفريداسراء32109004جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73073أبو حدايدمحمدسالماسالم32109005جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53953.9ابو شنبمحمودأحمداسماء32109007جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85185.1المصريسليمانجھاداسماء32109008جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59459.4العمورعميرهعمراضواء32109009جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61361.3العمورسليمنوافالھام32109010جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62162.1كوارعمحمدحسنأمونه32109011جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72372.3جرغونعليجمالاميره32109012جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51851.8العمورحمادحجاجانسام32109013جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65965.9كوارعمحمدساميايناس32109014جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73373.3عمرانسعيدسلوانايناس32109015جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64664.6جرغونحسينتيسيرتحرير32109016جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57457.4ابو تكفهديبجمعهتحرير32109017جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70070ابو شاويشخليلعمرتسنيم32109018جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60960.9العمورعبد الواحدجابرحنان32109021جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51651.6كوارعزايدجمالحنين32109023جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88888.8النواصرهحسينراتبحنين32109024جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67767.7القصابمحي الدينسميرحنين32109025جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63163.1محسنمحمودمحمدحنين32109026جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61861.8عاشورحسناتمحمدختام32109027جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92492.4صليحخالدشطيخلود32109028جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58458.4العمورحسنأحمددعاء32109029جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59459.4ابومعمرحسينمعتزدينا32109030جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58258.2العدينيعليانجابرردينه32109031جنين الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية66966.9ابو دقهشحادةجمالريم32109033جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52552.5أبو حدايدفوازھشامريھام32109034جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93193.1شعتعبد الكريمايادسھا32109037جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66166.1شرابكاملحسنيشروق32109038جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59259.2البريصسويلممحمدشروق32109039جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53453.4كوارعمحمدجمعهصفا32109040جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75275.2ابو دقهمحمدجھادضحى32109041جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73873.8شعتعايشنائلغدير32109042جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53253.2عمرانعبد الغنيعاطففلسطين32109045جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82882.8ابو دقهمحمودأيمنلميس32109048جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69869.8اللحامأحمدوليدمريم32109053جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57957.9ابو عقلحامدمحمدمنال32109054جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74374.3ابو دقهبركهشحادةمنى32109055جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55955.9كوارعسالمحمدانميسره32109057جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64664.6جرغونمحمدرزقنادين32109058جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80780.7اصليحعايفحمدنجاح32109059جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63163.1ابو تيلخنايفشطيندى32109062جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85085عويضهعطاطاللنھايه32109065جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53953.9االغاحسنعادلنوره32109069جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51351.3الجبورمحمدنبيلھبه32109071جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53253.2المجايدهعمرمحمودھدى32109073جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56656.6وادينايفمحمودھدير32109074جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68368.3ابو رزقكمالوائلورده32109078جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76276.2العمورحسنفريدوفاء32109080جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58958.9العمورمحمدكمالياسمين32109081جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53253.2بربخغازيمحمدياسمين32109082جنين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية91691.6ماضييوسفاكرماالء32109083عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74774.7زعربموسىخميساالء32109084عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75475.4شرابحلميمحمدامال32109085عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60460.4صالحسالمخالدامنه32109086عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64964.9واديخميسأحمدايه32109088عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70170.1المصريمحمدعبد العزيزايه32109089عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73873.8النجارمرشدمحمدايه32109091عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76176.1بريكهمحمدمحمودايه32109092عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82582.5ابو ستهسليمانفتحيابتسام32109093عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89589.5الغرباويمحمودبسامأحالم32109094عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63363.3البيوكصبحيأحمداريج32109095عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية95795.7الشاعرعبدحمدياسراء32109097عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية57957.9الشاعرعبدوصبحياسراء32109098عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67867.8الشاعرمحمودعبد الحميداسراء32109099عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79179.1زعربسالمفريداسالم32109100عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79279.2زعربخليلرزقاسماء32109101عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60660.6البشيتيصالحصالحاسماء32109102عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85585.5البشيتيزكيمحموداسماء32109103عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93793.7ابو عبدومحمدنافذاسماء32109104عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72472.4شھوانمصطفىنافذافنان32109106عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88188.1زعربصابرسعيداماني32109107عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58858.8الشاعرمحمدطلعتامل32109108عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64664.6زعربدرويشفاروقامل32109109عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82382.3النجارحمادهوليدامل32109110عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77877.8غانمعطاأحمداميره32109112عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69869.8زعربصالحناجياميره32109113عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66766.7الشاعرعبدمحمدانوار32109115عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73873.8اللحامصبحيسليمايا32109116عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68468.4النجارمحمدابراھيمايمان32109117عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71471.4عابدينجبارهمدحتايمان32109119عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79079ابو صافيسعيدمعتزايمان32109120عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64864.8برغوثمحمديونسايمان32109121عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية96396.3زعربجاسريوسفايناس32109122عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81881.8زعربشحدهمحمودتسنيم32109126عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54054بريكهأحمدخالدتھاني32109127عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74574.5زعربحمدانمحمدتھاني32109128عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71371.3زقماطحمدانمحمدجمالت32109129عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69769.7بربخمحسنعبد الكريمجود32109130عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78678.6ابو بريكهأحمدحلميحنين32109131عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52852.8البشيتيحمدزكيخلود32109132عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية91491.4اشبيرخالدعبدالسالمدانه32109133عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60660.6عابدينتوفيقرفيقدعاء32109135عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57657.6زعربحامدفريددعاء32109136عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93293.2زعربجاسريوسفدعاء32109138عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54254.2الھنديابراھيمزيادديانا32109139عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67967.9البيوكعبدهللاحسنرانيه32109140عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79979.9ابو ستهسلمانابراھيمرشا32109141عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60060معروفسليمخالدريم32109143عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69869.8زعربمسلمسالمريما32109144عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70270.2شرابمھديخليلزينب32109145عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية75975.9زعربمرزقأحمدسائده32109146عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70770.7النجارسالمسعيدسعاد32109148عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86286.2ابو خضيرحسينمحمدسعاد32109149عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78078البشيتياسماعيلعبد الحميدسمر32109151عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89589.5ابو زھريسليمانعصامسمر32109152عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54354.3البيوكفايزاسعدسھا32109153عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53053ابو صافيحسنيناجيسھيله32109154عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80480.4ابو بريكهمحمدرشيدشروق32109155عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54054شبيررمضانمحمدشروق32109156عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57157.1ابو زھريجمعهغسانشرين32109157عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60060طباسيسلماناسماعيلشيرين32109158عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53653.6زعربمحمدفتحيصابرين32109160عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51751.7زعربنايفمصلحصابرين32109161عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54154.1صقرعبد القادرفھدضحى32109163عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63863.8عابدينابراھيممحمدعبير32109166عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70970.9بريكهمحمودابراھيمغاده32109170عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77077الشاعرسالمهمحمودغاده32109171عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85185.1النجارحسنمحمدغدير32109172عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52752.7البشيتيزكيأحمدفاطمه32109173عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55155.1صقرابراھيمبشيرفاطمه32109174عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54354.3المصريفضلعاطففداء32109177عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93193.1البيوكحمديماجدفداء32109178عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65365.3المصريعطيهيوسففداء32109179عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84884.8معروفمحمدعادلفضيله32109181عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83783.7المصريعبدهللاعودةكوثر32109182عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73273.2البيوكعليعيسىلطيفه32109183عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59359.3النجارحسنفتحيليندا32109185عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87687.6شرابيوسفعليمرفت32109186عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81081عابدينجبارهوليدمرفت32109187عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73073بربخمحسنحسينمريم32109188عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64464.4عبد الغفورعبد الغنيعبد الرحمنمريم32109189عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64764.7اللحامعيديوسفمريم32109190عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64364.3ابو زھريمحمدابراھيممنار32109192عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52252.2بربخمحسنحسينمنى32109194عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81181.1جنديهيوسفرضامي32109195عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56156.1عابدينصبريرأفتميران32109196عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73173.1طباسيمحمدابراھيمناريمان32109198عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61261.2النحالأحمدابراھيمنداء32109200عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية54054بريكهحمادبرھمنداء32109201عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51451.4عاشورمحمدمحمودنداء32109202عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71371.3الشاعرمرزوقمحمودنسمه32109204عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84984.9المصريمنصورمحمدنھله32109207عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68868.8شرابرأفتشعباننورا32109209عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67967.9معروفسليممصطفىنوره32109210عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57657.6الشاعرمرزوقحمدانھازار32109211عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51251.2طباسيحمدانالفيھبه32109213عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73273.2برھمعبد الرازقمحمدھبه32109214عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87287.2النجارحسنمحمدھديل32109215عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53353.3مقلدمحمودمحمدھديل32109216عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57457.4زعربحسنجودتھويدا32109219عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64464.4واديخميسمحمودوداد32109220عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88488.4النجارجودتعاطفوفاء32109221عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64264.2وادىعطاممدوحوفاء32109222عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78478.4البشيتيمنصورنبيلوفاء32109223عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59259.2زعربفؤادوائلوفاء32109224عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54054بريكهابراھيمنعيموالء32109225عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61761.7المصريحمدانحيدرياسمين32109226عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57757.7النجارحسنخيرييسرى32109227عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54854.8المصريعطايايونسيقين32109228عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78978.9القدرهنصرهللاعبد العظيماسيا32109229خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55055الفراعبد الھادياسماعيلاالء32109230خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55555.5اصرفأحمدعبد الرحمناالء32109232خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86186.1عودهاجريوفريداالء32109233خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87387.3االغاايوبمحمداالء32109237خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78278.2شعتطاھرمحمداالء32109238خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50750.7الداليصبحيمعتصماالء32109241خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58758.7اللحامعبدهللاسعديامال32109242خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67467.4االسطلسعيدنبيلامال32109245خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82782.7راضيفارسجبرامنه32109246خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80580.5االسطلأحمدسالمامنه32109248خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69369.3حدايدحمدصالحايات32109254خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83683.6ربيعربيعنصرايات32109255خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62062العقادبيومياشرفايه32109257خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80780.7بربخشحدهجمالايه32109258خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62662.6العقادعثمانجھادايه32109259خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54454.4الشاعرابراھيمخالدايه32109260خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية86786.7شرابحسينسعيدايه32109262خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65665.6القصاصحسنعادلايه32109263خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70670.6المجايدهكاملقاسمايه32109264خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70270.2صبحعبدمنصورايه32109266خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87687.6رشواناسماعيلياسرابتھال32109270خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63263.2األسطلخليلحسنابرار32109271خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54754.7عمرانصابرماھراخالص32109274خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68768.7ابوجويعدعبد الكريممنصوراخالص32109275خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56156.1جرغونعوضجمالاريج32109276خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77177.1الفراصالحاسماعيلاسراء32109279خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77677.6حرز هللافايزسالماسراء32109281خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80480.4ابو جزرمحمدسفياناسراء32109282خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69669.6االغاعليعاطفاسراء32109283خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54754.7اللحامعطيهعبد الحميداسراء32109285خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79979.9عويضةديبعبد الھادياسراء32109287خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79679.6المجايدهھاشممحمداسراء32109288خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80580.5القدرهيونسمحمداسراء32109289خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70370.3المباشرمحمديحيىاسراء32109291خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55955.9االغاأحمدحاسياسالم32109295خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72472.4اليازوريسلمانعبد السالماسالم32109297خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87687.6االغامحموديونساسالم32109300خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56856.8الفالوجيعليانأحمداسماء32109302خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87287.2اللحامصالحرضواناسماء32109303خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73373.3الداليمحمدعماراسماء32109305خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83283.2الغلبانعليفتحياسماء32109306خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61961.9المجايدهسليمانمحمداسماء32109307خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53653.6ابو مصطفىعبدمحمداسماء32109308خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52652.6االغارمضانمرواناسماء32109309خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74174.1اصليحعبدهللامصطفىاسماء32109310خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية91891.8ابو شابمحمدنظمياسيل32109311خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67167.1الرنتيسيمحمدحساماصيل32109312خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55455.4أبو سعوداسماعيلعبد اللطيفاعتدال32109314خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82882.8جوادهمحمدفخريافنان32109316خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82482.4االسطلھاشمحفصاماني32109319خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57057العقادمصطفىعبد الرحيماماني32109320خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78178.1كوارعمحمودعبد السميعاماني32109321خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51751.7النفارسليممحمداماني32109322خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54754.7المصريعبدمحموداماني32109323خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية52952.9ربيعزكرياموسىاماني32109324خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52652.6العقادسليماننعماتاماني32109325خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53953.9الرقبمحمدتيسيرامجاد32109326خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63863.8االسطلمصطفىعمرامل32109327خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66266.2الفراخليلسالماميره32109334خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76076الدرباشياسماعيلابراھيمايمان32109344خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84684.6صقرمصطفىابراھيمايمان32109345خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52952.9ابو نجاحسنأحمدايمان32109346خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53853.8عمرانمحمدأحمدايمان32109348خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73373.3شريرصالحجبارهايمان32109351خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80280.2األسطلسليمانعبد الحكيمايمان32109352خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50650.6شحادةعليعمرايمان32109355خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65965.9االسطلأحمدمحمدايمان32109356خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90190.1ابو جزراسماعيلموسىايمان32109358خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67867.8ابو نمرمحمدزھيرايناس32109359خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51951.9األسطلأحمدزارعبتول32109360خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76576.5النجاروليدحمادهبراءه32109363خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60860.8األسطلطاھرعائدبراءه32109364خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54154.1الفراسليمانعبد المجيدبسمه32109366خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59659.6شرابكمالمحمدبسمه32109367خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72772.7الغلبانأحمدياسربسمه32109368خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89789.7الفراصالحعادلبيان32109370خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61361.3شعتاحميدانجمالبيسان32109372خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55555.5كوارعمصطفىفرجبيسان32109373خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77777.7معمرعيدمحمدبيسان32109374خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90690.6الفراصالحمحمودتحرير32109376خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66266.2كوارعحسينسليمانتساھيل32109377خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76576.5العويطينعيمنبيلتسنيم32109379خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58858.8عمرانفضلحمودهتغريد32109380خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77677.6الفراحسننعيمتقى32109382خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82182.1اصليحطلبيحيىتمام32109384خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64264.2العجيلياسماعيلسعدجيھان32109385خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90290.2أبو ماضيمحمودعبد الرحيمجيھان32109386خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63463.4صواليخميسأحمدحنان32109391خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73473.4ابو جزرسليمانعاطفحنان32109393خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57957.9االسطلمصطفىابراھيمحنين32109396خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58658.6صقرعيدعبد الرحمنحنين32109400خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60460.4بربخمصباحعمادحنين32109401خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية70870.8ابو مرفراجعمرحنين32109402خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63263.2االغاسليماننبيلحنين32109405خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57957.9خلفمحمدنبيهحنين32109406خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70270.2القبطيسلميسليمانختام32109408خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93593.5شعتمحمدفتحيختام32109409خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51551.5شبيرسعيدفوزيخديجه32109410خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80980.9الفراسليممحمدخديجه32109411خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93493.4عاشوريونسمحمدخديجه32109412خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70670.6اصليحعيداسماعيلخولة32109414خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65965.9الفراحلمييوسفداليه32109415خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53653.6العدينيمحمدجاللدانه32109416خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87587.5الدرباشياسماعيلأحمددعاء32109417خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82082رشوانعبد العزيزرشواندعاء32109418خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72772.7ابو نجامحمدرفعتدعاء32109419خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90490.4الفراعوادشعيبدعاء32109421خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82582.5الغلبانخليلكاملدعاء32109422خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54554.5محاربسعيدياسردعاء32109425خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57857.8صادقحامدأحمددنيا32109427خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73073االغايوسفھشامربا32109434خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66066المصريسليمتوفيقرجاء32109435خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52052االسطلمحمدعبد المجيدرجاء32109437خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56156.1الغلبانصالحمحسنرحمه32109439خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61161.1الفرامحمدھاشمرحمه32109440خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59159.1ابومعمرمحمودفايزرشان32109444خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75175.1القدرهيحيىأحمدرضا32109445خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82882.8االسطلمحمدحسنيرغد32109446خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74074عوادزھدييحيىرناد32109451خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53953.9فروانةسالمزكريارندة32109453خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83383.3صالحعبد الكريمسھيلرنيم32109454خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73373.3الرقبمحمدعبد الخالقرنين32109457خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86486.4الحلبيأحمدمحمودرنين32109458خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64064عاشورشحدهمحمدرواء32109462خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59959.9القدرهفؤادمعينرواء32109463خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82682.6االغاعثمانھشامروان32109464خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86186.1جرغونجمعهيحيىروضة32109465خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57757.7االغاعليخميسروال32109466خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70370.3رشوانأحمدبسامريم32109467خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67867.8زعربسويلمفؤادريما32109471خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية86786.7صافيسعديغانديريھام32109472خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56756.7االغاصالحيونسريھام32109473خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67767.7النجارعبد هللازكريازھره32109476خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86786.7البطهزكرياتميمزھيه32109478خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75175.1ابو سمكعبد القادرساميسائده32109482خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65965.9أبو حدايديوسفناديسائره32109483خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79679.6أبو حدايدنايفحمدسالي32109485خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58158.1عباسحسينمحمدسجى32109486خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70470.4فروانةمحمدحمدانسحر32109487خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50950.9الفراخميسعبد السالمسحر32109490خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64664.6الفراوصفيأحمدسعاد32109492خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70370.3االسطلمحمدسليمانسماح32109494خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81481.4ابو سبلهمحمدنافعسماح32109496خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76976.9العقادقاسمھشامسماح32109497خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66166.1االغاطاھريوسفسميه32109502خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74874.8البطهسليمتميمسناء32109503خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63463.4عويضهھاشمعدنانسناء32109505خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61161.1سرحانحسينكاملسندس32109508خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74974.9طومانحسينعبدهللاسوزان32109512خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55955.9االسطلسالمحازمسينا32109513خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52152.1القصاصأحمدفخريشروق32109519خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78478.4عودهحسينمحمدشروق32109521خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82982.9المصريمحمدبسامشرين32109524خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82882.8الفراعبد الرحمنحمودهشرين32109525خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62962.9عويضةتوفيقوديعشفيقة32109526خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69069الھباشطهمصطفىشھد32109528خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56156.1السقاحسينحمودهشيرين32109529خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83683.6عنبرسعد هللازھيرشيماء32109531خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58558.5القصاصحمدانسليمشيماء32109532خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88888.8الغلبانحسينمحمدشيماء32109535خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70870.8شھوانفتحيمفيدشيماء32109536خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55155.1سعد الدينرجبنبيلشيماء32109537خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51151.1النمروطيمحمودياسينشيماء32109538خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64764.7المجايدهرشديعاطفصابرين32109540خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80380.3النجارحمدابراھيمعبير32109548خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51151.1جرغونمحمدأحمدعبير32109549خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71571.5االغاعبدهللاسامهعبير32109550خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71271.2االغاربيعحمادهعبير32109552خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية60260.2الجبورعبدهللافتحيعبير32109553خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59659.6عمرانمحمدمحمودعدله32109556خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57857.8السيقليصالحمصطفىعذراء32109557خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69669.6فروانةمحمدحمدانعفاف32109558خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51151.1كسابمحمدحسنعال32109560خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79979.9القدرهاسماعيلمحمدعال32109564خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62162.1بكريخليلامانعليا32109568خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61161.1اصليحھدياناسماعيلعلياء32109569خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69269.2االغانايفحمدانعلياء32109570خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81681.6االغاحمديمحمدعنان32109571خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56356.3ابو طهعيسىعدليعھود32109572خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55455.4شعتطاھرخالدغاده32109574خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76576.5صليحعبدهللاصالحغاده32109575خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54354.3االسطلعبد القادريحيىغاده32109577خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52652.6سرحانحمدانكمالغدير32109580خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63563.5العقادحسينعليفاطمه32109584خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83983.9دحالنحسنعوض هللافاطمه32109585خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية97497.4االغاجبارهنافذفداء32109595خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76576.5ابو شابحمداننعيمفدوى32109596خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52052اللحامعبد الكريمعادلفريزه32109599خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56056المجايدهكاملمحمدفريزه32109600خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65565.5زعربمحمدعونيفلسطين32109601خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83483.4مسمحيوسفأحمدكفاح32109603خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65965.9الخوالدهمحمودعبد الناصركفاح32109604خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81781.7العسوليمصطفىعليلطيفه32109606خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67467.4أبو السعودمحمدفخريلينا32109610خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73073صبحاسماعيلوليدلينا32109611خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63663.6شرابايوبناجيماريه32109614خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65465.4ابومعمرسلمانمحمودمجد32109615خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53053دحالنعبدمروانمرام32109619خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66066الفقعاويحسينتيلخمريم32109620خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64664.6ابو جزرابراھيمخليلمريم32109621خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58758.7فروانةمحمدعبد الشكورمريم32109624خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54354.3عاشورثلجيعزاتمريم32109625خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76676.6السقاخليلمحمدمريم32109627خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80680.6االغايوسفعثمانمريھان32109630خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53953.9ابو ناھيهمصطفىاحسانمشاعل32109631خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64464.4عبد الغفورعبد العالامينمنى32109634خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية54054فروانةيحيىبساممنى32109635خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58358.3االسطلاسماعيلجھادمنى32109636خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89989.9حمدانأحمدسميحمنى32109637خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87887.8الفراحامدمحمودمنى32109638خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50450.4االغايوسفأحمدمھا32109640خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74074القصاصمحمدعليمھا32109641خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55955.9عويضهزكيصادقمي32109642خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80780.7القصابمحمدمحي الدينميادة32109644خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90190.1االغاجبارهتوفيقميار32109645خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84684.6البدرساوياسماعيلھشامميساء32109650خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68768.7العويطيخليليوسفميساء32109651خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63363.3الغلبانصالحسليمانميسره32109653خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77677.6االغاسعيدمحمدميسم32109654خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56856.8عاشوراسماعيلبسامميسه32109655خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66266.2كوارعأحمدھشامناھد32109658خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57057رشوانموسىنبيلنبيلة32109659خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70670.6مسمحسعيدمحمدنجوى32109664خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75075العويطيسلمانناھضنجوى32109665خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87187.1ابو داوودحسنتوفيقنداء32109668خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89889.8ابو طهكاملمحمدنداء32109670خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67067شعتخميسناظمنداء32109671خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51851.8صقرمحمدعطاندى32109673خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84984.9عبد الھاديزويدناصرندى32109674خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81981.9الفرامحمدعمرنسرين32109677خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57657.6السيقليسالمهمحمدنسرين32109678خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64164.1وافيابراھيمنعماتنسرين32109679خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55055البشيتيابراھيممحمدنشوى32109683خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية94794.7ابو فاطمهعطيهشحدهنعمه32109684خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85185.1االغاصقريوسفنعيمه32109685خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53453.4عمرانشحدهابراھيمنھاد32109688خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65865.8القواسمياسماعيلبدوينھاد32109689خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52352.3صقرأحمدمحمدنھاد32109690خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87187.1وافيابراھيمنعيمنھال32109692خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60560.5بربخرياضعارفنھيل32109694خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51751.7االغاعنبرنظامنھيل32109695خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51751.7سرحانمحمدجھادنور32109698خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50450.4شرابعليسليمنور32109700خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57357.3شعتمحمدعبد الحكيمنور32109701خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية83283.2شرابعبد القادرعبد الناصرنور32109703خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54254.2القدرهعبد الحميدمحمدھالة32109708خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65965.9عمرانجابرصالحھبه32109709خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75875.8االسطلعبدهللامحمودھبه32109710خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50550.5الشحرييعقوبناھضھبه32109711خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88988.9ابو جزرحسنيونسھداية32109714خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81281.2الفقعاويأحمدسلمانھدى32109717خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80780.7شرابشكريشاكرھدى32109719خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69769.7ابو صعيليكسليمانابراھيمھديل32109720خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51951.9عاشورخضرفتحيھديل32109721خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61761.7ابو شعرابراھيمأحمدھناء32109723خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76076مسمحخليلادريسھناء32109724خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86686.6الفراعبد الحافظنصرهللاھناء32109726خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51251.2ابو طهكاملابراھيموسام32109731خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69369.3كسابمحسنثابتوسام32109732خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية91091بربخمصباحعالءوسام32109733خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84684.6جرغوناسماعيلمحمودوسام32109734خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78878.8شبيرعثمانجھادوفاء32109737خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76376.3االغاجودتمحفوظوفاء32109739خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63763.7المزينحسينأحمدوالء32109741خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52352.3صقرمبروكاكرموالء32109742خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50450.4اصليحعيادحسنوالء32109743خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73673.6البحيصيعبد الرحيمطاللوالء32109744خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51351.3االغاموسىطاللوالء32109745خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62762.7ابو عودهنظميناھضوالء32109747خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84584.5عمرانمحمدسليمانياسمين32109749خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51151.1مسمحأحمدفايزياسمين32109750خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58458.4حدايدمحمدماجدياسمين32109751خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74474.4شريرمحمدمحمدياسمين32109753خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64664.6شعتمحمودمحمدياسمين32109754خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56056المزينشحدهمنصورياسمين32109755خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65265.2بربخشحدهحازميسرا32109756خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58858.8االسطلعبد الشكورعبد الشفوقيسرا32109758خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58058احمدمحمدانوراالء32109760عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55855.8جادهللاخليلجمال عبد الناصراالء32109761عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70070كلخحسنحمدياالء32109762عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57857.8ابو بطنينمصطفىدرويشاالء32109763عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75275.2شكشكعطيهسعدياالء32109764عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية72472.4األستاذحسنسميراالء32109765عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74174.1ابو مصطفىعبد ربهمازناالء32109769عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61061حمدانابراھيممجدياالء32109770عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92292.2وادىعبد الحميدمحمداالء32109771عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57557.5ابو عزبيوسفمحمداالء32109772عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60460.4ابو غلوهخليلمحموداالء32109773عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85785.7ابو حطبخليلناصراالء32109775عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59259.2قننخليلنعيماالء32109776عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59059عاشوريوسفوائلاالء32109778عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88188.1النبريصشعبانمحمدامال32109780عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56256.2راضيكاملجمالامنه32109782عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54154.1الحناويأحمدمصلحامنه32109783عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71671.6مكرمأحمدعليايات32109784عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63963.9انشاصيابراھيمخالدايه32109786عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69869.8السيدعبد الفتاحرأفتايه32109787عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84684.6الغمريرجبماھراية32109789عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63763.7حمدانمحمودوليدايه32109791عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81781.7ابو شمالهعبد الرحمناسعداجالل32109794عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57957.9قننعبد القادرحسينأحالم32109795عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72572.5ابو مصطفىاسماعيلشحدهأحالم32109796عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74774.7دحالنفارسزكياخالص32109799عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55755.7العلولعطاعبدالمعطياركان32109800عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65565.5ابو عزبمحمدابراھيماريج32109801عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56656.6ابو مصطفىعبدأحمداسراء32109802عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية94294.2حنيدقأحمدجبريلاسراء32109804عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68768.7ناجيسعيدجمالاسراء32109805عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63163.1شرابأحمدزھيراسراء32109807عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54554.5عامرديبسميحاسراء32109808عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86586.5كالبمحمدعبد الحميداسراء32109809عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52752.7عاشورأحمدعبد الكريماسراء32109810عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57657.6ابوزيادةيعقوبفايزاسراء32109811عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90590.5ناجيجميلمحمداسراء32109813عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62862.8قفهعبد الحميدمحمداسراء32109814عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81781.7ابو شقيريوسفابراھيماسالم32109816عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86486.4كرازمحمدرأفتاسالم32109817عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68968.9حمادعبد هللامحمداسالم32109820عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83983.9الصوالحيعليمحمداسالم32109821عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية94094ابو دبوسهمحمدسليماسماء32109826عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية58858.8عيادتوفيقعوضاسماء32109828عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59459.4بعلوشةمحمودفوزياسماء32109830عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72972.9مسعودقاسممحمداسماء32109831عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62462.4حنيدقسليمانيوسفاسماء32109832عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77177.1عبد الھاديعبد الحافظحسيناسمھان32109833عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81681.6سرحانيعقوبمحمودافنان32109834عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63663.6السيسيأحمدمحمدالھام32109838عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60660.6دحالنسعيدوليدالھام32109839عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية94294.2االخرسفتحيزياداماني32109840عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85085الحورانيحسنعبد الرحمناماني32109841عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77177.1بصلهابراھيممحموداماني32109842عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83683.6سالمةيوسفمنيراماني32109843عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92692.6حلسمحمدحسينامل32109844عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69569.5ابو شقرةيوسفعبد اللطيفامل32109846عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50750.7ھيكلطلعتعبد المعطيامل32109847عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية91591.5ابو مغيصيبحسنعبدهللامل32109848عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية94294.2حمدانخليللطفيامنيه32109850عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56656.6ابو نمرعبد هللاغياضاميره32109852عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60960.9درويشعبد القادرجھاداميمه32109854عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92592.5النجارعبد العزيزسميرانشراح32109857عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80380.3كالبعبد الفتاحابراھيمايمان32109861عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83783.7الحجوجحسناسعدايمان32109863عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80980.9الميناويرجبحسامايمان32109865عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74874.8اللحامعوضحسنيايمان32109866عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64764.7األستاذابراھيمشريفايمان32109867عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60960.9تنيرهعبدعطاايمان32109870عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72972.9حمودهعبدهللاعيسىايمان32109871عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54554.5الراسمحمودكمالايمان32109873عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89389.3الخطيبمحمدنبيلايمان32109877عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89889.8الحاججبرعاطفايناس32109879عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80280.2الصالحيموسىنبيلايناس32109880عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56256.2سلوتمحمداسامهباسمه32109881عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54854.8الزقزوقعيسىموسىبشرى32109883عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67867.8عاشورجودتعبد الكريمبلسم32109884عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67867.8عاشورابراھيمأيمنبيان32109885عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72972.9الزقزوقھاشمأحمدتحرير32109886عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50250.2ابو نمرموسىكاملتسنيم32109889عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59959.9احنيدقمحمودسليمانتمام32109892عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية57257.2الزقزوقشاكرسيد احمدجمانه32109894عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60860.8ابو شمالهيحيىعبد الكريمجميله32109895عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59459.4الخطيبعبد الھاديمحمدحليمه32109896عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57857.8الخطيبمحموداسعدحنان32109898عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65465.4ابو شمالهمحمودعاطفحنان32109900عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76676.6عبد الرحمنسلميعمرحنان32109902عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80280.2ابو مصطفىابراھيمموسىحنان32109903عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70470.4بصلهابراھيمخليلحنين32109905عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62662.6يونسشعبانسميرحنين32109906عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92892.8صياميعقوبعبد القادرحنين32109907عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51051ابو سمرهعبدهللامحمدحنين32109909عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو زايدعليمحمدحنين32109910عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60660.6مكرمأحمدعليحياة32109913عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70070ابو حطبحسنعبد الرحيمخديجه32109916عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61261.2عرامابراھيمخالدخلود32109917عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050دودارديابخالدخلود32109918عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62362.3الدنفمصطفىحسنخولة32109919عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86886.8صالحيهمصطفىصفوتخيريه32109920عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56156.1ابو موسىمحمودمحمدداليه32109922عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69869.8النجارخليلاسعددعاء32109923عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75375.3أبو ھاللمحمودتيسيردعاء32109924عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78578.5السباخيلطفيجوھردعاء32109925عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59059ابو داودأحمدخالددعاء32109926عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71571.5عليانتوفيقديبدعاء32109927عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85285.2عبد الھاديسعيدسفياندعاء32109928عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87387.3ابو سخيلالسيدعبد الفتاحدعاء32109930عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63363.3ابو حنيدقمحمدعبد الفتاحدعاء32109931عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية91391.3ابو بطنينوجيهعبدهللادعاء32109932عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90990.9ابو حمدهمحمودعماددعاء32109933عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69869.8اشقيريوسفمحمددعاء32109934عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61161.1منصورمحمدنضالدعاء32109935عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81481.4قفةعبد الحميديوسفدعاء32109936عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53353.3الشريفموسىجمالدالل32109937عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55255.2علوانعيسىعبددالل32109938عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70770.7ابو لوليمحمداشرفدنيا32109939عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55955.9رستممحمودمحمددنيا32109940عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61361.3عامرديبعبد الحكيمدينا32109942عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76976.9ابو شاويشمحمدكمالرانيه32109944عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية91291.2صافياسماعيلخضررحاب32109946عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57857.8بارودخليلاسماعيلرسمية32109948عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50450.4فتيحهمحمدبسامرشا32109949عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77277.2البطراويمحمدعبد الرحمنرشا32109950عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59359.3ماضيخليلعبد القادررقيه32109952عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87587.5غيالنمحمودمحمدرنا32109953عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92092الحالقعبد الفتاحنبيلرنا32109954عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83483.4الحالقيوسفمحمودرندة32109955عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62362.3النجارعبد العزيزنعيمرنين32109957عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79379.3ابو عودهمحمدزيادرواء32109958عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54854.8اليازوريعليمحمدرواء32109959عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72272.2البشيتيعلياسامهروان32109960عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71671.6ابو كاشفمحمدعبد السالمروان32109961عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو يوسفجدوعيوسفرويده32109962عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61561.5المصريمحمدامينريم32109963عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82382.3حامدمحمدخالدريم32109964عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60560.5مرجانسلمانجمالريھام32109965عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60260.2الحجارعبد المحسنشعبانريھام32109966عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68768.7قننمحمدعوضريھام32109967عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية91291.2عبدوسعدوخالدساره32109971عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64164.1نصرفارسعوضساره32109972عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67267.2ابو زرقهمحمدخليلسالي32109973عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60060كتوعاسماعيلصالحسالي32109974عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77677.6حامدعلينزارسالي32109975عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050الصليبيسليمانحسيبسجا32109976عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71071ابو لبدهحسينعوض هللاسجود32109977عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50550.5شموطعليعبد الحكيمسحر32109979عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74874.8الحاجأحمدمحمدسحر32109980عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82982.9الزرابيسالممحمدسحر32109981عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85885.8ابو رزقمحمدمحمودسحر32109982عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60060الناقهشعبانرفعتسعاد32109983عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53253.2قنناسماعيلخليلسماح32109986عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76776.7الناديعبدهللاناديسماھر32109988عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64564.5ابو يوسفعوادابراھيمسمر32109989عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52552.5ابو موسىعطيهرفعتسمر32109990عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50250.2الفاضيخالدسميرسمر32109992عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53153.1الحوليتوفيقعبد اللطيفسمر32109993عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69669.6فياضموسىمحمودسمر32109994عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية64364.3راضيسعيدزكرياسميحه32109995عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67667.6يعقوبعبد المجيدامينسميه32109997عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57057درازعادلمحمدسناء32109998عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52752.7بكرزھديعيدسھا32109999عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88388.3صافيمحمدرائفشروق32110005عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57557.5كسيحهسعيدمصطفىشروق32110006عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60460.4ابو رزقسليمانتيسيرشرين32110008عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60560.5حامدعليزيادشيرين32110010عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو داللعبدسميرشيرين32110011عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92392.3كالبمحمدعبد الحيشيماء32110014عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59059ابو موسىسالممنصورشيماء32110015عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69769.7عقيلمحمدھانيشيماء32110017عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63063الھسيابراھيمأحمدصابره32110018عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80280.2انشاصيمصطفىفضلصفاء32110029عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58558.5ابو مصطفىمحمدمأمونصفاء32110030عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63163.1ابو ستهسليمانجھادصمود32110031عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83083ابوسلطانمحمدجمالعبير32110036عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90590.5ابو حسنينخليلزكرياعبير32110038عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68968.9كالبعبد الرحيمفوازعبير32110039عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85285.2الفقعاوييوسفأيمنعزة32110040عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90690.6االسمريوسفزيادعال32110044عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85785.7عليعبد القادرفتحيعال32110045عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83083فياضمحمدفضلعنان32110047عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84884.8العمصيعايشسعديغاده32110048عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92092شاھينأحمدعبدغاده32110049عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64964.9ابو حطبحسنكاملغاده32110051عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61261.2التالويخضرياسرغدير32110052عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70970.9البشيتيسلمانمحمودغيداء32110053عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76076الزيانصدقيأحمدفاطمه32110055عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74974.9الطويلمقداداشرففاطمه32110056عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78978.9االخرسحمدانفايزفاطمه32110059عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88688.6ابو ماضيمحمودمحمدفاطمه32110060عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87787.7ابو حطبأحمديوسففاطمه32110061عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53353.3ابو موسىعطوهمحمدفايزه32110062عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54854.8أبو ماضيسليمانعبدهللافداء32110064عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75475.4قننسعدمعينفداء32110067عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54454.4صافيشفيقمحمدفلسطين32110068عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53253.2العتالابراھيممحمد صخرفلسطين32110069عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية68468.4السماريمصطفىمنيرفلسطين32110070عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79179.1ابو مصطفىعليمحمدكاميليا32110072عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67967.9ابو مصطفىالسيدمحمدكريمه32110073عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76476.4ابو مصطفىابراھيمھشامليلى32110077عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89389.3العوينيفوزيجماللينا32110078عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92192.1شبيرسليمفوزيلينا32110079عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76876.8ابو عزبسليمانعبد ربهماريه32110080عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84184.1عبد الھاديعبد الرحيمعيسىمؤمنه32110081عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64664.6صنع هللامحمدعمرمحاسن32110082عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59359.3ابو عمارهاسعدعبد الكريممرام32110083عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55355.3الجدعليزھديمرفت32110084عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71371.3حمدانمحمدعبد الكريممروه32110085عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83683.6بركاتحسنمحمدمروه32110086عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67167.1السطريسعيدأحمدمريم32110088عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53853.8ابو شقيرعليحسينمريم32110089عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61461.4ابويوسفجدوععادلمريم32110090عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77577.5كالبأحمدعبد الكريممريم32110091عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60660.6ابو مصطفىسالمهعبد الكريممريم32110092عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76276.2ابوالريشأحمدمحمدمريم32110093عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70270.2الشافعيرسمينبيلمريم32110094عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67267.2ابو شمالةمحمدوليدمريم32110095عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66466.4ابوالريشعبد القادرحسينمنار32110096عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61361.3ابو عبد هللامحمدزھيرمنار32110097عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51451.4ابو عبيدهعليكايدمنال32110100عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54354.3الحالقحسنوليدمنال32110101عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75075رمضانحسينزيادمنى32110103عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85885.8عاشوررمضانمحمدمنى32110105عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75375.3الزقزوقمحمودمحمودمنى32110106عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80080الشاعرديبماجدمھا32110108عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58358.3بكرزھديعبد السالممي32110109عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75375.3عابدينعاشورعمرمي32110110عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86386.3البردويلسعيدمحمدمي32110111عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93893.8الحلوابراھيممنيرميادة32110112عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74174.1صافيمحمدرياضميرفت32110113عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69069الحالقمحمدأحمدميساء32110114عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66166.1عبيدعبد القادراسامهميساء32110115عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69269.2ابو سلطانخليلعطا هللاميساء32110117عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51751.7رضواناسماعيلمحمد عزيزميساء32110120عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية77677.6ابو نمرعليعطيهناريمان32110123عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79679.6مرجانسليمانمحمدنداء32110127عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71671.6دحالنفارسابراھيمنرمين32110133عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64964.9صادقمحمدصائبنرمين32110134عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71371.3بربخسليمانصبحينرمين32110135عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59659.6حمودهشعبانماھرنسرين32110136عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51051درويشخضرنبيلنسرين32110140عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية91291.2االخرسحنفيمحمدنشوى32110142عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54954.9ابو عودهديابعاطفنعمه32110146عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65165.1الجبرىعليكاملنعمه32110147عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82882.8عكيلةمحمدمنيرنھايه32110152عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51351.3الزرابيمحمدفتحينوال32110154عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89989.9شمالهمحمدأحمدنور32110155عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64764.7ابو مخيمرابراھيممحمدنور32110156عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59759.7ابو عبيدهمحمدوائلنور32110159عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80880.8الحلوابراھيمزھيرنوره32110160عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54754.7محيسنخميسيوسفنوره32110161عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76676.6قننحسنمحمدھالة32110165عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57857.8منصوردرويشمصطفىھالة32110166عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87087ابو نمرموسىجمالھاله32110167عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60160.1عيطهمحمدخالدھبه32110169عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75775.7المصريمحمدرمضانھبه32110170عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70378.1ابو طهأحمدناھضھبه32110172عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74774.7شاميةجمعهبدرھدى32110173عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54354.3ابو عقلينأحمدرجبھدى32110174عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87787.7ابو ماضيمحمودمحمدھدى32110175عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77777.7كالبمحمدرياضھديل32110177عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83583.5ابوزاھرجبرعاطفھديل32110178عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050خريسعليعبد الحكيمھديل32110180عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79279.2ابو شقرةخليلعبد الرحيمھديل32110181عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76576.5درويشعبد القادرناصرھديل32110183عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56156.1العوينيفوزيمحمد عامرھناء32110184عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66066حمدانمحمدكمالھنادي32110185عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60760.7ابو رزقخليلأحمدھويده32110187عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54154.1ابو ستهأحمدحسينھيام32110188عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61161.1فياضمحمدسعيدھيام32110189عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76476.4الصوالحيخليلاشرفوسام32110193عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72172.1حنودهحسينفايزوسام32110196عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلوم االنسانية82082عليعبد القادرمناروسام32110197عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56956.9عبد الھاديمحمدامينوفاء32110199عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55055ابو جاللهأحمدجمالوفاء32110200عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية94394.3ابو شقرةيوسفخالدوفاء32110201عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70670.6عوادمحمدسميروفاء32110202عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62762.7الزقزوقابراھيمعبد الناصروفاء32110203عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66566.5الصعيديحسنخالدوالء32110205عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65965.9حامدعليزھيروالء32110206عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84684.6عوضيوسفعبدهللاوالء32110207عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55055بعرهاسماعيلسميرياسمين32110209عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55155.1عبد الھاديمحمدعبد الحافظياسمين32110210عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88388.3الھباشطهحاتميقين32110213عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76876.8رستمأحمدوحيداالء32110217طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76476.4وافيحسينعيسىابتھال32110220طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69069وافيجميلحيدراروى32110221طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57357.3شقورهعزاتخالداريج32110222طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78578.5ابو بطنينصالححسيناسراء32110223طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71371.3ابو جيابسعيدخالداسراء32110224طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78678.6حمدانابراھيمخليلاسراء32110225طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61661.6صافيعايششاكراسراء32110226طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80980.9القرمشعبانعبد المطلباسراء32110227طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92692.6ابوزيادةادريسمحمد نافذاسراء32110228طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78178.1ابو امونهعبدمحموداسراء32110229طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69569.5رستممحموديوسفاسراء32110230طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59059ابو نمرحسنعادلاسالم32110231طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57757.7الطوسعبد الرحمنموسىاسالم32110232طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70170.1القصاصعمرعماد الدينافنان32110234طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90690.6ابو قوطةاسماعيلكمالاماني32110235طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62762.7العصارعبدعادلامل32110236طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83183.1أبو ھاللموسىأحمدايمان32110237طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88688.6السطريسعيدحسنايمان32110238طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية95195.1بسيسهمحمدعليايمان32110239طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61961.9سالمةحسنيجمالبراء32110240طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68968.9ابو محسنمحمدزاھربراء32110241طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68968.9صافيسعيدحمديبسمه32110242طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90890.8العصارعبدعدنانبغداد32110243طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية94994.9مخيمرعبد الرحمنمدحتتسنيم32110245طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92192.1عاشورخليلعاطفتغريد32110246طبريا الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية64064الجخلبموسىمحمودتغريد32110247طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71171.1صبحسلمانسالمحنان32110248طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81381.3راضيكاملطاللحنين32110250طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56556.5مشرفخليلمحمدخلود32110251طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62662.6الغمريخليلحامدخولة32110252طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55755.7العوضيخليلعبد القادرداليا32110253طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78278.2قيطهعزميماجدداليه32110254طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62562.5نوفلعبد العزيزعبد العزيزدعاء32110256طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53153.1قدورهعبدهللاعدناندعاء32110257طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66066شقليهأحمدكمالدعاء32110258طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73673.6سليمانحسينمحمددعاء32110259طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70170.1العكاويمحمدمرواندعاء32110260طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63763.7صياممحمدمصطفىدعاء32110261طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76876.8النجارجميلمحمودربا32110264طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72372.3ابومسلمداودعمررشا32110265طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56256.2صقرسعيدنبيلرشا32110266طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69769.7الغلبانمحمودزكيرغده32110267طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57057القرمابراھيممحمدرنا32110268طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66966.9صيامعيسىمنيررواء32110269طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87487.4القدرهيوسفابراھيمرويده32110271طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64764.7شكشكمحمدجمالريم32110272طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52052الخطيبعمرمصباحريم32110273طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82682.6سعدهللاعبد الھاديخالدسالي32110277طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61761.7شقليهأحمداسبيتانسحر32110278طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88788.7العاصيابراھيمخليلسلسبيل32110279طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55855.8الزقزوقمحمدسالمسمر32110280طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63463.4سرورعبدهللاسعيدسمر32110281طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52552.5داودحسينسعيدسھى32110282طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84984.9حمودهأحمدناھضسھى32110283طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86186.1المدھونعليحسنسوزان32110284طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74574.5الجبريابراھيمانورشروق32110285طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90590.5الحاجلطفيعبدهللاشيماء32110287طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83583.5العبادسهعبد العزيزانورصفاء32110288طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67467.4ابو صعيليكمحمدصالحصفاء32110289طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53953.9ريانمحمدمحمدفاطمه32110291طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90890.8االسطلأحمدعبد القادرفداء32110292طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90390.3الزقزوقعبدهللامحمدفداء32110293طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64964.9ابوعبدوكاملرسميفدوى32110294طبريا الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية66366.3احمدحسينفايزلبنى32110295طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51451.4المناعمهمحموداسعدمنال32110296طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62862.8احمدحسينزكيمنال32110297طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72172.1شموطمحمودجميلمنى32110298طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56856.8انشاصيسعيدعبد السالممھا32110299طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57557.5ابو محسنمحمدرياضميساء32110300طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68368.3ابو شمالهفضلفرجميساء32110301طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64564.5ريانحسينابراھيمنائله32110303طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57057الكاشفمصطفىجميلناھد32110304طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51251.2احمديوسفأحمدنجالء32110305طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية94494.4داودحسنمحمدنسرين32110306طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90290.2الناقهعليمحمدنسمه32110307طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050نعفشأحمدمحمودنسمه32110308طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63263.2بربخشحدهسالمنور32110309طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77277.2الزطمهأحمدمحمدنور32110310طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57057سروريوسفاشرفنورھان32110311طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62062ابوسعدةعبدخليلھالة32110313طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية97797.7ابو جاللهأحمدمحمدھبه32110316طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68268.2العطارمحمدجمالھدايا32110317طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54054البردويلابراھيمحنفيھديل32110318طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83983.9عرفهمحمودخالدھديل32110319طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55955.9عبد الھاديمحمدعبدهللاھديل32110321طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51151.1احمدحسينعادلھنادي32110322طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71871.8الفرجانيمحمدابو الخيرھيام32110323طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53053كالبعبدالرحمنجودهھيام32110324طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59859.8ابو موسىخالدمازنورود32110325طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79479.4كالبعبد الحميدفايقوفاء32110326طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79479.4الخطيبصالحكاملوفاء32110327طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية94994.9العبادسهعبد المجيدجمالوالء32110329طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59359.3ابو علوانشعبانمحمدوالء32110331طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78378.3حمادعبد الرحمنعبد القادرياسمين32110332طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54754.7شقليهأحمدنعيمياسمين32110333طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75975.9ابو حليبأحمدابراھيماالء32110335عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59359.3العبادلهمحمودرأفتاالء32110336عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66566.5القدرهحسنسعيداالء32110337عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77577.5ريانمحمدعمراالء32110338عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55655.6ابو ھدافعياشمحموداالء32110340عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76776.7عبيدمحمدانورامال32110341عيلبون الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية56556.5ابو خشانمسلمسميرايات32110343عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54354.3مھناحسنأحمدابتسام32110348عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80980.9فياضعوضمھدياروى32110349عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53553.5ابو لحيهمحمداسماعيلاريج32110350عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62862.8الحاجابراھيمجبراسراء32110351عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55455.4أبو ناموسحسينحجازياسراء32110352عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81581.5العبادلهعبد االلهعبد العظيماسراء32110354عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53053السقاحافظعبد ھادىاسراء32110356عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51951.9صباحمحمدماجداسراء32110357عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية97497.4العبادلهسعيدناصراسراء32110358عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78078عبد الغفورياسينتميماسالم32110359عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84184.1االسطلقاسممحموداسالم32110360عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62962.9ابو منديلعبد ربهأحمداسماء32110361عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58158.1النمروطيمحمودكرماسماء32110363عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72872.8االسطلابراھيمعبد الكريمالھام32110366عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66666.6حمدانمحمودخليلاماني32110367عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54354.3الددارمضانمناراماني32110368عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63263.2ابو لحيةسلمانمحمودامل32110369عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54954.9ابو منديلسليماننور الدينانوار32110371عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86786.7فياضعبد الرحيمحمدانايمان32110373عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81081ابوعيدفوازساميايمان32110374عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89689.6ابوعامرعبد الرحمنعونيايمان32110375عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58358.3السميريجمعةخالدايناس32110376عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93293.2الفراعبد الرحمنساميايناس32110377عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62662.6الصعيديمحمدمحمودباسمه32110379عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59159.1عبدهللاحسنيمھديبراءه32110380عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77277.2السقاحافظانوربسمه32110381عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية94294.2صافيسعيدمحمدبيسان32110382عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52052اليازوريمحمدھانيبيسان32110383عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55855.8العدينيسالمخالدحليمه32110385عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81081السميريسلمانصالححنان32110386عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60760.7فياضأحمداسماعيلحنين32110388عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية91291.2محمودعبدهللاعاطفحنين32110389عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57557.5العماويزايدجبرخلود32110390عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77877.8فياضزايدخالدخلود32110391عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50550.5العبادلهعبدهللامأمونديانا32110393عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85885.8ابو الحصينأحمدساميربا32110394عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63663.6االسطلمصطفىقاسمرشا32110395عيلبون الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية82082العبادلهيحيىعونيرنا32110397عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83183.1محمودعبدهللاعاطفرنين32110398عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69469.4ابو ھدافعايشساميروان32110399عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88588.5عبدهللاعبد الرؤوفعبد الشافيروان32110400عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62462.4المجايدهصالحابراھيمروفيده32110401عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78778.7السميريابراھيمساميريم32110403عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56256.2مھنامسلمعبد الكريمريم32110404عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80580.5االغاسعيدجوادسالي32110405عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50650.6فياضعوضتوفيقسحر32110407عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55155.1االغاصبحيساميسحر32110408عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59059االسطلمحمدسليمسحر32110409عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71771.7العبادلهرضوانشعبانسحر32110410عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71471.4ابو ھدافمحمدعبد اللطيفسعاد32110412عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55855.8الزقزوقموسىفھميسالم32110413عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93093صافيتوفيقصبحيسماح32110414عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74574.5االغاصبحيساميسمر32110416عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93293.2االغاأحمديحيىسمر32110417عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93293.2صافيتوفيقصبحيسھى32110418عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60560.5صالحسعيدشاھرسوسن32110419عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52552.5ابو ظاھرمسلمعمرشاديه32110420عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57557.5ابو شبابعبد القادرسالمشروق32110421عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84584.5فياضزايدمحمدشروق32110422عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58758.7ابو حليبحسنكاملشرين32110424عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53253.2عبدهللامصطفىعبد الرحيمشمس32110425عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61461.4فياضرشادبسامشيماء32110426عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71071ابو ھوليعبد المنعممجديشيماء32110427عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56456.4االغاابراھيمياسرصابرين32110429عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65465.4السنوارحسيننظيرضحى32110431عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57857.8عبدهللامحمدمحمدعاليه32110432عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63563.5االسطلقاسميونسعبيده32110433عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72872.8عبد الغفورعبد الغفورعبد الرازقغدير32110435عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72172.1االغاحمديوليدفاتن32110436عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86786.7العماويعليأحمدفاطمه32110437عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92192.1ابو جيابمحمدرمضانفاطمه32110438عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52252.2ابو خشانمسلمسلمانفاطمه32110439عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71471.4جاد هللامحمدعبد القادرفاطمه32110440عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76276.2السميريموسىمحمدفاطمه32110441عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86086ابو حليبسليمانمسلمفاطمه32110442عيلبون الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية91191.1مھناازريعيأحمدفريدة32110444عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64164.1الفراشعيبمؤنسفله32110445عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64764.7االغاسليمانصالحلمياء32110447عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71871.8حسنينمحمدنعيملينا32110448عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62762.7اللحاممحمودمحمدماجده32110449عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69069صافيمطيعبساممجد32110450عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88888.8ابو قاعودعبد الھادينافذمرام32110451عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67167.1عبد الباريمصطفىخالدمرفت32110452عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70170.1ابو خشانسالمناجيمرفت32110453عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65765.7األسطلمصطفىحيدرمروه32110454عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63863.8االسطلأحمدخالدمريم32110455عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65865.8ابو العيشعبد الفتاحخميسمريم32110456عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57957.9السقاأحمدرافعمريم32110457عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60560.5االسطلأحمدمحمدمريم32110459عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية91891.8القدرهعبد الحميدھشاممنار32110461عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88388.3عودةخميسزيادمنال32110462عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52952.9ابو جميزهحسنمروانمنى32110465عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65565.5ابو خشانمحمودمصلحمنى32110466عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54454.4مھناعايشعبد ربهمھا32110467عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57457.4السميريأحمدعليمھا32110468عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70870.8أبو حليبمحمودنبيلمھا32110469عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65965.9السنوارحسينخالدمي32110470عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70670.6العريانمحمودمحمدميرفت32110472عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57257.2ابو مضيفعطوهخالدميساء32110473عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78978.9ابوعيدموسىمصطفىناديه32110474عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63763.7الفراعبد هللاعونيندى32110477عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85685.6ابو ناھيهسليمانناصرندى32110478عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77577.5ابو لحيةحمدانوديعندى32110479عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68268.2االسطلرضوانمحمدنسمة32110480عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64564.5البردويلحسنمحمدنور32110487عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63863.8القدرهحسناسعدھالة32110488عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93593.5فياضابراھيمفايزھبة هللا32110489عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61861.8فياضخليلعبد الخالقھدى32110491عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64864.8االسطلمحمدمحمودھديل32110494عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77477.4فياضعبد الرحمنحمدانھال32110496عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65765.7النجيليكاملفايزھناء32110500عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51151.1العويطيمحمدحسامھند32110501عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76776.7فياضعوضمحفوظھويدا32110502عيلبون الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية68368.3ابو ھدافسويلمأيمنوجدان32110503عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57857.8ابو خشانسلمانجھادورود32110504عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55255.2النواصرهحسينمحمدوالء32110506عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78578.5فياضقاسميوسفوالء32110507عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81881.8عابدينعاشورأحمدياسمين32110508عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58158.1ابو خاطرسليمزكياالء32110513شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66366.3ابو طهرمضانماھراالء32110515شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79479.4ابو معنيهسويلمضيف هللامنه32110516شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73073ابو غرارةمحمودأحمدايات32110517شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86286.2ابو نجامحمودجابرايه32110518شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58358.3الغلبانحسنصالحايه32110519شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60960.9الرقبعبد الكريمعبد ربهايه32110521شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71971.9الجحشأحمدعبد الكريماسراء32110524شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66266.2الغلبانحسنمحمداسراء32110525شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63063ابو جزرمحمدحسناسالم32110526شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية91191.1الغلبانموسىمحموداسالم32110527شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية94894.8ابو اسحاقسليمانأحمداسماء32110528شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59059ابو خاطرسعدهللازاكراسماء32110530شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84084ابوجاموسمحمدفوزياسماء32110531شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78978.9ابو دقهمحمدجمالاماني32110532شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74374.3قديحعودةفتحياميره32110533شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64964.9ابو ھجرستوفيقعلياميمه32110534شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57057ابو سبتعبد الجوادكمالامينه32110535شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66266.2جاموسسلمانيوسفانوار32110537شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89089ابو جزرمحمدحسينايمان32110538شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81281.2ابو جزرمحمدرمضانايمان32110540شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75375.3البريممحمودزيادايمان32110541شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62762.7ابو جزرمحمدأحمدايناس32110542شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55955.9ابو نجاموسىامجدايناس32110543شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85685.6الدرديسيحمدانجاسرايناس32110544شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81981.9المنيراوييوسفمحمد عطيهبنان32110545شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81581.5ابو جزرأحمدفرجبيان32110546شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63763.7ابو خاطرسالمهنعيمبيان32110547شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53653.6الرقبمحمدصادقُتقى32110548شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58758.7ابو لبدهعبد العزيزتوفيقجنات32110549شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76376.3قويدرمحمدأحمدحنان32110550شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71471.4الغلبانمحمدصالححنان32110551شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88788.7ابو سموروصفيابراھيمداليه32110553شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية67267.2ابو تيمرمضانعبد المجيددعاء32110554شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70470.4ابو الفيشعبد الرحمنناجيدعاء32110555شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56256.2ابو جزرمحمدسليمانرائده32110556شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57257.2ابو جزرحمدعبد الناصررانيا32110557شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية97197.1قويدرعليعادلرضا32110558شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92992.9ابو جزرموسىابراھيمرندة32110559شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50850.8ابو نصيرهابراھيمعبدالغنيرھام32110560شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74074الغلبانموسىابراھيمرواء32110561شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو عمرمحموداسماعيلروفيده32110563شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57157.1ابو ھجرسمحموديعقوبزينب32110565شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83683.6ابو لبدهجبرنضالسجود32110566شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68668.6النجارعليعوضسجى32110567شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84984.9ابوعوادعطوهابراھيمسماح32110568شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61861.8بركةشحدهجميلسماح32110570شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61961.9الغلبانمحمدعليسمر32110573شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89089ابو راضيحسنمحمودسمر32110574شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68668.6ابوعوادعبد هللاجمعهسميه32110575شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64464.4الرقبعليانابراھيمسھا32110576شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71471.4البريمبرھمساميسھا32110577شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86486.4ابو ريدهرزقمحمدسھا32110578شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90090ابو ھجرستوفيقأحمدشروق32110579شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64564.5ابو لبدهعبد العزيزخليلشروق32110580شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67367.3ابو خاطررمضانامينشيماء32110581شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80480.4الرقبمحمدامينشيماء32110582شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76676.6ابو شابابراھيمحسينشيماء32110583شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56256.2الغلبانمحمدحسينصابرين32110584شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68768.7ابو شتاتفايززيادضحى32110585شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53453.4ابو عمرحسينكاملضحى32110586شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56956.9الغلبانمحمدصبريعائشة32110588شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50950.9الغلبانمحمدياسرعائشة32110589شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62262.2ابو دقهعبد الكريممحمدعايشة32110590شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77677.6ابو السعوداسماعيلعبد الھاديعبير32110591شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61661.6ابو طهمحمدجھادعطاف32110592شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59459.4ابو عمرمحمدفريدعطاف32110593شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57857.8البريممحمودمحمدغاليه32110594شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58658.6ابو لبدهمحمودعدنانفاتن32110595شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60260.2ابو جزرمحمدخالدفاطمه32110596شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76476.4قويدرحسنفوازكامله32110598شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية61561.5ابو عليانحمدانفؤادلميس32110599شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية88688.6ابو خاطرشحدهسالممؤمنه32110600شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60760.7القھوجيسلمانشوقاتمرام32110603شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53353.3ابو شابعطيهعدنانمرام32110604شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66066ديابمحمدخليلمروه32110605شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80480.4قويدرنصرهللاعادلمنى32110607شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52052البريمابراھيمماجدميساء32110608شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66966.9ابو بركهسليمانشعباننداء32110611شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89289.2ابو اسحاقسليمانصالحندى32110612شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية91391.3ابو جزرموسىمشرفنسرين32110614شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85985.9قديحعودةرسميھدير32110617شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52952.9ابو عمرأحمدفتحيھدير32110618شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82982.9أبو شابابراھيمخالدھديل32110619شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية89789.7البريمابراھيممحمدھناء32110621شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55355.3البريمعبد القادرمھديھناء32110622شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52552.5بركةابراھيماشرفوالء32110623شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55555.5الشاميخالدصبرييسرى32110624شھداء بني سھيال الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73373.3ابو سلوتجميلجمالاالء32110626الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64264.2بركةمرزوقخليلاالء32110627الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81881.8ابوزنيدمصطفىعادلاالء32110629الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54954.9ابو حامدمحمدمصطفىاالء32110630الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58558.5الفجمعوضنافذاالء32110632الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87887.8ابو سمرهعبد الكريممحمودايه32110636الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86386.3بركهأحمدمحمدابتسام32110637الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80780.7البريمحمداناسعدابتھال32110638الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58758.7بركةشحدهابراھيماخالص32110640الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55655.6الشوافعبد ربهباسماخالص32110641الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79479.4ابو جامععطيهعبد المولىاروى32110644الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81781.7القھوجيابراھيمخليلاريج32110647الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57457.4ابو سمحانابراھيممحمداريج32110648الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68368.3سمورسليممحمداريج32110649الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50950.9ابو طيرأحمدسليماناسراء32110651الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60760.7الحلومحمدشفيقاسراء32110652الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75575.5قديحسلمانعبد الرحيماسراء32110653الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79379.3ابو مصطفىضيف هللاعودةاسراء32110654الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82182.1القراعبد هللامحمداسراء32110655الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66966.9ابو شابشحدهموسىاسراء32110656الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية97897.8ابو سھمودمحمدتيسيراسالم32110658الخنساء الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية70970.9رضوانأحمدزكريااسالم32110660الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51951.9القراسالمهسليماناسالم32110662الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64564.5الفجمحمدانعادلاسالم32110663الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51951.9ابو طعيمهيوسفعبد الباسطاسالم32110664الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77477.4ابو عنزهحسنابراھيماسماء32110666الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90990.9ابو عليأحمدخليلاسماء32110668الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69969.9الشوافابراھيمعبد القادراسماء32110669الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61161.1ابو جامععبد السالمرأفتاعتدال32110670الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72572.5ابو مصطفىعبدهللاسماعيلاكرام32110671الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57457.4بركهسليمانكاملاكرام32110672الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68568.5الرقبعودة هللامحمدالھام32110675الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73873.8عصفورمحمدحسناماني32110676الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64564.5ابو دقهشحدهمحمداماني32110677الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59159.1ابو طعيمهمحمودناجياماني32110678الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية97397.3ابو دقهمحمدرسميامل32110679الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60660.6ابو عليعليناجيامل32110680الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69469.4ابو عنزهعبد الرازقخليلاميره32110682الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55955.9ابو حامدموسىسليماناميره32110684الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68368.3ابو لطيفةابراھيمعاطفاميره32110685الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58458.4ابو عليانحمادمحمداميره32110686الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71371.3ابو نصرابراھيمبشيرايمان32110689الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93593.5ابو طعيمهعبد الرحمنسميرايمان32110691الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58458.4ابو حامدموسىصالحايمان32110692الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85385.3قديحمصلحكاملايمان32110694الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53153.1ابو سلوتشحدهنضالايمان32110695الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64864.8قديحعبدابراھيمايناس32110697الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65665.6ابو جامعحربمحمدبيان32110701الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54154.1ابو خاطرحسنرزقتھاني32110703الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53653.6بركةأحمدكمالتھاني32110704الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59859.8الدداسليمانابراھيمجنان32110705الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69269.2ابو جامعخليلنظامجواھر32110708الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65965.9الجرفبرھمسليمانحليمه32110709الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62762.7سمورأحمدخالدحنان32110711الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70770.7ابو عنزهمحمدعبد الناصرحنان32110712الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57557.5ابو مصبحمحمديونسحنان32110714الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60060ابو عليانسليماناكرمحنين32110716الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86486.4ابو عرفاتسالمشريفحنين32110718الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53053ابو عرفاتحسنمأمونحنين32110721الخنساء الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية61861.8ابو جامعمحمدمحمودحنين32110722الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56056ابو حمدمحمودنظامحنين32110723الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70670.6ابويوسفمحمدحسنحياة32110724الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54854.8ابو طعيمهمحمودعبد المعطيختام32110725الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62962.9القھوجيعاصيفضلختام32110726الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76176.1ابودانابراھيمخليلخلود32110728الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62862.8اسحقأحمدفريدخنساء32110729الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64564.5ابو سعادةمحمدسالمدعاء32110730الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51051ابو عابدخليلساميدعاء32110731الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84884.8ابو جامعسلمانعبد الرزاقدعاء32110732الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87787.7ابو طيبهجبرفايزدعاء32110733الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82882.8ابو جامعحسنفتحيدعاء32110734الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51751.7ابو شابعطيهفتحيدعاء32110735الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية83683.6ابو سلوتعبد الھاديكمالدعاء32110737الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56256.2ابو لحيةجبريلمحمددعاء32110738الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67967.9ابواسحاقمسعودمريزيقدعاء32110739الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64664.6ابو جامعحربناجيدعاء32110740الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64164.1ابو عنزهابراھيمعبد الرحمندينا32110741الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58358.3ابو جامعموسىناجيرانيه32110745الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52052ابو طيرسالمخالدرباب32110746الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76776.7ابوعوادشحدهواجدرحمه32110748الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65565.5ابو عاصيمحمودمحمدرشا32110751الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78178.1ابو طيرمحمدعالمرضا32110752الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54154.1ابو عنزهعبد الرسولرأفترغده32110753الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54354.3ابو صالحمحمودناجيرھام32110760الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56356.3القھوجيمحمدسميرروزان32110761الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58658.6بركةحسنعليانريم32110762الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية69369.3عصفورسيدمحمودريم32110763الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54954.9ابوعامرحامدمحمدريھام32110765الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64564.5القراخليلعبد العزيززھره32110766الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58358.3ابو عجيرمعطيهعيسىساره32110768الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75075الشاميعبد الكريمأحمدسجود32110771الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56356.3ابو طيرسليمانصالحسجود32110772الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية90690.6ابو جامعمحمدسليمانسحر32110774الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82882.8ابو جامعسليمانمحمدسحر32110777الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82382.3شحادةمحمدابراھيمسلمى32110779الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62562.5ابو شابسليمانعادلسلوى32110780الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53753.7قديحسالمكمالسناء32110791الخنساء الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية83383.3ابو طعيمهعبد العزيزابراھيمسھام32110796الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67267.2مصبحابراھيمطلعتسوزان32110798الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58758.7البريممحمودمحمدسوسن32110799الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61961.9شاھينعليانعمادشامه32110801الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62562.5القراعبد ربهساميشذا32110802الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77977.9سلوتحسنأحمدشروق32110803الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58758.7ابو دقهطاللانورشروق32110804الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55855.8ابو اسحقدياببسامشروق32110805الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50550.5فياضراشدعبد الرسولشروق32110806الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59459.4ابو حمادمحمودفايزشروق32110807الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65265.2ابو طيبهجبرفوزيشروق32110808الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71171.1سلوتموسىمحمدشروق32110809الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61261.2ابو عمرعبد الحميداشرفشريفة32110810الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51951.9ابو يوسفعوضغازيشرين32110811الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71171.1ابو شابدرويشابراھيمشيماء32110813الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62462.4ابو سعادةعبد هللاعاھدشيماء32110816الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66066اقديحسليمانعبد الھاديشيماء32110817الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59859.8ابو طعيمهحسنيوسفشيماء32110819الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81581.5ابو عليفوازجابرصابرين32110820الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60460.4ابو عاصيحمدانعودة هللاصابرين32110821الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60760.7ابو خاطررزقنبيلصابرين32110823الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55055ابو طيرمرزوقاكرمضحي32110825الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57357.3بركةشحدهمحمدضحى32110827الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79079ابو سلوتعبد الھاديمحمدضحى32110828الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61661.6ابو سعادةسليمانأحمدعائده32110829الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72372.3ابو نصرابراھيمباسمعبير32110831الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63963.9ابو طعيمهعبد الحيجبريلعبير32110832الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58058ابو مصبحأحمدسليمانعبير32110833الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87787.7ابوظريفهمحمدناجيعبير32110837الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86886.8عرفاتعليجابرعال32110839الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87287.2ابو سلوتجميلجمالعھد32110841الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو دقهابراھيمتوفيقغاده32110843الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58058ابو دقهأحمدسلمانغاده32110844الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71571.5ابو جامعأحمدطلعتغاده32110845الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53353.3ابو حامدمحمدعبد الشافيغاليه32110846الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67567.5ابو ھجرسفارسخليلغدير32110847الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60460.4ابو عنزهمحمدزكرياغدير32110848الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86986.9ابو عليمحمودصبريفاطمه32110853الخنساء الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية94894.8ابو ظريفهخليلطاللفاطمه32110854الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80080ابو مصطفىموسىطهفاطمه32110855الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68768.7بركهمحمودمجديفاطمه32110857الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية70470.4ابو علياناسماعيليوسففاطمه32110861الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66966.9ابو طعيمهفاضلخالدفلسطين32110864الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62062عرفاتخالدخيريفلسطين32110865الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65165.1ابو طيرشحدهعليلبنى32110867الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92092السيدعبد الرحمنعدنانلطيفه32110868الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73673.6ابو طيرأحمدشحدهلمياء32110869الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63963.9أبو مطلقمحمدزيادلنا32110870الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51651.6بركةعبد القادرمحمودلينا32110873الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55655.6ابواسماعيلخليلسميرمدلين32110874الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51351.3ابو ھجرسعبد الرحمنطاللمرام32110876الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74774.7عصفوراسماعيلفتحيمرام32110877الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62362.3ابو حمدعبد الرحيمساميمروه32110880الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73473.4ابويوسفحسنجميلمروى32110881الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50450.4قديحعبد العزيزراسممروى32110882الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73873.8البريممحمودابراھيممريم32110883الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68468.4ابو جامعمحمدحامدمريم32110884الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56256.2بركةابراھيمزاھرمنى32110889الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71871.8ابو عنزهمحمودشحدهميساء32110895الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59359.3الشاميعبد الكريمحمداننادين32110897الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74774.7ابو جامعمحمدسليماننادين32110898الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54654.6قديحعودةخالدنجوي32110901الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58458.4ابو مصطفىمحمداكرمنداء32110903الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54054عصفورمحمدعادلنداء32110904الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78078الجرفھاشمھشامنداء32110905الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56656.6الرقبزايداكرمندى32110906الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81581.5ابو سعادةمحمديوسفندى32110909الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55755.7ابو سعادةعبد العزيزالسيدنسرين32110910الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54454.4ابو جامعبرھمنافذنسرين32110911الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية84584.5عرفاتعبد الرحمناسعدنسيبه32110914الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية81381.3ابويوسفحسنعبد العاطينعمه32110915الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79179.1المدنيمحمدوليدنعمه32110916الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60760.7قديحسلمانعصامنفين32110919الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59359.3البريمزايديونسنفين32110920الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية93493.4ابو جامعخليلأحمدنھا32110921الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60360.3ابو ريدهابراھيماكرمنھى32110923الخنساء الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية60860.8الشاميعبد الكريمأحمدنور32110925الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55955.9ابو عاصيحسنكاملنور32110926الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73973.9ابو دقهابراھيمموسىنور32110927الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72372.3ابو درازأحمدنبيلنور32110928الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58458.4الناقهسليمانفايزھاجر32110930الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54954.9ابو بركهسليمانخليلھالة32110931الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية61161.1ابوعيدمحمودرمزيھالة32110932الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58458.4الشوافمحمدأحمدھبه32110935الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60760.7الشوافابراھيمعبد الصادقھبه32110937الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76176.1ابو لحيةصابرمحمدھبه32110938الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53853.8ابو يوسفأحمديونسھداية32110939الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72772.7ابو دقهعبد العزيزاكرمھديل32110940الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51551.5ابو حيهفوزيمجديھديل32110942الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79079ابو قبالنمحمودشفيقھناء32110943الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53553.5عليانمحموداسعدھنادي32110945الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52252.2عصفورمحمدصبحيھنادي32110946الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66466.4ابو لحيةالعبدمحمودھنادي32110947الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية87287.2ابو سعادةعبد ربهماجدھند32110948الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58358.3ابو دقهعبد الرحمنناجيھيالنه32110950الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56356.3البريمسليمانمحمودوجدان32110951الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية66866.8ابو سعادةشاكرجمالوسام32110953الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71271.2ابو دانأحمدمحمدوسام32110954الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية64764.7ابو طعيمهصالحنعيموسام32110955الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية62462.4ابو مصطفىأحمدابراھيموالء32110958الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75575.5عصفورمحمودأحمدوالء32110959الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79779.7بركهبركهفوزيياسمين32110963الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51151.1السقاسالمنھادياسمين32110964الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51551.5شنينومحمداسماعيلاالء32110965شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50550.5ابو ريدهمحمدفريداالء32110968شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63263.2النجارمحمودكمالامال32110970شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57757.7النجارمحمداسماعيلايه32110971شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50950.9النجارحسينمحموداسالم32110974شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51451.4قديحعبيدفايزاسماء32110975شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56456.4ابو جاموسأحمدجمعهافكار32110978شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79379.3النجارحمدانعدنانافنان32110979شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76976.9النجارسلمانرياضدينا32110987شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60560.5قديحمضيفمحمدرنا32110989شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60960.9قديحاھديانمحمدسوسن32110993شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية59659.6النجارمحمدزكيعائشة32110995شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56656.6ابو ريدهمحمودصبحيعفاف32110997شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050النجارابراھيممحمودعال32110998شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية67667.6النجارمحمدنبيلمرام32111006شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54154.1ابو ريدهجمعهطاللنجالء32111012شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68268.2ابو ريدهابراھيمسليمانھناء32111024شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050النجارحسنأحمدامنه32111028جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68568.5االسطلعبد المجيدابراھيماميره32111030جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية72472.4ابو جرادحمدانغانمتھاني32111031جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71271.2ابو مضيهسلماننايفحنين32111032جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71371.3األسطلأحمداسماعيلرضا32111033جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55255.2اللحاممالحيقاسمروان32111034جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63163.1ابوعيدشحادةزھيررويده32111036جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية85485.4زعربعيدمحمودسحر32111039جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63363.3النجارخليلعبد ناصرسناء32111040جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65365.3زعربعبد ربهوليدسھا32111041جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55255.2العقادمصباحتميمصفاء32111042جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية52152.1ابو نمرمحمدفايزعزة32111043جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77077االشقرسالماحميدانفاطمه32111044جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية60360.3حجاجعطوهرمضانفاطمه32111045جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54054الدراوشهمعيوفغانمفاطمه32111046جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58958.9ابو عطامحمدعليلينا32111047جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية71571.5ابو حجاجعابدعبد الحميدمريم32111048جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65365.3عابدينعليحيدرمعالي32111049جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58958.9ابوعيدشحادةمنيرنداء32111050جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية57757.7واديفارسمحمدنور32111051جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية54154.1البحابصهاسليمسالمھبه32111052جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية56056اللحامفضلعرباويھبه32111054جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية55355.3النجارمحمدسفياناالء32111058أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية95495.4النجاروھبياسماعيلايه32111061أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51751.7الجردليغازيصائبايه32111064أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53653.6النجاريوسفعبدهللايه32111065أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51551.5ابو صويصسالممحمدانوار32111074أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية59859.8النجارحمدسالمايمان32111076أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53953.9الشحريسعيدكريمايمان32111077أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68668.6المجايدهخليلرمضانايناس32111078أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51551.5المصريحمدانساميبراء32111079أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية96196.1عليانجميلمحمدبسمه32111080أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس



العلوم االنسانية87187.1اصليحمحمودحمدانحنين32111083أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92092الشاعرعبد الرحمنمرزوقحنين32111084أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65765.7صبحمحمدخالدخديجه32111085أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77477.4الشاعرحمديمحمدرشا32111087أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية63763.7ابو محروقمحمدمحمودرشا32111088أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77877.8ابو العوايدصالحقنديلزينب32111090أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية65665.6ابو رزقمحمدأحمدساره32111091أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية68668.6النجارسليماسماعيلساميه32111092أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51051الجبورموسىحازمسماح32111094أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية78878.8صقرسليمانسميرسمر32111096أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74874.8المصريسليمانمصطفىشرين32111098أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73373.3الشاعرحسنابراھيمصفاء32111100أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79779.7السواركهجھينيأحمدصفاء32111101أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74874.8النجارنايفيوسفصفاء32111102أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية82582.5النجارمحمدحمدانعايشة32111104أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58858.8الجبوريوسفطاھرعبير32111105أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86486.4النجارشعبانشكريغاده32111107أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية86786.7عودهسعيدنظميغدير32111108أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77877.8ابو عرقسالمهمحمدفاطمه32111110أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58758.7ماضيمحمدجھادفداء32111111أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية80380.3النجارعبدخالدفداء32111112أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية76576.5الشاعرمحمدعطوهمروه32111113أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75575.5الترابينسالمهحسينمريم32111114أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية77277.2صليحعليابراھيممنى32111115أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية74774.7النجارموسىجميلمنى32111116أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية58558.5ابو معروففراجمحمدميسون32111117أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية79579.5الشاعرحمادحسنھبه32111124أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية50050النجريعلوانعبد القادرھدى32111125أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية73473.4النجارنايفيوسفھناء32111126أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية53153.1حسنيننايفجھادوفاء32111128أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية75775.7البيوكخميسأحمدياسمين32111130أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية51551.5النجارعبد الرحمنعامرياسمين32111131أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلوم االنسانية92592.5المصريسالمجھاداالء32111132مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية90590.5السرحيصبحيحسيناالء32111133مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية92592.5القطراويعبد الرزاقيعقوباسماء32111134مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية83083دبابشعليحسنانصاف32111135مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية89889.8ابو دقةمحمديونستسنيم32111136مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية65165.1ابو ناموسابراھيممحمدحنان32111137مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس



العلوم االنسانية86086االغاصقرمحمدحنين32111138مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية78278.2أبو رحمهعبد الرحمنمحمدزينب32111139مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية95195.1عبد الحيحسينعليشيماء32111140مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية97897.8المصريسالمهنبيلعايشة32111141مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية91291.2السعيدنيعليسعيدغاده32111142مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية95395.3الحدادمحمدابراھيمليندا32111143مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية69869.8ابو طاحونمحمدانيسمھا32111144مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية80680.6دبابشخميسوائلنور32111145مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية66166.1جابرخميسعمرھدى32111146مدرسة االوقاف الشرعية للبنات خانيونسخان يونس
العلوم االنسانية56756.7ابو لحيةشحدهأيمناالء32111201دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية78478.4البياريشحدهسميراالء32111204دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53953.9الدممحمدقاسمايه32111212دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56656.6أبو حمادةلطفيجمالابتسام32111214دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54654.6البيوكفتحيابراھيماسراء32111217دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53953.9المدنيرمضانمحمداسالم32111222دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو دقهشحادةابراھيمامل32111230دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية64864.8ابو كريمأحمدعزامانسام32111234دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60160.1المصريسليمانساميايمان32111236دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52052ابو موسىسالمهموسىايمان32111241دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية74074سليممنصوروليدايمان32111242دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية62962.9الجرفعليانسالمايناس32111243دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51251.2الفرازكرياسليمانبدريه32111247دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية62662.6مھناسلمانصالحبھيه32111249دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53253.2صالحيهدرويشسليمتحرير32111250دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53553.5محمودعبدهللامحمودتغريد32111253دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53853.8القراعبد القادرسعدحامده32111256دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية74074شعتمضيوفعبد الكريمختام32111259دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54454.4جبيل زعربسلمانوليدخلود32111263دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55555.5ابو موسىخليلأيمنديانا32111270دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية61961.9االغاقاسمعبد المجيدربا32111275دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية74674.6ابو دقهعبدمحمدرحمه32111277دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية71671.6المصريابراھيممحمدھديل32111278دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54954.9النجارحسنسليمانريم32111287دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية62462.4الجبورحمادهنافذسالي32111294دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56656.6ابو طيرعبدمحمدساميه32111295دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53353.3ابو خاطرمسلممرزوقساميه32111296دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية61961.9ابو دقهصالحأحمدسحر32111297دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية68068ابو مھناأحمدسعودسعاد32111300دراسة خاصةخان يونس



العلوم االنسانية59259.2المجايدهعثمانزھيرسعديه32111301دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60260.2الجملعاطفھانيسعديه32111302دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية69069شرابعليمحمدسميحه32111303دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية84484.4النجارمحمدعبد الرحمنشرين32111309دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52652.6زعربخليلفارسشرين32111310دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية58258.2شناعليوائلصفاء32111320دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية64064عابدينسليماسعيدعبير32111326دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية58258.2عبد هللاعبد الرحمنأحمدھناء32111328دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية58558.5ابو خاطرسالمهمحمدفاتن32111330دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55055كوارعأحمدعليانفاطمه32111331دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية69069عصفورمحمدعادلفداء32111334دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050السميريمسلميونسفداء32111336دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية70270.2ابو جامعسويلميوسففله32111337دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية63463.4ابو مصطفىمحمدناصركامله32111339دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية71671.6فارسفاروقصابرلينا32111342دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية58458.4زعربصالحمحمدمروى32111347دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52852.8ابو طعيمهابراھيمعمرمنى32111350دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية74874.8النجارحسينرسميميسون32111362دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية63663.6الفجممحمدأحمدنجاة32111365دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52052الفرااسماعيلعلينجاة32111366دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية64664.6الجرفبرھمسليماننجود32111367دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53553.5ابو سلميسلمانعمرنداء32111371دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو ريدهمحمودصبحينسرين32111378دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية78178.1بركةرزقفايزنھايه32111382دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50250.2الخطيبعبد العزيزفايزنور الھدى32111384دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية68568.5ابو جامعخالدشحدهھالة32111386دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51851.8الشيخ خليلخليلشريفھبة32111387دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية65665.6فياضسليمانجادهللاھبه32111388دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية80980.9مھناسلمانصالحھناء32111394دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية74974.9الدسوقيعليمروانھناء32111395دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية58058العتالدرويشصائبوصال32111397دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية80880.8ابو جامعسويلميوسفياسمين32111404دراسة خاصةخان يونس
العلمي74474.4األعرجعبد الرحمنسعيدابراھيم32134003ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي94094الدعسأحمدشحدهابراھيم32134004ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي86086النبريصمصلحغازيابراھيم32134005ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي95295.2حمادتوفيقحيدرأحمد32134007ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي94594.5النواجحهعبد الحميدزھيرأحمد32134008ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي70470.4الفقعاويمحمدشحادهاحمد32134011ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس



العلمي89989.9الزقزوقيوسفعبد الكريمأحمد32134013ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي72972.9كالبعبد الرؤوفعبد هللاأحمد32134014ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي89889.8حمدانخليلعصامأحمد32134016ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي63763.7السباخيھاشممحمدأحمد32134017ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي98298.2الحاجاسماعيلھشامأحمد32134019ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي82782.7ابوسعدةحسينوليدأحمد32134021ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي83183.1دوحاندرويشياسرأحمد32134022ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي86186.1السطريسعيدشكرياسامه32134025ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي94094عامرخليلعماداسامه32134026ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي71371.3الھابيلاسماعيلابراھيماسماعيل32134028ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي61761.7ابو عامرالعبدعماد الدينالعبد32134030ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي96096سليمعبد الرؤوفأيمنانس32134031ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي88888.8ابو امونهعطيهاسامهباجس32134032ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي65165.1اسعداسماعيلاسعدبراء32134033ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي70370.3حمودهأحمدمحمودبراء32134034ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي89889.8الخريبيمحمد رجبيوسفبراء32134035ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي62362.3سرورمحمدعبد هللاجبر32134038ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي64864.8شكشكمحمداكرمحسام32134040ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي66966.9الزقزوقعبد اللطيفرياضحسن32134041ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي99099البردويلحسنعليحسن32134042ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي85285.2الدواھيدحسينتيسيرخالد32134044ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي64464.4ابو ظاھراسماعيلعمرسامي32134049ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي77277.2عطا هللاعزووسامصائب32134050ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي81081السلوتخميسعيدطارق32134053ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي91191.1عسقولعبد الفتاحمحمدعباده32134054ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي69569.5مصرانمحمدماجدعبد هللا32134056ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي78978.9ابو موسىشحدهمحمدعبد هللا32134057ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي60960.9محمودمحمدمحمودعبد هللا32134059ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي82982.9دحالنحسينحسنعبد المعز32134060ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي76676.6العاووراسماعيلمحمدعالء32134062ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي91691.6شاھينحسنخليلعلي32134063ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي62362.3العاموديعليمحمدعلي32134064ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي67567.5ابو ظاھراسماعيلمحمدعمر32134066ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي59559.5الترتوريابراھيمعبد المھديعيسى32134067ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي84984.9ابو موسىدرويشحسام الدينفادي32134068ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي65665.6اسماعيلعبد ربهجاسمكرم32134070ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي65365.3خليفهمحمدجمالكمال32134071ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي76876.8التالويرمضانماھرماجد32134072ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس



العلمي85885.8وافيمنصورزكرياماھر32134073ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي70270.2الزناتيعزوأحمدمحمد32134074ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي82082ابو عبيدابراھيمامينمحمد32134075ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي69469.4حمادمحمدبساممحمد32134076ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي59259.2مسلممحمدبساممحمد32134077ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي81081موسىمحمدبساممحمد32134078ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي79279.2النبريصعبد العزيزبشيرمحمد32134079ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي74574.5قاسمالعبدتوفيقمحمد32134080ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي64864.8ابوعامرحسنجبرمحمد32134081ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي91091دحالنمحمدحاتممحمد32134083ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي92892.8الحوليسليمانحسينمحمد32134084ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي94294.2ابو ماضيماضيخالدمحمد32134085ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي88188.1ابو نمرسليمانسالممحمد32134086ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي88388.3وافيرمضانسفيانمحمد32134087ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي81981.9ابو عزبموسىسالمهمحمد32134088ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي93493.4حمادعليشريفمحمد32134089ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي59259.2البردويلمحمدصالحمحمد32134090ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي86786.7الحاجعبد القادرعبد العزيزمحمد32134091ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي87387.3خلف هللاموسىعليمحمد32134092ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي72172.1عوادخضرعونيمحمد32134093ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي55355.3حجازيمحمدغسانمحمد32134094ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي79079ناصر الديناسماعيلمعاويهمحمد32134096ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي95795.7سالمةعبد الرحمننبيلمحمد32134097ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي93693.6أبو ھاللمحمودابراھيممحمود32134098ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي76776.7ابو رقعهمحمدامينمحمود32134100ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي79679.6العاووراسماعيلزيادمعاذ32134106ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي79179.1اسماعيلعبد ربهنبيلمعاذ32134107ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي78678.6الجعبريابراھيممحمودنھاد32134111ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي63263.2مطرعمرمحمدھادي32134112ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي88388.3البردويلمحمدصالحوسام32134115ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي76076اعبيدجابرنبيلوسام32134116ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي79979.9األستاذسعيدحاتموليد32134117ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي86986.9اسعديوسفاسعدياسر32134118ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي86186.1النمروطيابراھيمعبدهللايوسف32134120ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي82582.5جواھرمحمدمحموديوسف32134121ھارون الرشيد الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي74874.8البريممحمدوحيدابراھيم32134123كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي79779.7ابو دقهشريفزكياسالم32134127كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي84184.1ابو داللعبدمحمدايھاب32134130كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس



العلمي84484.4القرامحمدجمالأيھم32134131كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي93293.2ابو طهعبدهللامروانبشير32134132كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي64464.4األسطلعليحمدانجواد32134133كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي87687.6المصرينصرعوضحذيفة32134134كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي72172.1ابو نصيرهموسىمحمدحسام32134135كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي65665.6السنوارابراھيمحامدحسن32134136كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي70470.4الحالقيوسفعمادحسن32134137كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي86286.2زقوتمحمدوليدخالد32134138كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي62062النجاراسماعيلنضالرائد32134140كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي62362.3صافياسماعيلحمدرياض32134142كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي72972.9بربخحمادهعبد الباسطسعيد32134144كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي90190.1ابو موسىسليمانسالمهسليمان32134146كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي84684.6االغاعثمانمحمدسليمان32134147كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي59259.2ابو اسحاقسليمانعادلسمير32134148كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي69469.4احمدعبد الرحيماسماعيلضياء32134152كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي60860.8شبيرمالحيعبدهللاعبد الرحمن32134157كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي92492.4االسطلعبد السالمخالدعبد السالم32134159كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي85085االسطلعبد الشكورياسرعبد الشكور32134160كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي65065االسطلعبد الكريممحمد عليعبد الكريم32134161كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي91691.6لقانعطاابراھيمعبد هللا32134162كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي66366.3مسمحعبدهللادريسعبد هللا32134163كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي70170.1الفقعاويرشادجمالعبد هللا32134164كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي71871.8ابو سعادهسليمانعليانعبدالرحمن32134165كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي56656.6الھنديسعيدزيادعلي32134168كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي78378.3الرقبحسينرفعتعماد الدين32134170كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي81181.1السيقليمحمودخالدعمر32134171كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي68068صواليجمعهمعتصمفادي32134173كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي68268.2السقاابراھيممحمدفاروق32134174كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي86486.4الخزندارفايزعمادفراس32134175كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي78278.2العقادھاشمصالحمأمون32134178كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي90390.3جرغونمحمدأحمدمحمد32134180كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي88488.4فروانةرمضانامينمحمد32134181كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي81881.8الخطيبمحمودايادمحمد32134182كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي60860.8المدنيديبباسممحمد32134183كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي69769.7ابوعيادةابراھيمجمالمحمد32134184كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي68168.1ابو عمرشعبانزكيمحمد32134185كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي65365.3خضرعبد الفتاحزھديمحمد32134186كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي85185.1البريمعبد القادرزيادمحمد32134187كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس



العلمي69069المصريمحمدسامرمحمد32134188كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي86186.1االخرسمسلمسميرمحمد32134189كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي66466.4البيوكمنصورعبدالكريممحمد32134191كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي75275.2المصريعثمانعطامحمد32134193كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي63763.7المصريرايقفوزيمحمد32134196كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي76976.9ابو ناھيهحمدينعيممحمد32134198كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي70770.7االسطلعبد السالميوسفمحمد32134200كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي82282.2االغانظامايھابمحمد نظام32134201كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي65465.4البرقييوسفحامدمحمود32134202كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي78478.4المصريمصطفىحمدانمحمود32134203كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي82282.2طالبعبد الباريعدليمحمود32134204كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي84584.5ابو شقيرمحمودمحمدمحمود32134205كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي92492.4عبد الغفورمحمودمحمدمحمود32134206كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي89289.2الفرابشيرعبد الرحيممحي الدين32134208كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي76076العقادمصطفىعدنانمصطفى32134209كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي94594.5ابو عودهمصطفىفريدمصطفى32134210كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي68368.3العقادمصطفىمحمدمصعب32134212كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي64264.2ابوسعدةحسينمحمدمھند32134215كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي61761.7شرابمصطفىموسىمھند32134217كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي66466.4الجبورنايفمحمدنايف32134218كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي80180.1عكورمحمدسعيديحيى32134221كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي60260.2الفراخالدصالحيحيى32134222كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي80880.8شحادةعلينبيليوسف32134223كمال ناصر الثانوية للبنينخان يونس
العلمي74674.6فسيفسابراھيممحمدابراھيم32134224خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي77577.5ربيعربيعشاكرأحمد32134230خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي60060الفرامحمدعبد الرحيمأحمد32134231خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي68268.2صادقعاشورمحمدأحمد32134233خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي73073ابو جزرموسىمحمدأحمد32134234خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي63663.6البريمسليماننصر هللاسامه32134238خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي63263.2النجارعبد المجيدمحمدامين32134240خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي70170.1زيدانعبد السالمعونيانيس32134241خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي62962.9البيوكعطوهغانمبالل32134245خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي80080المجايدهيوسفمحمدبالل32134247خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي83083الفراتوفيقجمالتوفيق32134248خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي72772.7شرابھاشمحمدانحامد32134250خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي62262.2الفراسليمانحمادهحسام32134251خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي76376.3ابو دقهعليناجيحموده32134254خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي79079ابو جزرمحمدابراھيمخالد32134255خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس



العلمي85885.8االسطلحامدعليخالد32134256خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي86286.2الرقبشحدهعليانخالد32134257خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي82282.2شرابرشيدمحمدخالد32134258خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي72972.9زعربصبحيعالءسائد32134262خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي60860.8اللحامعبدمحمدسالم32134263خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي63363.3صافيسعيدأحمدسعيد32134264خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي71571.5السيقليمحمدعبد الكريمسليم32134265خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي57957.9صيامبرھمفايزصالح32134268خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي93593.5ابو عودهحمدانحسينصدام32134269خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي79179.1النجارعبدهللاحمديصمود32134270خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي65865.8المدنيابراھيمسميرضياء32134271خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي64564.5ابو العالاسماعيلأحمدعبد الرحمن32134273خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي79679.6عمراننايففتحيعبد الرحمن32134275خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي89089ابو توھهمحمدفايزعبد الرحيم32134276خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي61861.8النفاررجبناصرعبدهللا32134278خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي84684.6سلوتمرزوقعالءعدي32134280خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي76376.3زعربفارسعصامعالء32134281خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي62062شعتسليمانفؤادعالء32134282خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي59959.9أبو حدايدسالمناجيعلي32134283خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي61861.8االغاعيدمحمدعيد32134286خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي56356.3ابو دقهفايزمحمودفراس32134288خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي64764.7فارسمحمدماجدمازن32134292خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي92092الشاعرابراھيمأحمدمحمد32134294خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي65765.7الجبورعبدبساممحمد32134295خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي88988.9عصفورمحمدجھادمحمد32134296خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي82582.5اصليحعبد الكريمحسنمحمد32134298خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي59159.1عودهجريوحسنيمحمد32134299خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي84684.6القھوجيمحمدرسميمحمد32134300خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي94694.6عاشوررزقسليمانمحمد32134301خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي77877.8الرنتيسيعليصالح الدينمحمد32134302خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي82782.7ابو جامعأحمدعبدهللامحمد32134304خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي65465.4شموطعليعصاممحمد32134305خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي60960.9الشاعرمحمودنبيلمحمد32134308خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي73373.3السنوارحسنزھيرمحمد االمين32134309خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي96896.8الشاميسلمانسليمانمحمد رائد32134310خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي71571.5اللحامبحريخيريمحمود32134312خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي61961.9كوارعمحمدطارقمحمود32134313خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي81181.1الفرامحمدفضلمصطفى32134317خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس



العلمي81181.1جرغونجمعهبشيرمصعب32134318خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي58558.5اصرفعليمحمدمعاذ32134319خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي86486.4االغاعليباسممنصور32134320خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي73573.5عودةأحمدمؤنسمنير32134321خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي58258.2بريكهأحمدصبحيمھند32134322خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي61861.8ابو لحيةاسماعيلماجدناجي32134323خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي70670.6القراشحدهساميناھض32134324خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي70770.7ابو ستهنايفأحمدنايف32134325خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي66366.3العقادھاشمسليمانھاشم32134327خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي74274.2شعتحسنشھامھاني32134328خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي66666.6ابو عاصيمحمدحسنھشام32134329خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي83983.9ابو لحيةبرھممحمدوھاج32134331خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونس
العلمي80480.4السلوتعبد الھادياسامهابراھيم32134334المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي77177.1قديحابراھيمخالدابراھيم32134335المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي60260.2ابو طعيمهابراھيمسليمانابراھيم32134336المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي62162.1طبششحادةمحمودابراھيم32134337المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي84684.6ابو سعادةمحمدسليمانأحمد32134338المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي55655.6ابو دقهعليشريفأحمد32134339المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي85485.4الشوافمحمدعمرأحمد32134340المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي56756.7ابو مصطفىأحمدماجدأحمد32134341المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي83883.8طبشسليمانمحمدأحمد32134342المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي89989.9ابو مطلقمحمودمحمدأحمد32134343المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي96796.7أبو طيرأحمدناجياحمد32134344المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي98398.3ابو حمدمحمديوسفاحمد32134345المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي61761.7الشوافمحمدعمراسامه32134346المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي63163.1قديحشحادةفاخرالطيب32134347المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي83483.4قديحعبد الھاديعزميامير32134348المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي88888.8ابو سمحانغياثرجاءانس32134350المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي63563.5ابوظريفهمحمدجھادبالل32134351المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي72872.8أبو مطلقابراھيمسميحتامر32134352المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي55455.4ابوعيدعيدمحمودحازم32134353المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي89889.8ابو عودهأحمدسميححسن32134355المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي90890.8الدغمهمحمدجاللحكم32134356المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي62462.4ابو عنزهعثمانمحمودخالد32134357المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي69069عليانابراھيمصالحخليل32134358المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي74874.8أبو مطلقخليلنافذخليل32134359المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي64264.2ابو شحادةموسىمحمودرائد32134360المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي78778.7سلوتموسىصالحزكريا32134361المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس



العلمي88588.5الدداسليمانمروانسامر32134363المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي69969.9عرفاتمحمودعمرسليمان32134364المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي67467.4ابو صبحهبرھمابراھيمشادي32134365المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي56056الناقهلطفيوليدطارق32134367المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي57257.2ابو عليأحمدمحمدعاطف32134368المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي59459.4بركةحمادمحمدعبدهللا32134369المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي71471.4ابو ظريفهمحمدساميعالء32134372المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي77677.6ابو جامعنصيرمحمدفؤاد32134374المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي86486.4الشوافأحمداسماعيلمحمد32134378المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي86786.7البريمأحمدشوقيمحمد32134382المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي66466.4ابوعامرحامدعاطفمحمد32134383المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي60760.7ابو دقهمحمدمجديمحمد32134385المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي83383.3ابو صبحهمحمدمحمودمحمد32134386المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي58058ابو دقهابراھيممحمدمحمود32134390المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي63063ابو امونهعبدفتحيمھيب32134392المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي83983.9قديحسليمانناصرھمام32134394المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي71671.6ابو طيرخليليوسفھيثم32134395المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي89189.1قديحعبد العزيزعبد ربهياسر32134396المتنبي الثانوية "أ" للبنينخان يونس
العلمي64664.6ابو موسىعبد الرحمنصابرابراھيم32134398القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي88688.6السميريعبد ربهعبد الرحيمأحمد32134402القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي62562.5ابوزنيدسالممحمدأحمد32134403القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي71171.1عبد الغفورعبد الكريمجھادبالل32134408القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي73273.2اليازوريمحمدمجديتامر32134409القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي62062الغمريعبدعطا هللارامي32134411القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي71171.1العبادلهسليمانعالءالدينسليمان32134414القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي97897.8ابو لحيهعبد ربهوجيهضياء الدين32134415القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي75875.8ابو مصلحابراھيموليدعايش32134416القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي63763.7العبادلهعبدرفعتعزام32134419القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي86386.3الحميديسويلمابراھيمغيث32134420القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي66366.3االغافھميعالءالدينفھمي32134421القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي91191.1صباحداوداسماعيلمحمد32134423القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي93393.3عوادمحمدوديعمحمد32134426القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي68068االسطلسالميوسفمحمد32134427القرارة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي73573.5ريدهعبد الفتاححسنأحمد32134429شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي71371.3النجارفتحيماجدأحمد32134431شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي62362.3ابو ارجيلهسلمانمحمدحاتم32134432شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي65565.5ابو رجيلهعبدسليمانرأفت32134433شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي66366.3ابو طعيمهزكينافذعلي32134435شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس



العلمي65465.4ابو ريدهجمعهسلمانفادي32134437شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي75975.9عميشعبد العزيزعمرفادي32134438شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي68068النجارمحمدفوزيمصعب32134440شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي65865.8النجارمحمدعبد العزيزمھند32134441شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي72772.7ابو صالحسليمانسامييحيى32134442شھداء خزاعة الثانوية للبنينخان يونس
العلمي68868.8األسطلياسينحسينأحمد32134503دراسة خاصةخان يونس
العلمي72672.6ابو يوسفحسنيجمالمحمد32134518دراسة خاصةخان يونس
العلمي62862.8الحلومحمدشفيقمحمد32134521دراسة خاصةخان يونس
العلمي78778.7ابو فياضابراھيممحمدمحمود32134523دراسة خاصةخان يونس
العلمي84684.6اللحامبحرياكرماالء32135001عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي74074الشاعرحسينحمدياميره32135002عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي73673.6زعربجبيلأحمدايمان32135003عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي87387.3التلبانيمحمدعادلروال32135004عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي77377.3عابدينحامدحسنشروق32135006عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي92392.3المصريسالمنظميشروق32135007عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي92992.9عبيدمحمدعبد الحافظلينا32135008عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي83783.7القاعودمحمدمحمد خضرمريم32135009عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي79479.4عابدينعابدينحسنيمھا32135010عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي62762.7بريكهمحمدطلعتنداء32135012عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي96696.6ماضيمنصوركمالنور32135013عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي93293.2البيوكعليمحمدھبه32135014عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي64964.9الصالحيموسىوليدھبه32135015عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي90490.4الشاعرمرزوقخالدوسام32135016عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي74474.4بريكهمحمودوليدوسام32135017عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي86086عابدينعابدينحسينوفاء32135018عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي93393.3الفراجاللشفيقاالء32135020خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي62262.2شعتخالدطلعتاالء32135021خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي73773.7الھنديحامدمجدياالء32135022خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي84784.7البطهعليمحمداالء32135023خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي65465.4شھوانفتحيناجياالء32135024خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي94294.2البطهحسننسيباالء32135026خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي87487.4ابوالريشحربمحمدامال32135027خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي78578.5الشاعراسماعيلمحمدامنه32135028خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي65665.6المصريضيف هللاوليدامنه32135029خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي81581.5السقاحلميناھضايات32135030خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي72872.8ابو عودهمحمدسھيلايه32135031خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي84184.1المصريمحمدفرحانايه32135033خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي87287.2النجارحربعبد السميعابتسام32135035خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلمي70170.1االسطلمحمديونساروه32135036خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي92292.2النجارمرشدأحمداسراء32135037خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي77477.4ابو دقهحمدانجمالاسراء32135038خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82282.2االسطلحسنحامداسراء32135039خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي83583.5الحاجمحاربعبد الھادياسراء32135042خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي93393.3الزينيحمدانيحيىاسراء32135044خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي68368.3العقادحمديخالداسالم32135046خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي81681.6المصريسالمهعلياسالم32135047خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي81881.8كلخأحمدمحمداسالم32135048خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي76576.5السيقليمحمديحيىاسالم32135049خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي80580.5حمدانعبدهللاحسناسماء32135050خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي62062شرابعبد المطلبمحمد سعيدافنان32135054خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي85085مسمحيوسفأحمدامتثال32135058خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي84384.3األسطلمصطفىعبد الشفوقامل32135059خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي81081البطهعبدوناصراميره32135062خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي66966.9ابو مغيصيبمحمودمحمداميمه32135063خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي76276.2شعتجبرأحمدانسام32135064خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي84784.7االسطلعبد الرحمنخضرانسام32135065خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي73373.3شعتمصطفىمحمدانسام32135066خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي62862.8الشحريصالحخليلبتول32135071خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي80680.6اللحامأحمدمحمودبدور32135072خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي80380.3الرقبسلمانأحمدبراءه32135073خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي74974.9مسمحيوسفمحمدبراءه32135074خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي62862.8رزقأحمدعبد هللابريق32135075خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي94094صقرجريربسامبسمه32135076خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي96596.5عاشورعبد هللاعبدالرحيمبسمه32135077خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي73973.9االسطلأحمدماجدبسمه32135078خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي90990.9العقادعليياسربسمه32135080خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي90290.2الشاعرمرزوقحمديبيان32135082خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي89389.3األسطلحسينسليمحليمه32135085خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي87187.1النجارغازيعبد الباسطحليمه32135086خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي64564.5االغاعيدغسانحنان32135087خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي92792.7المزينفھيمحسنحنين32135089خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي83083شتاتعبد العزيزحسينحنين32135090خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي78478.4النجارحربعبدهللاحنين32135091خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي90090عبد الغفوربشيرتيسيرخديجه32135092خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي85985.9ابو شعيرهمحمدعادلداليا32135095خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي63863.8المصريعوضرياضداليه32135096خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلمي87087عاشوررزقعبد الرحيمداليه32135097خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي70870.8الغلبانجمعهابراھيمدعاء32135098خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي68568.5العويطيبرھماشرفدعاء32135099خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86186.1ابو عدوانسلميخالددعاء32135100خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي90690.6وافيوافيسالمدعاء32135101خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86186.1الرقبعبد الكريمفتحيدعاء32135103خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي84684.6بربخمصطفىجاسردالل32135104خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي63863.8زعربصالحعاطفدنيا32135105خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي69469.4ابو سبلهمحمدرياضدينا32135107خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي64364.3العمورعمروجاللرامتان32135109خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي74274.2االغاجميلمحمدراويه32135110خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي75375.3فروانةيعقوبحمادهرجاء32135111خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي91791.7االغاكاملعمادرزان32135112خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي85885.8الفراعبدهللامحمدرقيه32135113خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي92392.3االغاحمديسميرروان32135115خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي67267.2السقاحسنمحمدروان32135116خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي60760.7البيوكموسىصالحروال32135117خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي68268.2المصريمنصورنظميروال32135118خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86686.6ابومسعودعبد القادرصبحيريم32135119خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي73273.2اللحاماحمدعدنانريم32135120خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي71471.4ابو زيدابراھيموليدريھام32135122خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي71671.6جرغونمحمدزيادزينب32135123خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي69669.6االسطلعبد الحميدناھضساره32135125خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي69469.4بريصسليمانمحمدسماح32135127خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82382.3عيادعبد الحفيظانورسمر32135128خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي87187.1المجايدهعبد المجيدزكرياسميه32135129خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي61561.5صباححسناحسانسناء32135131خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي74974.9الفراجاللھارونسناء32135132خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86186.1شعتموسىحيدرسندس32135133خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي62162.1الشاعرأحمدرمضانسھا32135134خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي67667.6ابو شقرةمحمدعدنانسھا32135135خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي70870.8كوارعسليمانفايزسھا32135136خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي87187.1االسطليحيىياسينسھا32135137خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي59259.2جرغونعبد اللطيفاسماعيلسھير32135138خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي87287.2معمرمنصورسعيدشروق32135140خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي78478.4الفراحلميرائدشرين32135141خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82382.3شعتعبد الرازقاسامهشكريه32135142خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي89389.3ابو رزقعليصالح الدينشموع32135143خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلمي90990.9االخرسسليمانمجديشھرزاد32135144خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي92192.1واديابراھيمعصامشيماء32135145خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي79179.1االسطلمحي الدينيوسفصفاء32135146خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي92292.2النجارخليلعطاعائشة32135147خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي74274.2سليممنصورجھادعبير32135150خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي85085الفراسليمانأحمدعزة32135151خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي62862.8األسطلمحمدعبد الكريمعزة32135152خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي88288.2الفراعبد الستاراسامهعيلبون32135154خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي81381.3مسمحشعيبامينغاده32135155خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي69169.1الفراعبد الحافظعبد الحميدغاده32135156خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي88188.1عويضهھاشممحروسغاده32135157خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي76676.6شعتأحمدسميرغدير32135158خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82582.5حمادصالحعبد المجيدغدير32135159خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي95495.4ابو حبيبمحمدأحمدفاطمه32135160خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي71471.4األسطليحيىزكريافاطمه32135161خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي90790.7االسطلمصطفىسليمانفاطمه32135162خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي79579.5الطويلعبد الشكورعاصمفيروز32135166خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي92992.9الفالوجيصالحفوزيقمر32135167خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي85285.2ضبانعزاتاشرفالنسل32135168خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي90290.2االغامحمدحساملندا32135170خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي74574.5جرغونعويضمحمدمدلين32135171خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي60660.6االسطلحسنسليمانمروه32135172خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86886.8الرنتيسيمحمدحساممريم32135173خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي92592.5العشرةخميسمحمودمريم32135174خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي62062حسنيننايفعايشمنال32135176خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي84584.5ناصرمحمديوسفمنى32135177خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي68968.9جوادهمحمدفوقيمي32135178خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي69269.2ابو ديوكيوسفمصطفىنادره32135179خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي92292.2شعتوجيهيحيىناريمان32135180خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي56556.5ابو جزرمحمودقاسمنجوى32135184خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي74274.2ابو شابشحادةأحمدنداء32135185خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86486.4شعتعبد العظيمعاطفندى32135186خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي70870.8العدينيمحمدعمادندى32135187خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي83683.6الجبورحمادهنافذنرمين32135188خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86686.6مسلمخليلسميحنسرين32135189خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي95295.2فروانةسالمهسعدنسمه32135191خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي81981.9كوارعسليمانخالدنسيبه32135193خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي93293.2اللحامفضلشلبينعيمه32135194خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلمي69769.7درغامعمريوسفنھيل32135195خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي88588.5كوارعمحمودحسيننور32135196خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي70170.1الفراسليمانرياضھالة32135197خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82582.5شعتسالمحمودهھبه32135198خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي75375.3جرغونأحمدطلعتھبه32135200خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي85385.3الزينيحمدانمصطفىھبه هللا32135202خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي79879.8القدرهقاسمحيدرھدى32135203خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي91791.7البطهزيادمحمدھديل32135205خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي91391.3ابو عابدمحمودياسرھديل32135206خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82182.1العقادعبد هللامحمدھال32135207خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي69369.3بركةأحمداكرموفاء32135209خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي63663.6عاشوراسماعيلمحمودوفاء32135210خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي70670.6شقورهأحمدحسنوالء32135211خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي91591.5العقادقاسمممدوحوالء32135212خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي76176.1الزيناتيمصباحماجديارا32135213خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي61261.2شعتأحمداكرمياسمين32135214خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86486.4المصريضيف هللاحيدرياسمين32135215خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي65065شبيرعوضمحمودياسمين32135216خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي93793.7خلفديبمحمديسرا32135217خان يونس الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي97997.9الحلوعبد الھاديانوراالء32135218عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي58458.4خلف هللاعبد الرازقمحمداالء32135219عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82882.8صقرمحمدمرواناالء32135220عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي80580.5حلوهخالدوليداالء32135221عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي78878.8شاھينأحمدمحمودامنه32135224عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي95995.9ابوالريشأحمدبسامايه32135226عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي73173.1ابو العالمحمدعيسىايه32135227عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي89389.3كفافيعبد الھاديعبد الناصراريج32135229عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي92792.7قننعيسىمحمداريج32135230عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي89689.6احمدعوض هللاجھاداسراء32135231عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي92192.1ابو صبحهعليرزقاسراء32135232عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي97597.5عبد الھاديعليمحمداسراء32135234عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي90290.2الفقعاويحربياسراسراء32135235عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي60660.6شاھينفرجحسناسالم32135237عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي70070تنيرهحسنعدناناسماء32135243عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي94194.1سمعانمحمدنبيلاسماء32135244عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي78878.8لقانعليوليداسماء32135245عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي69069الزرابيسالميوسفاسماء32135246عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي69269.2ابو ظاھرأحمدبسامافنان32135247عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلمي86286.2ابو حطبسليماناسعدالھام32135249عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي89789.7تنيرهخليلجمالامل32135251عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي77177.1القصابخليلعدنانامل32135252عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي90290.2الجالوسيمحمدماجدانسام32135253عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي61661.6قننعيسىعبدهللانوار32135254عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي72972.9ابو الريشأحمدعوضايمان32135256عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي57857.8المدھونعلينعيمايمان32135257عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي76676.6السرخميسمحمدباسمه32135258عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي58458.4ابو عودهمحمدحسامبراءة32135259عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي74374.3ابو عزيزابراھيمسالمهبراءه32135260عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي72172.1حجازينسيمعدنانبسمه32135262عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي84284.2دحالنمحمدباسلبلسم32135263عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي63263.2ابو مصطفىمحمدمحمودتغريد32135264عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82582.5النمرسليمانأحمدثريا32135265عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي83883.8ابو ماضيماضيعبد العزيزجنان32135266عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي94894.8السعافينابراھيمجاسمحنين32135268عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي64664.6حجوجاسماعيلخيريحنين32135269عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82282.2محاربسالمساميحنين32135270عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي80380.3ابو رزقعبدهللاعليخديجه32135271عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي64464.4احمدحسينتيسيرخولة32135274عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي56756.7الجخبيرمحمدجمالدانيا32135275عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي72772.7صافيشفيقأحمددعاء32135276عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي66966.9الشناعليوليددعاء32135278عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي68268.2ابو شمالهخميسرجاءديانا32135279عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86186.1العثامنةمحمديوسفدينا32135281عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي73073ابو عزبمحمدكاملراويه32135282عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي88788.7كالبمصطفىعبد الرحمنرشا32135283عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي81381.3ابو حطبابراھيمعمررندة32135286عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86286.2عليانمحمدجمعةروزان32135287عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي80180.1ابو شمالةمحمدفتحيروفيده32135288عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي83983.9رضواناسماعيلمحمودريم32135289عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي91791.7ابو ھيبهسليمھشامريھام32135290عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي70170.1العموديمحمدسميرسجود32135291عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي57857.8اللحاممصطفىأحمدسلسبيل32135293عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي70570.5السرمحمدخالدسمر32135295عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي80880.8عيسىمحمدصالحسميه32135297عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي78478.4عاشورأحمدعبد السالمسميه32135298عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي67667.6ابو مصطفىسالمأحمدشيماء32135300عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلمي68768.7الصليبيمحمدحسينشيماء32135301عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي91891.8حمودهحسينعبد الكريمشيماء32135302عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي97197.1عبد الھاديعبدهللاعبد الناصرشيماء32135303عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82482.4عامرعبد العزيزمحمد عصامشيماء32135304عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي90790.7حمودهمحمديوسفشيماء32135305عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي71871.8الحاجحسنعبد الرحمنضحى32135306عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي88188.1ابو نمرموسىكمالضحى32135307عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي87487.4ضيفديابعليضياء32135308عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86486.4ابو ماضيماضيأحمدعائشة32135309عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي94894.8محمودفضلبسامعبير32135311عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82682.6الخطيبعبد العزيزفوازعبير32135313عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي91491.4جحجوحيوسفيونسعبير32135314عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82882.8سالمةمحمدأحمدعطاء32135315عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي91891.8ابو عبيدأحمدمحمدعال32135316عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي87387.3ابو زرقهشحدهراتبغاده32135317عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي83683.6الميناويرجبعصامفاطمه32135318عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي89789.7الحالقعبد الرؤوفخالدفداء32135319عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي91491.4عبد الھاديعبد الرحيمعيسىفداء32135320عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي85485.4الحلوابراھيمفخريفداء32135321عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي67967.9الصوريحسينمحمدفداء32135322عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي65465.4ابو حنيدقأحمدموسىفداء32135323عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي91291.2االخرسمرعيأيمنفرح32135324عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي83683.6ابو عزبيونسابراھيمكفاح32135325عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي68468.4االعرجابراھيمعبد المجيدلمياء32135326عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي81081ابو العالمحمدمصطفىليلى32135327عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي98698.6الزطمهبشيرحسام الدينمجد32135328عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي91491.4ابودانفضلعمادمرام32135329عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي89189.1الھيصميمحمداسماعيلمريم32135330عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي79679.6العلويمحمدعونيمريم32135331عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي78378.3أبو ھاللحسنفايزمريم32135332عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي95295.2ابو شقفهديبنبيلمريم32135334عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي78178.1حسينعبد العزيزخضرمنال32135335عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86286.2العبادلهعبد هللاموسىمنال32135336عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي90090البرقييوسفمسلممنة هللا32135337عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي78778.7عطا هللاعبد الحميداشرفميار32135339عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي91991.9صباحداودامينميرفت32135340عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي63563.5البرقييوسفحامدميساء32135341عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي64864.8الحاجحسنسامينجوى32135344عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس



العلمي69569.5الحاجلطفيمحمدنجوى32135345عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82482.4عبدالھادي المقادمهمحمدسميرنداء32135346عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي75675.6الحالقيوسفبھاءندى32135348عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي75375.3السالميمحمدخضرنسيبه32135349عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86186.1ابو ھدروسعبدهللامحمودنفين32135351عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي87687.6ابوالريشرسميأحمدنور32135353عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي92292.2عوادايوبغساننور32135354عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي79579.5ابو شمالهمحمدكمالنور32135355عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي83083عوادخضرزيادنور الھدى32135356عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي62762.7أبوعيشةحسنعوضھبه32135361عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي58258.2مھديحسنمحمدھبه32135362عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي92392.3عكيلةمحمدنبيلھبه32135363عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي93193.1ماضيصالحيحيىھداية32135364عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي79879.8السالميأحمداكرمھدى32135365عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي89389.3ابوالريشرسميمحمودھدى32135366عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي86186.1حمادصالحجابرھدير32135367عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي82782.7اليازوريمحمدأيمنھديل32135368عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي90990.9صالحمحمدحسينھديل32135369عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي77677.6قننخليلسعيدھزار32135370عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي89289.2زعربحسينمروانھند32135371عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي88988.9حمدانعبد الخالقمحمدوفاء32135372عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي73873.8الغزاويعبد القادرصالحوالء32135374عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي83283.2شاھينعبدهللامجدييسرى32135376عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي70970.9الھسيعبد المجيدمحمديسرى32135377عكا الثانوية "أ" للبناتخان يونس
العلمي77377.3الحاجحسينأحمداخالص32135380طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي94694.6العاصيمحمودرفعتاسماء32135381طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي77077ابو عودهحسنصالحاسماء32135382طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي94994.9الزطمهعبد هللاعدناناكرام32135383طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي80180.1قريقعبد الرحمنبكرامل32135384طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي65565.5الخطيبمصطفىأحمدايمان32135385طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي79279.2زيدانعبد الوھابحسنايمان32135386طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي77477.4طبششعبانمحمودايناس32135387طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي84384.3دحالنعليعمربراعم32135388طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي80080العاووراسماعيلمحمودبسمه32135389طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي93893.8راضيحسيناسامهبيسان32135390طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي86386.3ابو ستهفرججمعهتسنيم32135391طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي82082راضيفارسيوسفحنين32135392طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي83183.1موسىعطا هللاوليدرنا32135393طبريا الثانوية للبناتخان يونس



العلمي80980.9ابو شقيرمحمدأحمدرواء32135394طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي76776.7البيكعطاحمديسماح32135395طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي63863.8عوضمحمدنعيمسماح32135396طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي68668.6الحاجحسينجھادشيماء32135397طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي75175.1رمضانفيصلجمعةصابرين32135399طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي87687.6قاسمالعبدابراھيمعبير32135400طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي78378.3ابو ستهحسنسليمانعبير32135401طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي87787.7العربشليمحموداشرفمدلين32135402طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي85285.2القھوجيخميسناصرمرام32135403طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي67567.5ابومسلممصطفىوليدمرفت32135404طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي86186.1ابوسالمخليلمحمدمريم32135405طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي81881.8مراريوسفابراھيممنال32135406طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي83683.6مخيرزعلينبيلمي32135407طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي75475.4زقوتشحدهمرواننسرين32135408طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي89689.6شاھينسليمانداودھالة32135409طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي78278.2الحلبيخليلابراھيمھبه32135410طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي95795.7السالميأحمدتميمھبه32135411طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي98398.3ابو نمرسليماننصرھدى32135412طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي88488.4حمادأحمدمطيعوسام32135413طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي93593.5موسىعطا هللازيادوالء32135414طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي72072مصالحهعواديوسفياسمين32135416طبريا الثانوية للبناتخان يونس
العلمي68968.9ابو صواوينسليمانسالماالء32135418عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي83883.8عثمانمحمدكمالاالء32135419عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي64164.1المشنيدياباكرمايه32135420عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي95995.9أبو منديلسالمأحمداحالم32135421عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي82182.1ربيعمحمدمرواناسراء32135422عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي85585.5بھلوليوسففھمياسماء32135423عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي82682.6ابو جحجوحمحمدمرشداعتماد32135424عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي88488.4ابو صواوينسليمانابراھيمايمان32135425عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي61161.1ابو شمالهحسنساميايمان32135426عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي81781.7ابو طبنجهمحمودمسعدايناس32135428عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي90590.5الفراعليعبدهللابدور32135429عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي63263.2حمادأحمدرياضتساھيل32135430عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي74174.1صادقعبد الھاديبسامتسنيم32135431عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي90590.5العبادلهسليمانعدنانحنين32135432عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي81581.5السطريعبدخالدخلود32135433عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي89289.2السميريابراھيممحمددعاء32135434عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي70670.6ابوجاموسصالحابراھيمرنيم32135435عيلبون الثانوية للبناتخان يونس



العلمي89589.5ابو روميةعودةاسماعيلزھور32135436عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي91791.7حمدخليلجميلسماح32135437عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي77277.2ابو حبيسعبد الكريمعبد الحكيمسماھر32135438عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي86786.7مھنامحمدأحمدسمر32135439عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي91891.8ابو خشانأحمدسلمانسناء32135440عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي72672.6البطشرجبماجدشيرين32135441عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي93193.1الخطيبمحمدطهشيماء32135442عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي90290.2ابوعامرعبد الرحمنعصامغاده32135444عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي83583.5خشانأحمدمصطفىكريمه32135447عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي66266.2عاشورابراھيماحمدلميس32135448عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي88888.8العبادلهعبدنبيلمنى32135449عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي97697.6الفقعاويصبحيسعداتمھا32135450عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي98298.2الھنداويحامدحسامميسون32135451عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي61661.6سويدانديبعبدنسمه32135452عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي75975.9السميريمحمدمازننسمه32135453عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي67067حجازيعبد القادرنصرنور32135454عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي65865.8خليلعودةعاطفھبه32135456عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي86486.4ابو عزيزسليمانسالمهھديل32135458عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي76476.4ابو حليبعيدشكريھديل32135459عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي67867.8شريحيمحمدمحمدھديل32135460عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي85585.5كالبأحمدنعيموصال32135461عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي87787.7عبد االلهحمديصخروفاء32135462عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي83083ابو سليسلسويلممحمدياسمين32135463عيلبون الثانوية للبناتخان يونس
العلمي68368.3البريمحمدانمرواناالء32135465الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي93593.5ابو جامعمحمودعادلامنه32135466الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي80580.5فسيفسمحمدسعيداحسان32135467الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي55555.5البريمعبد القادريوسفاخالص32135468الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي82182.1ابو جامعحسينجابراسراء32135469الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي95495.4ابو طعيمهعبد الرحمنعماداسراء32135470الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي77477.4ابو جامععبد الكريممحمداسراء32135471الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي71671.6ابو عاصيفضلناجياسراء32135472الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي68568.5السلوتموسىوليداسراء32135473الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي93693.6ابو عليانعبد العزيزأحمداسالم32135474الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي75375.3ابو مصطفىعبد الكريمبرھماسالم32135475الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي76776.7الرقبمھديمحمداسالم32135477الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي87287.2ابو سعادةطاللمحمداسماء32135479الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي83583.5ابويوسفمحمدوائلاسماء32135480الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي73873.8ابو مسامحمحمديوسفاسماء32135481الخنساء الثانوية للبناتخان يونس



العلمي77277.2القراعبد ربهأيمناماني32135482الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي71771.7أبو مطلقمحمودسليماناماني32135483الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي62662.6ابو مصبحمحمدناجيامجاد32135484الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي71871.8ابو مصطفىسليمانعادلامل32135485الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي80280.2الشوافمحمد عليزھيراميره32135486الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي93293.2العطارمحمدسليمانايمان32135488الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي75775.7ابو درازأحمديوسفايمان32135489الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي73773.7البريممحمودابراھيمبيان32135490الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي87087ابو طعيمهعبد القادرمحمدبيسان32135491الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي92492.4بركهحسينالسيدتسامى32135492الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي93293.2ابو لبدهمحمدحمدانتسنيم32135493الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي91091ابو مصطفىمحمودخالدتسنيم32135494الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي91191.1ابو دقهخضريونستغريد32135495الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي77777.7ابو حمدمحمدھاشمجنان32135496الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي67967.9القھوجيأحمدغالبجھاد32135498الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي68268.2ابو صالحأحمدابراھيمحنين32135499الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي95495.4قديحعبد الرازقمحمدحنين32135501الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي61761.7قبالنمحمودموسىحنين32135502الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي79379.3ابو مسامحاسماعيلحسنخولة32135505الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي67067الرقبمحمداكرمدعاء32135506الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي73673.6ابو دقهابراھيمكاملدينا32135507الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي53053ابو دقهحسنحسانرباب32135508الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي59659.6طبشاسماعيلعصامرنا32135510الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي74074ابو مصطفىسالمخميسرنين32135512الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي78078ابو شھلهمحمدتيسيررھام32135513الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي98298.2النجارسلمانمنيرروان32135515الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي66866.8ابو ظريفهمحمودابراھيمريم32135516الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي77777.7البريممحمودزيادريھام32135517الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي93593.5بركةمحمودزيادسجود32135518الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي88888.8القھوجيعبد القادرتيسيرسحر32135519الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي66366.3ابو طعيمهكمالكاملسلمى32135520الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي81081بركهعزازيالسيدسماح32135521الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي56256.2ابو مصطفىابراھيماسماعيلسمر32135522الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي56556.5الشيبيعبد الرحمنرجاءسمر32135523الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي73273.2ابو درازأحمدسالمسمر32135524الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي72372.3ابو طيرمحمدوليدسھا32135525الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي73073ابوعوادجمعهابراھيمسھى32135526الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي59859.8ابو طعيمهعبد الرحمنشكريسھى32135527الخنساء الثانوية للبناتخان يونس



العلمي69969.9ابو يونسنمرسعيدسوزانا32135528الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي65165.1الجرفحسيناكرمشروق32135529الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي60760.7ابو حيهموسىشعبانشريھان32135530الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي88988.9ابو لبدهمحمودمروانشيماء32135531الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي73573.5ابو شابامينرياضصابره32135532الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي76176.1ابودانابراھيمسميرصفاء32135533الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي87287.2ابو دقهاسماعيلأحمدعبير32135535الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي72072الجرفعليبكرعبير32135536الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي81181.1قديحمحمدكمالعبير32135537الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي59859.8ابو طعيمهعبدالعاطيعبد ربهغاده32135540الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي77877.8ابو نصيرهمحمدكمالغدير32135541الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي90790.7ابو لبدهعطايوسفغدير32135542الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي91491.4سھمودمحمودسليمانفاطمه32135543الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي65865.8البريمسليمانعادلفاطمه32135544الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي82782.7ابو مصطفىعبد هللامحمودفاطمه32135545الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي84884.8الشوافمحمدنعيمفاطمه32135546الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي80880.8القراعبد الحميديوسففدوى32135548الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي75375.3حجازيعوضأحمدلجين32135549الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي87187.1الشوافسلمانيونسليلى32135550الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي79079النجارمحمدرسميلينا32135551الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي91291.2ابو مسامحمحمدالسيدمريم32135554الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي87387.3الدرديسيعوضخالدمنيره32135556الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي65965.9ابو مصطفىعبد ربهخالدميسون32135558الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي65565.5طبشحسينحسنناريمان32135559الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي72172.1ابوعامرسعيدابراھيمندى32135560الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي72972.9ابو عنزهسليمانجاللنرمين32135561الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي79379.3ابو يونساسماعيلأحمدنسمه32135562الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي76776.7ابو دقهسالمماجدنسمه32135563الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي74574.5ابو دقهسلماننبيلنفين32135564الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي60060قديحسليماننعماننھاد32135565الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي85285.2ابو عمرسلمانحمداننھى32135566الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي70370.3فرحانعليرسمينور الھدى32135568الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي86986.9ابو طيرأحمدرمزيھبه32135569الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي69269.2ابو صبحهمحمودمحمدھبه32135570الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي95395.3ابو خاطرسالمهنبيلھبه32135571الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي84184.1أبو عليفوازمحمودھديل32135572الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي69369.3ابو تيمرمضانعبد المنعمھناء32135573الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي74274.2بركةمحمودرياضوسام32135574الخنساء الثانوية للبناتخان يونس



العلمي80680.6ابو دقهمحمدتوفيقوعد32135575الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي81581.5ابو دقةمحمدعاطفوعد32135576الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي85785.7ابو طيرابراھيمساميوالء32135578الخنساء الثانوية للبناتخان يونس
العلمي86886.8النجارحمدانكمالاسيل32135579شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلمي87487.4ابو ريدهمحمدابراھيماميره32135580شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلمي92992.9ارجيلهعبد المالكأحمدايمان32135581شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلمي76076ابو ريدهحمادصبحيايمان32135582شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلمي78478.4قديححسينعدنانرندة32135584شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلمي66566.5ابو رجيلهعبدناھضروان32135585شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلمي62562.5أبو روكحسنمحمودريعان32135586شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلمي79179.1قديحأحمدساميصباح32135588شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلمي74974.9القراحافظمحمدمريم32135589شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلمي94294.2رجيلهجبروليدمي32135590شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلمي69669.6النجارمسلمشوقينسيبه32135591شھداء خزاعة الثانوية للبناتخان يونس
العلمي82682.6الشاعرمحمودحسنأحالم32135592أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلمي63063العثامنهمحمدناھضاسالم32135593أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلمي86986.9إصليحسليمحسيناسماء32135594أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلمي78078اصليحأحمدابراھيمايمان32135595أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلمي66666.6الجبورمحمودسندبراء32135596أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلمي85585.5الشاعرابراھيمحسينرواند32135598أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلمي63863.8البيوكأحمدمحمودسھام32135599أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلمي76776.7النجارحمتوعصامسھر32135600أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلمي82482.4فسفوسعبد الرحمنمحمدصبرين32135601أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلمي85285.2اصليحزرعيابراھيمفاطمه32135602أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلمي59559.5ابو محسنمحمدھشامنور32135605أحالم الحرازين الثانوية للبناتخان يونس
العلمي71171.1فياضمرزوقعبد المجيدنبيلة32135710دراسة خاصةخان يونس
العلمي57157.1القدرهمالحيعبد الكريمنجوى32135711دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية62362.3أبو جرادحمدمحمدابراھيم32152003دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56256.2اصرفمصطفىاسعدأحمد32152009دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية64764.7ابوعامرمحمدجاللأحمد32152011دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50850.8الشوافأحمدخيريأحمد32152012دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57557.5ابو حميدحسنساميأحمد32152014دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51651.6الشوافسليمانسليمانأحمد32152015دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50250.2ابو خاطررمضانسميرأحمد32152017دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51251.2صافيعايشعبد العزيزأحمد32152022دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50450.4المصريعبد القادرعليأحمد32152023دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55455.4ابو مغيصيبعبدهللاعودةأحمد32152024دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51151.1أبو عليانابراھيممحمدأحمد32152025دراسة خاصةخان يونس



العلوم االنسانية50450.4ابو دقهمسلممحمدأحمد32152026دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52452.4الزيانصدقيمحمودأحمد32152028دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53253.2ابو حمدهحسنمصباحأحمد32152033دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56556.5االسطلمحمدموسىأحمد32152034دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية63163.1كالبحسيننافذأحمد32152035دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50650.6رضوانمحمدأيمناسامه32152036دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51051القرمعباسمحمداسامه32152037دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59759.7اربيعحمدتوأحمداسماعيل32152038دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53253.2مطيرمحمدتوفيقاشرف32152039دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51551.5ابو شمالهمحمدمحمد كاملاشرف32152040دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60560.5اللحامأحمدبھيجامجد32152041دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59359.3ابو الخيرحافظحسينامير32152042دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51951.9الفراسالمحاتمبكر32152049دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية64664.6زعربمحمودمحمدبالل32152051دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50850.8الشاعرعبدهللامنيربالل32152053دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050مطرجبرمحمدجبر32152056دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60360.3الفراعبد الرحمنسالمجھاد32152059دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51051العبادلهمحمدشعبانحسن32152062دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050النجارسالمكمالحسن32152065دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52052كوارعحسينسليمانحسين32152067دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50150.1االخرسحميدناصرحميد32152072دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53453.4اللحامصالحزكيخالد32152074دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57157.1حسينعبد العزيزخضرخليل32152078دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55055كالبعبد اللطيفعبد الكريمرائد32152082دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54254.2شعتمحمدجمالرأفت32152084دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55055االغامحمدسعديرياض32152086دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51251.2ابو معمرسالملؤيسالم32152092دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54854.8االسطلعمرياسينسليمان32152099دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55755.7قديحابراھيمأحمدشحده32152101دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو خاطرمحمدرجبشعبان32152103دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50350.3خضرشكريسميرشكري32152104دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51251.2محاربحسنفوزيصادق32152106دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52752.7النجارعايشعبدهللاطارق32152109دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية65665.6فياضشحدهماجدعاصم32152111دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51451.4رشوانعبد الرحمنتوفيقعبد الرحمن32152115دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7العمورعبدهللاحسنعبدهللا32152120دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60760.7ابو الحصينعبدهللاسلمانعبدهللا32152121دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53153.1سرحانحسينكاملعبدهللا32152123دراسة خاصةخان يونس



العلوم االنسانية52352.3دحالنعبد الھاديانورعبد الھادي32152125دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56356.3الفراعبدومحمد رمضانعبدو32152126دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55855.8المصريسليمانعبد الناصرعالء32152132دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52052العويطيمصطفىناجيعالء32152134دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55455.4الفرانظيرمحمدعھد32152141دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050اصليحمحموديوسففاروق32152145دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54154.1كوارعسليمانمحمودفايز32152146دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53553.5الفرافتحيعبد الكريمفتحي32152147دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53253.2قديحمحمدفوزيمؤمن32152153دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50150.1النفاراسعدابراھيممحمد32152154دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51951.9ابوعامرسعيدابراھيممحمد32152156دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57657.6الحجوجحسناسعدمحمد32152159دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50550.5شعتعبيدأيمنمحمد32152160دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55455.4عوادمصباحتيسيرمحمد32152162دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7صافيقاسمحمدانمحمد32152164دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50650.6االغارجبرضوانمحمد32152167دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050الغلبانسالمرياضمحمد32152168دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية70270.2ابو دقهحمادزھيرمحمد32152169دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50850.8ابو ستهمحمودسالممحمد32152170دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو عازمابراھيمسلطيمحمد32152173دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50850.8طباسيمحمودسلمانمحمد32152174دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51051العبادلهرضوانشعبانمحمد32152175دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050زعربعبد الفتاحصالحمحمد32152176دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57557.5االغاديابعبد هللامحمد32152177دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية63763.7السميريعبد ربهعبدهللامحمد32152178دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52052أبو سلحسنعليمحمد32152181دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56856.8دراوشهحسينعمرمحمد32152182دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60160.1ابو زھريجمعهغسانمحمد32152184دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50950.9العدينيعبد القادرغسانمحمد32152185دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52352.3االغاجابرفالوجيمحمد32152186دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050العويطيخليلفھيممحمد32152187دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050السيقليسالمهفوزيمحمد32152189دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52352.3االسطلابراھيمماجدمحمد32152191دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7حجوجبرماھرمحمد32152193دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية71471.4الفقعاوينمرمنيرمحمد32152195دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية58358.3صقرمحمدنعيممحمد32152198دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050المصريسليمانوليدمحمد32152200دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050الجردليغازيمحمد وليدمحمد صابر32152201دراسة خاصةخان يونس



العلوم االنسانية51251.2العقادحسنأحمدمحمود32152202دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52652.6مطرمحموداسماعيلمحمود32152203دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53153.1اللحاممصطفىتوفيقمحمود32152205دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54054الشوبكيسليمحسنمحمود32152206دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50150.1العبادلهسعيدسفيانمحمود32152209دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50250.2ماضيحسنمنصورمراد32152213دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56156.1العقادحسينأحمدمشير32152214دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو مصطفىمحمدأحمدمصطفى32152216دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57257.2ابو شمالةمحمدوليدمصعب32152219دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50650.6قديحسلمانعصاممعتز32152221دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53853.8صقريوسفمسعودمنتصر32152226دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55355.3الفراصالحصالح الدينمنير32152228دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56756.7ابو ريدهمحمدفتحيناجي32152233دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية67767.7تايهعثمانكمالناجي32152234دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53353.3البشيتيابراھيممحمدناجي32152235دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52452.4فياضفياضوجديناجي32152236دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55555.5االغاربيعأحمدنضال32152241دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51351.3العويطينعيمنبيلنعيم32152244دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51451.4ابو موسىعطيهرياضنمر32152245دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7كوارعمحمودجھادنھاد32152246دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية61361.3عبدهللامصطفىعبد الرحيمنور الدين32152248دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55655.6االسطلمحمدنور الدينھارون32152249دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54654.6زعربصالحمحمدھانيبال32152252دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050فروانةامسلمعادلھيثم32152256دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56556.5البشيتيعليناجيوجيه32152259دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50650.6ابو مصطفىأحمدابراھيموسام32152260دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50650.6شاھينجميلساميوسام32152261دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية58158.1ابو درازمصطفىعاطفوالء32152263دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53753.7القرامحمدأحمدياسر32152264دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50450.4الغلبانحسنزكرياياسر32152265دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50150.1ابو ستهفايزسعيدياسر32152266دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51751.7شھوانمحمدصبريياسر32152267دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52952.9شرابصالحصالحياسين32152269دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57757.7المصريحمدياسريسرى32152273دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51151.1االغاكاملعبد الكريميوسف32152274دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55055ابو مورشريقيصالحابراھيم32152278دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050االسطلابراھيمعبد الكريمابراھيم32152279دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59259.2ابو شمالهمحمدعليابراھيم32152280دراسة خاصةخان يونس



العلوم االنسانية53053ابو الحنعوادموسىابراھيم32152282دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60660.6المصريحمداناسماعيلأحمد32152285دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050العبادلهأحمدحلميأحمد32152292دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55155.1صباحرمضانسميرأحمد32152298دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55755.7حمدانمحمدفريدأحمد32152301دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57457.4زعربكليبمحمدأحمد32152303دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54954.9زيدانالسيدمحمودأحمد32152305دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو موسىمحمدموسىأحمد32152307دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية61161.1ابو عدواننافعناجيأحمد32152308دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57457.4ابو شقيرعبد المجيدأحمدادم32152312دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية68168.1ابو جامعحمدانعبد ربهادم32152313دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52352.3ابو خماشحمادمريزقادھم32152314دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050عاشورعايشاسعداسامه32152315دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51451.4المجايدهسعيدعمراسعيد32152316دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050عيادتوفيقعوضاسماعيل32152318دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59359.3القدرهيحيىأحمدامين32152321دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050الغلبانمحمدفرجانور32152323دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51751.7زعربخميسجمالايھاب32152326دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52252.2االسطلمحمدعبد الرحيمبالل32152334دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50450.4العمورعطيهماجدبالل32152336دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7العسوليأحمدمحمودبالل32152337دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو دقهعبد الرحمنمحمودبالل32152338دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050النجارعبد الكريممحمدتيمور32152342دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51451.4جمعهجميلعونيثائر32152343دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو بكرهحامدابراھيمجبر32152344دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050حجوجبروائلجبر32152346دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53253.2جرغونعبد اللطيفعمرجھاد32152350دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55655.6عصفورمسلمفايقحسن32152361دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53353.3االسطلحسننعيمحسن32152363دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية61161.1فياضأحمدمحمدحمزه32152365دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50350.3ابويوسفكاملمحمودخليل32152370دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية64964.9النجارمحمودعبد الرحيمرشاد32152375دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55555.5ابو حليبمحمودامينزكريا32152377دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52252.2زعربمصلحخالدسامر32152379دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7ابو موسىسالمصابرسامي32152381دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50250.2العقادشعبانمحمدشعبان32152390دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50450.4عطاياسالمطاللصقر32152392دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56256.2بريكهحمادحسنصالح32152393دراسة خاصةخان يونس



العلوم االنسانية51451.4ابو ريدهمرزوقناھضضياء32152397دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52052أبو تيلخعوضموسىطه32152400دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50350.3شبيركاملعبد الكريمعبد الرحمن32152404دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52452.4عبدهللاعبدالرحيمعصامعبد الرحيم32152408دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7االسطلمحمدمنيرعبد السالم32152410دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56256.2البناعبدحمودهعبد الكريم32152411دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52452.4ابو مصطفىعبد الكريمقنديلعبد الكريم32152413دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050البريمأحمدمنصورعبد الكريم32152414دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050الشماليجبرمحمدعبدهللا32152417دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050النجارعبدومحمدعبدهللا32152418دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53253.2ابو مصطفىابراھيمسالمعدنان32152421دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050شرابعطاحافظعطا32152424دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52852.8عزامعثماناسامهعالء32152425دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50950.9الرضوينعيدسالمعالء32152427دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية75075عرفاتعارفعبد الحكيمعالء32152428دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050رستميوسفعادلعلي32152432دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050الحيلهعليعبد المجيدعلي32152433دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51951.9البشيتيعليناجيعلي32152435دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59259.2ابو العالمحمدجودهعماد32152437دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50650.6العقادنايفعبد الرحمنعمر32152441دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52552.5صادقغانمامينغانم32152443دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050سالمةحسنيجمالغسان32152444دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60560.5المدھونمحمدمدحتفؤاد32152445دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية68868.8شھوانفتحيمفيدفتحي32152448دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52152.1البيوكفايزاسعدفھد32152449دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60160.1اللحاممحمدامينكامل32152450دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57757.7الشاعرأحمدمحمودكرم32152451دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60460.4ابو عوضعليابراھيممؤمن32152455دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050الشرقاويمحمدتحسينمحمد32152469دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51051ابو دقهخضرخالدمحمد32152473دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية65365.3ابو غاليعبد الرحمنساميمحمد32152477دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية63163.1الشاعرمحمدسميحمحمد32152478دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50550.5عصفورمسلمشعبانمحمود32152479دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50250.2ابو زرقهعليصبحيمحمد32152480دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية84384.3الفراعليعبد الكريممحمد32152484دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية58758.7عوادعبد الكريمعبدهللامحمد32152485دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50150.1ابو صبيحمحمدعبد هللامحمد32152486دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50350.3خليلمحمودعيسىمحمد32152491دراسة خاصةخان يونس



العلوم االنسانية53653.6ابو مصطفىمحمودفخريمحمد32152494دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56556.5مھديحسنمحمدمحمد32152498دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51251.2أبو روكحسنمحمودمحمد32152499دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59159.1البطهنايفمروانمحمد32152501دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية62362.3الحدادديابنبيلمحمد32152507دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52352.3ابو دقهعبد الحميدنبيلمحمد32152508دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50450.4فروانةسالمرجبمحمود32152515دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51851.8االسطلأحمدعبد المجيدمحمود32152518دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52452.4ابوعامرمحمدوليدمحمود32152521دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7العبادلهخالديوسفمحمود32152522دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية79879.8غيثمحمدعاطفمدحت32152523دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50350.3ھيكلمحمدخميسمسعود32152524دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو مصطفىسليماننبيلمصطفى32152530دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51351.3الناعمحسنمحمدياسر32152531دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51151.1الجرفھاشماسعدانور32152533دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51251.2المصريأحمدحسنعلي32152536دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50450.4ابو جامعمحمودعادلمحمد32152538دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50650.6الطوسعبد الرحمنحمودهأحمد32152539دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57657.6ابو ھدافسالمكاملأحمد32152541دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51851.8قويدرابراھيمتيسيرابتسام32153001دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50550.5قبالنخليلكاملاخالص32153004دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59659.6ابو مصطفىابراھيمخليلاسراء32153008دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو شابأحمدابراھيماسالم32153010دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52052العمورزايدحمداناسالم32153011دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51551.5الرقبمحمدسلماناسالم32153012دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54054المعلوانيعبد هللامحمداسالم32153014دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52552.5صافيعثمانمحمداسالم32153015دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51751.7حجوجبرمصطفىاسالم32153016دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53853.8الخطيبعبد الھاديابراھيماسماء32153018دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050القدرهرشادحسناسماء32153020دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50450.4الصرفنديجمعةنبيلاسماء32153023دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية68168.1البشيتيسلمانعبد القادراسيا32153024دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54954.9ابو غاليصالحمحمداشواق32153025دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51851.8ابو جامعسليمانرمضاناكرام32153026دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55655.6غاليسعدأحمداالء32153028دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55155.1األزھريصبحيزھيراالء32153030دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050كوارععودةعبد العظيماالء32153031دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50350.3الزيانأحمدغساناالء32153034دراسة خاصةخان يونس



العلوم االنسانية62962.9شكشكعبد العزيزمحمداالء32153035دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51451.4ابو لبدهمحمودمرواناالء32153038دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51151.1الناطورمحمدمصطفىاالء32153039دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية63463.4البشيتيمحمدوليداالء32153041دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52652.6ابو مصطفىموسىسالمالفت32153042دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54154.1المجايدهخليلفضلامال32153043دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54054ابو ستهأحمدصالحاماني32153045دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57157.1المدھونخليلبكرامل32153046دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50450.4العمورعويضخضرامل32153047دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50850.8األسطلسليماناسماعيلامنه32153048دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57857.8بعلوشةحسنمحمودامنه32153051دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية65965.9ابو طهسالمابراھيمايمان32153060دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50850.8اللحاممحمدأحمدايمان32153061دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية65665.6جواھرمحمدأحمدايمان32153062دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية63163.1ابو طيرمرازيقانورايمان32153063دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57157.1الصوريحسينخليلايمان32153065دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7ابو شنبمحمودمحمدايمان32153070دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53953.9اربيعزكرياموسىايمان32153073دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51651.6قديحخليلنبيلايمان32153074دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050النجارعطيهبسامايه32153077دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52952.9النجارمحمودفايزاماني32153079دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54454.4السميريعايشعبد ربهورده32153082دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53153.1اصليحعطيهاسماعيلبدريه32153083دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050العتالسالمعصامبدريه32153084دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية58058صقرعليابراھيمبسمه32153086دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7المصريمحمودمحمدبسمه32153088دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51451.4الحالقعبد الفتاحنبيلبسمه32153089دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51151.1االسطلسليمانمحمدبشرى32153090دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية64264.2ابو سبلهمحمودمحمدبنان32153091دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56656.6ابوخديجةعبدهللاعبد الحميدتسنيم32153095دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53053األسطلمحمداسماعيلحنان32153099دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50550.5قديحمحموداسماعيلحنان32153100دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53153.1ابوعمرحمدانعباسحنان32153102دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية56956.9الناقهعبدهللاعبد العزيزحنان32153103دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7ابو عاصيرمضانماھرحنان32153104دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50150.1المجايدهكاملامينحنين32153106دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51651.6صقرخليلخضيرحنين32153107دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية62762.7عرفاتعليسالمختام32153109دراسة خاصةخان يونس



العلوم االنسانية50950.9عجالنحسنعطيهخديجه32153112دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55555.5البيوكجمعهخالدخلود32153113دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52552.5المدھونحسنمحمددعاء32153118دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو شبابسالممحمددنيا32153119دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54154.1زعربعبد هللاسامهرانيا32153120دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية63763.7صقرھودابراھيمراويه32153121دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية61661.6العقادحامدعبد الجوادرشا32153124دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابوعامرابراھيموائلرشا32153125دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54754.7واديعاشورزيادرنا32153128دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51951.9الفراعبد الھادياسماعيلرواء32153130دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية58258.2كوارععايشفتحيرواء32153131دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50250.2النجارأحمديوسفروحيه32153133دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52052النجريعلوانعبد القادررويده32153136دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55855.8ابو ناھيهسالمخالدزھراء32153140دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52852.8النجارسلمانمازنزينب32153143دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050الجعانخليلزايدسالي32153144دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51151.1االسطلمصطفىحسنسحر32153145دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59259.2ابو جمعهعارفسعدسلمه32153147دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51251.2الددةمحمودزكيسماح32153150دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51651.6العرجانيحسنسليمانسماح32153151دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53953.9ابو جودهمحمدنعيمسمر32153156دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51051النجارعبدهللامحمدسميه32153157دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51851.8وافيسعيدأحمدسميره32153158دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو دبرعبد الحميدوحيدوجدان32153159دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51551.5درغامعمريوسفسھاد32153160دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية58758.7القزازعبد الحليموائلسيرين32153161دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55355.3ابو نمرعطيهمحمدشيماء32153163دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية73073الفرامحمدعبد الرازقشموع32153164دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو سعادةعبد العزيزالسيدشيرين32153165دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51151.1شرابزكيمحمودھويدا32153169دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية59759.7الغيالنيعبدهللاعاطفصابرين32153171دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050المصريعبد القادرعليصابرين32153172دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50150.1المجايدهيوسفمؤمنصابرين32153173دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية73573.5فياضزايدمحمدصبحه32153176دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7االغارمضانمروانعائشة32153180دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52952.9الفالوجيأحمدأيمنغيداء32153186دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60360.3بريكهسالمهمحمدفاتن32153187دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55255.2عوضجابرجھادفاطمه32153188دراسة خاصةخان يونس



العلوم االنسانية55555.5النجارحمادهعاشورفاطمه32153190دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية66066حمادعطوهكايدفاطمه32153193دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51451.4ابو حمدمحمدنبيلفاطمه32153195دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55455.4ابو ھجرسفارسسعيدھند32153198دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51051الشريفعليعمادفداء32153200دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54254.2االسطلمصطفىمحمدفلسطين32153203دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51751.7ابو موسىسالمهموسىفيروز32153204دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50550.5سالمةعبد الفتاحمحمدلبنى32153206دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52352.3ابو حامدموسىصالحلبنى32153207دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52052ابو مصطفىحسينأحمدلمياء32153208دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية55655.6الشوربجيمسعودمفيدلنا32153209دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050دحالنعبد الھاديمحمودليلى32153210دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50950.9األسطلمصطفىعبد الشفوقلينا32153211دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51951.9قديحمحمدعبد العزيزمرام32153214دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050األعرجسرحانيوسفمرفت32153216دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050اللحامأحمدمحمودمريم32153222دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53453.4شرابابراھيمخليلمنال32153225دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050عاشورعيسىمحمدمنه هللا32153227دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية69069وافيكاملسليمانمنى32153228دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50550.5العتيليأحمدأيمنميساء32153232دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50950.9بركةسالمعبد العاطيميسره32153235دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51951.9ابو موسىأحمدنمروسام32153242دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50450.4عياشابراھيمجمالوالء32153244دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51051العبادلهعثمانسعيدوالء32153245دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50750.7ابو دقهسليمانعبداسالم32153251دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60860.8انشاصيعليعبد الكريماسالم32153252دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50550.5االسطلقاسمرضواناسماء32153253دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050الللحامدمحمدامل32153258دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية53753.7النجارنايفمصطفىامنه32153260دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية63563.5حمدانابراھيمأحمدايمان32153261دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية65365.3االغاأحمديونسايمان32153262دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54554.5حمدانعبدهللازيادبيسان32153264دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51951.9عصفورمحمدجمالدينا32153266دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57457.4االغارجبرمضانرابيه32153267دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50450.4عبدودرويشرعدرواء32153270دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57757.7ابو مصطفىسالمنافذسحر32153271دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51051النفاريوسفمحمودسھى32153274دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50850.8انشاصيحسينبسامعبير32153275دراسة خاصةخان يونس



العلوم االنسانية51351.3السررمضانكمالعبير32153276دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51951.9الفرادرويشحيدرمروى32153280دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57357.3خشانأحمداسماعيلنجاة32153284دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050االغاربيعسعيدنجالء32153286دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57857.8كوارعحمدانجبرنداء32153288دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية57957.9ابو موسىأحمدعز الديننداء32153292دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52752.7ابو نصيرهموسىخليلندى32153296دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50250.2وافينعيموليدندى32153297دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52152.1السلوتحسنيوسفنرمين32153298دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050قديحعليحسننسرين32153299دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50550.5اللحامأحمدابراھيمنسمه32153302دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50150.1رشيددرويشمحمدنعيمه32153305دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52252.2فياضيوسفعاھدنھى32153308دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050ابو مغيصيبرزقفيصلنھى32153310دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية60360.3العقادكاملمرادنور32153317دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51551.5العتالسعدنصر الديننورا32153319دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية61761.7األسطلأحمدياسرنورا32153320دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50350.3دحالنعبد الخالقيوسفنورا32153321دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية58558.5شعتعبد الرحمنجوادنوردان32153322دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50650.6ابو جامعبرھمنبيلنيبال32153324دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51151.1ابو ستهمحمدفؤادھالة32153325دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52352.3اللحامأحمدعبد الكريمھبه32153326دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51451.4الفراحلميرامزھدير32153328دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51451.4شعتخليلعبد الجليلھنادي32153332دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50450.4العدينيعبد ربهموسىابتسام32153333دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50550.5صرصورمحمديوسفاسراء32153334دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050زعربعلياسماعيلاالء32153336دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50150.1محسنسليمعدنانايمان32153338دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية54654.6المصريابراھيمماھررواء32153339دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية51151.1بربخسليمانفايقريھان32153340دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50650.6ابو عزبرزقماجدسماح32153341دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية78978.9الترتوريمنسيحسيننور32153342دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية50050االغاصقريوسفعال32153347دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية52152.1ابو عنزهعبد العزيزيوسفاسالم32153348دراسة خاصةخان يونس
العلمي59859.8حمادعبد الرحمنعبد القادرابراھيم32160301دراسة خاصةخان يونس
العلمي60960.9جوادهمحمدفخريابراھيم32160303دراسة خاصةخان يونس
العلمي58358.3كوارعزايدجمالأحمد32160306دراسة خاصةخان يونس
العلمي59559.5الجرفعليانسالمأحمد32160308دراسة خاصةخان يونس



العلمي54154.1ابو طعيمهزكينافذأحمد32160311دراسة خاصةخان يونس
العلمي59259.2حرز هللاعبد الرؤوففتيحاسماعيل32160316دراسة خاصةخان يونس
العلمي65865.8الشاعرحمدانعصامحمدان32160323دراسة خاصةخان يونس
العلمي95795.7عبد العاطيأحمدعوضحمدان32160324دراسة خاصةخان يونس
العلمي60260.2الطويلمقداداشرفخالد32160325دراسة خاصةخان يونس
العلمي62462.4ابو خشانمحمودمصلحخالد32160326دراسة خاصةخان يونس
العلمي56556.5الصليبيعبد الجليلفتحيعبد الجليل32160332دراسة خاصةخان يونس
العلمي60860.8ابو عودهجمعةأحمدعبد الرحيم32160334دراسة خاصةخان يونس
العلمي86186.1ابو سلوتديابسليمانعبدهللا32160336دراسة خاصةخان يونس
العلمي57357.3شاميةجمعهوليدعبد هللا32160338دراسة خاصةخان يونس
العلمي53553.5شعتمحمدعبد المعطيعلي32160341دراسة خاصةخان يونس
العلمي96296.2شقليهجودهابراھيمعماد32160342دراسة خاصةخان يونس
العلمي57357.3عبدويوسفجھادغسان32160347دراسة خاصةخان يونس
العلمي52652.6زعربحسينسميرفادي32160348دراسة خاصةخان يونس
العلمي58158.1العراوياسماعيلساميلؤي32160350دراسة خاصةخان يونس
العلمي57557.5حمادموسىخالدمحمد32160353دراسة خاصةخان يونس
العلمي56056بركةابراھيمسليمانمحمد32160355دراسة خاصةخان يونس
العلمي59059سمورعيدسميرمحمد32160356دراسة خاصةخان يونس
العلمي53553.5االسطلمحمدوليدمحمد32160364دراسة خاصةخان يونس
العلمي61661.6الفرامحمدفضلمحمود32160367دراسة خاصةخان يونس
العلمي63663.6االعرجسايرمحمدمحمود32160368دراسة خاصةخان يونس
العلمي53853.8القدرهعبدنبيلمحمود32160369دراسة خاصةخان يونس
العلمي66466.4شعتوجيهناھضوجيه32160374دراسة خاصةخان يونس
العلمي53753.7الزينيحسينابراھيميونس32160377دراسة خاصةخان يونس
العلمي58958.9الشرفاعليعطااريج32160501دراسة خاصةخان يونس
العلمي62262.2قديحأحمدسامياسرار32160502دراسة خاصةخان يونس
العلمي98498.4ابو موسىسالمهمحمدافنان32160504دراسة خاصةخان يونس
العلمي58758.7مسمحيوسفمحموداالء32160505دراسة خاصةخان يونس
العلمي61161.1قديحعليانزكيامل32160506دراسة خاصةخان يونس
العلمي72872.8احمدعبد ربهعصامامل32160507دراسة خاصةخان يونس
العلمي62462.4حسنيننايفممدوحايه32160508دراسة خاصةخان يونس
العلمي52452.4حنيدقمحمودجمعانتسنيم32160510دراسة خاصةخان يونس
العلمي57057الدباريجمعهعبد المجيدجيالن32160511دراسة خاصةخان يونس
العلمي63163.1البيوميمحمدعمرانحبيبه32160512دراسة خاصةخان يونس
العلمي65965.9اللحامعيادمحمدحنان32160513دراسة خاصةخان يونس
العلمي57857.8شعتمصطفىمصطفىرحمه32160518دراسة خاصةخان يونس
العلمي69369.3اقديحسلمانيوسفغدير32160524دراسة خاصةخان يونس
العلمي55955.9الشاعرعطوهأحمدفاطمه32160525دراسة خاصةخان يونس



العلمي61561.5عامرخضرايادفتحية32160526دراسة خاصةخان يونس
العلمي63163.1عبد الغفورحسنمحمدنور32160530دراسة خاصةخان يونس
العلمي64464.4االسطلقاسمعيدضحى32160532دراسة خاصةخان يونس
العلمي56456.4النجارغازيعبدهللامنى32160533دراسة خاصةخان يونس
العلوم االنسانية64264.2حسينمصباحسميرابراھيم34112005بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54854.8البردينيسليمانعادلابراھيم34112006بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية60860.8جرادأحمدعبد هللابراھيم34112009بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55255.2النحالمحمدعمرابراھيم34112010بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية63163.1قشطهسالممحمودابراھيم34112011بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54854.8ماضيصبحينافذابراھيم34112014بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية89489.4الجزارخليلاسامهاحسان34112016بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50350.3ابو رياشعبد القادرابراھيمأحمد34112017بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55455.4منصورصادقطاللأحمد34112034بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية61061القاضيقاسمعادلأحمد34112035بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية66266.2جربوعمحمدعطاأحمد34112037بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59659.6زنونعبدعليأحمد34112041بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59559.5ابو جزرموسىفريداحمد34112043بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية75083.3العطارزكيكارمأحمد34112046بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52952.9صالحمحمودلطفيأحمد34112049بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية61061عصفورسالممحمدأحمد34112055بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56856.8قشطةمحمديوسفأحمد34112066بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية70670.6الرياطياسماعيلمحمدأدھم34112068بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية60060ابو محسنسلمانمحمداسامه34112071بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55755.7الشاعرسليمانمرواناسامه34112072بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50650.6العرجامحمدسليماناسحاق34112073بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية63763.7الخطيبشحادةرمضاناسالم34112074بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية71571.5المغيرعبد هللاحسناشرف34112078بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51751.7الحشاششاكرعبد اللطيفانس34112082بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55855.8ابومعمرسليمانعيسىايھاب34112087بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57757.7الجعفريرزقجمعةباسل34112088بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية72272.2ضھيرشحدهحسنبدر34112092بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية62662.6الشاعرخليلأيمنبالل34112099بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51451.4ابو عمرةعبدهللاصابربالل34112102بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56656.6ابو رزقمحمدعمربالل34112104بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50050عابدينعليمحمدثائر34112108بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52052ابو شلوفجمعانعودةجمعان34112111بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59459.4معمرحسانيحيىحسان34112124بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية71471.4المشوخيحمادسلميحماد34112128بئر السبع الثانوية للبنينرفح



العلوم االنسانية54054ماضيحمدانزيادحمدان34112132بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55255.2الشريفمحمدسميرخالد34112135بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية83483.4كالبخالدفؤادخالد34112136بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية73873.8ابو نقيرهخليلأحمدخليل34112137بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58858.8النحالعيادأحمدرأفت34112142بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية93893.8قنديليوسفمحمدرباح34112143بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية66666.6الحج احمدرشديصالحرشدي34112145بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية60560.5ضھيرعبد الكريمجميلروحي34112147بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65865.8الھمصعبد الرحيمابراھيمزھير34112148بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51451.4القصاصمحمدخليلسامح34112151بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50250.2جربوعسليمانعبد الرحمنسليمان34112161بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55255.2أبو شعرسليمانعونيسليمان34112162بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54554.5صافيمحمدمعوضشادي34112163بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50250.2الزامليسالمابراھيمشرف34112165بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية75475.4القصاصحمودهحربيطارق34112180بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية62362.3النحالمحمدعونيطارق34112181بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية61761.7االخرساخميسعليعاصم34112185بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50250.2جودةعبد الحليمعصامعبد الحليم34112187بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59159.1القاضيعبد الرحمنصالحعبد الرحمن34112189بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية71571.5ضھيرعبد الفتاحعبد المالكعبد الكريم34112197بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية75975.9ابو طهمحمدسعديعبد هللا34112198بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52652.6حسنينحسنينأحمدعبدهللا34112201بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56456.4حرز هللامحمدابراھيمعدنان34112203بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65965.9القاضيرجبشحادةعدي34112204بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55755.7كالبخالدمحمدعز الدين34112208بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية81981.9أبو السعودمحمودأحمدعلم الدين34112212بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية70870.8الرياطيمحمودأحمدعلي34112214بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية64564.5المغاريشكريعبد المجيدعمر34112226بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية67267.2فرحاتموسىعبد المجيدعمر34112227بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية63463.4الشاعرمحمدعصامعمر34112228بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56756.7الحمايدهحمداناشرفمجاھد34112249بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية68868.8ابو نجاابراھيماسماعيلمحمد34112257بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59259.2عمرخليلامينمحمد34112259بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية60860.8النحالأحمدبساممحمد34112262بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58458.4زعربمحمدحمادمحمد34112268بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية72372.3الھمصجميلخالدمحمد34112269بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية69769.7ضھيرعبد الجوادرياضمحمد34112277بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55255.2الرنتيسيمحمودزھيرمحمد34112280بئر السبع الثانوية للبنينرفح



العلوم االنسانية50550.5الدباسمحمدسعديمحمد34112281بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية81181.1ابو غاليسميحسمحانمحمد34112284بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية69269.2النحالسليمصابرمحمد34112285بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59059الھمصرشادعادلمحمد34112288بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية75075ضھيرموسىعاطفمحمد34112289بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53453.4الشنبناصرعبد الكريممحمد34112294بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية62262.2القاضيمسامحعبد المالكمحمد34112296بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية62762.7الجعبموسىعطامحمد34112300بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57357.3النحالمحمدعطيهمحمد34112302بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية75575.5الدبشمحمدعمرانمحمد34112305بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية62262.2ابو ضھيرمضيوفمحسنمحمد34112308بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية91391.3عثمانحسنمحمودمحمد34112311بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55255.2الحمايدهحمدانمدحتمحمد34112313بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52252.2شاھينمحمودمفيدمحمد34112314بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية69369.3زنونجميلمنيرمحمد34112315بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54454.4الحاج يوسفيوسفھاشممحمد34112321بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54554.5ضھيررمضانھشاممحمد34112322بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية64664.6العرجهأحمديونسمحمد34112326بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية67167.1الھمصنعيمأحمدمحمود34112333بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية63763.7ابو عمرةأحمدبشيرمحمود34112336بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53853.8عوادأحمدحمدانمحمود34112339بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية63663.6البوابأحمدخليلمحمود34112342بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54954.9البوابخضرزھيرمحمود34112343بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية78678.6ابو الروسفخريسليممحمود34112346بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية83183.1ابو لبدهتوفيقعبد الناصرمحمود34112350بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية66166.1الدويكعبد اللطيفماھرمحمود34112354بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية83983.9ابو ضباعمحمودمحمدمحمود34112357بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52252.2ابو ندىعبد الكريميوسفمحمود34112358بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50450.4زعربمحمدصالحمدحت34112359بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية76176.1الشاعرمسلممحمودمسلم34112360بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية67967.9ابو رزقمحمدادريسمصطفى34112361بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية66466.4الغوطيأحمدخميسمصطفى34112362بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية62962.9المغربيمحمدعبدهللامصعب34112364بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية67467.4ابو محسنعليمؤنسمعاذ34112367بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية71071جودةمحمدساميمنذر34112374بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية68668.6ابو العنينمحمدعبدهللامنير34112377بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58558.5النحالموسىسعيدموسى34112380بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59959.9ضھيرأحمدعبد الكريمميسره34112384بئر السبع الثانوية للبنينرفح



العلوم االنسانية50050ضھيرعبد الھاديضياء الدينھاني34112390بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51251.2زنونحسنمنصورھشام34112394بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65865.8زعرباحميداناشرفھيثم34112396بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53053ابو عزيزعبد العزيزعبد النبيوليد34112403بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50750.7الشاعراسماعيلأحمدياسر34112405بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية66466.4بھلولمشھورمعينياسر34112408بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51657.3ابو جرادعبد الكريمابراھيميوسف34112412بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية69969.9ابو السعودموسىاسماعيليوسف34112414بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية61361.3عثمانحسنفريديوسف34112418بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية77777.7الطويلصابربسامأحمد34112432محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51851.8ابو حسنينسيدتيسيرأحمد34112433محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56056جربوعصبحيحسامأحمد34112434محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57657.6عوضمحمدخالدأحمد34112435محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية90990.9أبو رحمهعليديبأحمد34112436محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية84284.2ابو بريكبريكسليمانأحمد34112439محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57957.9الصوفيحميدسليمانأحمد34112440محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية67467.4ابو عاذرةأحمدشعبانأحمد34112441محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية69969.9المصريمحمدمعينأحمد34112449محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57557.5جربوعمحمودنايفأحمد34112450محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية62362.3الفرعمحمدوليدأحمد34112451محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية69669.6ماضيمرزوقسالمهاسماعيل34112455محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية91891.8الروميسويلممحمداسماعيل34112457محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52652.6ابو شعرعبد اللطيفمحمداياد34112463محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58358.3ابو لبدهجبريليوسفايھاب34112465محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53253.2عبد العاطيأحمدعبد الرحمنايوب34112466محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية66666.6ابو جزرسالمهفايزحاتم34112473محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65765.7قشطهحمدانحامدحازم34112474محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53753.7ابو سنيمهحسنسليمانحسام34112475محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية84184.1جربوعمحمودعبد الھاديحسام34112476محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55555.5ابو طهحسنيمحمد موسىحسني34112479محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53353.3العايديحسينأحمدحسين34112480محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57357.3ابو شرخحسنيوسفخالد34112485محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65865.8قشطهخليلجھادخليل34112486محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56856.8زنونسعيدعونيسعيد34112495محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52252.2أبو ھاللسليمجميلسليم34112496محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65665.6الشاعرحمدانابراھيمسمير34112497محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65665.6قشطهعودةعليسيف الدين34112498محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية81081ابو صوصينمحمدابراھيمصالح34112503محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح



العلوم االنسانية71971.9عبدالعالابراھيمزايدعبد الكريم34112513محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية67567.5جبارهنصرسالمعبدهللا34112516محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58358.3زنونخميسمنوخعدلي34112519محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية69469.4عاشورعبد ربهموسىعز الدين القسام34112520محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55555.5شلوفحسينيوسفعطايا34112521محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54854.8ابو سمھدانهعودةعبدهللاعالء34112522محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية62662.6ابو معمرأحمدمحمدعالءالدين34112523محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50350.3القططيعليجمالعلي34112525محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57057الكرديعودهتيسيرعوده34112530محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية90890.8عرمانهأحمدمھديماجد34112539محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52652.6ابو عمرةمحمدأحمدمجد34112542محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65365.3قشطهمحسنطاللمحسن34112543محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية60660.6قشطهسليمجمالمحمد34112549محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية90590.5اجبارهمنصورحسانمحمد34112551محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية63363.3الصرفندييوسفخالدمحمد34112553محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54254.2حمادمصطفىربحيمحمد34112555محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59859.8البطرانمحمدرياضمحمد34112556محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54354.3جابرسالمسعيدمحمد34112559محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56256.2ابو بركهمحمدسليمانمحمد34112560محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53453.4ربيعطراشعريفمحمد34112565محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54154.1قشطهحمدمصطفىمحمد34112573محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية88588.5قريبهصباحنصرمحمد34112576محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية62562.5البنشحربسالممحمود34112578محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51051الرشحامدسالمهمحمود34112579محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51951.9ابو لوليسعيدشحدهمحمود34112581محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58958.9شيخ العيدسالمعبد النبيمحمود34112583محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58558.5قشطهحمدوليدمحمود34112588محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية64364.3طباسيعبد السالماشرفمعتصم34112591محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65965.9الغنامشاكرجھادھاشم34112599محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية60460.4ابو حماديوسفابراھيموسام34112602محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية74674.6ابو ھاشمعبد الرحيمساميابراھيم34112619شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59759.7عبد  النبيعليعاطفابراھيم34112620شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية64864.8ابراھيمجبرأيمنأحمد34112625شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية72072ابو جزرسالمهخالدأحمد34112627شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية78778.7مباركأحمدعاطفأحمد34112632شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية70670.6العرجهعوده هللاعليأحمد34112635شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية60060ضھيرجادهللامحمدأحمد34112637شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية74774.7المصريعطيهمحمدأحمد34112638شھداء رفح الثانوية للبنينرفح



العلوم االنسانية67767.7الغوطيمحمودمحمدأحمد34112640شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية67367.3ابو لبدهشحادةناجيأحمد34112645شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50250.2العمورحمدانعايشاسامه34112650شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65965.9البيوكمحمودتيسيرانور34112661شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57457.4رجيالتسعادهفيصلبسام34112664شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56856.8ابو جزرأحمدكمالبسام34112665شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59159.1العرجادخل هللايونستامر34112668شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية72172.1منصورعبد الرحمنمحمدجبريل34112669شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65565.5الھمصجاللفوازجھاد34112673شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية81181.1الدينهحمادهصالححماده34112683شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55455.4الصوفيحسينعبد الرحمنخالد34112688شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59059الھوبيخليلمحمدخليل34112692شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55355.3غبونحسنمحمدرامي34112694شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية86286.2ابو جزررمضانجميلرمضان34112695شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية69569.5الحوليمصطفىسلمانسامي34112699شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية73873.8عاشورمصطفىعليسامي34112701شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية74974.9الھمصعبد الغنيعبد السالمسراج الدين34112704شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية66266.2القاضيأحمدابراھيمسعد34112705شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية72072العلولسعيدعليسعيد34112707شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56456.4ابو طهسعيدمحمدسعيد34112708شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية66166.1عثمانخالدعبد الحميدشريف34112715شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية83483.4الجملطاھرابراھيمطاھر34112718شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58258.2جحيشمحمدوليدعاطف34112721شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية60460.4القاضيسلمانقاسمعامر34112722شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52752.7اسعيفانعبد الرؤوفعبد المجيدعبد الرحمن34112727شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54154.1حسونهعبد الرحمنمحمدعبد الرحمن34112728شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية92992.9ابو طهعبد الكريمجبارهعبد الكريم34112731شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية89289.2الھمصحامدجمالعبد هللا34112735شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية62662.6الكردشكريسميرعبد هللا34112737شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية91791.7ابو غاليكامليوسفعبد هللا34112738شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية78278.2المالحيحسينخالدعز الدين34112743شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية70570.5ابو العنينمحمدأحمدعالء34112744شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية62362.3جودةخميسجودهعالء34112745شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية71571.5ابو عجاجسالمهحسنعالء34112746شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58858.8أبومغيصيبسليمانغازيعالء34112748شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54954.9منصورمنصورمحمدعالء34112749شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54754.7البوابعزاتجھادعلي34112751شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية79779.7ابو جزراسماعيلمحمدعماد34112755شھداء رفح الثانوية للبنينرفح



العلوم االنسانية52152.1ابو شلوفسليمابراھيمعمر34112756شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57757.7حمادجابرمحمدعمر34112757شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية61061الزامليموسىمحمودقصي34112764شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50650.6ابو عرمانهرمضانأحمدكرم34112766شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51751.7اسعفانعبد الرؤوفعبد الرؤوفكرم34112767شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية73473.4الزاملياسماعيلجمالمؤمن34112770شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية68368.3الھمصعبد الغنيعبد العليممؤمن34112771شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55855.8خلفحكمتأيمنمحمد34112776شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52952.9ابو تيمزكيأيمنمحمد34112777شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53053جمعهعبد هللاتيسيرمحمد34112779شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55955.9ابو خضيربدرخليلمحمد34112786شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50050اليعقوبييوسفزكريامحمد34112790شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية75575.5ابو رزقمحمدسيف الدينمحمد34112792شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية84184.1حمادمصطفىصبحيمحمد34112795شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية67667.6ابو جزرسعيدعادلمحمد34112796شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53753.7نصرمحمدعبد الرحمنمحمد34112799شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57457.4العصارعليعبد العزيزمحمد34112800شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58758.7ابو طهحمادغازيمحمد34112804شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54454.4الشيخ عيدموسىمحمدمحمد34112807شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية78678.6عمرحمديانورمحمود34112815شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية76876.8الشاعرمحمدعيدمحمود34112818شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56756.7الشخريتجميلغازيمحمود34112819شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52652.6ابومعمرمنصورامينمنتصر34112824شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50950.9الرياطيمحمدعبد الرحمنموسى34112825شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58858.8خليفةجابرمحمدموسى34112827شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59559.5القاضيسليمانصبحينافذ34112829شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50950.9قشطهنصر هللاموسىنصرهللا34112830شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56456.4زنوناعبيدياسرنضال34112831شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية61861.8الجملھاشمعمادھاشم34112833شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50950.9عابدابراھيمزيادوائل34112836شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56456.4شيخ العيدأحمدناصروائل34112837شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51151.1جمعهعبد هللاعزميياسر34112844شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57857.8فودةيوسفعماد الدينياسر34112845شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50650.6أبو حسنينمحمدفتحيياسر34112846شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55255.2الطويلحسنأحمديوسف34112850شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53253.2النجاريوسفعلييوسف34112853شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية61461.4نداجميلاكرمابراھيم34112857كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية61661.6ابو عزوماحمدفريدابراھيم34112862كمال عدوان الثانوية للبنينرفح



العلوم االنسانية69669.6حجازيعبدهللامفيدابراھيم34112864كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65265.2الجعيديمحمدانورأحمد34112867كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية64164.1تمرازحسنخميسأحمد34112871كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59959.9ابو العنينعبد القادررأفتأحمد34112872كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57957.9قنديلقنديلعمرأحمد34112880كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية82182.1الحشاشعيادعوضأحمد34112881كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية68768.7النواجحهموسىوديعأحمد34112889كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57757.7القاضيسعدعزاتاسامه34112891كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59059شقفهعبدهللانبيلامين34112897كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية73673.6القططيعبد هللازھيرانس34112898كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55555.5شقليهعلييحيىاياد34112900كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية77177.1حجازيمحمدزھيرأيمن34112901كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57057الصوفيأحمداسويرحبسام34112905كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية76376.3ابو شبيكهيوسفسالمبالل34112908كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53053شعبانزكيشعبانبالل34112909كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية70170.1خفاجهحمدانعبد الرحمنبالل34112910كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55455.4القططيعبد هللايونسبالل34112912كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية90890.8الناطورعبد الفتاحعمرجھاد34112916كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54854.8عبد اللطيفحسنيكمالحازم34112918كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية73073الحوتحسنمحمدحسام34112921كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية76276.2البشيتيخميسمحمدحسام34112922كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56756.7زعربموسىمحمدحسام34112923كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية75375.3خليفةمحمدخالدحسين34112926كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52552.5ابو الروسعبدهللافؤادحسين34112927كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59259.2ضھيرمحمدعادلحماده34112928كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50750.7حجازيحمدانمفيدحمدان34112929كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية64264.2بصلهمحمدجمالخالد34112931كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51051الشيخ عليخالدمحمودخالد34112934كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51451.4اللداويمحمدخالدخليل34112935كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية50950.9المغيرعلينافذخليل34112936كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية62762.7ابو زھريعيادهصالحرائد34112937كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57357.3الصوفياحميدعيادرامي34112938كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51951.9أبو العنينرسمىمحمدرسمي34112939كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية68068فوجوحسنيوسفرشاد34112940كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58858.8بصلهسليممحمدزياد34112943كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65365.3الشاعرسعد هللابسامسعد هللا34112946كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59559.5النجارمحمدسميرسعيد34112947كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية72172.1رضوانسليمانمنيرسليمان34112949كمال عدوان الثانوية للبنينرفح



العلوم االنسانية86686.6منصورخليلعبد الرحيمسيف الدين34112951كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية61061سويعدموسىزكيشادي34112952كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية91691.6عوكلشحدهحسنشحده34112954كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية73273.2حمادأحمدعوضصالح34112955كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65965.9برھومخليليوسفطارق34112959كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56556.5رضوانمحمدخليلعادل34112960كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55755.7المدللصالحسالمعبد الحليم34112964كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57357.3شقفهعبد الرحمنسميحعبد الرحمن34112967كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية81981.9ابو لبدهعبد العظيمرمضانعبد العظيم34112972كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية70770.7الزھارعليخليلعبد هللا34112975كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية57757.7اسماعيلمحموديوسفعبد هللا34112979كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65465.4كالبعبد المجيداحمدعبد المجيد34112981كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52952.9النيربمحمدزيادعبدهللا34112982كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية64064حجازيعبدهللاصبحيعبدهللا34112985كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية66066البشيتيعبد القادرعمادعبدهللا34112986كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52852.8عقلسعيدأحمدعالء34112990كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية76576.5ابو نحلهمحمودانورعماد34112999كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية67567.5عدوانعمرھشامعمر34113003كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58558.5شلوفأحمدحربعيسى34113004كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية80880.8ابو ھاللسليممحمودفراس34113009كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية70870.8أبو عساكرلطفيمحمدلطفي34113010كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54554.5ابو حسينحسينحسنيماجد34113011كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية64664.6الحاج احمدصبحيزيادمؤمن34113013كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية75175.1الغوطيشحدهفؤادمجاھد34113014كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية71871.8ابو جليدانحجاجابراھيممحمد34113015كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية78178.1ابو العيشعبد الرحمناشرفمحمد34113017كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية69969.9ابو عيسىمحمدجھادمحمد34113023كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53453.4القططيعبد هللاخالدمحمد34113025كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية70670.6الشاعرابراھيمخليلمحمد34113026كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية63563.5اضھيرفتحيزكيمحمد34113029كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55355.3حجازيمحمدشاكرمحمد34113035كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية80580.5النحالجميلشوقيمحمد34113036كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59959.9ابو شلوفأحمدصالحمحمد34113037كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية69469.4جودةأحمدعبد الرحمنمحمد34113039كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59459.4جودةحسنعبد الرحيممحمد34113041كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية60760.7ابو شمالهمحمدعمرمحمد34113043كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56756.7صيدموحيدفريدمحمد34113045كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية64664.6زعربمسعودفوزيمحمد34113046كمال عدوان الثانوية للبنينرفح



العلوم االنسانية69269.2عثمانحسنمحمدمحمد34113047كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية64964.9عطيهمحمدھشاممحمد34113054كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية66866.8ابراھيممحموداسعدمحمود34113058كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58658.6الغولعبد الكريمبساممحمود34113059كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية70670.6عطيهمحمدجمالمحمود34113060كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51151.1يونسصالحجھادمحمود34113061كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58464.9ابو ختلهابراھيمخليلمحمود34113063كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية55555.5الشاعرمحمودعبد الحليممحمود34113067كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59559.5حسونةعبد السالممحمدمحمود34113071كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية69969.9حسانمحمودمحمدمحمود34113073كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية54854.8البشيتيخميسمحمد ناھضمحمود34113074كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية74974.9احمدمحمدعبدالرازقمصطفى34113082كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية70970.9أبو ھاللحربمحمدمصطفى34113083كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية71571.5مقدادمطاوعأحمدمطاوع34113085كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية60760.7ابو طهابراھيمفؤادمفيد34113088كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية64764.7عبد العالمحمدسعدمنتصر34113089كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية58358.3عياشحسنخالدمھدي34113090كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية56056ابو حسنينمحمدمحمودميسره34113092كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية53253.2دخانعثماناشرفنشأت34113097كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية60860.8ابو لبدهحربنھادنضال34113099كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية51751.7االشقريوسفابراھيمھمام34113101كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية75875.8حجازيحسينكاملوائل34113102كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية65865.8زعربأحمدمحمدوسيم34113105كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية52752.7ابو مطيرمحمدفوزيوليد34113106كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية75575.5الناطورأحمدماجدياسين34113108كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية66766.7الھبيلحسنزياديحيى34113109كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية59859.8جودةحسنأحمديوسف34113110كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية66166.1عبد العاطيحسنسميريوسف34113113كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلوم االنسانية61161.1العماويمحمدسميحابراھيم34113303دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية57957.9الدربيموسىحيدرأحمد34113314دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية56856.8نصريوسفعليأحمد34113322دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51351.3زحوقيوسفمحمدأحمد34113328دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51851.8البيوميحسنيمحمودأحمد34113329دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية56756.7ابوزبيدةخليلمحمودأحمد34113331دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية62062ابو عزوممحمدابراھيماسامه34113335دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية62162.1وادىشحادةفايقاياد34113350دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51751.7الزامليابراھيمموسىتامر34113356دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51451.4المغيرصالحصالحزياد34113384دراسة خاصةرفح



العلوم االنسانية71671.6ابو عرفاتسالمشريفسالم34113387دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050ابو شمالهحمدانخليلشھاب34113397دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52452.4الطھراويعبد المحسنيوسفعبد هللا34113415دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية69769.7عبيدمحمدبشيرعلي34113425دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية65865.8أبو جليدانخليلسالمهعمر34113432دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية72472.4الدباريحمدانعبدهللاعمر34113433دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55955.9عبيدعبد العاطيعليعمر34113435دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية54654.6خليفهجابرمحمودماجد34113449دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4ابو شبيكهمحمدتيسيرمحمد34113461دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية56556.5ماضيمحمدجمالمحمد34113462دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52452.4أبو كويكرمضانجھادمحمد34113463دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية71671.6المدللمحمدحسينمحمد34113466دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52352.3ابو غزهحسنفايزمحمد34113483دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53653.6خفاجهموسىمجديمحمد34113486دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية66966.9ھاشمعبد القادرنزارمحمد34113499دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55155.1ابو مطيرمحمدكمالمحمود34113514دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية62862.8حنيفأحمدمشعلمعتصم با34113533دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050ابو شلھوبجمعهمحمدنضال34113536دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية65665.6بلبلناصرنعيمنور الدين34113539دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55055أبو جليدانسليمانمحمديحيى34113549دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية56356.3عبد العالأحمدمحمدھاني34113567دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55555.5ماضيسلمانعبد الحميداالء34114002عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية71571.5النحالمنصورعطااسراء34114005عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية65465.4ابو ضھيراسماعيلعونيأسيل34114010عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية62562.5الشاعرعودةمحمدامل34114011عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية73973.9قشطهسالممحمداميس34114012عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية74874.8الشاعرعيدحسنايمان34114014عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70670.6النحالعيادجبرتحرير34114016عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية61761.7الشاعرعودةمحمودتغريد34114017عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية56956.9الشاعرمسلمشحدهحفصه34114018عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51851.8ضھيررمضانعزاتداليه34114021عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية81381.3ابو العنينعبد القادررفعتدعاء34114022عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51451.4عبد العالفايزاشرفسجود34114032عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية72072ضھيررمضانعمرسماء34114033عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية72772.7قشطهشريقيفتحيسوزان34114034عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية52452.4النحالعيادامينصابرين34114036عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78478.4جرغونمحمدعليصفاء34114037عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55055ابو محسنعليمحمدمريم34114050عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح



العلوم االنسانية58058معمرراغبحمادميساء34114052عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية52752.7ضھيرموسىعيسىنور34114056عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية67667.6ابومعمرحسانأحمدھدى34114057عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية71071الشاعرعيدرزقھدى34114058عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78378.3الشاعرسليمانابراھيموفاء34114062عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية59159.1ماضيمحمودعوضوفاء34114065عباس محمود العقاد الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية81781.7الغوطيعبد العزيزمحمداالء34114068آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86886.8ضھيرمحمودانورايه34114069آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية56756.7حمادسعيدمحمودايه34114070آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86086شيخ العيدسالممصطفىايه34114071آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية79279.2الشاعرمنصورحلميأحالم34114072آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية93393.3قشطهسالمهمحمداريج34114074آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية88488.4ضھيرضيف هللاباسلاسراء34114077آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70470.4قشطهسعيدسعداسراء34114078آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54354.3ھاشمعبد القادرنزاراسراء34114080آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية73773.7ابو جريدهعوادتوفيقاسالم34114082آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية53353.3ماضيمرزوقسامياسالم34114083آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية59759.7اضھيرحمادأحمداسماء34114085آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60160.1الزامليعليعبد القادرالن34114087آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60260.2الشاعرسليمجمالاميره34114090آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية89089ماضيمرزوقسالمهايمان34114092آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية71471.4زعربنعماننعيمايمان34114093آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية64464.4احمدمحمدابراھيمبراء34114094آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51851.8ماضينصراحميدانبسمه34114095آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية67467.4قشطهسليمانساميتحرير34114097آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية67867.8قشطهخليلنبيلتسنيم34114098آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية72472.4النحالموسىسميرجيالن34114100آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55255.2ارميالتجمعهسالمختام34114105آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية67867.8قشطهعبد ربهابراھيمدعاء34114107آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51951.9قشطهعودةبسامدعاء34114108آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية74574.5رضوانأحمدفؤاددعاء34114109آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية75975.9الشاعرحسنمحمددعاء34114110آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55955.9ابو عنزهعبد الكريمابراھيمدالل34114111آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية52452.4زعربمحمودساميرانيه34114112آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51951.9ماضيمحمدعوادرشا34114113آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية85185.1النحالصالحسعيدروان34114115آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70270.2عواجهحسنخضرساره34114119آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86786.7المدللحسنمصطفىساره34114120آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح



العلوم االنسانية55555.5الفرانافعسعد الدينسلوى34114121آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية62462.4ابو نقيرهمحمدحمودهسماح34114122آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية64764.7فوجوحلميعبد الحليمسماح34114123آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية73773.7ابو غرارهموسىھشامسماح34114124آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51251.2ماضيمحمدكمالسھا34114126آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70470.4قشطهسليماننضالسھام الدين34114127آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية68168.1ضھيرمنصورحلميشيماء34114131آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية73773.7قشطهحلميفيصلصفا34114136آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية88888.8زعربخليلأحمدضحى34114137آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60560.5رضوانأحمدشعبانضحى34114138آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية73273.2النحالحمديوسفضحى34114139آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50050ابو حسنهمحمدرمضانعال34114141آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78378.3قشطهمحمودفؤادغدير34114144آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية84284.2الزطمهخليلأحمدفاتن34114145آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية79679.6ضھيرمضيوفحسينفاطمه34114146آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية96696.6المغيرأحمدمحمدفداء34114148آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78578.5ضھيرمحمدسليمانكريمان34114149آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية57357.3شحتوتعبد هللاعبد العزيزلبنا34114150آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية61661.6الشاعرمحمدعوضلبنا34114151آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58858.8ابوزبيدةعبدهللاجماللميس34114152آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية80880.8ابو فودهشاكررجاءلميس34114153آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية77977.9قشطةسليماننبيللينا34114154آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86286.2ضھيرنصرهللافريدمرفت34114155آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية62062ماضينصارمحمدمرفت34114156آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78978.9قشطهعبد الحميدكمالمريم34114157آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية82582.5ادويعرأحمدرياضميساء34114160آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية63463.4ابو شھلهعبد الرؤوفمصطفىناديه34114162آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54454.4قشطهسليمجمالنجالء34114163آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58958.9ابو غرارهموسىعبد الرحمنندا34114166آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية68468.4منصورمحمدعلينور34114170آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51751.7زعربخليلنصرهللانور الھدى34114171آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية53453.4قشطهعبد الحميديوسفنورا34114172آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية92192.1ضھيرعبد الفتاحمحمدھديل34114174آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية81781.7ضھيرفريحعبد العزيزھند34114175آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية53053قشطهحمدانصبحيوالء34114176آمنه بنت وھب الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55555.5أبو نجاأحمدأسعداالء34114179القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78178.1قنديلعبد الوھاباشرفاالء34114180القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية72872.8ابو الخيرأحمدحسيناالء34114181القدس الثانوية "أ" للبناترفح



العلوم االنسانية82382.3منصورمحمودرأفتاالء34114183القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية66866.8جاد الحقمصباحصبحياالء34114184القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية81881.8انشاصيمصطفىعاطفاالء34114185القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية73973.9الشيخجودهعطااالء34114186القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية87187.1ابو غاليعليفتحياالء34114187القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65665.6الجزارعطيهفھمياالء34114188القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60660.6ابو عمرةمحمدمجدياالء34114191القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية88288.2أبو عبيدعبد الرحيممنيرايات34114195القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية62562.5البھنساويحسنناصرايات34114196القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية71971.9األخرسسالمهابراھيمايه34114197القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية67267.2منصورحمدانسمحانايه34114198القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية80880.8البلبيسياسماعيلعوضايه34114199القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية82082ابو شعرابراھيمعيسىايه34114200القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69369.3العثامنهعثمانمحمدايه34114201القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية91691.6طباسيعبدزكرياأحالم34114202القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68768.7الفيعبد هللاجمالاخالص34114205القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية72972.9الخطيبعادلمحمداروى34114207القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية77077الھوبيمحمودأحمداريج34114208القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78778.7النملهعبد اللطيفلطفياريج34114211القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68168.1عبيدعثمانيحيىاريج34114213القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61061جبرديبأحمداسراء34114214القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية96096سالمةأحمدبكراسراء34114216القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية81881.8ابو رزقاعطيوهجمعهاسراء34114217القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية85585.5المغارييونسمجدياسراء34114220القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية74674.6االخرسعيادهنظمياسراء34114221القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65365.3حربمحمدأحمداسالم34114223القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58558.5جربوعموسىالعبداسالم34114224القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية52852.8زنونمصباحجاللاسالم34114226القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69369.3الھبليعبد اللطيفجھاداسالم34114227القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية87187.1ابو ستهسالمخالداسالم34114228القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51151.1منصورخليلرياضاسالم34114229القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية87087الجمالزھديزھيراسالم34114230القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58958.9جربوععبد الكريمزياداسالم34114231القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية80080حسناتموسىعطوهاسالم34114232القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68968.9ابو عمرةعبدمحمداسالم34114234القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79079عقلنمرنادراسالم34114236القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية70870.8سالمةأحمدبكراسماء34114237القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية85685.6الرياطييوسفشعيباسماء34114238القدس الثانوية "أ" للبناترفح



العلوم االنسانية51651.6ابو عمرةعبدهللاصابراسماء34114239القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61061الھمصشفيقعدناناسماء34114240القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية76476.4ابو جزريوسفكاملاسماء34114241القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53053عبد العالعوضفتحياصالح34114244القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية55155.1الرياطيابراھيماسماعيلاكرام34114247القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65265.2ابو نارحسينسليمانالفت34114248القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68868.8خفاجهمحمدتيسيراماني34114249القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية57557.5االبزلعودةعبد القادراماني34114250القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69569.5ضھيررمضانمحمداماني34114251القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية70870.8المزينعبد الحميدمحمداماني34114252القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية85685.6صالحأحمدمحموداماني34114253القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51551.5ابو حامدحسنمحمودامل34114254القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية55155.1حسانعبد القادرعمادانتصار34114255القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية81481.4المنيراويمحمودحاتمانسام34114256القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54654.6الجنديخليلنضالايسل34114257القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65765.7زايدسالمجھادايمان34114259القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية90790.7الھوبيمحمدزيادايمان34114262القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54554.5المصريرجبسليمايمان34114263القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية55055ابو محسنعليعادلايمان34114264القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية72672.6المغيرعبد ربهمحمدايمان34114267القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية56456.4المشوخيسالمهيوسفايمان34114268القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68568.5البلبيسيمحمدانيسايناس34114269القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية62762.7صيدممصطفىمجديايناس34114272القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61861.8فرحاتموسىرأفتبراءه34114275القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية50350.3الغريزحربرشديبسمه34114276القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79679.6قشطهسعيدجھادبيسان34114278القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية92192.1صالحأحمدعمرتساھيل34114280القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68268.2الغريزعليعادلتسنيم34114282القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية66866.8دعبسمحمدنضالتماضر34114283القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية76676.6الزامليمحمدصابرحليمه34114288القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65065صيدمحسينأنورحنان34114290القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78578.5ابو جزرسليمانسيدحنان34114292القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية52552.5شيخ العيدسليمانمحمودحنان34114294القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79479.4شقفهسعيدتوفيقحنين34114296القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية85085المصريمحمدحازمحنين34114297القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية63063ابو زكارناصرصبحيحنين34114298القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53453.4النواجحهأحمدعدنانحنين34114299القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60460.4العطارشوكتعصامحنين34114300القدس الثانوية "أ" للبناترفح



العلوم االنسانية53453.4الحلبيشحادةسميحخديجه34114301القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية91191.1الزامليمحمدعادلخديجه34114303القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية70070عبد العالأحمدمحمدخديجه34114305القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية96796.7ابو عرارجمعهاجميعانخلود34114306القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية93893.8شلوفبرھمعبد النورداليا34114310القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59059ابو سمرةفتحيمحمدداليا34114311القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61661.6ابو العيشابراھيمأحمددعاء34114312القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية73973.9السمھوريعليتوفيقدعاء34114313القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65265.2المغيرعبدهللاسميردعاء34114316القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية75575.5كالبخالدشاكردعاء34114317القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60660.6ابو سمھدانهغانممحمددعاء34114318القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58258.2زنونجميلوليددعاء34114319القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61161.1بركاتأحمدعمردينا34114322القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية64964.9حمدانموسىمحمددينا34114323القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية86686.6الشريفخليلفايزرائدة34114324القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية64764.7أبو الخيرعزاتعمادرؤيا34114326القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية57357.3ابومعمرحمدانأحمدرباب34114328القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية62862.8عاشورعبد ربهاسماعيلرسمية34114329القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية90990.9عفانةعبد الرحمنجمالرشا34114330القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية67467.4ابو شمالهسلمانعبد المجيدرنا34114331القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51051الحوتمحمودطلعترنيم34114332القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54654.6عبد العالعودة هللاأحمدرھام34114335القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية64964.9حبيبعبد الباسطزيادرواند34114337القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية84084ابو طهيوسفاحمدروضه34114338القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية92892.8المغاريمحمدجميلروال34114339القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية74474.4ابو فودهشاكراسماعيلريم34114340القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية74674.6حسنينحسنينعبد العزيزريم34114341القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية84684.6عبد الجوادأحمدعليريم34114342القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية84684.6ابو ندىعبد الكريمعمادريم34114343القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية72472.4اليازوريخليلابراھيمريما34114344القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60160.1أبو زايدموسىعزتريھام34114347القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية52852.8نوفلجمعهاشرفزينب34114348القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية56656.6الزامليمحمدحسنزينب34114349القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78078شيخ العيدمحمديحيىساجده34114350القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية89689.6منصورأحمدمحمدسجا34114351القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية94894.8ماضيمحمدسليمانسحر34114353القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78678.6صافيعبد الفتاحصافيسحر34114355القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69869.8ابو عبيدعبد الرحيممحمدسعاد34114358القدس الثانوية "أ" للبناترفح



العلوم االنسانية79379.3العثامنهمحمدابراھيمسلسبيل34114359القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68268.2عجالنسعيدرضوانسلمه34114360القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61861.8العابدموسىنصرسلوى34114362القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53653.6ابو عرمانهمصطفىموسىسماح34114366القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68068ضھيرمحمدعبد الفتاحسماره34114367القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51651.6صقرجميلمحمدسمر34114369القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية56356.3الزامليمحمدمحمودسمر34114371القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية82282.2شيخ العيدسالمأحمدسميه34114374القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية63063ابو عمرةعبدهللاصابرسميه34114375القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60660.6الزامليمصطفىمحمدسميه34114377القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60860.8ابوصيامصالحعطيهسناء34114378القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية88188.1خضرشكريحسامسندس34114379القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58658.6ابوصيامصالحخليلسھا34114380القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51651.6اللداويمصطفىخالدسھير34114382القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية81181.1البوجيعليمنيرسھير34114383القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79779.7ابو خضيربدرعبد اللطيفسونا34114384القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية56656.6سالمحسنعبودشاريھان34114385القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية57557.5قاسمابراھيمجاللشروق34114386القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية96596.5الجملعاطفزھيرشروق34114388القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية70870.8بارودمحمديحيىشفيقه34114390القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية52652.6خلفعزاتزھيرشيرين34114391القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية86486.4االخرسحسينصبحيشيماء34114393القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54254.2أبو ھاللمحمدوليدشيماء34114394القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية64864.8أبو الخيرأحمدحسنصابرين34114395القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية50050شيخ العيدسليمانصالحصابرين34114397القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية70470.4ابو شعرحسينأحمدصفاء34114398القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51851.8أبو عرمانهأحمدأسعدضحى34114402القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية80080ابو حطبمسلمخالدضحى34114404القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78378.3منصورمحمودزھيرضحى34114405القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية55555.5شعتعبد الرؤوفسميرضحى34114406القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية90890.8أبوغاليصالحصبريضحى34114407القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69969.9العطارمحمدفايزضحى34114408القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية81881.8ابو عمرةعيادعايشعائشة34114409القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69369.3بركاتحسننصرعبير34114414القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية76076ماضيعودةابراھيمعال34114415القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية72172.1الشاعرسالمحسنعال34114416القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54454.4الحج يوسفابراھيمكاملعال34114421القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65065ابو جزرسليماننظميعال34114422القدس الثانوية "أ" للبناترفح



العلوم االنسانية53753.7زنونفرحانعاطفعھد34114423القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية64264.2ابو علوانزكيزيادغدير34114425القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61161.1النمسنصارمحمدغدير34114426القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68668.6زنونمحمدتوفيقفاطمه34114427القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية62062بناتعطيهعادلفاطمه34114430القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79179.1جمعهعبد المجيدعزاتفاطمه34114431القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60060العرقانمصطفىمحمدفاطمه34114432القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68168.1العرجاعبد الجوادمصطفىفاطمه34114433القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60760.7سندمحمودوھيبفاطمه الزھراء34114434القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية52852.8صبحابراھيمناصرفايزه34114435القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59259.2ابوالسعودنور الدينربحيفيروز34114438القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية92492.4حرز هللاعادلزھيرلبنا34114440القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية82682.6ابو شعرمحمودمحمدلبنا34114441القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية81881.8قشطهبرھمعبد الكريملميس34114442القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية62862.8ابو العيشابراھيممحمودلميس34114443القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية73573.5الخالديعليناصرلينا34114444القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية83383.3ابو طعيمهخليلشريفلينه34114445القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61361.3البلبيسيمحمودعليمجد34114446القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية66066الحيلهحسنيحساممرام34114447القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية70570.5الجعيدينمرصالحمروه34114450القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية87187.1صيامابراھيمأحمدمريم34114451القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية66966.9نشوانخليلاسامهمريم34114452القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية67867.8ابو نجاأحمدحسنمريم34114453القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51951.9طباسيحسينعبد الرحمنمريم34114454القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية56456.4الفيوميصبحيرائدمفيده34114457القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية73373.3ابو عزوممحمدخالدمنال34114459القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية63763.7الغريزعليطلبمنة هللا34114461القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية64064عيسىعبد الرحمنمحمدمنور34114462القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65265.2زعربمحمدبساممنى34114463القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79179.1زعربمرزقسليمانمنى34114464القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية93493.4الرنتيسيمحمودسميرمنى34114465القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60460.4المنيراويمحمدمھديمنى34114466القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60260.2الزامليسعيدعونيمھا34114467القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية71271.2منصورحسينمحمدمھا34114468القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية71371.3ابو شمالهعطانبيلمھا34114469القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية85685.6ابو زيدحمدخالدميسره34114473القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية84284.2الزامليموسىمحمودميسون34114476القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية73073قشطهسعيدجمالنداء34114478القدس الثانوية "أ" للبناترفح



العلوم االنسانية59059القاضينصرهللانزارنداء34114480القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية90690.6ابو ھويشلھويشلأحمدندى34114481القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59959.9زنونأحمدخالدنسرين34114483القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54154.1الھوبيمحمدأحمدنسمه34114484القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65565.5النواجحهمحمدعبد الحميدنسمه34114485القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54454.4ابو سليمانابراھيمسميرنفين34114486القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية81381.3ابوعيادةعبدهللامصطفىنھال34114487القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية63863.8موسىمحمديوسفنھال34114488القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79379.3ابو خاطرحسننايفنھله34114489القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية50150.1غنيمعبد هللاوليدنھله34114490القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61861.8ابو شمالهعبد الحميدرأفتنھى34114492القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية52352.3الغرابليعبد القادرعادلنور34114493القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59559.5الصعيديمحمدسميرنور الھدى34114498القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية52252.2ابوجربوعأحمدصالحنورا34114499القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية67867.8مرعيمحمودسفياننيفين34114500القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61361.3الفيمحي الدينخالدھالة34114502القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية67367.3ابو نحلهمحمدھشامھالة34114506القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59659.6رضوانمحمدحربھبه34114507القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية74874.8سبيكهاسماعيلخضرھبه34114508القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51551.5ابو صوصينمحمدرسميھبه34114509القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية90690.6البوابعزاترمضانھبه34114510القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية80180.1ابو جيابعليعبد الرحمنھبه34114511القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية92592.5ابو مذكورمحمدعبد الكريمھبه34114512القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية81581.5العجرميرمضانمحمدھبه34114514القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54054ابو زايدحامديعقوبھبه34114515القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية64664.6ابو سنيمهمحمدسليمانھدايا34114516القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية74174.1أبو ھاللزكيفؤادھدى34114517القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية55955.9أبو ظاھرعبد هللامحمدھدى34114518القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية73873.8الشيخ عيداسماعيلمسلمھدى34114519القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79279.2عويضهبشارهباسمھدير34114520القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53153.1الشماليجبريلعمرھدير34114521القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51551.5صقرجميلصالح الدينھديل34114525القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية77277.2جرغونأحمدعبدهللاھديل34114526القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68268.2ماضيمحمدكمالھديل34114527القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51651.6إرجيالتحمدبشيرھناء34114528القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59959.9الفرانافعمحمدھناء34114530القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69369.3العزازيعبدهللاطارقھيا34114532القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية63163.1ابوصيامابراھيمحسنھيجر34114533القدس الثانوية "أ" للبناترفح



العلوم االنسانية59459.4حسينرمضانفؤادوسام34114535القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68168.1ابو العيشابراھيمأحمدوالء34114536القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65165.1ابوعطوانمحموداكرموالء34114537القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية80280.2معمرحسينرأفتوالء34114542القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية67767.7جاد هللاجاد هللاعبد هللاوالء34114543القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية70470.4البلبيسيمحمودمحمدوالء34114544القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58758.7ابو ندىعبد الكريميوسفوالء34114545القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية76176.1ابو طهيوسفحسينياسمين34114546القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية67467.4مكاويمحمدعبد الكريمياسمين34114548القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59259.2ابو زيدعابدنافزياسمين34114550القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79279.2جودةعبدهللاحسناالء34114553رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78378.3ابو ھاشمعبد الرحيمرأفتاالء34114554رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54954.9الكمالتطالبصبحياالء34114555رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51351.3بريكهأحمدمحمداالء34114556رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55055يونسعايشميسرهامال34114559رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية83583.5الدربيمحمدخالدايه34114560رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58858.8الرخاويفايزساميايه34114561رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية87487.4القاضيضيف هللازايدابتسام34114562رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50250.2حجازيحمدانحربأحالم34114563رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50050حجازيحمداننعيمأحالم34114565رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54354.3زعربموسىمصلحاخالص34114566رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55555.5برھومحميدتيسيراروه34114567رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية56656.6حسينمحمودعدناناريج34114568رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية85285.2الجملعيسىخميساسراء34114569رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية93593.5ابوزبيدةمحمودعبدهللاسراء34114570رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية61461.4ابو شمالهابراھيمتيسيراسالم34114571رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية69269.2برھوممحمودعادلاسالم34114572رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70170.1حمادعبد الخالقغازياسالم34114574رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية64164.1زعربأحمدمرواناسالم34114575رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58458.4حجازيحمادموسىاسالم34114576رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية57057عدوانحسنرائداسماء34114577رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54754.7ابو رزقمحمدرمزياسماء34114578رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70170.1زعربشحتهسميراسماء34114579رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية77477.4الصوفيحميدسلمانافنان34114582رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55455.4ابو حربسليمانمحمودافنان34114583رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية63763.7العرجانعيدغانماكرام34114584رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50050الحشاشسالممحمداكرام34114585رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية75175.1بريكهحلميبساماال34114586رابعة العدوية الثانوية للبناترفح



العلوم االنسانية70170.1حجازيأحمدخالدالھام34114587رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية87987.9الھمصمحمدسالمهاماني34114591رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية61761.7الجعيديأحمدعبد الحكيماماني34114592رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية59659.6ابو ضباعحسنعبد الكريماماني34114593رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية56756.7ابو الفولحامدكمالاماني34114594رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية76376.3الحشاشعطيهمحمداماني34114595رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية90290.2حمدانرجبمنيرامل34114597رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78878.8الطويلأحمدياسينامل34114599رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58858.8زعرباسماعيلعبد الحليماميره34114601رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية85585.5الترابينسالمعيداميره34114602رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية75475.4ابو حجرأحمدعصامانتصار34114603رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86186.1برھومابراھيمأحمدايمان34114604رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية56656.6عاشورعبد ربهرائدايمان34114606رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية66466.4القاضيراشدصالحايمان34114608رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية66966.9زعربمحمودفتحيايمان34114610رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية71171.1الحشاشسالممحمدايمان34114613رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية59759.7جمعهأحمدأيمنبسمه34114618رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية64564.5الزطمهصقرخالدبسمه34114619رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية64964.9الرنتيسيعبد الرحيمرأفتبيسان34114623رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58858.8حسينمحمودمحمودبيسان34114624رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55755.7زعربعبدهللاصبحيتساھيل34114625رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية91691.6جبرعبداللطيفمحمودتغريد34114626رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية74274.2الحشاشناصرسعيدتھاني34114627رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية53753.7جرابعهمسلمسالمجواھر34114628رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55255.2حجازيفرجفتحيجوالن34114630رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية71671.6حمدانمحمدنعمانحنان34114632رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية63163.1ابو عبيدمحمدلطفيحنين34114634رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86686.6الماللحهسويلمكسابختام34114637رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60760.7غانمجمعهسميرداليا34114639رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية87987.9ابو شبيكهعبد الحليمفريدرانيه34114641رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية80780.7القططيعليخالدرؤوفه34114642رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54354.3ابو طهعبد الھاديمناررشا34114644رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية62462.4الحسناتمحمدحمدانرضا34114645رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55155.1حجازيمحمدبسامرفيف34114646رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86486.4الروميسالمسليمانرقيه الطاھره34114647رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية81481.4جبرعبد اللطيفياسررنا34114650رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية65565.5ابو حمرهمحمدعبد الحيرواء34114653رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية79879.8برھومعوادسميرروان34114654رابعة العدوية الثانوية للبناترفح



العلوم االنسانية54554.5ابو رزقمحمدعبدهللاروان34114655رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية82082درغامموسىكاملريھام34114658رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية82882.8الحشاشسعيدمحمدزھراء34114659رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية88188.1الزطمهمحمودعليزھور34114660رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية69769.7بارودمعروفخليلزينب34114661رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية76776.7العبسيابراھيمسميرساجده34114662رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية92392.3حمدانموسىناجيسحر34114664رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية63063شعتعيادةنائلسمر34114667رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية64864.8برھومسليممحمودسميه34114669رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية65865.8الغندوررشادمازنسناء34114670رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية73773.7برھومنمرعطاسھا34114671رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية77077عاشورسليمانغازيسھيلة34114674رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70370.3درغامحمديجھادشيماء34114678رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية72172.1زعربمحمودعبد الجوادشيماء34114679رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية95895.8الروميسالممحمدشيماء34114680رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية87487.4جرادأحمدخليلصابرين34114681رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية65065صياممرزوقرمزيصابرين34114682رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية91791.7العمصيمحمدخالدصفاء34114683رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية75875.8الدربيصالحسعديصفاء34114685رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية74574.5الماللحهسليمموسىصفاء34114686رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية94394.3شقفهمحمودمحمدضحى34114687رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54054حجازيموسىخالدعبير34114689رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية79379.3ابو سليمهعادلزكرياعبير34114690رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية53153.1فوجوأحمدناصفعبير34114691رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية62762.7زعربمحمدعودةعال34114692رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية65165.1القاضيراشدعبدهللاغاده34114693رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54154.1القاضيمحمدسليمغدير34114694رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية84484.4حمادمحمدديبفاتن34114695رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية80180.1المسحالمحمدعمرفاتن34114696رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية80080سالمةمحمودعبد السالملميس34114701رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية57657.6الحمارنهأحمدمحمودلميس34114702رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية90390.3حسنمحمدحسامليلى34114703رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55655.6صيامطلبهشحدهمرفت34114704رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية92692.6القاضيحامدأحمدمريم34114705رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية62262.2ابو بطنناصربركهمريم34114706رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية74074القاضيقاسمزيادمريم34114707رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية65165.1شعتبدرمحمدمريم34114708رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية88388.3حجازيأحمدحسنمالك34114709رابعة العدوية الثانوية للبناترفح



العلوم االنسانية71171.1ابو الخيرعامرعمرمالك34114710رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية83783.7عوض هللاعوض هللازيادمنار34114711رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية59659.6الفرعابراھيممحمدمنار34114712رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية79279.2الحشاشعطيهعبد المعطيمنى34114714رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية89189.1زعربمحموديونسمھا34114715رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50450.4ابو قمرأحمدمحمدمي34114717رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية88888.8ابو غاليمحمداكرمميساء34114718رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية87087ابو عبيدعبد المجيدخميسناھد34114720رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية87287.2حجازيعبدهللايوسفنداء34114723رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60660.6القاضيصبحأحمدندين34114725رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60060حجازيعبد الكريمعطايانسرين34114726رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية59259.2سلطانمحمودباسمنھا34114729رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية66666.6صالححسينحسنينور34114730رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية92692.6عدوانزكيعائدنور34114732رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية52752.7صبحعبدعبد العزيزنور34114733رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية96396.3الغوطيشحدهفوزينور الھدى34114735رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية53053عابدعلياشرفھبه34114738رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية77177.1برھومابراھيممحمدھديل34114739رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51751.7السطريجمعهمحمدھيام34114740رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60060زعربموسىرشيدوردة34114741رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية75775.7حجازيمحمودبشيرورده34114742رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية56456.4العمصيمحمدفتحيوفاء34114743رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية76776.7الحشاشسعيدأحمدوالء34114744رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية89489.4الزطمهمحمودايادوالء34114745رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية56256.2شعبانابراھيمفتحيوالء34114746رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية77777.7ابراھيمعبد الرحمنمحمدوالء34114747رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية73073القاضيقاسمحسينياسمين34114748رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية93993.9الزطمهرشيدعادلياسمين34114749رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51551.5ابو ھاشمموسىعباسياسمين34114750رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية68568.5القاضيعطانبيلياسمين34114751رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70970.9زعربأحمدنعيمياسمين34114752رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86786.7الخطيبمحمدأحمديسرا34114753رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية62062المزينعبد هللالسيداالء34114754القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51851.8كسابرمضانخالداالء34114756القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية69669.6السقامصطفىدرويشاالء34114757القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58558.5الطنطاويأحمدسامياالء34114758القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60560.5شعتنافعطلبهاالء34114762القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51551.5عفانةجميلنافزاالء34114764القادسية الثانوية للبناترفح



العلوم االنسانية58958.9حسونةحسنناھضايات34114769القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية87587.5ابو عرفاتحسينمطيعايه34114772القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50750.7ابو طوقاسماعيلعبد هللابتسام34114775القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية66366.3ابو لبدهغسانفؤادأحالم34114777القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50050اللوقهخليلنظيراروه34114778القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية57257.2عوضرشديأحمداريج34114780القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية90190.1البشيتيخميسمناراريج34114782القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54954.9ضھيرحجاجمحمداسرا34114783القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78278.2الدربيسالمابراھيماسراء34114784القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58058خفاجهحمدانياسراسراء34114785القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58058ابو شبيكهأحمديوسفاسراء34114787القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58958.9األسمراسماعيلأحمداسالم34114788القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية84084الجملعمرباسماسالم34114789القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية61961.9عوكلشحدهجاد هللاسالم34114790القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية62762.7بريكهمحمودحمداسالم34114791القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية68668.6مسمحمحمدشريفاسالم34114792القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية64464.4الترتوريعبد الھاديشوكتاسالم34114793القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية91191.1ابومحيسنمحمدعبد الحميداسالم34114794القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية64364.3عوضحسنعلياسالم34114795القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية67467.4اشكنتنامحمدفوزياسالم34114797القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية69769.7تمرازخميسمحارباسالم34114798القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70570.5شقفهداوودجميلاسماء34114799القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية79579.5خريساسماعيلحسناسماء34114800القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54254.2ابو لبدهحامدعبد الرحمنأسماء34114801القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية74574.5منصورعوضعماداسماء34114803القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية94194.1يونسمحمدمحموداسماء34114804القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58858.8النواجحهموسىھانياشجان34114806القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70070غناممحموداشرفاعتماد34114808القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55555.5حجازيحسيناسامهالھام34114810القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية57957.9شعبانعبد الحميدأيمناماني34114811القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية76376.3زعربسعيدمحموداميره34114817القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية81681.6يونسمحمودعبد المجيداميمه34114818القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية53453.4البابليعبد الفتاحرأفتانصاف34114820القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70170.1عليعيسىجھادانغام34114821القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية79679.6صقراسماعيلعبد هللايالف34114822القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية73173.1أبو غاليابراھيممصباحإيمان34114823القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60960.9بلبولهعبدوأحمدايمان34114825القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية88488.4ايوبحجازيحسنايمان34114826القادسية الثانوية للبناترفح



العلوم االنسانية52852.8ابودانيوسفخالدايمان34114827القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية85485.4زعربرزقسعيدايمان34114828القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية52552.5حسنمحمدعليايمان34114829القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية59259.2ابو لبدهحربمحمدايمان34114830القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية84784.7عبد العالمحمدمحمدايمان34114831القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية66366.3الجعيديمحمدنبيلايمان34114832القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86786.7النواجحهفخريمحمدبدور34114834القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60060زعربسعيدأحمدبسمه34114835القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86386.3ابو حسنينمحمدفتحيبنان34114837القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية72572.5جودةمحمدغالببيسان34114839القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50950.9الغوطييوسفجمالتسنيم34114840القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86386.3شيخ العيدأحمدخالدتغريد34114841القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية82782.7المشوخيمحمدسليمانتقوى34114842القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية65765.7العرقانمحمودمحمدحليمه34114845القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78478.4حمدانفايزرياضحنان34114847القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية63363.3عياشعبدهللافتحيحنان34114848القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية85385.3حسنينعبد العليممحمودحنان34114850القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51151.1اللداويمحمدبشيرحنين34114852القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51451.4البطنيجيعليجمالحنين34114854القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية75475.4زعربمسعودسعدحنين34114855القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية62862.8الفيرمضانسميرحنين34114856القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية65365.3يونسعايشعبد الخالقحنين34114857القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية81081كتكتحسنعمادحنين34114859القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية63563.5ابو شبيكهعبد الفتاحمحمدحنين34114860القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية92292.2ابو شمالهعبد الرحمنمنيرحنين34114864القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية89889.8ابو ھاشمعبدهللايونسحنين34114865القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية92592.5القنعبد الرحمنأحمدحياة34114866القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية75875.8حمدانفايزرياضختام34114869القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية82782.7شقفهعبد هللابراھيمخديجه34114870القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية63063شحتوتقاسمفتحيخلود34114872القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية69769.7البردويلمحمدعادلداليا34114873القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية59559.5أبو ھاللعبد الھاديمحمدداليه34114874القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية92692.6رصرصرشادخميسدعاء34114875القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية81081الحمارنةمحمودسليماندعاء34114876القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58958.9البليشييوسفشوقيدعاء34114879القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50150.1نصرخليلعادلدعاء34114880القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50350.3عبد العالمحمدخالددالل34114882القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية89889.8جبرمحمدجمالدينا34114883القادسية الثانوية للبناترفح



العلوم االنسانية59359.3ابوسلطانمحمودرأفتدينا34114884القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية63863.8شطاسعيدعادلدينا34114885القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60960.9زعربمحمدعمررجاء34114887القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية84384.3ابوعبدومحمدمنيررجاء34114888القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية81181.1المشوخيسليمانصالحرضا34114889القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60960.9النحالنعمانجودهرغده34114890القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية93293.2حجازيمحمودمحمدرواء34114892القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية66966.9فوجوفاروقمحمدرويده34114893القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية56756.7ابو شرقيهعليسالمريم34114895القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية63163.1الھمصسالمهمحمدريم34114896القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55755.7ابو عبدهمحمدجھادريھام34114899القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية74074ضھيرمحمودزيادريھام34114900القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70970.9بريكهحسينيوسفزكيه34114902القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58058حجازيموسىمحمدزينب34114904القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية76576.5عدوانحسيناحمدساره34114905القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70070الكرنبمحمدعبد الرحمنسالي34114909القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية76376.3البردويلابراھيمعبدهللاسحر34114912القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية59859.8البردويلحسينزيادسعاد34114913القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية68868.8البردويلمحمدعمرسعاد34114914القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51351.3الداھوديمطلقاكرمسعده34114915القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية53953.9ابو السعيدعبد الحميدعليسلمى34114916القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية68368.3جودةعبد الرحمنصالحسماء34114918القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50050ابو عودهرجبصابرسماح34114920القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية95195.1ابو عيادةمحمودعبد الكريمسماح34114921القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54654.6عفانةأحمدابراھيمسمر34114922القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50050ابو غزةمحمودمحمدسمر34114923القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية80680.6حلبيشحادةأكرمسميه34114924القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية92992.9شرابحمادناصرسميه34114925القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية72072ھليلخليلجھادسھا34114927القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية75275.2الصوالحهاسماعيلسميرسھا34114928القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية63963.9نصريوسفعليسھا34114929القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية69969.9ابو نحلهمحمودمحمد نجيبسھر34114932القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78978.9ابو حبيبعبد الحميدعبد الرحمنسوزان34114933القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية74074عياشحسنحميدسيرين34114934القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58458.4خليفهسميحمجديشذا34114935القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية72472.4خفاجهحمدانعمرشريفة34114937القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية88488.4ابو نحلهمحمدفوزيشھد34114942القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية83583.5الصوفيأحمدسرحانشيرين34114943القادسية الثانوية للبناترفح



العلوم االنسانية62862.8عرندسمحمودعبد هللاشيرين34114944القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية91891.8جودةيوسفاسماعيلشيماء34114945القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية79779.7موسىمصطفىحسامشيماء34114946القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية74474.4الغولأحمدرأفتشيماء34114947القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية77377.3زعربسليمانابراھيمصابرين34114951القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية82482.4القططيعبدهللايادصابرين34114952القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية69569.5الجعيديمحمدسميرصابرين34114953القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية84984.9السمھورييوسفيوسفصابرين34114955القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51251.2السطريموسىعبد هللاصباح34114956القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية84284.2مقدادمطاوععادلصفاء34114957القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية94194.1عابداسماعيلفايقصفاء34114958القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50350.3البشيتيمحمدنعيمصفاء34114959القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية57057عاشورسليمانجھادعايشة34114960القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58658.6فوجوعبد البديععمادعبير34114962القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86686.6ابو عليعليمحمدعبير34114963القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية88288.2القنعبد الرحمنعيدعال34114967القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54354.3ابو ضباعأحمدعصامغاده34114968القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية71271.2ابو غاليمحمدرياضغدير34114969القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية97297.2الصانعسليمانسالمفاتن34114971القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية70370.3حجازييوسفكميلفاتن34114972القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية66166.1كالبجميلرأفتفاطمة34114973القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50750.7فرحاتاسماعيلأنورفاطمه34114974القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50950.9العبسيأحمدجمعهفاطمه34114976القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية73773.7الجعبعليحسنفاطمه34114977القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية69269.2برھومسلمانسعيدفاطمه34114978القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية57357.3جودةمحمدطارقفاطمه34114979القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية69769.7نصرخليلنبيلفاطمه34114981القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58858.8ابو شبابعودةغازيفداء34114985القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية82682.6حسينأحمدرجائيلبنى34114990القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية74874.8صبحاسماعيلعليلبنى34114991القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية84884.8البليشيسعيدأحمدلينا34114995القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60060الندىابراھيمأحمدمرام34114996القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية56056الشخريتمحمداسامهمنار34115000القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية61761.7رضوانأحمدحسينمنى34115004القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54954.9برھوممحمدسليمانمنى34115006القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية91791.7الھباشفھميتيسيرمھا34115010القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية85285.2ابو عرمانهعلينافذمھا34115011القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية62162.1ابو عرفاتحسيناسماعيلمي34115013القادسية الثانوية للبناترفح



العلوم االنسانية93593.5منصورمنصورشوقيمي34115014القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية85985.9نوفلمحمدمحمودمي34115016القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية79779.7ابو شواربيوسفعاطفميار34115017القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية65865.8ابو شعيرأحمداكرمميساء34115018القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية52452.4موسىخميسوائلميساء34115024القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية62862.8ابو حسوننصرخالدميسرا34115025القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78278.2ابو عرمانهعلينافذميسه34115027القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية90590.5ابو نحلجمعهحسننداء34115028القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية82082شحتوتمحمودسعدينداء34115029القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78078ابوالفولحامدجميلندى34115030القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية72672.6مسمحعبد القادررياضندى34115031القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60260.2صياميونسأحمدنسمة34115035القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية90590.5ابو غاليخليلأيمننور34115036القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية96496.4عيهموسىحمدينور34115038القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58758.7كالبعبد الرازقعادلنور34115039القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية85085الغولعبد الكريممحمدنور34115041القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية52652.6البابليحسينصالحنوره34115044القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية65272.4زعنونهحسينأحمدنورھان34115045القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86286.2بدويمحمدأحمدنيروز34115046القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78078برھومعودةمحمدھالة34115047القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية88888.8البردويلأحمدحمديھبة هللا34115049القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية56456.4ابوھانىأحمداشرفھبه34115050القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية79879.8خليفهعبدهللاجميلھبه34115051القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية89589.5القنعبد هللاخضرھدى34115053القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية57857.8بارودمحمدساميھدى34115054القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية57257.2الكحلوتياسينياسرھدير34115055القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية64364.3شعبانزكيخالدھناء34115056القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية84784.7مصلحرزقزيادھناء34115057القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية88088ابوضباععبدبسامھنادي34115059القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50650.6يونسصالحعليھنادي34115060القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية54654.6البيوميعبد العزيزخالدھيام34115061القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية53753.7عاشورسالممسعودوئام34115062القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51951.9أبو طوقاسماعيلعبد هللاوسام34115063القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51051يونسصالحجمعةوعد34115064القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية67967.9ابو عربفتحياسماعيلوالء34115066القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51951.9ابو لبدهغسانخليلوالء34115067القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية69169.1سويعدسعيدشحدهوالء34115068القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية58258.2عفانةأحمدجميلياسمين34115070القادسية الثانوية للبناترفح



العلوم االنسانية73473.4الصانعسليمانسالمياسمين34115071القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية52752.7ھليلخليلعمادياسمين34115073القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية55155.1الصوفيعيادمصطفىياسمين34115074القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية90290.2ابو فوجوصبريمنيرياسمين34115076القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية57457.4ابو عودهفؤادمنيرياسمين34115077القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية53153.1خليفةرسميناجيياسمين34115078القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية77977.9مقدادمرادنعماتياسمين34115079القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية61961.9الخطيبرمضانموسىيسرى34115082القادسية الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86786.7شعبانحربابراھيماالء34115083شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68068اضھيرمنصورخالداالء34115087شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية67867.8ابو مصطفىسليمانعودةاالء34115089شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية63563.5النمسسليمانمحمداالء34115090شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية74674.6الشاعرمالحيمصطفىاالء34115091شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية93893.8الجزارخليلنعماناالء34115092شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60360.3الجزارخميسزيادايات34115094شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية52252.2ابو صھيبانمحمدفريحايات34115095شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية91591.5عيادسلمانجمالايه34115097شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية72672.6ضھيرمحمودجمالايه34115098شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69869.8عبد العالمحمدرشادايه34115099شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية82182.1قشطهحمدانعمرايه34115100شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية62762.7الحبيبيموسىمحمدايه34115102شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية73673.6عبد العالعوضعادلاخالص34115103شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية71171.1ابو شبابعبد الرازقعلياروى34115105شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية66266.2فروانةخليلتيسيراسراء34115107شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية85785.7ابو مرزوقرفعتزكياسراء34115108شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61961.9يحيىمحمدفخرياسراء34115112شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69569.5عيادسلمانمثقالاسراء34115113شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65065الھسيفرحانمصطفىاسراء34115114شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية57857.8الخطيبعليمعروفاسراء34115115شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية52552.5ابو عرادهعطوهابراھيماسالم34115117شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية94794.7ابو جخيدبمحمدأحمداسماء34115125شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61061الھمصجمعهأيمناسماء34115126شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية77377.3جاد هللاعيدجمالاسماء34115127شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية70270.2ابو جزرحمادحسناسماء34115128شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية73973.9المصريحسينعبد الكريماسماء34115129شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78478.4أبو السعودأحمدمحمداسماء34115131شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية55555.5الحبيبيموسىمحموداسماء34115132شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58658.6زعربثابتموسىاسماء34115133شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح



العلوم االنسانية83683.6شيخ العيدعبد ربهزاملافنان34115135شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية86786.7الشاعرمحمودجاللالبتول34115136شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61061الجزارخليلاسامهاماني34115137شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية74774.7عيادحمادعبد القادراماني34115138شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79879.8اللھوانيمحمداحمداميره34115140شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58258.2القاضيصباحأحمدايمان34115145شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية52852.8شيخ العيدعبد الكريممحمودايمان34115149شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68368.3ابو العنينعبد الفتاحجمعهبراءه34115152شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية70370.3ابو ختلهسالمهمحمدبراءه34115153شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69269.2ابوماضىحمديناھضبراءه34115154شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59459.4النيربحسينخليلبسمه34115155شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78578.5أبو مطيراسماعيلمازنبسمه34115157شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية62062عابدابراھيمعزميتحرير34115161شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية91391.3ابو جزرشحادةرأفتتنسيم34115165شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78778.7العرجاحسينابراھيمتھاني34115166شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية62262.2بركاتديبفايزحنان34115170شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68168.1ابو خضرهعطيهتيسيرحنين34115173شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية63763.7الشاعرسلمانساميحنين34115174شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51251.2أبو سنيمةمحمودسلمانحنين34115175شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51051ابو الحصينحسينعليحنين34115177شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية57657.6االخرساھديانفايزحنين34115178شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية77277.2رجيالتسالمبراكخديجه34115181شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية81781.7طباسيأحمدمحمدخلود34115185شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية80580.5فروانةخليلبشيردعاء34115187شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية56956.9ابو شبانهحافظجميلدعاء34115188شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54454.4يونسعبد الفتاحديبدعاء34115189شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية66366.3الحمارنهمحمدصالحدعاء34115191شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية62162.1ابو رزقكاملجمالدينا34115193شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58358.3ابو ستهابراھيمرأفتدينا34115194شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53953.9السدوديفتحيزياددينا34115195شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية74974.9مباركأحمدمحمددينا34115197شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية67667.6موسىخالدمأمونرباب34115199شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية50250.2العرجاحسينيوسفرجاء34115200شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية74674.6قشطهعليمحمودرشا34115201شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية52052ابو الحصينعبدهللاعاطفرنا34115203شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية55255.2البشيتيمرزوقيونسرنا34115204شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية87187.1ابو جزرسليمانسميررواء34115206شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية63963.9جربوععبدهللايحيىروال34115208شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح



العلوم االنسانية58358.3ابو قوطةسليمفايزريم34115210شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59259.2ابو طالباسماعيلمنذرريم34115211شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51151.1ابو عساكرمحمدعليزينب34115216شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية76176.1ابو نداأحمدكمالسحر34115220شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54754.7عويضهسعيدأحمدسالم34115221شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية88188.1ابو شبانهحافظيحيىسلمى34115223شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79479.4عايشرشيدجمعهسلوى34115224شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54954.9العايديحسينمحمدسلوى34115225شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية81681.6الكرديحسنعبد الرحمنسماح34115228شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية51851.8الدباريمحمدكمالسماح34115229شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53453.4ابو غيثسالممحمدسماح34115230شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية50850.8ابو موسىيوسفمحمدسماح34115231شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية72372.3أبو رزقمحمدنبيلسمر34115233شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية88288.2عبد الوھابفؤادحامدسميه34115235شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية74874.8ابو خماشمحمودخلفسميه34115236شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية95995.9الشاعرشحادةعادلسميه34115237شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61561.5ابو جزرسليمانفرجسندس34115239شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية81681.6الشاعرمصطفىفوزيسندس34115240شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية86586.5ابو الحصينطلبجھادسھام34115241شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53853.8ابو حمادعبدهللارجبسھير34115243شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية80380.3الصوفيحميديوسفسھير34115245شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78078أبو طهإسعيدأسعدشروق34115247شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية89189.1زيادهرجبمحمدشيماء34115252شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية92092الكردشكريأحمدصابرين34115254شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية64864.8ابو حمادرجبعبد هللاصابرين34115255شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية50750.7ابو حيشصباحمحمدصابرين34115257شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية82682.6جربوعمحمودمصلحصابرين34115258شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية70270.2الھمصاسماعيلزيادصباح34115261شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78378.3الشيخ عيدسليمانأحمدصفاء34115263شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية56356.3معمرأحمدجمعهصفاء34115264شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53053الشيخ العيدعبيدعليضحا34115266شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61161.1عابدمحمدفتحيضحا34115267شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53053المغربيخليلحاتمضياء34115269شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69269.2بن حمادعودةحمدانعائشة34115270شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53653.6القاضيمنصوريوسفعائشة34115271شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية56356.3القاضيعبد هللاخالدعبير34115275شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78278.2ارميالتناصرمنصورعبير34115278شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية66166.1الشاعرمحمدعبد الحميدغاده34115279شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح



العلوم االنسانية64264.2بركاتديابفريدغدير34115280شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية73673.6حمدانعبد الغنيأحمدفاطمه34115282شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية63163.1العبسيأحمداسامهفاطمه34115283شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية52652.6ابومورعودةثابتفاطمه34115284شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية92692.6قشطهسلمانساميفاطمه34115285شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية91291.2ابو سنيمهمحمدمحمدفاطمه34115287شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية78078الرياطيموسىمحمدفاطمه34115288شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية82782.7ابو عيادموسىعايشفدوى34115293شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58858.8جربوععبد هللاسعد الدينفرحانه34115294شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58258.2ابوسلطانحسنانيسفلسطين34115295شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية57557.5أبو كوشفايزفوزيفوزيه34115297شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60360.3ناجيسالمحسنقمر34115298شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية80380.3ابو حميدعبد القادرمحمدكفاح34115300شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية50750.7زنونعبدصالح الدينليلى34115302شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية56856.8بركاتتوفيقاشرفلينا34115303شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58458.4ابو محسنسليمانجمعهلينا34115304شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية71371.3قشطهسعيدجوادلينا34115305شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية50950.9الجعبرمضانھشاملينا34115306شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59359.3المالحيسعيدرمزيمريم34115307شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية50650.6الزامليابراھيمعاطفمريم34115308شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية63163.1ابوعيادةأحمدفتحيمريم34115311شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية82382.3خفاجهموسىماجدمريم34115312شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79779.7الصوفيمحمدعودةمنار34115313شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية68668.6ابو محمدجبرحسنمنال34115314شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية93793.7ابو سبتحمادحمدمنى34115315شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65565.5السدوديعبدهللامحمدمنيه هللا34115317شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60060ابو جزرسليمانجمعةمھا34115318شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية76276.2الكردرجبسميرمھا34115319شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61661.6الجزارلطفيفتحيمھا34115320شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59259.2ابو ھاللسليممحمد نادرميار34115322شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية80280.2كالباسماعيلسميرميساء34115323شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59259.2ابو طهرزقفتحيميساء34115325شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية77877.8شقفهداوديحيىنجوى34115326شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية55355.3الجعبسليمانفيصلنداء34115328شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60460.4ابو نجامحمدنعيمندى34115329شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية90990.9شلوفامطيراشتياننرمين34115331شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية65265.2الدينهحمادهجمالنسرين34115334شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53853.8احمدعبد العزيزمحمدنسرين34115335شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح



العلوم االنسانية80080ابو عدوانحافظسالمنسيم34115337شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية84484.4الجزارلطفيمحمدنعمه34115338شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59559.5ابو لبدهمحمدمحمودنفين34115339شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59259.2ابو شمالهصالحاكرمنھا34115340شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية50050بن حسنمحمدسليماننوال34115343شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79579.5الشاعرعبد الكريمأحمدنور34115344شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية67567.5ابو عرارمحمدوحيدنور34115348شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53353.3زنونعبديوسفنور34115349شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية64464.4ابو سلطانرجبسھيلنورام34115352شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية94894.8القططيحامدجابرنورھان34115353شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58958.9ابو ضباعمحمودمحمد زيادھاجر34115355شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية73873.8عدوانعوضسليمانھالة34115356شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية59959.9الجزارمحمودزكيھبه34115359شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية85585.5نصرمحمدعبد الرحمنھبه34115360شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية81881.8عقلعبد الوھابمصطفىھدى34115363شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53753.7المالحيعبدهللاساميھدير34115364شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69669.6ابو ضبعانشحدهخالدھديل34115365شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية95995.9ابو ناجيسالمحسينھناء34115366شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية82182.1الشاعرشحادةسعيدھناء34115367شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية60160.1ابو صھيبانمحمودعوادھند34115369شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية67667.6شقفهيعقوبنبيلھند34115370شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية79779.7يونسجبرمحمدھيا34115372شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54654.6زنونمحمدموسىوداد34115373شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61961.9قشطةشريقيصبحيورده34115374شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية50750.7ابو طهرزقفايزوسام34115376شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية82382.3شيخ العيداجميعانمحمدوسام34115377شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية67167.1ابو لوليمحمدأحمدوفاء34115379شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58958.9ابومعمرأحمدعبد الكريموفاء34115381شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية89389.3زروقمحمدعمروفاء34115382شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53853.8وھبهعبدهللايحيىوفاء34115383شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية61361.3شقفهعبد القادرأحمدوالء34115384شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية63563.5ابو زيدموسىالعبدوالء34115385شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية58958.9العرجاسليمانأيمنوالء34115386شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69069حسانأحمدحساموالء34115387شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية71771.7عرادهسليمانحسينوالء34115388شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية54154.1المصريعبد الغفارماھروالء34115389شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53353.3غنامديبمحمدوالء34115390شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية69869.8الشاعرمحمدحسنياسمين34115391شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح



العلوم االنسانية50050ابو طهعيادعصامياسمين34115393شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية84884.8ارميالتنصرمحمدياسمين34115394شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلوم االنسانية53953.9ابو رزقمحمدزياداسالم34115399المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية50050عطاياابراھيميوسفاسالم34115401المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية62962.9ابو جزرعبدهللاربحيتقوى34115406المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية95495.4ابو سنيمهعطيهسليمانحنان34115408المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية59259.2كوارعشحدهعمادخلود34115409المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية73573.5شعتمصطفىسعيدخولة34115410المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية56656.6الترابينعبدهللامنصوررحمه34115412المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية71871.8الدباريمحسنفھيدُرفيده34115413المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية60360.3ابو شنبمحمودحمدانرندة34115414المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية95795.7العطارسالمحسينريم34115415المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية65465.4ابو جودهنصارابراھيمزھور34115416المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية58958.9العرجانيسليمانسالمسلوى34115417المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية54954.9ابو رزقمحمدزايدسناء34115419المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية54254.2عدوانسالمسليمانعبير34115424المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية54154.1ابو ماشيحمديجمعهفاطمه34115425المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية64064زعربحمدانخالدمھا34115428المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية52252.2ابو عزومسليممحمودنجاح34115429المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية59259.2كوارعحسانيحيىنسرين34115430المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية55355.3عدوانمحمدسالمھبه34115431المسمية الثانوية بناترفح
العلوم االنسانية51251.2المھمومسلمانموسىامنه34115437الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية56656.6الدبارينصرهللامحمداخالص34115439الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50050عدوانعطيوهعابداسراء34115440الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية75575.5ابو عدوانابراھيمجابراسماء34115443الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية79479.4ابو سنيمهحسنسليمانانس34115448الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية60760.7أبومورسلمانكاملانعام34115449الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية82682.6الدباريعودةحمادانوار34115450الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية86586.5الدباريسالمهمحمودبسمه34115454الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية68668.6الكيالنيفيصلمحمدتحرير34115455الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية63363.3الماللحهمحمدسالمهتمام34115456الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية52452.4الھمصصابرسالمهحنين34115458الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51951.9أبو حدايدحمادمحمدحنين34115459الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية66966.9مسمحأحمدتوفيقخولة34115461الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية50450.4ابو سنيمهعبد ربهسليمانرحمه34115463الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية63963.9ابو حمادرجبرجارندة34115466الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية73773.7ابو شلھوبجمعهسعيدسحر34115470الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية80080شيخ العيدعمرصالحسحر34115471الشوكة الثانوية للبناترفح



العلوم االنسانية82082ارميالتموسىيوسفسعاد34115472الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51751.7ابوليلىعبد الرحمنجھادسمر34115474الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية75475.4الترابينجرميفايزشروق34115477الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية78678.6ابو لوليأحمدسميرشيماء34115478الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية59259.2عوادجدوعسالمصمود34115480الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية68168.1ابو عدوانمحمدكمالفاطمه34115485الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية53553.5ابو رجلحسينمباركليلى34115489الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية73973.9ابومورموسىسليممريم34115491الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية51451.4ابو حمادعوض هللابراھيمنجاح34115494الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية80380.3ابو غاليعوادحسامنور34115496الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية52852.8أبو سنيمهسليمانعبد الفتاحھبه34115501الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية52952.9ابو زريعانعوادجمعهوفاء34115504الشوكة الثانوية للبناترفح
العلوم االنسانية65965.9حسينمحمودطاللايات34115605دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية68668.6العرقانمحي الدينصالحاسراء34115608دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55255.2الزامليابراھيمصالحاسالم34115613دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية82582.5عوضعطيهمحمداسالم34115618دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50150.1ضھيرجمعهعزاتاعتدال34115623دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية85385.3فوجواسعيدياسرامل34115628دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية71871.8الزامليمحمدصالحايمان34115634دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية84284.2الرياطيمسلممحمدايمان34115635دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية74874.8الداووديمحمدسعيدتسنيم34115642دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية70670.6العثامنهحسانمحمدجھان34115645دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية81081ابو سنيمهسليمانعبدهللاحنان34115647دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية66066ابو جليدانعيدعطيهحنان34115648دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية56656.6الغوطيحسيننعيمدعاء34115652دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية81781.7ابو تيمزكيماجددوحا34115653دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية73073ماضينعماتأحمددينا34115654دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية85785.7ابو خليفهمحمودعوضرانيه34115656دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51651.6النجارحسنعبد الرحيمرضه34115658دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية67967.9العاجزاسماعيلخالدروان34115662دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4حجازيأحمدحسنسالي34115667دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية57757.7ديبشحادةجابرساميه34115668دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية58758.7ابو عاذرةسليمانمحمدسھام34115675دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية68268.2بارودفيصلوائلشرين34115681دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52352.3ابو عاذرةحسينعصامشيماء34115682دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية82582.5خليفهصبحيفوزيشيماء34115683دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050القاضيأحمدسميرفداء34115694دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53653.6ابو عنزهمحمدجبريللميس34115700دراسة خاصةرفح



العلوم االنسانية60960.9طباسيسليمانأحمدلينه34115701دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية79479.4ابو رزقمحمدرمزيمريم34115703دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية59959.9زنونمحمدسليمانمريم34115704دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية89489.4قريبهصباحمحمدمھا34115707دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية58758.7الفيعبدهللامحمدنداء34115714دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية66366.3جحيشسعيدعوضنسرين34115715دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية61361.3ابو طهمرزوقفايزنور34115721دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية62762.7عطيهموسىفؤادھبه34115729دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية72572.5زعربمحمدفضلھبه34115730دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية62362.3العلولمصباحمعينوالء34115737دراسة خاصةرفح
العلمي94294.2زعربابراھيمالمعزابراھيم34136001بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي94194.1اليازجيحسنعمرابراھيم34136003بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي79479.4عبد الرحمنمحمودابراھيمأحمد34136004بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي75375.3الصوفيعبدهللاحميدأحمد34136006بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي80180.1جودةمحمدخالدأحمد34136007بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي77577.5ابو ضاحيحسنعبد الحميدأحمد34136008بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي62662.6برھومأحمدعليأحمد34136009بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي68668.6عابدينأحمدمروانأحمد34136012بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي83083حجازيأحمدياسرأحمد34136013بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي90990.9عاشورمحمديوسفادم34136014بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي82382.3عفانةأحمدزھيراسامه34136015بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي68668.6النمسجمعهمحمداسامه34136016بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي95295.2منصوراسماعيلأحمداسماعيل34136017بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي71271.2القاضياسليمزيادامجد34136019بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي70070ابوعطوانمحمودعبد الحميدانس34136020بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي81381.3ضھيرنصاربديعباسم34136021بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي86086شيخ العيدسليمانابراھيمبيان34136023بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي69869.8الجعيديأحمدأحمدحسام34136030بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي65565.5أبو شنبمحمودمحمدحسام34136032بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي87987.9شيخ العيداسماعيلھشامحسام34136033بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي58358.3الشاعرسليمانحسنيحسن34136034بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي78278.2الجزارعبد الغنيعطاحسن34136035بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي86286.2احمدعايشنبيلسامر34136041بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي96696.6عوض  هللاسالمهمصطفىسالمه34136042بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي85185.1جودةعبدهللامحمدعبد هللا34136046بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي70670.6الشاعرعوادمحمدعرفات34136048بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي87587.5دھليزعبد العزيزمحمدعزيز34136049بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي73773.7عدوانمحمدعبد ربهعصام34136050بئر السبع الثانوية للبنينرفح



العلمي85785.7القاضيمحمودعبد القادرعالء34136051بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي88788.7الھوبيمحمودمحمد ناصرعلي34136052بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي81481.4اضھيرمنصوربسامعمر34136053بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي76576.5ابو عساكرعبد الرحمنخالدعمر34136054بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي87787.7ابو عاذرةعليابراھيمفاضل34136056بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي65565.5عاشورأحمدخالدفايز34136057بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي54154.1ابو ضھيرمضيوفحسانفضل34136058بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي66866.8اضھيرعودةنبيلمؤمن34136060بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي80880.8ابو رياشعيدايادمجد34136061بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي90090السدوديعبدهللابراھيممحمد34136062بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي78578.5زعربحسينحسنمحمد34136065بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي92692.6زعربخليلصبحيمحمد34136066بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي87587.5القاضيمحمدعادلمحمد34136067بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي95395.3ابو ھاشممحمودعصاممحمد34136070بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي79879.8الجعبرياسماعيلعطامحمد34136071بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي79579.5ابو عمرةعيادفوزيمحمد34136074بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي56356.3مخيمرعبد هللاناصرمحمد34136075بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي84184.1الحوتمحمودھشاممحمد34136077بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي69169.1العرجاابراھيميونسمحمد34136078بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي87787.7موسىابراھيمجمالمحمود34136079بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي93893.8برھومعبد الكريمعبد الھاديمعاذ34136080بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي76476.4ماضيمنصورحسنمعتز34136081بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي71971.9السباخيعبد الحميدغازيوسام34136084بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي84884.8حسينعبدالحيخالدوليد34136085بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي93193.1أبو ھاللمحمدحسنيوسف34136087بئر السبع الثانوية للبنينرفح
العلمي74174.1ابوعيادهيوسفسميرابراھيم34136092شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي80380.3أبو ندىمحموديوسفابراھيم34136095شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي74374.3مباركمحمدجاللأحمد34136096شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي72072الصرفنديمصطفىجمالأحمد34136097شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي85685.6نصرحسنحسينأحمد34136098شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي90990.9أبوصيامموسىخليلأحمد34136099شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي74274.2العجرميسلمانساميأحمد34136100شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي70570.5شقفهعمرساميأحمد34136101شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي63863.8سعد الدينشعبانسميحاحمد34136102شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي80780.7أبو ھاللسليمعادلأحمد34136103شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي57257.2عبيدعبد العزيزعبد الخالقأحمد34136104شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي69769.7عابدينعبد العزيزعز الدينأحمد34136105شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي80180.1النمسأحمدعالءالدينأحمد34136106شھداء رفح الثانوية للبنينرفح



العلمي68868.8النمسمحمودمحمدأحمد34136108شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي84384.3نصرنصرمصطفىأحمد34136109شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي78778.7المغاريأحمدناصرأحمد34136110شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي82982.9ادريسحسنايوباسامه34136112شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي68868.8الھسيعطاهللانصراسامه34136114شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي92692.6بارودمعروفأحمداسماعيل34136115شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي68368.3شاليلعبد الجوادأيمنامجد34136119شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي90490.4النحالسالمهحامدامجد34136120شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي76476.4عياشيحيىباسماياد34136121شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي79879.8الجزارحربوليدبسام34136123شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي68668.6الحوتمحمودساميبالل34136124شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي82782.7الجورانيمحمدسفيانبالل34136125شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي67467.4ابو لبدهجبريلمحمدبالل34136126شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي91191.1ماضيأحمدفريدبھاء34136127شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي90890.8جابرأحمدجمالحازم34136129شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي85385.3حسنينمحمدامينحسن34136130شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي81281.2المغيرأحمدجابرخالد34136132شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي69069ابو رحمهخليلرياضخالد34136133شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي69769.7الجزارلطفيعبدهللاخالد34136134شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي69269.2البحابصهحسينشعيبرشيد34136135شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي80080ابو الروسابراھيممحمدسعد34136138شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي60360.3النجيليسليميونسسليم34136139شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي67067النيربمحمودعادلصالح الدين34136143شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي79579.5ابو حسنينمحمداسامهعايد34136145شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي90790.7االسمرصابرانيسعبد الرحمن34136146شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي66266.2ابومعمرمحمدمنصورعبد الرحمن34136148شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي94694.6الصرفندييوسفعادلعبد هللا34136152شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي76576.5أبو ھاللحسنمحمدعبد هللا34136155شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي86586.5عقلعبد هللايوسفعبد هللا34136156شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي60860.8حسانعبد الھاديعدنانعبد الھادي34136157شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي91891.8محمدعبدالحميدمحمودعبدالحميد34136158شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي84484.4الزاملياسماعيلكمالعز الدين34136159شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي87987.9ابو نحلهمحموداسامهعالء34136160شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي68368.3الشيخ عيدمحمداسامهعالءالدين34136161شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي57757.7زنونحسنعبد اللطيفعمر34136164شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي72572.5الحشاشمسلمجمعهعيد34136165شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي98498.4جابرسالمسعديفؤاد34136166شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي69769.7ابو قوطةسليمعبد هللاكرم34136167شھداء رفح الثانوية للبنينرفح



العلمي75875.8ابوسعدةمحمدأحمدمحمد34136171شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي86186.1حسينعبد الحيجھادمحمد34136172شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي85585.5ابو لبدهيونسرياضمحمد34136173شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي87287.2الشاويمحمودطلعتمحمد34136174شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي61361.3النشارعليعيسىمحمد34136175شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي87787.7المالحيديبفتحيمحمد34136176شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي72172.1خليفهصبحيفوزيمحمد34136177شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي86286.2صيامابراھيممجديمحمد34136178شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي89589.5زعربشحتهيحيىمحمد34136180شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي72472.4ابو ختلهعطيهابراھيممحمود34136183شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي60860.8الفيعبد الرحيمأحمدمحمود34136184شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي71571.5ابو طهمصطفىحساممحمود34136186شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي67267.2الزطمهمحمودرياضمحمود34136187شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي86186.1وھبهعبدهللازكريمحمود34136188شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي88888.8الخطيبأحمدساميمحمود34136189شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي94094ابو معمرابراھيمسعيدمحمود34136190شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي66066الزامليمحمودسالمهمحمود34136191شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي85185.1القديريمحمودطاللمحمود34136193شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي76976.9عفانةمحمدعبد الرازقمحمود34136194شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي67167.1الصبيحيعبدهللاعليمحمود34136197شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي74974.9الدربيمصلحعمرمصطفى34136200شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي73773.7عابدينعبد العزيزعدنانمعاذ34136202شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي67067الھمصلطفيمحمودمعاذ34136203شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي68168.1قشطهمنصورساميمنصور34136205شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي86486.4الزاملينصرهللاحسنھادي34136206شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي90390.3ابو غالييوسفصبحيھاني34136207شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي81481.4عبد الرحمنمحمودخليلھمام34136208شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي73773.7قشطهأحمدمحمدوسام34136210شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي95095ابو غاليخليلامينوليد34136211شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي89989.9المشوخيسالمهعبد القادروليد34136212شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي62062ابو مورحربجابرياسر34136213شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي88988.9سويلميوسفعمارياسر34136214شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي72572.5الشريفديبغازيياسر34136215شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي83983.9خضرعلينضالياسر34136216شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي86286.2الدينهحمادهصالحيوسف34136219شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي79179.1حجاجابراھيمعادليوسف34136220شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي75475.4عامرفايزعامريوسف34136221شھداء رفح الثانوية للبنينرفح
العلمي79279.2يونسمحمداسماعيلأحمد34136223كمال عدوان الثانوية للبنينرفح



العلمي84084عيسىعبد المجيدبسامأحمد34136224كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي91191.1عوض  هللامصباحفوزيأحمد34136227كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي70270.2يونسنعيمرابطاسامه34136230كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي63763.7ابو لبدهعبد الحيناصراشرف34136232كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي89389.3ابو الخيرصالحمحمودباسل34136234كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي71071عبد العالحمدانجھادجمال34136236كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي92692.6ابو نحلهمحمودسميرجھاد34136237كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي68968.9شلوفجمعهمحمدحازم34136238كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي88088درغامموسىكمالحماده34136239كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي63463.4حجازييوسفوليدخالد34136241كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي90790.7القاضيسعدعبد الحليمسعد34136244كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي71171.1حجازيحمديانورصفوت34136245كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي79779.7الخطيبعبدهللاتيسيرعبد هللا34136247كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي94194.1الناطورمحمدعمادعبد هللا34136248كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي75575.5الھمصمحمدعمرعبد هللا34136249كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي70770.7نصركاملعمرعبد المنعم34136250كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي75175.1شقفهمصطفىخليلعبد الھادي34136251كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي91691.6جودةعليعبد الكريمعلي34136252كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي75675.6أبو ھاللاسعدعطاهللاعمر34136255كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي59659.6الشاعرعليمحمدفراس34136257كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي66966.9حجازيمحمودحمادفيصل34136258كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي79679.6ضھيرحجاجنعيمقيس34136259كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي84984.9البشيتيخميسمحمد ھشامماھر34136260كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي86486.4القاضييوسفبساممحمد34136261كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي85185.1ابو شمالهمحمدخالدمحمد34136262كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي60760.7شاھينيوسفصالح الدينمحمد34136264كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي72472.4الدربيمصلحعادلمحمد34136265كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي68568.5السعداويزكيكمالمحمد34136267كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي65465.4شعتجبرمحروسمحمد34136268كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي79979.9صيدمعيسىنبيلمحمد34136270كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي78078الكرزونخميسھشاممحمد34136272كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي82682.6يونسمحمدھشاممحمد34136273كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي69669.6عبدهللاعطاهللاحسنمحمود34136274كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي62462.4خليفهمحمدزيادمحمود34136275كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي72572.5كسابصالحمحمدمحمود34136276كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي80480.4يونسمحمدنافذمحمود34136277كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي59259.2يونسعبد الفتاحيحيىمصعب34136278كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي80580.5ابو عاذرةعودةفايزمعاذ34136279كمال عدوان الثانوية للبنينرفح



العلمي54654.6حجازيموسىخالدمھند34136280كمال عدوان الثانوية للبنينرفح
العلمي71771.7عيدأحمدمحي الدينأحمد34136302دراسة خاصةرفح
العلمي65065خليفةابراھيممحمدأدھم34136304دراسة خاصةرفح
العلمي59759.7العطاررجبخالدأسامة34136305دراسة خاصةرفح
العلمي82682.6قشطهمصطفىعصاماالء34136502القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي69169.1زنونعوادعطيةاالء34136503القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي89189.1ابو ضاحيحسنعلياالء34136504القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي68868.8شيخ العيدسليمانجابرايه34136507القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي78778.7ابو شھلهعبد الرؤوفعايشايه34136508القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي92292.2حجازيعمرماجدايه34136510القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي83183.1اضھيرحميدمحمدايه34136511القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي74574.5البھنساويحسنيوسفايه34136512القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي91891.8اضھيرابراھيممجديابتسام34136514القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي61861.8ضھيرحمدانأحمدابتھال34136515القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي70070ابو ليلهأحمداميناريج34136516القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي80380.3الشاعرمرزوقحسيناريج34136517القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي67367.3نجمحسنجمالاسراء34136518القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي62562.5ابراھيممحمدجمالاسراء34136519القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي86386.3بارودعارفعبد الرؤوفاسراء34136520القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي90690.6ابو نجاأحمدفوزياسراء34136521القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي79979.9النيربمحمودمحمداسراء34136522القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي78778.7النحالأحمدماجداسالم34136523القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي61361.3ابو العيشابراھيممحمداسماء34136524القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي72372.3المغاريأحمدمحمداسماء34136525القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي89589.5الصعيديمحمدمحي الديناسماء34136526القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي66466.4قشطهمحمودمحمداشواق34136527القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي89189.1ابو صيامجمعهمحمداصيل34136528القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي97297.2القيقصبحمحمدأمال34136530القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي60360.3شيخ العيدمحمداسماعيلاماني34136531القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي66266.2النحالسليمانسعيداماني34136532القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي90390.3بھلولمحمودصالحاماني34136533القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي72372.3النحالمحمدعبد الفتاحاماني34136534القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي63263.2ضھيرضيف هللاتميمامتنان34136535القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي91191.1الھوبيأحمدحمادهامل34136536القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي75875.8الجعفريسالمأحمدايمان34136539القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي65965.9مشايخمعيوفجمالايمان34136541القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي64364.3النحالسليمانسعيدايمان34136542القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي83383.3ضھيراحميدانمحروسايمان34136543القدس الثانوية "أ" للبناترفح



العلمي98498.4الصبيحيمحمدمحمودايمان34136544القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي75975.9ضھيرفرحانمسعودايمان34136545القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي93193.1ابو غرارهمحمدھشامايمان34136546القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي87687.6ابو حسينعوضعمادبراءه34136547القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي93193.1قشطهمحمودمحمدبراءه34136548القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي88788.7عبد الرازقعبد الرحمنفؤادبشرى34136549القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي68468.4مسلمحربجمالبيسان34136550القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي84884.8ابوصيامأحمدعوادبيسان34136551القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي66766.7ابو حميدأحمديحيىبيسان34136552القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي95795.7محمدعبد الحميدأحمدتسنيم34136553القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي71971.9القديريمحمودعمادتسنيم34136554القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي90190.1جبرسعيدعمرتسنيم34136555القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي82482.4منصوركاملنافذتسنيم34136556القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي60960.9المنيراويمحمدعفيفيجمانه34136557القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي82682.6ضھيرسلماناسامهجھاد34136558القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي74774.7قشطةصالحمحمودجومان34136559القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي82182.1زعربسعيدمحمدحنين34136560القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي77977.9اشبيريوسفياسرحنين34136561القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي80380.3ابو جزرموسىمنصورخلود34136562القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي92992.9المالحياسماعيلأحمدداليا34136563القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي96196.1منصورحمدانجمالداليا34136564القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي91491.4أبو ھاللزكيبسامدعاء34136565القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي84784.7ابو ھاشمخليلبشيردعاء34136566القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي82782.7العلولاسعدجابردعاء34136567القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي77677.6ابو زيدسليمجميلدعاء34136568القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي91191.1القاضيقاسممحموددعاء34136569القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي88588.5الزطمهدرويشيوسفدعاء34136570القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي65465.4ابو مشايخعبد الغنيايادرائده34136571القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي98798.7ياسينعبدحسنربا34136572القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي89489.4النحالموسىمحمودرجاء34136573القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي63363.3شيخ العيدسليمانموسىرجاء34136574القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي64264.2ضھيرابراھيمسميحرنا34136575القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي92992.9جابرأحمدصالحريم34136577القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي87587.5الزامليمحمدعمرريم34136578القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي90690.6ابو نحلهمحمودماجدرينا34136579القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي66066حسنينيوسفكاملريھام34136580القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي75375.3البلبيسيابراھيمأحمدزينب34136581القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي65165.1شيخ العيدسالمعليزينب34136582القدس الثانوية "أ" للبناترفح



العلمي78678.6عرفاتعليفؤادساره34136583القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي70370.3ابو شرخحسنمحمدساره34136584القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي93493.4ابو عمرةسليمناجيسجود34136585القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي75475.4ماضيسليمأحمدسماح34136586القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي63963.9ابو ضاحيأحمدفؤادسمر34136587القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي70370.3الھمصصبحيعز الدينسناء34136588القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي91291.2القططيمحمداسامهسھا34136589القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي58758.7ابو زيدسليماسماعيلسھا34136590القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي93993.9اضھيرفراجاشرفسھا34136591القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي78278.2الشاميعبد القادرمحمودسھا34136592القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي94994.9ابوعيادةداودرياضشوق34136593القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي88588.5صبحعبد العزيزابراھيمشيماء34136594القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي85085ابو مراسماعيلصالحصابرين34136595القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي89189.1أبو ھاللديبأحمدصفاء34136596القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي89889.8عجالنسخريسويعدصفاء34136597القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي57357.3عابدحسيناشرفضحى34136599القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي78278.2ماضيعيادهمحمدضحى34136601القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي61561.5الرياطيمحمودجمالعائشة34136602القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي96296.2غانممحمدحسينعال34136603القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي95095ماضيمحمدرشيدغدير34136605القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي85185.1قشطهصالحھشامفاطمه34136607القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي73273.2العصارمحمدخالدليلى34136608القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي76876.8ھاللعبد الفتاحھشامليلى34136610القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي97497.4اضھيرراغبمجديماري34136611القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي80280.2النحالسليمانمحمدمجد34136612القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي91091حسنينجميلجمعهمروه34136614القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي73273.2النحالسليمانخالدمريم34136615القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي90390.3صباحعبد الوھابمحمدمالك34136616القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي96896.8بھلولمحمودعدنانمنار34136617القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي79279.2ابو نجاأحمدمحمدمنار34136618القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي86186.1الشاعرمحمدحسنمنى34136619القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي96096غانمجمعهساميمنى34136620القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي76276.2المشوخيمحمدداودمھا34136621القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي75475.4ابو عساكرحامدمحمدمھا34136622القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي76376.3صبحعبد الرحمنحسنمي34136623القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي83883.8جبرخميسصالحميساء34136625القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي85585.5ضھيرفراجساھرنرمين34136628القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي68668.6المغاريرشديمحمدنھال34136629القدس الثانوية "أ" للبناترفح



العلمي83583.5المغاريأحمدجمالنھيل34136630القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي63763.7الرياطيحسنمحمدنور34136631القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي87287.2البلعاويديابمحمدنور34136632القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي95995.9السعداويحسنصالح الديننورا34136634القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي82682.6عبدويوسفجوادھالة34136635القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي85885.8برھومسليمانرسميھالة34136636القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي94894.8برھومخليلشحدهھبه34136637القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي65865.8مطريهسالمماجدھبه34136638القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي79479.4الرياطيعبد العزيزجمالھداية34136639القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي95795.7الرياطيابراھيمجمالھديل34136640القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي99399.3جابرأحمدجمالھديل34136641القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي78278.2البابامحمدفھيدھديل34136642القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي88188.1النمسمحمودطلعتھناء34136643القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي86786.7كلوبمحمدعبد العزيزھناء34136644القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي72972.9ابو لمضيعبد هللامصطفىھيا34136645القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي89489.4ماضيسليمسليمانھيام34136646القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي68568.5ابو ھاللمحمدبساموصفيه34136647القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي80780.7ابوجاموسأحمدعادلوفاء34136648القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي83883.8جابرمحمدعبد الرحمنوفاء34136649القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي87687.6ابو شمالهمحمدحسينوالء34136650القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي90490.4الراعيمحمدنھادياره34136651القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي84584.5ضھيرفراجساھرياسمين34136652القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي74574.5الشاعرحسنسميرياسمين34136653القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي68468.4أبو ھاللزكيسميرياسمين34136654القدس الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي91691.6برھوممحمدبساماالء34136656رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي89489.4الحمايدهحمدانطلعتاالء34136657رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي85685.6السطريفايزمحمدابتھال34136658رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي98198.1ابودانعبدحسناروى34136659رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي61061الھمصمحمدناھضافراح34136660رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي75175.1حمادمحمدتيسيراماني34136661رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي63463.4صيامرزقسليماناميره34136662رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي97297.2حجازيأحمدمحموداميره34136663رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي92692.6حسونةجميلعمادايمان34136665رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي91991.9اضھيرنصرعمرايمان34136666رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي93893.8موسىابراھيمعليايناس34136667رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي85285.2رشوانعبد القادرعارفبغداد34136668رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي91891.8ابو حربابراھيمجوادبنياس34136669رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي86986.9المدللخليلأحمدبيسان34136670رابعة العدوية الثانوية للبناترفح



العلمي63363.3الھمصسعداتزھيرتسنيم34136671رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي91791.7عوضأحمدجمالختام34136673رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي59859.8ابو ھاشمعبدعصامدعاء34136674رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي82182.1مباركمحمداكرمرشا34136676رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي68368.3عوض هللاسالمهرضوانرضا34136677رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي69669.6زعربعودةعدنانرھام34136678رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي92492.4زعربسليمانابراھيمساره34136679رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي76176.1برھوممحمداسامهساميه34136680رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي75175.1االطرشعليعبدهللاسمر34136682رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي92392.3زعربعودةعمرشروق34136683رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي74874.8صيامرزقسليمانصفاء34136684رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي81881.8العبسيأحمديوسفضحى34136685رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي81781.7الھمصتوفيقناجيغدير34136686رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي85385.3شعتشعتحمدفاطمه34136687رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي78478.4ابو ختلهاسماعيلعبد السالمكفاح34136688رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي84684.6تمرازيوسفعبد الرحمنلمى34136689رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي78478.4زعربنعمانمحمودلميس34136690رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي60660.6ابو زيدحسنمحمودمرفت34136691رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي89689.6صبابهديابمحمودنعيمه34136693رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي73773.7زعربسعيدكمالنھال34136694رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي65165.1ابو نحلهمحمدعبد الفتاحھبه34136695رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي94294.2ابو فروخمحمودفوزيھبه34136696رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي78178.1الحج احمدرشديصالحھدى34136697رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي77377.3زعربمحمدعاطفھال34136698رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي80980.9السطريمحمدموسىھنادي34136699رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي82682.6مباركمحمدخضروالء34136700رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي75975.9خليفهجابرمرسيياسمين34136701رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي64364.3كباجةمحمدأحمديقين34136702رابعة العدوية الثانوية للبناترفح
العلمي87287.2الجزاريوسففايزاالء34136703القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي76776.7حسنينجميلتيسيرايات34136704القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي95595.5فحجانيوسفنور الدينايات34136705القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي83583.5ضھيرجمعهحمدايه34136706القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي68568.5ابو عويضهحسنيحساناريج34136707القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي76676.6البراھمةابراھيمعبد القادراسراء34136708القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي82482.4عبد  النبيمحمودابراھيماسالم34136709القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي59159.1شاليلمحمودناھضاسالم34136710القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي86786.7موسىحسينفھمياماني34136712القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي91491.4ابو لبدهعمرزيادامل34136713القادسية الثانوية للبناترفح



العلمي79379.3الغوطييوسفجميلايمان34136715القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي95295.2االسمرصابرزيادايمان34136716القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي92992.9العزبسعيدسميرايمان34136717القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي80480.4النواجحهموسىھانيايمان34136718القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي77877.8عوضعوضديابثريا34136719القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي78678.6االخرسنصارناھضداليا34136721القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي87387.3ابو ضباعأحمدسليماندعاء34136723القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي81381.3عدوانحسنكمالراندا34136724القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي84584.5حجازيحمديزكريرحمه34136725القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي84484.4حجازيحامدرفيقرواء34136727القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي92092الطھراويعبد المجيدرأفتريھام34136728القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي94694.6عمرحمديعدنانسحر34136729القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي72172.1حنيفزكيحسنسماح34136730القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي79279.2النجارخليليوسفسميه34136731القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي74874.8عثمانخالدسعديسيرين34136732القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي86186.1يونسمحمدخالدشروق34136733القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي94394.3حماد عوضرشديمحمدشيماء34136734القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي97997.9عيسىمحمدمحمودشيماء34136735القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي79979.9موسىمحمدوليدشيماء34136736القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي90590.5شيخ العيديوسففتحيصفاء34136737القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي80780.7ابو غاليخليلعدنانضحى34136738القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي69669.6الشاعرمحمودجمالضياء34136739القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي91391.3شقفهعبد الرحمنعطاعايشة34136740القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي70970.9قعدانسميحسميرعبير34136741القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي73673.6ابو غاليعبد الرحيميوسفعبير34136742القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي78578.5شاليلحلميعبد السالمعال34136743القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي84384.3حجازيحمدانمحمدعھد34136744القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي90390.3خليفهيوسفصالحعواطف34136745القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي91391.3يوسفعبد الفتاحمحمودمريم34136746القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي94694.6الحاج يوسفشحادةفتحيمنار34136747القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي75375.3غنامعبد الرحمنفتحيمنتھى34136748القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي92192.1فرحاتعبد الفتاحعلينداء34136749القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي84784.7ابوالعاليوسففتحينفين34136751القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي90290.2ضھيرجمعهحجاجنورا34136752القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي98198.1سعدخليلروحينورھان34136753القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي65065المسحالمحمدسعدوھبه34136754القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي68568.5برھومأحمدحمدھدى34136755القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي72472.4الشاعرأحمدياسرھديل34136756القادسية الثانوية للبناترفح



العلمي90090جودةعطاتحسينھند34136757القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي85185.1البيوميشحدهمحمدھند34136758القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي89789.7ابو نحلهحسنخالدھيا34136759القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي91091عوض  هللامصلحجمالوالء34136760القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي97797.7ابو زبيدةمحمودحامدوالء34136761القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي73073عياشعطيهفايزياسمين34136762القادسية الثانوية للبناترفح
العلمي80580.5فروانةعبدهللاعبد القادراالء34136763شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي69169.1عيسىمحمدابراھيمايه34136764شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي66566.5الخطيبمحمدعبد الھاديايه34136765شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي76976.9أبو جزرعبدهللامحمودإخالص34136766شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي89689.6النعيماتسالمهمھاوشاسالم34136769شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي81081الغولمصطفىھشاماسماء34136771شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي89089عياشخميسابراھيمافنان34136772شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي90590.5أبو الروسجمعةمحمدالفت34136773شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي86686.6معمركاملمحمدايمان34136776شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي59059النواجحهحسناسماعيلبيسان34136778شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي95695.6بربخأحمدجمالبيسان34136779شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي67067ابو مورحربخالدتسنيم34136780شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي87487.4البحابصةعودةحمدانخولة34136782شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي72572.5الوقيليمحمدسليمدنيا34136783شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي84084ابو لوليحسينحسنديانا34136784شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي68668.6ابو رزقاسحاقحاتمدينا34136785شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي83283.2عزامعدنانخالددينا34136786شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي93593.5الشاعرابراھيمحسنرزان34136787شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي82182.1العنابياسعدرفعترنا34136788شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي67867.8النجاراسماعيلزھيررندا34136789شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي74274.2شكشكرجبرضوانريم34136790شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي80280.2الفيعبد الرحيمعبد الحكيمريم34136791شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي85585.5السرموسىابراھيمريھام34136792شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي69469.4الشاعرفرحانفتحيسحر34136794شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي81981.9قوشعمريوسفسناء34136795شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي67967.9ابو محروقأحمدابراھيمشيماء34136797شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي81981.9الشاعرحمدانعادلصابرين34136798شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي85385.3الرياطيمحمودمصباحصباح34136799شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي64464.4ابو سنيمهعطيهخضرعائشة34136800شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي78578.5ابو طهمحمدعليعبير34136801شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي97197.1شيخ العيدموسىعبد ربهعال34136802شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي64864.8ابو معمرسليمانرزقغاده34136804شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح



العلمي75775.7ياسينمصطفىمحمودغدير34136805شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي89889.8الماللحهسلميمساعدمرفت34136809شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي66366.3موسىخالدعبد الحميدمريم34136810شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي86786.7القريناويفرجابراھيممنار34136811شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي68068ابو لبدهمقبلفايزمھا34136815شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي91891.8خضرشكريابراھيمميساء34136816شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي80680.6ابو سنيمهسلمانابراھيمناھد34136817شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي79279.2الزامليمحمدماجدنسرين34136818شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي64664.6ابو لوليسعيدمحمدنسرين34136819شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي72572.5زنونموسىطلعتنھى34136820شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي71971.9يحيىشفيقعبد الرحمننوار34136821شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي73773.7الدباريموسىابراھيمھبه34136822شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي81581.5ابوبكرمحمدزيادوجدان34136823شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي71371.3الشاويسالماسماعيلياسمين34136825شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي65765.7عيسىعبد الفتاحساميياسمين34136826شفا عمر الثانوية "أ" للبناترفح
العلمي74474.4الصوفيحميدسلماناسماء34136901دراسة خاصةرفح
العلمي56856.8ابو العيشخليلمحموداميره34136902دراسة خاصةرفح
العلمي79179.1بريكهمحمدمحمودساميه34136905دراسة خاصةرفح
العلمي81081عرفةمحمدمنيرمنى34136908دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52052ابو شمالهابراھيمتيسيرابراھيم34154001دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050فوجهعيدعودةابراھيم34154006دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية54754.7ابو حسينحسينتركيأحمد34154011دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51151.1عابدعبد المجيدجابرأحمد34154012دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية73573.5حجازيحسنحمدانأحمد34154019دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050درويشمحمدرجاأحمد34154022دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050اضھيرمحمودرمضانأحمد34154023دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50150.1النجارمحمدسعيدأحمد34154027دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية57657.6حمدعميرهسليمانأحمد34154028دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52752.7الشافعيمعوضعزامأحمد34154034دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50750.7احمدصبحيعصامأحمد34154035دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050البلبيسيمحمودعليأحمد34154038دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51051الھمصيوسفعليأحمد34154039دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51151.1عاشورحسنعمادأحمد34154040دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية58558.5ابو عرامعبد السالمفتحيأحمد34154042دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50750.7أبو شرقيةعليمحمدأحمد34154049دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية58358.3زعربموسىمحمدأحمد34154050دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50350.3سويلميوسفناجيأحمد34154053دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية57357.3أبو شاويشصبحييوسفأحمد34154056دراسة خاصةرفح



العلوم االنسانية57957.9العثامنهمحمودعيسىاسماعيل34154063دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51251.2جاد الحقخالدحسينأشرف34154064دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4أبو شعرحسينمحمدالمعتصم با34154067دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية56456.4الشيخ عيدمحمدصالحأنور34154069دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية61261.2المغيرصالحصالحاياد34154072دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050البلبيسيأحمدحسنيأيمن34154074دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53653.6العثامنةعثمانمحمدأيمن34154077دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية54454.4ابو حسنينمحمدمحمودبالل34154086دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51251.2شيخ العيدسليمانصالحثائر34154089دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية61461.4ابو سنيمهسليمانابراھيمجھاد34154094دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50650.6عبد العالأحمدعطيهجواد34154098دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050ابو طهسليمسالمحاتم34154099دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية68968.9الحمايدهحمدانطلعتحاتم34154100دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية71271.2حنيفحامدانورحامد34154101دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50650.6الشاعرحسنعدنانحسن34154108دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية62862.8شعبانحسنغازيحسن34154109دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53353.3حمادمحمدشاكرحماد34154116دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية57057حربابراھيممحمدخالد34154119دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50750.7جودةديبجمالديب34154122دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53953.9أبو شبابعبد الرازقعليرياض34154131دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52752.7الجعفريسالمأحمدسالم34154134دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية57357.3ضھيرابراھيمأمينسامي34154136دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية61661.6البوجيبشيرمدحتسامي34154138دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50550.5ارميالتسالمهمسعدسالمه34154141دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50150.1عيادةسليمانمحمدسليمان34154144دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52252.2الحاج احمدمحمدسالمةشھاب34154149دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4ابو بكرةسليمانمحمدطارق34154155دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية56156.1األخرسسالممجديعاطف34154159دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50550.5طباسيعبدعبد هللاعبد الحكيم34154160دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50650.6شعتعبد الرؤوفسميرعبد الرؤوف34154161دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية61661.6ابو شعرمحمدعطيهعبد الفتاح34154163دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية63263.2ابو طهمحمدعليعبدهللا34154170دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية72472.4الشاعرشحادةسعيدعبدالوھاب34154180دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية58058ابو طهمصطفىمحمدعدلي34154181دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52352.3ابو لبدةعبد الحيرباحعدنان34154182دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية61361.3ابو ھاشمأحمدسالمهعرفات34154184دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية62562.5القاضيفرحانعبد المجيدعطايا34154186دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55855.8دھليزخليلزكيعماد34154194دراسة خاصةرفح



العلوم االنسانية53053حنيفعرفاتمحمدعماد34154196دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية58558.5القاضيضيف هللامحمودعمار34154198دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية54454.4األخرسحمدانصالحعمر34154199دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50550.5عيسىعبد هللامحمدعمر34154201دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050الكردعودةجمالعودة34154204دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51351.3الداليعوضجمالعوض34154205دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53053ابو السعودموسىاسماعيلقاسم34154217دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050عبد العالعوضعايشكارم34154219دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية64064الخياطسعيدعادلكرم34154220دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية61061تيممحمدكاملكمال34154223دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51651.6الزامليسليمانابراھيممحمد34154226دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55555.5االغاصالحابراھيممحمد34154227دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية64664.6عبد الرحمنمحمودابراھيممحمد34154228دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية57757.7أبو العنينمحمدايادمحمد34154234دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53953.9النيربمحمدباسممحمد34154236دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53653.6ابو مغيصيبأحمدجمالمحمد34154242دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50950.9الصوفيعبدهللاحميدمحمد34154248دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51551.5الھمصمحمدخالدمحمد34154250دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50550.5عفانةعوادراغبمحمد34154253دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية65265.2عويضةعبد المعطيزكيمحمد34154256دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50550.5جربوعحسينزھيرمحمد34154258دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50850.8ابو شعرمحمدسالممحمد34154261دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50650.6حجازيحمدساميمحمد34154262دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55855.8البردينيسالمساميمحمد34154263دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55755.7ياسينمحمدسعديمحمد34154265دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية58958.9ابو مرعيسليمانسعيدمحمد34154266دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51351.3ضھيررمضانعزاتمحمد34154272دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية62762.7ابو حالوةحسنعلي ماھرمحمد34154273دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية54054ابو زيدحسنعمرمحمد34154274دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية81881.8يونسعبد الفتاحعمرمحمد34154275دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52752.7الھمصعطاهللاعمرمحمد34154276دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية64264.2الجزارلطفيعمرمحمد34154277دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51751.7الفرعمحمدعونيمحمد34154279دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52152.1الشخريتجميلغازيمحمد34154280دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050النواجحهفھميفؤادمحمد34154281دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية57757.7يونسجبرفارسمحمد34154282دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50850.8عثمانأحمدفريدمحمد34154285دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50750.7ابو كوشمحمدمجديمحمد34154290دراسة خاصةرفح



العلوم االنسانية51251.2ابو سريهأحمدموسىمحمد34154292دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55255.2تمرازعبد الرازقياسرمحمد34154297دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51251.2ابو جنديعبد الفتاحيوسفمحمد34154299دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية60160.1شعبانشعباناسماعيلمحمود34154304دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية54354.3عوضحمد هللاحسنمحمود34154306دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51951.9يونسصالحخالدمحمود34154307دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050قشطةحمدصالحمحمود34154310دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51951.9فرحاتمحمدصبحيمحمود34154311دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية61061ابو جنديمحمودعبد الرحمنمحمود34154312دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52752.7عصفورسالممحمدمحمود34154319دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52552.5النمسسليمانمحمدمحمود34154320دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51651.6أبومعمرمحمدناھضمحمود34154324دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52852.8قشطهخليلنبيلمحمود34154325دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية54454.4الشاعرمصطفىنبيلمحمود34154326دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53853.8شقليهعلييحيىمحمود34154327دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية56356.3العثامنهعثمانمحمدمدحت34154329دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية54054أبو طهمصطفىحساممصطفى34154334دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4ابو نحلهمحمدعبد الفتاحمصعب34154339دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55155.1الصوفيمحمداجميعانمطيع34154341دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية54254.2ابو شربينمحمودغازيمعتصم34154344دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية60060عبد العالاسماعيلمحمدمھند34154348دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050ضھيرموسىعيسىموسى34154350دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50650.6أبو عمرةسليممجديموسى34154351دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51451.4زعربأحمدجميلھيثم34154360دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية59659.6عقلسليمانعليوليد34154364دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50150.1البسيونيمحمودزھيرناھض34154381دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51051المھمومعيدعيادهابتسام34154602دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية62862.8بكيرخليلجھادأحالم34154603دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51051ابو رياشعبد القادرابراھيماروى34154610دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50350.3الخطيبعليصادقاروى34154611دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51051الغرابليأحمدعصاماسراء34154614دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53053شلوفجمعهعطيهاسراء34154615دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050ابو عمرةمحمدمجدياسراء34154616دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050الكردرمضاناسماعيلاسالم34154618دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55755.7برھومديابباسماسالم34154619دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52252.2ابودانيوسفخالداسالم34154620دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية61861.8زعربمحمدسامياسالم34154621دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55155.1العرجهسلمانعبد الجباراسالم34154623دراسة خاصةرفح



العلوم االنسانية59359.3السطريمحمدحمداناسماء34154628دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية57157.1برھوممحمدمحمودأسماء34154630دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51951.9الحمايدةسلمانابراھيمآالء34154632دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50150.1النواجحهعبد العزيزمنصوراالء34154633دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية54854.8شيخ العيدموسىياسينالھام34154635دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية73273.2مخيمرقنديلمحموداماني34154639دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية74774.7ابو فودهشاكرمحمدامل34154640دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51751.7عاشورحسنفتحيامنيه34154643دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51451.4ابو صوصينسلمانمحمداميمه34154645دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50550.5النواجحةعليعبد ربهآية34154648دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51151.1الشاويسالماسماعيلإيمان34154650دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53253.2صيامخليلخليلايمان34154651دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50850.8حجازيأحمدعليايمان34154652دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4ابو طهابراھيممفيدايمان34154656دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050أبو رجالعبدهللاعبد المعطيبراءة34154658دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050ابو سنيمهعبد ربهعبد السالمتحرير34154661دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4النجيليعليوائلتحرير34154662دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50850.8ابومورموسىعودةتقوا34154664دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية64664.6صافيمحمدمعوضجيھان34154666دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50250.2ابو شاويشمحمدمنيبجيھان34154667دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية59259.2المھمومعيادةحسنحنان34154668دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53053منصورصادقسعديحنين34154669دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية58858.8فوجونعماتسعيدحنين34154670دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية54654.6أبو نجاأحمدعبد الكريمحنين34154673دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55255.2الفراعبد الحافظعبدهللاحنين34154674دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55355.3ابو سليمهفوزيسميرخلود34154677دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53453.4أبو جزرأحمدسعيددعاء34154679دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية55755.7ابو عزومسليممحمددالل34154680دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية67167.1النجارعبد الوھابعماددينا34154682دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53053متوليديبابراھيمرائدة34154684دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4جاد الطويلجمالخالدرنا34154689دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51151.1قشطةسعيدجوادروان34154692دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050قشطهعبد الرحمننبيلروان34154695دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53153.1جبرسعيدمصطفىرويده34154696دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51651.6النحالمنصورزيادريما34154698دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50250.2شلوفسالمخليلساميه34154702دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50350.3الزامليابراھيمخالدسماح34154704دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53453.4شيخ العيدنصارسعدسماح34154705دراسة خاصةرفح



العلوم االنسانية51351.3ابو عمرةابراھيمسميرسماح34154707دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية57057الندىجميلمحمدسماح34154708دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية57457.4قشطةمسلممحمودسمر34154710دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4زعربفؤادأحمدسھاد34154711دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية56256.2الدباريمباركابراھيمسھام34154712دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53353.3خلفمحموداسماعيلسھام34154713دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50350.3حسانعبد القادرمحمدشھناز34154715دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4الھمصجاللفايزشفا34154717دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52252.2الراعيخميساكرمشيرين34154718دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52552.5ابو الحصينمحمدساميشيماء34154720دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51051الشاعراسماعيلمحمودشيماء34154723دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية64664.6عرادهأحمدصالحصابرين34154726دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51451.4ابو شاويشعبد الفتاحفريدصابرين34154727دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4القاضيسلمانقاسمصابرين34154728دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4ابو سمھدانهزايدابراھيمصفاء34154729دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51851.8النحالنعمانابراھيمصفاء34154730دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4ابو صھيبانمحمودمحمدعبير34154736دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية58658.6القاضيجابرفايقعزة34154739دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050منصورحسينماجدعزيه34154740دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51451.4ابو زايدموسىعزتعال34154741دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4يحيىمحمدسليمانفتحية34154749دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51351.3ابو الروسجمعهأحمدفداء34154750دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50350.3جادهللاحمدانسليمفداء34154751دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية62362.3عياشعطيهفوزيفداء34154752دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050حسينعبد الحيمحمدفداء34154753دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50150.1خضرشاھينأحمدفلسطين34154754دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50950.9ابو بكرهأحمدمرزقكريمه34154757دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4البشيتيعليعدنانلبنى34154758دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية63563.5أبو جنديعبد العزيزانورمريم34154761دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية67467.4ارميالتسليمانعبد المعطيمريم34154763دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52052ابو حشيشعليمحمدمريم34154764دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52952.9قشطهمرزوقمحمدمريم34154765دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية61361.3بدرحمدانمحمودمنال34154767دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51351.3ضھيرمحمودفتحيمھا34154770دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52452.4شيخ العيدمحمدأحمدميرفت34154771دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52052عبد العالعليعبد المنعمميساء34154773دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية63063الشريفحسنايادناريمان34154777دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية52352.3بريكهصبريزھيرناھد34154778دراسة خاصةرفح



العلوم االنسانية53253.2ابو عمرهعبدعماد الديننداء34154782دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50450.4عبد الجواديوسفمحمدنداء34154783دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية59859.8عيسىمحمدعيسىنسرين34154784دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050أبو العنينعبد الحميدرأفتنفين34154787دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050النحاليونسشكرينھله34154789دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية57557.5الرنتيسيعامرسيدنھى34154791دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51251.2يحيىشفيقمحمدنور الھدى34154793دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية58158.1الشاعرمحمدمحمودنوره34154797دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية70170.1عوادأحمدديبھبة هللا34154800دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية63463.4ابو رتيمهمحمدحسنھبه34154803دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية54854.8الشاعرمصطفىسميرھناء34154809دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية59759.7موسىأحمدعمروفاء34154813دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية51451.4حمادسعيدمحمودوفاء34154814دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية50050البسمحمدسھيلمھا34154820دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية67067الصوفيابراھيمحسينآية34154822دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53653.6االشقرموسىمصطفىسعاد34154823دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية56656.6ابو عمرةعبدفيصلاسماء34154824دراسة خاصةرفح
العلوم االنسانية53253.2كالبمطاوعياسرحنين34154825دراسة خاصةرفح
العلمي63963.9زعربابراھيمعادلابراھيم34160701دراسة خاصةرفح
العلمي54554.5عزارهخليلمحمودابراھيم34160702دراسة خاصةرفح
العلمي56956.9ضھيرموسىعاطفأحمد34160703دراسة خاصةرفح
العلمي63663.6ابو فودهعطيهعبد الرؤوفجبران34160708دراسة خاصةرفح
العلمي62362.3الخطيبحسينشفيقحسام الدين34160709دراسة خاصةرفح
العلمي64664.6فوجوحمدانكمالحسام34160710دراسة خاصةرفح
العلمي95495.4زنونحسيناسماعيلحسين34160711دراسة خاصةرفح
العلمي64964.9النحالسليمانفريدسليمان34160712دراسة خاصةرفح
العلمي63263.2شيخ العيدموسىابراھيمعاصم34160714دراسة خاصةرفح
العلمي56756.7بربخعوضمحمدعبد الكريم34160716دراسة خاصةرفح
العلمي55455.4جابرأحمدراضيعصام34160717دراسة خاصةرفح
العلمي73773.7صيامابراھيممجديعلي34160720دراسة خاصةرفح
العلمي68568.5ابو حويجمحمداسامهمحمد34160723دراسة خاصةرفح
العلمي53153.1زعربحسينجمالمحمد34160724دراسة خاصةرفح
العلمي86886.8بركاتحسننصرمحمد34160727دراسة خاصةرفح
العلمي71471.4كسابفايزطاللمحمود34160729دراسة خاصةرفح
العلمي61961.9العثامنهمحموديحيىمحمود34160730دراسة خاصةرفح
العلمي57557.5البھنساويجمعةعبد الحيمصعب34160732دراسة خاصةرفح
العلمي60760.7زعربموسىرشيدموسى34160735دراسة خاصةرفح
العلمي56056ماضيعوادعياداسماء34160801دراسة خاصةرفح



العلمي58758.7زعربمحمدعماداالء34160803دراسة خاصةرفح
العلمي55855.8ابو سليمانابراھيمنبيلايمان34160806دراسة خاصةرفح
العلمي54454.4ابو ختلهاسماعيلمنيرتحرير34160807دراسة خاصةرفح
العلمي60660.6ابو سعيدعبد الحميدحسنتمارا34160808دراسة خاصةرفح
العلمي81881.8طهعبد الرحمنمحمودسميه34160809دراسة خاصةرفح
العلمي58758.7ماضيسليمسالمراويه34160811دراسة خاصةرفح
العلمي95395.3الغندوررشادوائلسھر34160814دراسة خاصةرفح
العلمي63963.9الدباريسالمهتوفيقعبير34160815دراسة خاصةرفح
العلمي54854.8الشاعرحمدانعاطفعبير34160816دراسة خاصةرفح
العلمي78478.4اللداويمحمدسعدغادة34160817دراسة خاصةرفح
العلمي72172.1الحشاشسالمهناصرفاطمه34160818دراسة خاصةرفح
العلمي58558.5ابو مطيرمحمدفوزيسناء34160821دراسة خاصةرفح

العلوم االنسانية61861.8تايهمحمدجميلأحمد35116005عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67767.7عبيدسالمرشديأحمد35116007عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56556.5بركةحربطلعتأحمد35116008عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية80080ابو قاسمشعبانعبد اللطيفأحمد35116010عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61561.5فياضسليمانعبد الماجدأحمد35116011عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50450.4ابو بركهمحمدعبد ربهأحمد35116012عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56356.3صرصورأحمدعليأحمد35116013عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63563.5عوضأحمدمحمدأحمد35116014عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55055النفاراسعدمطيعأحمد35116016عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63163.1ابو عمرةسليمانخالداسامه35116018عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74074مزيدجمعهغازياسامه35116019عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55655.6العرمحمدموسىاسامه35116020عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية75575.5الكرداسماعيلعالء الديناسماعيل35116022عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52252.2ابوظاھرسرحيعبد السالماكرم35116023عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51351.3عبد الھادياسعدانوربالل35116029عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58558.5ابويوسفتوفيقناھضتوفيق35116031عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51551.5شاھينعبد الرحمنموسىحازم35116033عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69369.3الشاعرداودعدليحسام35116035عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64464.4ابو ندىحسيناسامهحسام الدين35116036عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58858.8ابو مزيدعايشفريححسن35116039عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59259.2ابوزيادةاسماعيلجابررائد35116042عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53153.1ابو شرسالمحسينرشاد35116043عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54054جودهرمضانابراھيمرمضان35116044عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64264.2ابو قاسممحمدجابرزكريا35116046عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68368.3ابو بشيرعبد الكريمرياضساجد35116047عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60960.9ابو ميريسالمخالدساري35116048عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى



العلوم االنسانية64864.8العكلوكسالميوسفسالم35116049عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية77377.3الكردجدوعموسىسلطان35116052عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61861.8أبو شعبانرمضانحسينسليمان35116054عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51451.4ابو حسنينمحمودسالمسليمان35116055عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53553.5ابو مزيدعايشفرحانسليمان35116056عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية88688.6االعورديابعبدهللاسمير35116057عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59559.5صرصورسليمانبسامشادي35116059عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52152.1الفليتسليمانخليلشادي35116060عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66566.5بشيرمحمدعليعبد الرحمن35116063عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61661.6ابو خصيوانشعبانمحمودعبد العزيز35116066عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56656.6ابو طواحينعبد العزيزيوسفعبد العزيز35116067عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56956.9ابو بركهزكيابراھيمعبد العظيم35116068عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية80080المسلميمحمدصابرعبد هللا35116069عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58858.8السلقاويعبد المعطياسعدعبدهللا35116070عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية78578.5ابو قطيفانعيدمحمدعبدهللا35116072عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68568.5بركةحامدمرزوقعبدهللا35116073عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61361.3العزايزهرجبخالدعدي35116074عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64664.6ابو صفرمحمدخالدعدي35116075عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69169.1الفليتعبد الرحمنعيسىعدي35116076عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050براكعودةحسنعز الدين35116077عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72872.8بركةعبد العزيزمحمدعز الدين35116078عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية82282.2صرصورعلييونسعالم35116079عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66566.5الرياطيمحمدياسرعمار35116081عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية70770.7ابو قاسمأحمدساميعمر35116082عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53053ابو طواحينهرجبنظميكامل35116083عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54654.6ابو سمرهايوبيحيىلؤي35116085عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64564.5ابو موسىشحدهحمدانمجدي35116089عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68468.4ابو عمرةحسانأحمدمحمد35116091عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54954.9ابوخضرسيدتيسيرمحمد35116092عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57057بركةأحمدحسنمحمد35116095عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67367.3ابو ھدافسالمخالدمحمد35116096عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51651.6أبو دوابهسالمساميمحمد35116099عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53253.2ابو عيسىيوسفسعيدمحمد35116100عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58758.7بشيرحمدانعزاممحمد35116103عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54054بشيرمحمدعصاممحمد35116104عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050صباححربعصرمحمد35116105عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية80980.9ستيتانمحمدعيدمحمد35116106عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64264.2ابو شاھينمحمدكمالمحمد35116108عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى



العلوم االنسانية52552.5بشيرفتحيمحمدمحمد35116109عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية79479.4بركةحافظمحمودمحمد35116110عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68568.5شاھينعبد المجيدمنيرمحمد35116111عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56956.9فطايرعوضساميمحمود35116113عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61261.2ابو ميريسليمانسليممحمود35116114عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53653.6واديسلمانعاطفمحمود35116115عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59059العكلوكسالميوسفمحمود35116116عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55155.1حربسليمانأيمنمراد35116117عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55955.9ابو خماشفايزأحمدمروان35116118عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59659.6بركةأحمدمحمودمعاذ35116120عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68768.7بشيريوسفأحمدنادر35116124عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية73673.6المصرينمرسالمنمر35116126عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية65265.2الزريعيعليعدنانھاني35116127عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72772.7ابو عمرهمحمدشحدهھشام35116128عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56256.2ابو سمرهصابرعصامھشام35116129عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية82782.7شاھينسالمهطاللوسيم35116130عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58058المنيعيأحمدابراھيميوسف35116131عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50550.5شاھينسالمهطلعتيوسف35116132عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67667.6المبحوحمحمدتيسيرابراھيم35116135المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72072موسىصالحعاطفابراھيم35116141المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64864.8ريانابراھيمعصامابراھيم35116144المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55255.2فياضمحمودكاملابراھيم35116147المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66466.4النجارحسنابراھيمأحمد35116154المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو نصارمحمدحامدأحمد35116162المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55655.6عمادعبد السالمخالدأحمد35116163المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51751.7معتوقمصطفىدرويشأحمد35116164المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51951.9االقرعأحمدسليمانأحمد35116169المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية82282.2األستاذخليلسميرأحمد35116170المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56656.6مطرحسينطارقأحمد35116171المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51451.4مسعدعرفاتعبدهللاأحمد35116174المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54254.2سلمانابراھيمعطاأحمد35116176المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62162.1ابو شمالهمحمدعماداحمد35116178المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية73373.3الكردشحدهعونيأحمد35116179المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50150.1ابو الدبرمحمودفضلأحمد35116180المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51651.6سعيدأحمدكمالأحمد35116181المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62862.8تمرازأحمدمحمدأحمد35116183المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية73673.6معمرأحمدمحمدأحمد35116184المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54454.4ابو اسدخليلمحمدأحمد35116185المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلوم االنسانية61361.3المجنونسالممحمدأحمد35116186المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية73873.8النعاميسالمهمحمدأحمد35116187المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية82682.6كلوبعبد القادرمحمدأحمد35116188المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54854.8حمدانمحمودمحمدأحمد35116189المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63063تمرازھاشممحمدأحمد35116191المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54354.3ابو رحمهمحمدموسىأحمد35116193المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69469.4المصريعبد العالنبيلأحمد35116194المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64464.4العروقيعليجبرادھم35116199المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية75375.3ابو عمرةمحمدحمادادھم35116200المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66866.8خضورهمحمدفوازادھم35116201المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55655.6الزريعيدھيشنضالادھم35116202المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية82382.3ابو مخدهعبدهللاسالماسامه35116206المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية83683.6ابو عمرةاسماعيلسميراسامه35116207المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60860.8المنياويكاملعبدهللاسامه35116208المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66066البزمأحمدمازناسامه35116209المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74574.5اسماعيلعبدهللانبيلاسامه35116210المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55355.3تنيرهاسماعيلعمراسماعيل35116214المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71171.1العمراتدرويشغانماسماعيل35116215المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58158.1مسلماسماعيلمحمداسماعيل35116216المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية65965.9تمرازمحمدمحمداسماعيل35116218المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58958.9البازمحمدتيسيرامير35116225المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية83683.6عياشجمعةمحمدامير35116226المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61661.6اللوحعودةخالدامين35116228المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64164.1الحجارشحدهمحمدامين35116229المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61561.5ابو ھويشلسالمأحمدانس35116230المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية70970.9ابو السبحصالحأحمدانس35116231المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51051اللوحعودةعمرانس35116232المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59259.2ثابتعبد الرحمنخالداياد35116234المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية95795.7ابو الذيبحسينسليمانأيمن35116236المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58458.4المصدرسليماننايفأيمن35116237المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية73473.4انشاصييوسفيوسفأيمن35116238المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51851.8ابو زايدأحمدمحمدايھاب35116240المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71271.2سعيدحسنجھادايوب35116242المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53453.4عامرموسىيوسفبدر35116244المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62562.5ابو عبيدفارسسعيدبشير35116245المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54854.8سعيدابراھيمعبد الرحيمبشير35116246المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59459.4القرعانابراھيمالعبدبكر35116247المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50150.1عبيدعابدحمادبالل35116249المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلوم االنسانية78278.2غنامشاكرخليلبھاء35116252المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60660.6اسماعيلجابراسماعيلجابر35116256المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية77377.3الشيخ عليخالدمفيدجميل35116258المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54454.4ابو نجامحمودأيمنجواد35116263المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63563.5مھديخليلمحمدحازم35116267المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية76376.3القريناويحسنابراھيمحامد35116269المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74874.8داودمحمدطاللحسام35116271المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57957.9شقورهخليلعبد الحميدحسام35116272المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63663.6تمرازمحمدسميرحسن35116274المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72472.4منيفيمحمدسندحسن35116275المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74974.9ابو الروسعبد العزيزعبدهللاحسن35116277المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو االعورحسينعطاحسن35116278المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56956.9الزريعيحسينعبد الحميدحسين35116281المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية77577.5سالمةأحمدمعينحسين35116283المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56456.4ثابتعليعطاحلمي35116284المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52752.7مسلمأحمدفؤادخالد35116289المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54654.6الحمارنهخليلطارقخليل35116292المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية70770.7تمرازرجبعونيخليل35116294المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72772.7نصارديبمجديخليل35116295المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59859.8مسلماسماعيلنصرهللارمضان35116304المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71271.2بوالنعبد العزيزيوسفزياد35116306المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51351.3ابو سعيدسالمأحمدسالم35116307المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56656.6الحسناتسالمنجيبسالم35116310المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55655.6اسماعيلسعيدفوزيساھر35116313المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55055ابو اسدسالمهمحمدسعيد35116316المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية79779.7ابو صبرهاسماعيلياسينسعيد35116317المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55955.9الديراويسلماناشرفسلمان35116319المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية80980.9االقرعحسينطاللسلمان35116320المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58758.7ابو غليبهسليمانباسمسليمان35116325المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية77277.2منصورسليمانفتحيسليمان35116328المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو راضيسليممحمودسليمان35116330المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية82782.7ابو ميريعبد الرحمنبسامشريف35116335المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية78778.7ابو قويطهصالحنبيلصالح35116339المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68768.7البازجميلجابرطارق35116342المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60660.6موسىجميلجمالطارق35116343المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74574.5القرعانحسينسليمانطالل35116345المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية65365.3مطرسعيدنضالعائد35116346المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية70370.3ابو منديلحمدحسنيعادل35116347المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلوم االنسانية70770.7ابو بشيرعليحسامعاصم35116348المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72972.9النمروطيمحمديونسعاطف35116349المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55355.3ابو ناصرعبد الحميدمحمدعبد الحميد35116351المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74274.2المصدرسالمحسنيعبد الخالق35116352المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية65065البطراويعبد الرؤوفنبيلعبد الرؤوف35116354المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66466.4المصدرعبد الرحمنأيمنعبد الرحمن35116356المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية81281.2حسينأحمدزيدانعبد الرحمن35116359المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54454.4الزريعيحسينسليمانعبد الرحمن35116360المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55155.1الصوريحسنعبد الرحيمعبد الرحمن35116362المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية78678.6سعدداودعزميعبد الرحمن35116363المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050الحسناتعبدهللاعمرعبد الرحمن35116364المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية86486.4مكاويعبدهللامحمودعبد الرحمن35116366المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57257.2كرازعبد الفتاحنصرعبد الرحمن35116367المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية80080البردويلجميليوسفعبد الرحمن35116368المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60560.5ناجيمحمودخالدعبد الرحيم35116369المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54954.9ابو منصورعبد السالممحمدعبد السالم35116370المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية77477.4ابو خطابعبدهللامحمدعبد السالم35116371المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59859.8البلبيسيعبد القادرغازيعبد القادر35116375المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62662.6مھناعبد القادرنزارعبد القادر35116376المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50250.2اسماعيلمحمودتيسيرعبد هللا35116379المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55555.5ابو جيابعبد الرحمنسالمعبد هللا35116380المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57563.9ابوعويمرعبدهللانھادعبد هللا35116382المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50550.5البحيصيعثمانسميرعبد المعطي35116384المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية70370.3تمرازمحموداسعدعبدهللا35116387المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52652.6االستاذمحمدخالدعبدهللا35116388المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62262.2ابو نصيرسلمانزكرياعبدهللا35116389المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53153.1ابو الروسحسينسليمعبدهللا35116390المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية84984.9سلمانابراھيممحمدعبدهللا35116393المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050سمرةرضوانمحمدعبدهللا35116394المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64564.5سلماننمرمحمدعبدهللا35116396المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55055النعاميعبد ربهمروانعبدهللا35116397المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية80180.1االستاذحسنيوسفعبدهللا35116398المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية65865.8شاليلاسماعيلبسامعدنان35116400المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55455.4ابوندىحسينسفيانعدي35116402المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية78678.6ابو منديلحمدتوفيقعز الدين35116405المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية79079يحيىعطاخالدعطا35116410المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61861.8أبو مغيصيبحمادجمالعالء35116412المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50450.4المنسيمحمدعاطفعالء35116413المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلوم االنسانية50450.4ابو عمرةسالميوسفعالء35116417المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67767.7ابو معيلقعبد العزيزأحمدعلي35116418المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52752.7القطريعليحسنعلي35116421المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية76076مشعلمحمدحسنعلي35116422المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58058صرصورعليسالمعلي35116423المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71171.1اصالنمصطفىأيمنعماد35116425المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71671.6الصالحيفياضفوزيعماد35116426المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54854.8عسفهمحمدجمعهعمر35116428المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56456.4ابو عويليمحمودخالدعمر35116429المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية75775.7البطراويعبد الرؤوفسميرعمر35116430المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61461.4والىصالحمحمدعمرو35116431المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية75875.8اسماعيلشعبانأحمدعيسى35116435المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71171.1اللوححمدانمحمودعيسى35116437المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59159.1ابو مصبحيوسفنبيلفادي35116441المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62462.4ابو جبرفرحانأحمدفرحان35116444المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62662.6عابدمحمد كاملعصامكامل35116447المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61061اللوحعليحسنكايد35116449المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52852.8نوارهمحمدنبيلمازن35116455المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54754.7ابو مغيصيبمحمدأيمنمحمد35116468المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52352.3التلبانيعبد القادرجاللمحمد35116472المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59159.1ابوالسعودعبد الفتاحجمالمحمد35116473المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56256.2رباحفضلجمالمحمد35116474المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51451.4فتوحاحمدحربمحمد35116478المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51951.9الحيلهعبد الحليمحسنمحمد35116479المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية76876.8االخرسيمحمدحسنمحمد35116480المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71171.1فياضأحمدخالدمحمد35116481المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61761.7الشاعرعليخليلمحمد35116483المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57157.1الرفاعيمصطفىخليلمحمد35116484المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51151.1النعاميھويشلزايدمحمد35116488المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56856.8البحيصيمحمدزيادمحمد35116489المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60960.9النباھينسليمانساميمحمد35116490المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52852.8ابو عمرهسالمسعيدمحمد35116492المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67967.9الدبجيمحمدسليمانمحمد35116495المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69569.5الطواشيمحمدسليمانمحمد35116496المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71371.3الشطلييوسفسميرمحمد35116498المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية73273.2ابو تيلخحسنشفيقمحمد35116500المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68468.4ابو ربيعسالمهصالحمحمد35116501المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51351.3الطويلعبد هللاعادلمحمد35116504المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلوم االنسانية68368.3الرنتيسيابراھيمعبد الحليممحمد35116505المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56056الحواجريزيدانعبد الرحمنمحمد35116506المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61661.6بدوانحسنعليمحمد35116513المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53453.4سالمةأحمدعمرمحمد35116515المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55855.8المبحوحعبد الفتاحفايزمحمد35116519المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51151.1البردويلجميلفايقمحمد35116520المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية83883.8ابو مزيدحسينفرج هللامحمد35116523المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69069ابو شرخمحمدفريدمحمد35116524المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية70170.1خريسمحمدفضلمحمد35116525المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71371.3مزيدحسينمازنمحمد35116526المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51651.6الطنطاويمحمدمصطفىمحمد35116530المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55655.6اللوحمحمودمصطفىمحمد35116531المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية75275.2الكردحسننائلمحمد35116532المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68768.7الحايككاملھانيمحمد35116535المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68168.1ابو شنبمحمدياسرمحمد35116539المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59959.9شعبانحسنأحمدمحمود35116542المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52052البيروتيمحمد سعيدأحمدمحمود35116544المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55455.4اسماعيلمحمودجمالمحمود35116546المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69869.8الجورانييوسفعبد الوھابمحمود35116556المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54354.3ناجيمحمودعليمحمود35116557المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57557.5ابو شواربعبد الحميدمحمدمحمود35116559المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69869.8براكعودةمحمدمحمود35116560المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56556.5ابو العطاعطانبيلمحمود35116562المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64764.7عابدمحمدنعيممحمود35116564المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58858.8الزقعبد القادريحيىمراد35116565المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54654.6بدوانمحمدعدنانمروان35116567المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51851.8الحصريصالحجمالمصطفى35116570المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67867.8قفهعبد الرحمنسميرمصطفى35116572المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64564.5التلبانيمسلمعبدهللامعاذ35116575المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60960.9ابو عمرةمحمودسليمانمعتز35116578المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55055عليانعبد العزيزعقيالنمعتز35116581المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55555.5المسلميمحمدمحي الدينمعتصم35116584المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66266.2اللوحمنصورخالدمنصور35116587المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050الجايحھانيرياضمھند35116591المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59559.5اليحيىخميسامينموسى35116593المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71071مغاريموسىرأفتموسى35116595المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63963.9الفليتكاملخالدنضال35116600المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60760.7الخطيبنظميسامينظمي35116603المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلوم االنسانية79179.1النجارسالمصالحنور الدين35116605المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56256.2بن سعيدعليأحمدھاشم35116607المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51851.8العطارمحمودأحمدھشام35116609المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية92192.1ابو اسدجابرساميھشام35116613المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54054ابو عمرةسالمعطيهھشام35116615المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72572.5عمادحسنعبد الرحمنھالل35116617المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51851.8شاھينأحمدبساموسام35116623المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57657.6الزريعيعليمحمدوسام35116625المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51451.4الحيلهيوسفصالحياسر35116632المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56556.5ابو عايشعودةعادليحيى35116635المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61961.9منيفيمحمدمصطفىيحيى35116638المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67867.8الديراوييوسفاسامهيزيد35116639المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64764.7سلماننمرفتحييوسف35116650المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67867.8ابو حبلعطيهفوزييوسف35116651المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية75075ابو خطابمحمودمحمديوسف35116652المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية77477.4موسىداودمحموديوسف35116654المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72072الحيلهعبد المجيدوجدييوسف35116658المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57957.9البطراويمحمدعزتادھم35116663عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55955.9ابو نوفلمباركابراھيماياد35116667عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66766.7الرضاوينعميرهمسلمرائد35116670عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61561.5نصارمحمدكمالساري35116671عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59459.4العبوينيشحادةظاھرشحادة35116672عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية76876.8حسينعبد الفتاحعمرعبد الفتاح35116675عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55555.5راضيمرجانجمالعبيده35116676عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54354.3الحلوفضلجوادعالء35116677عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51351.3الصيفينصرهللاأحمدمحمد35116681عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62962.9خليفهعلياشرفمحمد35116682عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية65265.2النبيهكمالجمالمحمد35116683عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72072ابو عمشهمحمدحمديمحمد35116684عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58258.2النباھينموسىرضامحمد35116685عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55055االعرجمحمدعالءالدينمحمد35116687عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية87287.2ناصرحسنمساعدمحمود35116691عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية79579.5الماللحهمساعدسعيدمساعد35116692عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية83783.7الغفجاللخضرمصطفى35116693عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59659.6عيدراغبناھضمعتصم35116694عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66866.8ابو مدينعليحسنمھند35116695عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71671.6عيسىمطلقمحمدمھند35116696عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54854.8مصبحعلينايفنضال35116698عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى



العلوم االنسانية66066الشاللفهسالمهمحمديسرى35116700عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62062الجملهمحمد عوضزياديعقوب35116701عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69169.1شريممحمدخليلابراھيم35116704شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69369.3ابو طاحونمحمدخميسابراھيم35116705شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51551.5أبو صرار النعاميابراھيمعادلابراھيم35116706شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية77577.5مقدادابراھيمعبد الرحمنابراھيم35116707شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72272.2فرج هللاحسينعطيهابراھيم35116709شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63963.9ابو حزينقابلاسامهأحمد35116711شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57357.3مطرمحمداسحقأحمد35116712شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54054صيدممحمدجمالأحمد35116715شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62262.2العمرينمحمدخالدأحمد35116716شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61661.6عمادمحمدزيادأحمد35116719شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية91391.3قوشعبد اللطيفعبد الباسطأحمد35116722شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50350.3السلولصالحماجدأحمد35116726شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية79079النادياسماعيلمحمدأحمد35116727شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58558.5العبادسهابراھيمنبيلأحمد35116730شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53353.3مصرانديبوصفيأحمد35116731شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74174.1اللوحعبدهللايوسفأحمد35116732شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55455.4مقدادابراھيماسعدانس35116741شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60860.8عبدعمرأيمنانس35116742شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62462.4مطرعيسىفتحيانس35116743شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59959.9جحجوحعليمحمودانس35116745شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59959.9ابو مخدهمحاربيونسانس35116746شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية95895.8البھنساوييوسفيونسانس35116747شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57157.1الطھراويرمضانحسيناياد35116748شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71871.8حمدانمحاربمنيفاياد35116749شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54654.6ابوعويمربدرانخالدأيمن35116750شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56256.2شاھينطلبناصربراء35116752شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية83583.5العصارحسنجبريلبالل35116753شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59459.4ابو حسب هللاسعيدكمالبالل35116754شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50650.6ابو داللسعدينبيلبھاء الدين35116756شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63463.4مطيرحسينفؤادتيسير35116758شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62862.8ابو شيحهغنميفتحيتيسير35116759شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62562.5الوليد الھورمحمدعبد الحفيظجبريل35116762شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67667.6الصوريعبد الحميدأحمدحسام35116765شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57857.8ابو الغوشعبد القادرناصرحسام35116766شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60060الجديحسنيحسينحسن35116768شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58958.9حمدعونيھشامحسن35116772شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى



العلوم االنسانية58858.8عروقمسلمحسنخالد35116775شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58158.1الدھينيعليسعيدخالد35116777شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54154.1مطرمحمودعبدخالد35116778شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72072فرحاتعليعمرخالد35116779شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية78378.3وشاحخضركمالخضر35116780شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68968.9الصوريعبد الحميدابراھيمخليل35116782شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52052ابونبھانمطلقسعيدخليل35116783شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية75975.9صالححسنمحمدخليل35116784شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62862.8ابو كاشسلمانطاللرمضان35116785شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56256.2ابوجربوعأحمدعطيهسعد35116791شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53353.3ابو يوسفسليمانقاسمسمير35116793شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71171.1ثابتعبد المالكعبد الناصرشادي35116794شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية70870.8ابو سلميةعودةخالدضياء35116798شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71371.3ابو عليفتحيعامرطارق35116799شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52652.6العصارمحمدعبد الفتاحطارق35116800شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56956.9العيسويدرويشعصامطارق35116801شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية78578.5الصوريعبد الحميدكمالعبد الحميد35116805شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية76976.9العصارديبرمضانعبد الرحمن35116806شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68668.6ابو شملهعبد الھاديموسىعبد الرحمن35116807شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58858.8الحنفيمحمدھانيعبد الرزاق35116808شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58858.8زريدعبد السالممحمدعبد السالم35116809شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56256.2جحجوحعبد القادرعبد السميععبد القادر35116811شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54454.4السكسكمحمدفتحيعبدهللا35116815شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71671.6الخطيبحسنفتحيعثمان35116817شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56456.4زقوتعبد الرحمنفايزعالء35116824شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية83583.5الشافعيعطوهماھرعالء35116825شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية82882.8الجديليعليابراھيمعلي35116826شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية83383.3راضيعيسىديابعمر35116828شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63563.5لوزمحمدفتحيعمر35116829شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67267.2الصيداويعيسىأحمدعيسى35116831شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية83983.9االشقرمحمدابراھيمفادي35116832شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66566.5ابو حجيرسالمهكاملكامل35116837شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64064الحواجريجمعهناھضكمال35116838شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52852.8عبد الرازقمحمدنايفماجد35116839شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72472.4ابو مخدهعبدهللابراھيممحمد35116841شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59159.1الھباشمحمداسامهمحمد35116843شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61961.9حمدمحمدايادمحمد35116845شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57757.7العمرينمحمدجھادمحمد35116847شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى



العلوم االنسانية54854.8راضيأحمدسعيدمحمد35116851شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية81281.2ابوسالمحسنعبد العزيزمحمد35116854شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50750.7ابو اسعيدفايزعبد القادرمحمد35116855شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68268.2طبازهأحمدعمادمحمد35116857شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية65565.5الجملابراھيمفايزمحمد35116859شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50450.4العصارأحمدمحمودمحمد35116861شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55355.3حمدانعبد الفتاحنادرمحمد35116863شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54954.9ابوجربوعمحمدنعيممحمد35116864شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64364.3أبو حمادةمحمدسعديمحمود35116869شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58658.6الشيخ عليمحمدسميرمحمود35116870شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية70370.3الخطيبحسنفتحيمحمود35116874شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية80780.7صمصومنعيمماجدمحمود35116875شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72172.1ابو كميلمحمدموسىمحمود35116877شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية85285.2النملهعباسفتحيمصعب35116882شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية70370.3الغريزعبد الرحمنزھديمعتز35116884شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58358.3ابو رخيهسليمانمحمدمعتز35116885شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69269.2غرابعبد الرحمنمحمودمنتصر35116887شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية84784.7ابو خليلمونسطارقمونس35116892شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050الخالدينمرطارقنمر35116896شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية78478.4ابوجربوعأحمدعبدهللاھيثم35116899شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51851.8المتوليصالححسنياسر35116904شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050ھارونخالدمحمودياسر35116905شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61561.5عابدعبدهللاخليليحيى35116906شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55455.4عيدعليزكريايحيى35116907شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62162.1ابو الجديانعبد الفتاحمحمديحيى35116908شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50950.9الطويلجميلعدنانيوسف35116910شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية73673.6مقداسمحمدالياسابراھيم35116913فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56056ابو مدينحمدجمالابراھيم35116914فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63863.8عبد العالسعيدعمرابراھيم35116918فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية77877.8العواودهابراھيمفتحيابراھيم35116919فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62162.1وشاحجميلابراھيمأحمد35116922فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57257.2وشاحرشديبسامأحمد35116924فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54454.4حمدانياسينبسامأحمد35116925فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53253.2اللحامموسىتحسينأحمد35116926فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57957.9الخالديعبد العزيزحسامأحمد35116927فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية81881.8القريناويصالحصالحأحمد35116929فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51751.7منصورمحمدعصامأحمد35116930فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55055النباھينسالمكمالأحمد35116931فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى



العلوم االنسانية61461.4قنديلھاشممحمدأحمد35116933فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية79579.5سرحانمحمدمنيرأحمد35116934فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72672.6صالحأحمدنسيمأحمد35116935فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57657.6النباھينسالمنمرأحمد35116936فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50450.4العوداتأحمدوليدأحمد35116937فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60760.7ابو زايدمحمدعمراسماعيل35116944فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66966.9ابو غياضأحمدموسىاسماعيل35116945فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050النسرسليمرياضامين35116947فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60860.8خريسمحمدعبد العزيزانس35116948فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58158.1ابو العوفعبد الرحمنعليانس35116949فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية75275.2ابو الكاساسماعيلاسماعيلاياد35116951فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58458.4السلولخضررفعتاياد35116952فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية82882.8فاضلوديعفريداياد35116953فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51651.6ابو لبدهمحمودمحمداياد35116954فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية81881.8ابو لبدهعبد القادرعوضأيوب35116955فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69469.4النباھينسليماسماعيلبشار35116959فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66166.1البغداديمحمودمحمدبكر35116960فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية73073الشريفحسينمحمد ناصربھاء35116963فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63363.3المصريأحمدمحمدجالل35116965فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63363.3ابو ھويشلمحمدعبد الرحمنجھاد35116968فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57057الحزقيبدرانمحمدجھاد35116969فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60460.4العواودهمحمدسفيانحاتم35116970فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56456.4سالمةسليمھشامحامد35116972فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69169.1السلطيعبد القادراسحقحسام35116973فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57057صالحمحمدفتحيحسام35116974فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64464.4غانممحمدمحمودحسام35116975فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51551.5مصلححسنمحمدحسن35116977فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50150.1ابو شمالهحسينطاللحسين35116978فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56256.2الجمالمحمدكمالخالد35116982فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58358.3الھورعبد الرحمنمثقالخالد35116983فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63763.7طباشهمحمدمجديخالد35116984فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61661.6ابوزبيدةأحمدمحمدخالد35116985فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51351.3روبيرشديمحمدخالد35116986فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57557.5عوضيوسفمحمدخالد35116987فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71671.6الشيخمحمديوسفخالد35116989فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية81481.4الجديليخليلعامرخليل35116991فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66266.2شعالنعبد المجيدفالحزھير35116996فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62462.4احمدمحمدسيف الدينسامح35116997فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى



العلوم االنسانية62462.4عثمانمحمد ظريفأسامهسامي35116999فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63263.2قنونهيوسفاسماعيلصابر35117004فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63363.3شاھينمحمودخالدعبد الرحمن35117012فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64064مغاريعبدهللايوسفعبد هللا35117021فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية85285.2عسقولابراھيمأحمدعبدهللا35117023فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66466.4جبريلمحمدرزقعبدهللا35117024فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52652.6محمودمحمدجمالعدي35117028فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50450.4ابوعطيويمحمدمروانعز الدين35117031فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63963.9حمدانأحمدعبد الفتاحعطيه35117033فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63463.4المصريسليمانتوفيقعالء35117034فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64264.2فارسخليلابراھيمعلي35117037فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55855.8الحشاشنھادحسنعلي35117038فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69469.4النباھينابراھيمعليعمر35117040فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62462.4القريناويسالممحمدعمر35117042فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68068الخطيبعزاتنادرفادي35117046فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53353.3اللوحأحمدرياضفتحي35117048فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52952.9ابوضاھرفريجصابرفرحان35117049فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية65165.1أبو سلمحمودكمالقيس35117052فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية84084إسماعيليوسفمحمدماھر35117056فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55755.7ابراھيمرمضانابراھيممحمد35117058فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55855.8القطشانسليمانأحمدمحمد35117060فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57957.9أبو عابدهفايزأحمدمحمد35117063فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54554.5الدبريحماداسماعيلمحمد35117065فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50750.7الغولعبد القادراسماعيلمحمد35117066فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية73173.1عيدأحمدجمالمحمد35117070فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60160.1المقادمهشحادةجمالمحمد35117071فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55855.8العداسيعبد الجوادزيادمحمد35117074فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58858.8العواودهقاسمزيادمحمد35117076فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية73273.2ابوعيادهسليمانساميمحمد35117078فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50250.2الجديليسعيدسفيانمحمد35117080فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68368.3درغامأحمدشحدهمحمد35117084فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52652.6ابو عابدهسالمعبد الفتاحمحمد35117087فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية80880.8نصارنمرعبد الكريممحمد35117088فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64364.3اسماعيلمحمدعمرمحمد35117091فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53453.4عيسىعبد الحيعيسىمحمد35117094فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74674.6القلقيليمحمدمحمودمحمد35117095فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58458.4وشاحرشديمنيرمحمد35117099فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية65965.9حسينمحمدنبيلمحمد35117100فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى



العلوم االنسانية66466.4عباستوفيقيوسفمحمد35117103فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50250.2ابو مدينحمدأحمدمحمود35117104فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51351.3حليواتمحمدجبرمحمود35117105فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية65365.3رمضانمحمودحمديمحمود35117106فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52952.9طنجرهرجبخضرمحمود35117107فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63963.9العمصيمحمدخليلمحمود35117108فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58558.5عيسىخميسصبحيمحمود35117111فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية68768.7ابودانمحمودعارفمحمود35117113فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53853.8الغفاريمحمدعبدهللامحمود35117114فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية81881.8النمروطيشعبانماھرمحمود35117118فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57757.7عابدأحمدمحمدمحمود35117120فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58658.6عقلعليمحمودمعتصم35117133فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56756.7الرمالويحامدأحمدمنير35117134فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57157.1ابوزبيدةمحمودمحمدمھند35117136فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52152.1الحلبيسعيدفؤادموسى35117137فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59159.1عمارعبد الكريمكاملناجي35117140فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54554.5النباھينيوسفخالدنادر35117141فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55455.4فايدعطاهللاأحمدنور الدين35117143فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52852.8الالالعبد المنعمفؤادنور هللا35117144فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56262.4الصفطاويمحمدھشامھشام35117145فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67067المبحوحيوسفموسىوليد35117152فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69269.2بدرمحمودمحمدياسر35117155فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57657.6عثمانمحمد ظريفوليديحيى35117157فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية82482.4البغداديمحمدكماليوسف35117160فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلوم االنسانية76376.3خضرابراھيمبسامابراھيم35117162خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56556.5ابو نارابراھيمحسينابراھيم35117164خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53853.8ابو نارابراھيمعطيهابراھيم35117167خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67567.5محسناسماعيلفوزيابراھيم35117168خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53353.3الصوريابراھيممحمدابراھيم35117169خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56356.3المغاريمحمودأيمنأحمد35117171خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية86586.5الحواجريأحمدجمالأحمد35117172خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60060البطراويمحمودخالدأحمد35117174خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية62662.6مھديحيدرزيادأحمد35117178خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53453.4زقوتمحمدسعيدأحمد35117179خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52052يونسصبحيسميرأحمد35117180خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56556.5الكولكحسينعصامأحمد35117185خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية88888.8الشافعيعبد الفتاحفضلأحمد35117186خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية86686.6الشافعيمحمودفوزيأحمد35117188خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلوم االنسانية50050نبھانعبدماجدأحمد35117190خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50150.1الحورانيجبرماھرأحمد35117192خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58158.1ابو مسامحأحمدمحمدأحمد35117195خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية80580.5حمودهسالممحمدأحمد35117196خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية79579.5الديراويعليمحمدأحمد35117198خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59459.4الحواجريسرحانمحمودأحمد35117199خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57857.8عزامعبد اللطيفمحمودأحمد35117200خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64464.4الھيسماويأحمدنھروأحمد35117203خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53953.9صقريونساسماعيلادھم35117206خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74274.2ابوسالمعبد الحفيظجمالادھم35117207خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53853.8الطالعمحمدزكياسالم35117210خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51251.2الديراويمحمدسليماناسماعيل35117212خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية76876.8زمرحمودهناصراسماعيل35117215خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69669.6وھبهعبد الكريمماھراشرف35117218خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56456.4ابوسيفعقيلرزقانس35117223خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56156.1زقوتعبد القادرمحمدانس35117224خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59359.3صيدمصابربشيرانور35117226خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية87487.4ابو يوسفسالمهنادراياد35117229خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67067الديراويحسننايفاياد35117230خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51451.4محمدأحمدعثمانأيمن35117231خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71071ابو عايشعودةمحمدايوب35117233خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56156.1أبو عجوهسليمعبد الرحمنبالل35117236خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50850.8ابو امونهشكريمحمدبھاء35117239خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52852.8الغصينمحمدكمالثائر35117241خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52152.1العفشسالمكمالجمعه35117243خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51551.5ابو حمدهمحمودكمالحازم35117251خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية65065البھنساويحامدعباسحامد35117252خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59659.6جبرعبد القادرموسىحذيفه35117253خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51451.4الھورمحمدجمعهحسام35117254خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54754.7ابو حمدهمحمدحسنحسام35117255خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69769.7الشافعيخليلرياضحسام35117257خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61861.8خليفهجبرطارقحسام35117258خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61761.7صبحأحمدعدنانحسن35117263خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56056نواسمحمودساميحسين35117266خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية86786.7زقوتخميسرفيقحمزه35117271خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54854.8ابو ناجعخميسوليدحمزه35117272خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69969.9ابو طالبسليممنصورخالد35117276خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية77077الجدنعيمنصرخالد35117277خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلوم االنسانية53853.8ابويوسفحسينيوسفخالد35117278خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050الحاجخالدنبيلخليل35117280خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56356.3النقيبرجبزھيررجب35117283خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية78678.6عياشمصطفىكمالرمزي35117285خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58258.2الراعيعمرزكيرمضان35117286خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63263.2ريانمحمدعبد الرحمنريان35117288خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55555.5ابو امونهمحمدسميرساھر35117295خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51151.1ابو زرمحمدمروانشادي35117302خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53053الطھراويعبد القادراكرمصائب35117304خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية78778.7الصالحيمحمدمحمد ايادصالح35117305خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58758.7المزرعاويصبحيمحمد فتحيصبحي35117306خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67067الحويطيمحمدزيادطارق35117309خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55855.8الطالعمحمدھشامطارق35117315خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71271.2ابو خالدعامريحيىعامر35117318خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72872.8صبحمحمودابراھيمعبد الحميد35117320خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74874.8ابو فياضعبد الخالقموسىعبد الخالق35117321خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية87987.9ابو مطرعبدجمعهعبد الرحمن35117323خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74074ابو طيورمحمدسالمعبد الرحمن35117324خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60160.1الغليظيأحمدصابرعبد الرحمن35117325خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51951.9عيدمحمد شعبانعبد الناصرعبد الرحمن35117326خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57657.6ابو االعورعبد العاطيمحمدعبد العاطي35117329خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية70170.1ابو عوضسالمعطيهعبد العزيز35117331خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58258.2االطرشمصطفىعبد المجيدعبد الفتاح35117333خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52452.4ابوعوادعبد القادريوسفعبد القادر35117334خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56656.6السباححسنزيادعبد الكريم35117335خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57157.1كحيلابراھيمغازيعبد الكريم35117336خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية79879.8قوشعبد اللطيفانورعبد اللطيف35117337خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58358.3جادهللاحامدأحمدعبد هللا35117338خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58058زقوتيوسفطهعبد هللا35117340خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية70770.7مطرمحمدعمرعبد هللا35117341خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55855.8العاوورمحمدعونيعبد هللا35117342خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60160.1ابو شاويشحسنفتحيعبد هللا35117343خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية82582.5رصاصفتحيمصطفىعبد هللا35117345خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63763.7الغريزصابرنبيلعبد هللا35117346خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56856.8حميدهجميلبكرعبدهللا35117348خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55255.2ابو داللعبدهأيمنعبيده35117351خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية82882.8الخطيبأحمدحاتمعدي35117353خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59059عبد الجوادعطاسعداتعطا35117357خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلوم االنسانية85685.6الجديمحمودأحمدعالء35117358خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72272.2جبريلمحمدحسنعلي35117363خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71971.9ابو صقرعليخالدعلي35117364خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية91191.1الجمليوسفعبد السالمعلي35117365خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية65765.7الزبيديمحمدعبد القادرعمر35117369خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63563.5ابو رحمهعبد الرحمنكاملعمر35117370خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59259.2الحاجحسنمحمدعمر35117371خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52252.2ابوسالمعبد الحفيظمحمدعمرو35117374خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56456.4عبد العالعبدهللاكمالغسان35117376خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69869.8السماكعبد هللامحمدفراس35117378خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية60360.3غنيمزرقيعاطففكري35117379خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050ابويوسفعليانرياضقصي35117381خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية75175.1الخطيبكاملمحمدكامل35117382خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58258.2ابو شاويشصبريأحمدكرم35117383خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54754.7السيسيمحمودأيمنكرم35117385خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52252.2الحواجريعيدتيسيركرم35117386خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية89189.1الديراويمحمودعبد الحكيمكمال35117388خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50150.1ابو سويرحمحمدسعد الدينمازن35117390خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53453.4الحلومسلمعليمؤمن35117393خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66566.5ابو رحمهعارفمحمدمؤمن35117394خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية66966.9الطرينيمحمدابراھيممجدي35117397خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61561.5ابو سويرحسليمانفتحيمجدي35117398خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57857.8منصورأحمدابراھيممحمد35117399خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54554.5ابو لبدهجادهللاأحمدمحمد35117401خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50650.6الرحاليوسفأحمدمحمد35117402خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61561.5ابو سبيتانمحمداسماعيلمحمد35117405خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52952.9الصالحيمحمدأيمنمحمد35117407خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59459.4السدوديعبد العزيزبساممحمد35117409خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64564.5درويشمحمدتوفيقمحمد35117411خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية80580.5ابو ناجععبد العاطيجبريلمحمد35117412خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية69269.2القريناويموسىحاتممحمد35117416خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية50050الحماميحسينخالدمحمد35117421خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية81781.7الطھراويعبد القادرخليلمحمد35117424خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72472.4جودةشكريرمزيمحمد35117428خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية80880.8الطالعنايفسالممحمد35117430خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74974.9جودةعبد الجوادسعيدمحمد35117431خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71671.6عليانحسنسميرمحمد35117432خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57657.6العجلهسعيدسميرمحمد35117433خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلوم االنسانية54754.7ابو صقريحيىسميرمحمد35117434خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية63563.5ابو مسلممحمدسھيلمحمد35117435خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية73173.1الفليتعبدهللاصبريمحمد35117436خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58858.8ابو غفرهحسنعادلمحمد35117437خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54254.2عياشعبد الرازقعبد الرؤوفمحمد35117438خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57157.1سليميوسفعبد الرحمنمحمد35117439خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51551.5مزھرابراھيمعبد الكريممحمد35117441خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية77777.7الجديحسنيعبد المحسنمحمد35117442خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51751.7ابو يوسفمحمدعبد الوھابمحمد35117443خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51851.8ابو يوسفعليعدنانمحمد35117444خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56356.3شاھينأحمدعصمتمحمد35117446خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية61461.4ابو زربدرانعمادمحمد35117448خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية79179.1الصعيديمحمدعمرمحمد35117449خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية72072ابو خالدجبرغالبمحمد35117450خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية85685.6ابودحروجمحمدفايزمحمد35117451خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54554.5قاسمحمدانفايقمحمد35117452خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71271.2ابو حمدهصالحكمالمحمد35117454خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53253.2ابو غولهمحمدمصطفىمحمد35117460خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59259.2القريناويسعدمنصورمحمد35117461خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية71571.5عويضهعليمنيرمحمد35117462خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57857.8ابو مراحيلسليماننايفمحمد35117465خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية67167.1ابوسيفزھدينزارمحمد35117466خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52452.4الخطيبصبحيربحيمحمود35117471خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57257.2ابو عطايازايدزيدانمحمود35117472خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51751.7جودةمحمدعبد الرزاقمحمود35117477خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية52552.5شتاتأحمدعبد المجيدمحمود35117478خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية64264.2السرديعليعبدهللامحمود35117480خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55355.3شكرموسىعدنانمحمود35117481خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية59859.8عوضمحمدنايفمحمود35117491خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية56956.9خليفهمحمديوسفمحمود35117493خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية51951.9فراجفراجاسامهمصطفى35117494خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية84384.3الشيخجميلرشيدمصطفى35117495خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية57857.8عياشكاملعبد الناصرمصطفى35117496خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55455.4دويدارابراھيموائلمصعب35117501خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية86686.6ابوعطوانعبد الجليلمصطفىمعز35117505خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54254.2ابو سويرحاسماعيلفؤادمنتصر35117507خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية83583.5االشقرمحمدسھيلمھند35117514خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية74974.9االشقرمحمدمصباحمھند35117516خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلوم االنسانية50450.4القطراويعبد الرحيمكمالنبيل35117519خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية58958.9الھورحسينابراھيمنور الدين35117522خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية76176.1سالمةمحمدعبد العزيزياسر35117529خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية53253.2ابو بطيحانعليمفيدياسر35117530خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية79079ابو مطويعبدهللاعيديحيى35117531خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية55955.9العصارعبد الخالقباسميوسف35117535خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلوم االنسانية54254.2البلبيسيمحمدعبد الحليمأحمد35117610دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54454.4ابو حمدسالمهمحمدأحمد35117615دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61861.8ابو عابدعيدمحمدبسام35117627دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية72172.1غنامتيسيرأحمدتيسير35117631دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية59859.8ابو طاقيهجميلصبحيحسام35117636دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية74974.9سعيدعليسليمانسامح35117651دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61861.8ابو جيابخليلعبدهللاسفيان35117657دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية58558.5أبو ثريامحمديوسفسمير35117660دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57457.4الحاجمحمدعبد الوھابشادي35117663دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية69769.7ابو رويضةعبد الكريمسالمهضياء35117666دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57557.5ابو يوسفسليمانساميطارق35117669دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51851.8عبد الھاديمحمودمحمدعبد الھادي35117675دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52552.5يوسفمحمدفضلعوض35117686دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55055منيفيأحمدسليمعيد35117687دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61561.5الحاجعليعبدهللامؤمن35117697دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية76976.9البيروتياسعدباسممحمد35117701دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52452.4ابو قاسمشعبانعبد الكريمنادر35117733دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية67167.1رزقهموسىمحمدوائل35117742دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية65765.7الحميديعودةابراھيموحيد35117744دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية66966.9خطابسليماناسماعيليوسف35117747دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57857.8البازمحمدامينابراھيم35117752دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية58858.8الزبيديمحمدكمالأحمد35117767دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57457.4فراجفراجمحمدأحمد35117769دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية83283.2السراجمحمدموسىأحمد35117772دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53853.8ابو نارابراھيمحسينأيمن35117785دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية65065جودةيونسكمالايھاب35117787دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53253.2عيسىاسماعيلمحمدبكر35117790دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61261.2ابو خاطرخليلحسينخليل35117809دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية72472.4ابو زريقمحمدبشيرفؤاد35117866دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية72472.4ابو العطاعطاهللامحمدمجاھد35117872دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51051القريناويابراھيمسميرمحمد35117886دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية59359.3مباركعتيقعادلمحمد35117895دراسة خاصةالوسطى



العلوم االنسانية58358.3بركةابراھيمنعيممحمد35117903دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51651.6ابو رويضهعبد ربهاسماعيلمحمود35117908دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية68668.6ابو خوصهغانمحربمحمود35117910دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية62662.6الصعيديمصطفىمحمدمروان35117919دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50450.4عمادفضلمنيروسيم35117938دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية83983.9ابو مھاديزكيابراھيماالء35118201سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63863.8البحيصيمحمدأيمناالء35118202سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54554.5عمادخميسجمعهاالء35118203سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54354.3الجورانيأحمدجھاداالء35118204سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65265.2نصارخليلحساماالء35118206سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58058قويعهمحمدسليماناالء35118208سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73873.8صالحهحسنعاطفاالء35118209سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62262.2الطواشيمحمدناصراالء35118212سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90890.8ابو سليسلمسلميحيىاالء35118213سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61561.5الكحلوتمحمدأحمدامنه35118215سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77877.8ابو ديهعليامينامنه35118216سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88888.8المصرييوسفباسمامنه35118217سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59459.4ابو جيابمحمودخالدامنه35118218سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77177.1ابو منديلسالمهسرحيامنه35118219سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59259.2الدبجيفضلعادلامنه35118220سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74674.6أبو مصبحيحيىغالبامنه35118221سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63163.1ابو غرابهحسنامينايات35118222سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58558.5منصورحسنحسونهايات35118224سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83283.2عمادخميسجمعهايه35118225سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87187.1عقيالنمحمدحسنيايه35118227سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70270.2ابو ميريحسينسالمايه35118228سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58758.7االقرعحسينسميرايه35118230سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73473.4ابو صالحالعبدمحمدايه35118232سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81181.1مطرمحمودعدنانأحالم35118235سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77977.9ابو العجينعودةأحمداسراء35118236سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90590.5ابو مغيصيبمحمدأحمداسراء35118237سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70670.6عياشمحمدعدناناسراء35118241سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65465.4ابو موسىسالمهموسىاسراء35118243سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59859.8ابو غرابةمحمديوسفاسراء35118245سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79279.2البياريمحمديوسفاسراء35118246سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80680.6كرازعبد الفتاحابراھيماسالم35118247سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71671.6المصدرموسىأيمناسالم35118248سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89089رزقمصباحزياداسالم35118249سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية65265.2ابو شعيبخميسعبد العزيزاسالم35118253سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69669.6القديممسلمعزاتاسالم35118254سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50350.3ابوھدبةعامركاملاسالم35118255سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80980.9القديمابراھيممحموداسالم35118256سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78878.8ابو مغيصيبعابديحيىاسالم35118257سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92992.9عابدمحمد كاملجمالاسماء35118260سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76076الشريحيابراھيمحسناسماء35118261سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67167.1ابوطماعةأحمدحسناسماء35118262سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86186.1الجروعليخالداسماء35118263سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54454.4ابو عمرهسالمسلماناسماء35118264سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66266.2شومرجمعةطلعتاسماء35118265سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63663.6تمرازمحمدعبدهللاسماء35118266سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58858.8االطرشعبد العزيزعصاماسماء35118267سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61461.4مزيدسلمانمحمداسماء35118268سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81681.6تمرازحسنفخريافتخار35118271سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94794.7مزيدجمعهعبد الفتاحافنان35118273سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91891.8ابو خطابمحمدجمالاكرام35118274سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58858.8شاھينأحمدمحمدالھام35118275سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57457.4تايهسالمهمحمداماني35118277سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59459.4اسماعيلمحمدمعيناماني35118278سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87887.8قفهعبد المجيدبشيرامل35118279سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73573.5السميريمرزوقراجيامل35118280سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78578.5جودةعبد العزيزمحمدامنيه35118282سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82382.3صباحمحمدفريدانغام35118285سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71871.8ابو اسدعبد الرحمنابراھيمايمان35118287سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69869.8العزاميسليمانبسامايمان35118289سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74074ابو ركابسلمانحمادايمان35118290سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64364.3عفانةخضرزھيرايمان35118292سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60160.1منيفيمحمدسالمايمان35118293سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63863.8ابو سماحهمحمودسلمانايمان35118294سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93993.9ناجيسالمعبدهللايمان35118296سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83883.8ابو عرادهعرادهعمرايمان35118297سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74074تمرازحسنفخريايمان35118298سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53753.7بدوانسالمهمحمدايمان35118299سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75275.2تمرازمحمدمحمدايمان35118300سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89789.7اللوححسينمحمودايمان35118301سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55055عبيدمحمدشكريايناس35118303سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60660.6ابو مغيصيبأحمدموسىايناس35118304سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية70170.1ابو زايديونسھشامايناس35118305سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62862.8ابو منديلجمعهسليمانبثينه35118306سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90490.4العزايزهيوسفمحمدبراءه35118307سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69069الشيخ علياسماعيلجوادبسمه35118308سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61861.8أبو شعبانرضوانرسميبسمه35118309سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75975.9النباھينسليمانيونسبشرى35118310سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70270.2الحسناتعابدعادلبيان35118311سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62062ابو بريعطيهشحادهبيسان35118312سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56256.2ثابتعليحلميتحرير35118314سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60860.8عوادالعبدھانيتحرير35118316سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57957.9عياشمحمديوسفتغريد35118318سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52852.8جبرابراھيمجميلتھاني35118319سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63263.2ابو سعيدمحمودبسامجداء35118320سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80480.4نصارالعبدنعيمجمانه35118321سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88488.4ابوعيشةعبد العزيزكمالجميله35118322سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82682.6االقرعحسنجمالحنان35118325سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69069خضرةخميسحسنحنان35118326سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84584.5ميدانحسينخالدحنان35118328سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74774.7الزريعيسعيدابراھيمحنين35118329سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75275.2الحسناتسالمحسنحنين35118331سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91891.8داودكاملمروانحنين35118334سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69069الجورانيأحمديوسفحنين35118336سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90090العمصيمحمدطلعتخديجه35118337سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51551.5الشيخبحريرجبخلود35118338سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89889.8القريناويابراھيمعبد السالمخلود35118339سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62362.3ابو ستهسعيدأحمددعاء35118341سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55555.5دلوليونساشرفدعاء35118343سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83383.3حسينمحمدحازمدعاء35118344سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62762.7عاشورمحمودسعيددعاء35118346سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية95995.9ناجيعبد القادرسليماندعاء35118347سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81981.9كبريتمباركسليماندعاء35118348سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76476.4ابو معيلقعبد الكريمعبد اللطيفدعاء35118349سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72572.5االستاذحسنعماددعاء35118350سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65565.5البزمأحمدماھردعاء35118351سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92992.9القرعانابراھيمساھردينا35118354سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57757.7اسماعيلعزاتماھردينا35118355سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67267.2ابو االعورعودةياسردينا35118356سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87187.1صباحمحمدرأفترانيا35118357سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية84484.4عيدعبد المالكسميررانيا35118358سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61861.8صرصورعبد السالمكاملرانيا35118359سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية96796.7نوفلمحمدطاللرانيه35118361سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59959.9ابو ستهأحمدمحمدرباب35118363سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85185.1العرينيحسينزكيرحمه35118364سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93893.8كلوبمحمدابراھيمرشا35118365سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82782.7عوض هللامحمودتيسيررشا35118366سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56856.8صالحمحمدحسنرشا35118367سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86286.2اللوححسينجمالرضا35118370سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64164.1ابو زايدسالمسليمانرغده35118374سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64464.4ابو قاسمسعيدكمالرغده35118375سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54954.9فياضعبد هللايوسفرنا35118378سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53953.9بدوانجمعهعونيرندة35118380سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76076عفانةعودةجھادرھام35118381سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85185.1صرصورتايهعمادرھام35118382سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63063أبو زايديونسحسام الدينروال35118384سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94594.5سليسلسالمهخالدريم35118387سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57457.4الحسناتعبدهللاخالدريم35118388سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54654.6اللوحمحي الدينصالحريم35118389سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84784.7ابو شحادةأحمدمحمدريم35118390سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55355.3ابو مغيصيبحمادعليزينب35118393سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80380.3ابو العجينسالمحسنيساره35118394سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55955.9البحيصيمحمدزيدانساره35118395سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77077مطرحسنعليساره35118396سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83583.5ابو خطابمحمدجميلسحر35118399سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65365.3نصارحسنسعودسعاد35118400سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59259.2ابو ركابسلمانماجدسالم35118402سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52952.9عابدمحمد كاملكمالسماح35118405سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65465.4المصدرسويلميوسفسماح35118407سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56956.9ابو زايدعثمانبسامسمر35118408سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70470.4ابوعيشةمحمدسميرسمر35118411سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83783.7ابو بليمهسليمانعابدسميه35118414سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81781.7نجمعيدصبحيسناء35118415سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86986.9السنوارطهحاتمسندس35118416سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55755.7المغاريمحمدعصامسھا35118417سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77577.5ابو عزيزهسالمهفؤادسھام35118418سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93693.6اللوحمصلحناصرسوسن35118419سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92892.8نصارمصطفىحسينشروق35118422سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية90590.5قفهعبد الرحمنعبد الناصرشروق35118423سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57157.1اللوحصالحعبدشرين35118424سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59159.1ابو شعيبخميسعبد العزيزشفا35118425سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86486.4صرصورفرحانيحيىشيراز35118426سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية95095العزايزهمحمدسعدشيماء35118427سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67867.8ابو حمدهخضرعونيشيماء35118428سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67767.7الشباكيسليمانعيدشيماء35118429سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53953.9النجيليمحمدسلمانصباح35118431سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81181.1البحيصيطالبصالحصفاء35118433سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78178.1جودةمحمدعبد الكريمصفاء35118435سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93793.7ابو سنجرمحمدعبد الھاديصفاء35118436سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67667.6نططعبد المنعمعمادصمود35118438سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70570.5المسارعيسعيدفؤادضحى35118439سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57857.8ابو مغصيبمحمدعبد الكريمعايشة35118440سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83983.9الھباشاسماعيلعادلعبير35118443سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84484.4مزيدحسينمازنعبير35118444سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57357.3ابو اسدعبد الرحمنيحيىعبير35118445سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90090ابو صبرهعبد النبيعمرعال35118446سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51851.8ابو ستهمحمودفوازعال35118447سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91891.8أبو عمرهحسنموسىعال35118448سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53053العدينيدرويشكريمعنبر35118449سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80180.1الطواشيحسنرمضانغاده35118450سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83483.4عابدابراھيمحسنغدير35118451سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52252.2ابو بريكمسلمكمالفاطمه35118457سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60860.8زعزوعابراھيممحمدفاطمه35118458سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78678.6البناوصفيمحمدفاطمه35118459سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50950.9االقرعمحمدمعينفاطمه35118460سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67967.9ابوھنيةمحمدموسىفاطمه35118461سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78678.6ابو ھويشلاسبيتانتوفيقفداء35118462سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58458.4صرصورابراھيمسالمهفداء35118463سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55055ابو حسنينحسنزيادكفاح35118468سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51251.2القرعانسعدمحمودكفاح35118469سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81881.8الزعالنمحمدوائلكفاح35118470سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54054ابو عيسىعبد الرحيممحمودلبنى35118472سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59459.4اسماعيلرجبناھضليلى35118473سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65865.8ابو سمرهكاملسميرلينا35118474سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89689.6الزيرسليمأحمدلينه35118476سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59559.5الديراويمصطفىباسملينه35118477سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية86586.5الخطيبنظميسعديلينه35118478سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71471.4ياغييونسداودماجده35118479سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91091حسينمحمدحاتممجد35118480سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64364.3ابو خالدابراھيمحمدانمجد35118481سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية98098ظاھرعبد الرحمنرأفتمجد35118482سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83183.1صرصورحسنسليمانمدلين35118484سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80280.2المصدرصبريأحمدمرام35118485سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91291.2ابو بليمهسالماسماعيلمرام35118486سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83583.5االطرشعبد الكريمساميمرام35118487سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55255.2بركةعبد هللاحسنمرفت35118488سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91991.9رزقهموسىحسنيمروه35118489سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71571.5الخطيبنظميعبد الكريممروه35118490سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63263.2بريكسلمانمحمدمروه35118491سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82482.4زيدانفوازناھضمروه35118492سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65265.2الكردجدوعأحمدمريم35118493سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70570.5مسمحصالحأحمدمريم35118494سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87987.9ابو غليبهحسنعطامريم35118496سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71171.1ابو زايدسعيدمحمدمريم35118497سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79979.9شاھينمحمودمحمدمريم35118498سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60360.3مزيدخليلمحمدملك35118499سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63063موسىھدھودسعيدمنار35118500سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51951.9ابو مصطفىمحمدعبد الرؤوفمنال35118502سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52652.6بدوانعودةاسماعيلمنى35118505سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76576.5البحيصيمصلحجمالمھا35118507سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87487.4المصدرصبريحسنمھا35118508سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63063مطرمحمدزيادمھا35118509سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73673.6صرصورسعيديوسفمھا35118510سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80480.4الخطيبنظميمحمدمي35118511سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55855.8التعبانشحدهجھادميساء35118514سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64664.6بدريوسفمحمدميساء35118517سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65065اللوحنايفياسرميساء35118518سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66966.9البحيصيمحمدعادلناديه35118519سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52052ابو سمرهسالمهسامينجوى35118520سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56156.1ابو شنبأحمدسامينداء35118522سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80380.3السميريموسىعبد الرحيمنداء35118523سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68068العرقانمحمدمحمدنداء35118524سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85485.4عياشعلينبيلنداء35118525سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74574.5الحسناتمحمدوليدنداء35118526سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية67267.2الطواشيعمرخالدندى35118527سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72372.3برغوثعطامحمودندى35118528سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50850.8الطرھونيمحمودخالدنرمين35118530سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54654.6مصبحسليمانخالدنسمه35118533سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60460.4أبو شعبانرضوانرسمينسمه35118534سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75375.3صباحأحمدمحمودنعمه35118539سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84284.2كسابعبد هللاأحمدنور35118543سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78878.8الديراويمحمدأحمدنور35118544سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67467.4مونسفھميجمالنور35118546سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61561.5جودةمحمدزكينور35118547سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74674.6ابوعطيويمحمدسلماننور35118548سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85085الحدادابراھيمعز الديننور35118549سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81381.3انشاصييوسفخليلنور الھدى35118552سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59459.4مسمحصالحتوفيقھبه35118556سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84884.8الكردحسنزين الدينھبه35118557سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88488.4ابو شعيبمحمدعاطفھبه35118558سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63863.8ابوھدبةسليمانعبد الرحمنھبه35118559سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61061الفليتجميلعبد العزيزھبه35118560سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81881.8البحيصيجاد هللامحي الدينھبه35118563سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52052أبوأسدسالمهأحمدھدى35118564سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52652.6عطوانحسينسعيدھدى35118565سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74774.7عوادطاللعبد الدايمھدى35118566سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65565.5تمرازمحمودحسنھدير35118569سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92592.5مغاريمحمدتيسيرھديل35118571سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54954.9بشيرعبدهللاحسنيھديل35118572سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94494.4عابدابراھيمروحيھديل35118573سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59059ابو زيدانسالمساميھديل35118574سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67367.3ابوعيشةمحمودموسىھال35118575سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90390.3حسونةخليلايوبھناء35118576سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77977.9مھناعبد المحسنزيدانھناء35118577سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67967.9عابدمحمدمنيرھناء35118578سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66066التعبانمحمدزيادھنادي35118579سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53153.1ريان مھديحسنصالحھنادي35118580سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93593.5الكردعبد القادرأحمدھويدا35118583سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73873.8الديراويسعيدساميھيا35118584سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64564.5النواجحهمحاربمحمدھيا35118586سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83583.5المصدرسالمناھدھيا35118587سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82282.2ابو اضھيرمحمدمحمدھيام35118588سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية92992.9ابو سبيتانسليمانخليلورد35118589سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية95795.7ابو ديابأحمدابراھيمورود35118590سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88188.1البحيصيابراھيمأحمدورود35118591سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77277.2شقليهمحمدعمادورود35118592سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73973.9العدينيسعيدنبيلوعد35118594سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87687.6ابو محروقمحمدأحمدوفاء35118595سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68468.4القريناويعبد هللاحسنوفاء35118596سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61661.6الحواجريزيدانرزقوفاء35118597سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80380.3المصدرمرشدعيدوفاء35118599سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58758.7ابو االعورعودةساھريارا35118602سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82582.5ابو زايدعمروخالدياسمين35118603سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53353.3ابو العطايوسفعليياسمين35118604سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53953.9عبدانسليمعيدياسمين35118605سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58358.3المغاريعبد الرحمنفھدياسمين35118606سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52452.4سعيدحمدانمحمدياسمين35118607سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90190.1ابو سلطانابراھيمنظميياسمين35118608سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51951.9ابو عبيدكامليحيىياسمين35118609سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53253.2صالحهمحمدأيمنيسرى35118610سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83683.6ابو جاللهعبد الحميدصبحياسيه35118611شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86486.4منصورمحمودخضراالء35118612شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55255.2درويشمحمدعاطفاالء35118613شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70870.8ابو لبدهجادهللاعبد الرحمناالء35118614شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78878.8السعايدهسليمانفتحياالء35118615شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68568.5ابو مصطفىعبد الرحيممحمدامال35118616شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55755.7ابو جيابعادلمحمودامنه35118617شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83683.6مسلمعبد القادرمحمدايات35118618شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية96796.7ابو شاويشعبد الكريمعطاياايه35118619شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58858.8النحويأحمدمازنابتسام35118620شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76176.1عابدأحمدمحمدابتھال35118621شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59059ابو سعيدفرحانجميلأحالم35118622شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59059مسلماسماعيلأحمداسراء35118623شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64464.4التعبانمحمدسليماناسراء35118624شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية97797.7النعاميمحمدصالحاسراء35118625شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50850.8ابو كريمحسنعبد الرحيماسراء35118626شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية98598.5ابو كريممحمدعلياسراء35118627شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51451.4اللليمحمدمحمد صبرياسراء35118628شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66866.8حمدمحمدأحمداسالم35118630شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54854.8شقورهمحمودأحمداسالم35118631شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية53153.1خضرابراھيمخالداسالم35118632شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52252.2الغمريصبحيعماداسالم35118633شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79379.3كلوبعبد الفتاحيوسفاسالم35118635شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75575.5اسماعيلحسناياداسماء35118637شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77777.7حميدعمراياداسماء35118638شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56656.6أبو جاللعبيدسليماناسماء35118639شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61461.4زعيترأحمدنبيلاسماء35118642شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51151.1ابو شحادهعابدوليداسماء35118643شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58358.3اسماعيلمحمدنائلاكرام35118645شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54854.8جادومحمدابراھيمالزھراء35118646شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83783.7ابو رقعةمصطفىعزامالھام35118647شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82582.5صالححسينمحمدامل35118649شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93193.1بدحصبحيحامدامينه35118651شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58558.5ابو موسىجمعةاكرمانتصار35118652شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52552.5صيدمخليلابراھيمايمان35118654شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50050حمدابراھيمأحمدايمان35118655شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84984.9عيسىحسينأحمدايمان35118656شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90790.7عودهعلياسماعيلايمان35118657شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92792.7ابو معيلقشكريجمالايمان35118658شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80480.4القطشصالحجمالايمان35118659شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65865.8ابوعويمرجابرشعبانايمان35118661شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50050العمواسيحسنصالحايمان35118662شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74374.3النعاميعودةعبد الرحمنايمان35118663شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66266.2قطونديبيوسفايمان35118664شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82982.9داودمحمداسعدايناس35118665شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59259.2القريناويمحمدسليمانايناس35118666شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73173.1الحيلهعبد المجيدنايفايناس35118667شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88888.8المناعمهأحمدمحمدبتول35118668شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53453.4سمرهعبد الرحمنعمادبراء35118669شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79479.4الغصينعبد الرحمنعصامبيسان35118674شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69669.6ابو معيلقمحمدوائلبيسان35118675شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75175.1مصلحاسحاقجمالتسنيم35118676شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53153.1ابو مشايخعبدهللاحسنتسنيم35118677شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75575.5مصلحأحمدابراھيمتماضر35118678شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78178.1سمرهعبد الرحمنجھادتماضر35118679شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57357.3غزالحسنحمدانحنان35118681شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56256.2ابو مشايخأحمدرشديحنين35118683شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56456.4ابو سعيدفرحانيوسفحنين35118684شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية75375.3سعيدحسينمحمدختام35118686شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89489.4العلولعبد الرحيمجمالخلود35118687شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93693.6عيادمحمدجميلخلود35118688شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55355.3ابو سعيدمحمدنظامخلود35118689شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66366.3المغاريموسىنبيلداليه35118690شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59559.5احمدمحمدزھيردعاء35118691شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75475.4ابو الريشحسنمحمددعاء35118693شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70470.4موسىأحمدصالحدينا35118695شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65065ابو سنجرعودهحسنراضية35118696شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52652.6العثمانيمحمداسعدرانيه35118697شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85885.8البازعبدهللاعونيرشا35118698شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75075ابو موسىعبد الكريممحمدرشا35118699شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91791.7البلبيسيعبد القادرحسنرواء35118701شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67067مصلحصالحعدنانرواء35118702شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75975.9نوفلمحمدكاملروزان35118704شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69369.3ابو شحادةسليمانجمالريم35118705شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50050المغاريظاھرربحيريھام35118706شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57057الدباكهسعديجھادزينب35118708شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72972.9ابو صواوينسليمانأيمنساره35118710شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52952.9ابو شحادةسليمانيوسفساره35118711شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52552.5ابو عرمانهمحمدعليسالي35118712شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86486.4المغاريموسىمروانسالي35118713شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78778.7موسىأحمدنھادسحر35118714شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58658.6المصريعبدهللامحمدسرين35118715شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84984.9معتوقابراھيمخليلسعاد35118716شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77077مصلحسالمهمحمدسعده35118717شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80280.2مسلماسماعيلعبدهللاسالم35118718شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72572.5ابو صقرمحمديحيىسلوى35118719شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75675.6ابوعويمرعبد هللافؤادسماء35118720شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86086المناعمهأحمديوسفسماح35118721شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57757.7ابو مسامحعبد هللاأحمدسمر35118722شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84884.8سعيدابراھيمعبد العزيزسميه35118723شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64964.9اسماعيلمحمدسميرشروق35118724شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية95395.3عابدمحمدنعمانشروق35118725شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72972.9ابو كريممحمدساميشيرين35118727شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65165.1أبو رحمهابراھيمياسرشيرين35118728شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83183.1ابو عطيهحسينابراھيمشيماء35118729شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92092ابو منديلعايشعبد ربهشيماء35118730شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية50050البناعبد الكريممحمدشيماء35118731شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67267.2ابو الريشحسناسامهصابرين35118733شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية95895.8التلينيجميلعبد هللاصفاء35118735شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64764.7ابو عونحامدعونيصفاء35118736شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67867.8ابو سعيدسليممحمودصفاء35118737شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73173.1أبو مشايخمحمدأمينعزة35118739شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74874.8الحاطيابراھيمكمالعھود35118742شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63563.5الجريسيحسنخليلغاده35118744شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56756.7اللليمحمدفضلفاتن35118748شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71871.8ابو جيابيوسفخضرفاطمه35118749شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56856.8ابو منديلأحمدعادلفاطمه35118750شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55055احمدرمضانمحمدفاطمه35118751شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65765.7القريناوياسماعيلأسعدفداء35118752شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60460.4مصلحصالحشعبانكاميليا35118755شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81081الرفاعيمصطفىمحمدلباء35118756شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60860.8قدورهابراھيمخالدلمياء35118757شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61061ابو سعيدمحمدعبد الحكيملميس35118758شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية98398.3عقيالنمأمونبشرلينه35118759شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54454.4الغرباويسعيدعبد القادرلينه35118760شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68668.6عباستوفيقابراھيممريم35118764شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88588.5عبد الجوادحسنأحمدمريم35118765شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54154.1الطالععطوهعبد الرازقمريم35118768شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88188.1ابو عابدعودةمحمدمريم35118769شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53153.1عابدرسمينوافمھا35118772شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58058زكريمصطفىمحسنميسر35118773شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88488.4مغاريمحمدمطلقنادين35118775شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75675.6المصدرراشدأحمدناديه35118776شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70570.5اللليأحمدسھيلنجالء35118777شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74974.9الماشيسالمعبد القادرنداء35118780شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88388.3الرحالسالمحسننرجس35118781شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72672.6أبو عشيبهمحمدكاسترونعيمه35118784شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84184.1الدباكهسعديماجدنفيسه35118785شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73973.9ابو منديلجمعهكاملنھله35118787شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80580.5ابو عابدسالمسلماننوال35118788شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية97397.3ابو جلمبومحمودمحمدنوال35118789شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67867.8ابو معيلقعبد المجيدجھادنور35118790شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59059المصريسعيدخالدنور35118791شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80180.1صالححسينمحمدنور35118792شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية77177.1الرحالسالموليدنور35118793شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56556.5اسماعيلصالحعبد المنعمھاديه35118794شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80480.4ابو شميسحمدأحمدھدى35118796شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79979.9اسماعيلمصلحنائلھدى35118797شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80380.3ابو ركنعيدصالحھديل35118799شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92892.8طرخانمرزوقحسينھناء35118800شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60260.2مھديصدقيمحمدھناء35118801شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69169.1الدباكةسعديجمالھنادي35118802شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61161.1بن سعيدعودةماجدھند35118804شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90790.7ابو مشايخعبدهللاحسينھيجر35118806شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67467.4بدرهأحمدعليورده35118807شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77385.9الشنطيأحمدموسىورده35118808شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77777.7ابو ھوليحسنعبد السالموسام35118809شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92292.2ابو غزالمحموداشرفوفاء35118811شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78178.1قطامشمحمدفتحيوفاء35118812شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94294.2الجرجاويعبد القادرحامدوالء35118813شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88688.6العروقيابراھيماكرمياسمين35118814شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61261.2ابو نصارحسنيرشديياسمين35118815شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58658.6البطرانأحمدمحمد راسمياسمين35118816شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57757.7ابو شماسموسىابراھيماالء35118817شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77877.8ابو عمرةابراھيمأحمداالء35118818شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55755.7ابوضاھرسعيدسلماناالء35118821شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61961.9الطنطاويمحمدعبد الناصراالء35118822شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58058عابدمحمدماھراالء35118823شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57457.4حربابراھيممنيراالء35118824شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51651.6الزريعيعلينبيلاالء35118825شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78278.2الفليتذيابيوسفاالء35118826شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60060البازبراويعونيايه35118828شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58758.7ابو شماسعيدعبد القادرابتسام35118829شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58958.9بشيرفتحيعماد الدينأحالم35118830شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52452.4شاھينعبد الرحمنسعيداخالص35118831شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59459.4الفليتسالمعونياريج35118832شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72972.9الكحلوتابراھيمرفيقاسراء35118834شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60060ابو عمرةابريكأحمداسالم35118836شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87287.2ابو عمرةمحمداسماعيلاسالم35118837شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53753.7ابو مغيصيبعبدهللاساھراسالم35118838شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53553.5الزريعيعليسميراسالم35118840شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57757.7زقوتحسنمحموداسالم35118841شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية57957.9ابو خماشعبد المجيدحسيناسماء35118844شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67467.4خطابأحمدحمداناسماء35118845شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58658.6النجاررمضانطلعتاسماء35118848شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68468.4بشيرفايزعبد الرحمناسماء35118849شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69269.2ابو عمرهسليمانعبد القادراسماء35118850شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62062خطابمحمدعبدهللاسماء35118852شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57757.7ابو عمرةحميدانعودةاسماء35118854شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91991.9ابو عمرةحسانفايزاسماء35118855شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57557.5زقوتحسنمحمداسماء35118856شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61461.4ابو ركابسالمحمادالھام35118857شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72172.1بشيرسالمهانوراماني35118859شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76976.9ابو عمرهأحمدمنصوراماني35118860شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63363.3بشيرفايزعلياميره35118861شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61061ارشيرمضانخليلاميمه35118862شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82782.7الطواشيحسنعبدهللانجي35118864شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57657.6ابو خطابسالمهيوسفانشراح35118865شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65065ابو منديلابراھيمبركاتانصاف35118866شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66466.4السلقاويمحمدجميلانوار35118867شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54854.8بركةأحمدسعيدانوار35118868شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81181.1ابو شررمضانخالدايمان35118869شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87587.5بركةحسنسعيدايمان35118870شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83183.1بشيرمحمدسليمايمان35118871شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93193.1ابو ناصرحسنسليمانايمان35118872شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52852.8صباحمحمدعدنانايمان35118873شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61561.5الفليتمحمدمجديايمان35118874شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82282.2العصارصالحمحمدبيسان35118875شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61961.9ابو نصيرادھيشسعيدتساھيل35118876شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74874.8بركةأحمدموسىتساھيل35118877شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57857.8ابو شماسمحمودحسنتغريد35118878شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64664.6ابو خطابسالمهساميتقوى35118879شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92292.2ابو سليمغازيلؤيتكوين35118880شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58458.4ابو قاسمشعبانعبد الكريمتمارا35118881شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71271.2ابو السعودجميلھشامجيھان35118885شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50750.7ابو بركهعبد الكريمراشدحنان35118887شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58558.5ابو غرابابراھيمأحمدحنين35118888شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69669.6ابو عمرةناصرابراھيمختام35118890شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56156.1بشيرشعبانعدنانداليا35118896شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83683.6ابو نصيرعودةنصيردعاء35118897شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية61761.7السلقاويمحموديونسدعاء35118898شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74774.7ابوسليمعبد القادراسعدديما35118899شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57657.6خطابعبدهللارياضدينا35118900شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92292.2داودمحمدزيادرانيه35118902شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82782.7العكلوكعبد الكريمناجيرانيه35118903شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82082بشيرخليلنضالرئيسة35118904شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76376.3المصريعبد القادركمالرباب35118905شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73473.4خطابعليخالدرجاء35118906شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58758.7خطابحمدانسالمرنا35118912شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65765.7اللحامعمراسعدروان35118915شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69769.7الغندورأحمدابراھيمريھام35118916شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56756.7ابو مغيصيبحسنسلمانزھور35118917شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91191.1بشيرمحمدسليمانساره35118920شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81881.8العكلوكحسنابراھيمسالي35118921شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61361.3األستاذمحمدزيادسالي35118922شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73873.8ابو بشيرعبد الكريمرياضسجود35118923شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72772.7خطابمحمدأحمدسحر35118924شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73173.1بركةراشدابراھيمسالم35118927شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53253.2دواسعبد الحميدنبيلسالم35118928شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51951.9السواركهمحمدحميدسليمه35118929شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51051صالحهمحمدصبريسماح35118930شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54254.2ابو جريبانسليمانمحمدسماھر35118932شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60360.3المنسيأحمدعادلسمر35118934شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54754.7الشريحيسلمانحسنسناء35118938شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68068ابوظاھرسعيدأحمدسندس35118939شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54854.8ابو بشيرسالمهاسعدسھا35118940شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55155.1الكردعبد القادرمحمودسھا35118941شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79879.8ابو عمرةيوسفنصرسھيله35118946شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89989.9طافشمحمدسميرشروق35118947شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57957.9بشيرسليمانماھرشروق35118948شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58558.5ابوظاھرسعيدمصباحشروق35118949شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68468.4اللحامأحمدصالحصابرين35118950شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74574.5ابو عمرةيوسففايزصابرين35118951شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84884.8ابو بحيريسليمانعطوهصباح35118952شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71571.5فطايرعوضمحمدصباح35118953شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61361.3ابو مزيدابراھيمفتحيعائده35118958شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67067العماويزايدأيمنعبير35118960شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80480.4ابو جريرمحمدخالدعبير35118962شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية87787.7ابو عمرهاسماعيلسمورعبير35118963شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75475.4العطارعبد الرحيمصالحعبير35118964شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80480.4ابو ھوليعبد ربهعبد الحكيمعبير35118965شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73673.6خطابعبيدهللاعونيعبير35118966شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56256.2سلوتحلميناھضعبير35118967شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86786.7ابو عمرةسليمسالمعفاف35118968شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56356.3حمادالسيدابراھيمغدير35118971شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56556.5ابو حسنينسالمسليمغدير35118972شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72072ابو عمرهمحمودمحمدفاطمه35118975شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61661.6اللوحمحمودعطيهفداء35118978شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55555.5ابو خطاباسماعيلعيدفداء35118979شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88488.4فياضمحاربمحمدفداء35118980شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88388.3العكلوكحسنيحيىفدى35118981شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74974.9الشاعرمحموديوسففرح35118982شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو عمرةمطلقمحمدفلسطين35118983شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55055ابو قينصسلمانعادلكتائب35118985شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66166.1ابو عمرةسالمابراھيمكوثر35118987شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81281.2ابو جميزهيوسفنضالليندا35118988شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54354.3األعرججمعةديبماري35118989شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55155.1السلقاويعليصبريمرام35118990شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75675.6ابو عمرةعليعبد القادرمروه35118991شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56856.8ستيتانيونسأحمدمريم35118992شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67667.6اللحاماسماعيلسليممريم35118993شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80480.4زقوتحسنعمرمريم35118994شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84484.4الطواشيمحمدخليلمنار35118998شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70570.5ابو ھولييوسفباسممنال35118999شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81581.5برغوثعطارجاءمنى35119001شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53753.7ابو شيحهمنيعمحمدمنى35119002شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70270.2خطابحمدانحامدميسره35119004شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85285.2شاھينأحمداسامهميماس35119005شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63063ابو طواحينهعبد الرحيمغساننجاة35119006شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51251.2ابوعوادسليمانعثماننجود35119008شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77977.9السلقاويعبد العزيزأحمدندى35119010شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65165.1البازمنصورصابرنرمين35119011شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82582.5االقرعحسنجميلنعمه35119013شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63363.3ابو الروسعبد الكريمزكريانھال35119015شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55755.7مشعلابراھيمنعيمنھال35119016شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65465.4اللوحعطوهزكريانوال35119017شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية63663.6اللوحأحمدابراھيمنور35119018شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53653.6ارشيرمضانإسماعيلنور35119019شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54554.5اللحامخليلعدناننور35119020شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89289.2االستاذخليلعصامنور35119021شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51651.6العطارعبد الرحمنعودهنور35119022شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82982.9ديبيوسفعبدهللانور ھان35119023شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65165.1فطايرعليأحمدنورھان35119026شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60460.4ابو شماسحمادسعديھالة35119027شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64264.2االشعلاسماعيلصابرھالة35119028شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60860.8ابو عمرةسالمسليمانھبه35119030شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86186.1ابو منديلخضرطلعتھبه35119031شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79779.7صافيمحمودمحمدھدى35119032شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54854.8خطابمحمدرمضانھناء35119033شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50950.9اسماعيلشعبانسعيدھناء35119034شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59559.5العصارمحمدعبد الكريمھناء35119036شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51451.4ابو مزيدابراھيمعزميھنادي35119038شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63563.5ابو شماسسليمانأحمدھند35119039شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51651.6بشيرشعبانھاشمھند35119041شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63363.3بشيرعبد الرحمننوافھيا35119042شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77277.2بشيراسماعيليوسفھيام35119043شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56656.6خطابعودهخالدھيفاء35119044شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56956.9ابو شررمضاننضالوفاء35119046شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56356.3ابو مخدهعبدهللامحمدوالء35119047شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64664.6اللوحمحمودمصطفىوالء35119048شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72972.9مشاوخمحمدزايدياسمين35119050شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64264.2صرصورحسنجاسرامنه35119053صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53553.5الوديديسالمهنمرامنه35119054صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54354.3ابو ربيعمصطفىمحمداحالم35119055صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59459.4االزبطعيسىحسناسراء35119056صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66966.9عزاميوسفعصاماسالم35119057صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53853.8أبو ھويشلمباركابراھيمالھام35119061صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69069ابو مساعدعقيلابراھيمامل35119062صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77577.5نبھانعبد الحينعيمايمان35119064صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79779.7جودةسعيدعبد السالمتغريد35119065صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54654.6ابو نحلمحمدحامدجيھان35119067صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53253.2ابو مغصيبسلمانمروانحنان35119068صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87087السعافينسليمأيمنحنين35119069صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91091الخرطيأحمدحسنحنين35119070صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى



العلوم االنسانية72472.4اشريمعليخالدحنين35119071صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50850.8عوضرمضانبھجتخديجه35119073صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69669.6بعلوشهخليلابراھيمدعاء35119074صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83983.9الخالديفضلحاتمدعاء35119075صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91191.1ابو ليلهعيدصقردعاء35119076صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85485.4الجملمحمد عليماھردعاء35119077صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52952.9اقطيفانعطاجمالدينا35119078صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79879.8ابو عطاياعليھشامدينا35119079صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52652.6الصوصعبد الرحمنمحمدريم35119082صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79179.1الزھارنهأحمدابراھيمريھام35119083صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52752.7الماللحهسالمحسانزايده35119084صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54754.7الرشعليمرزقزھره35119085صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55755.7ابو عطاياعليھشامسالي35119086صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65365.3حسنأحمدنزارسلسبيل35119087صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55555.5ابو عدوانسلميفايزسماھر35119088صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75675.6العايديعبد الكريمعبد ربهشرين35119092صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67467.4الوحيدييوسفسالمهضحى35119093صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59759.7عويداتشتيويناصرعبير35119095صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50250.2مشتھىجبرعبد المعطيمزين35119098صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78678.6ابو عويضناصرمنصورمي35119099صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51151.1الحلوعطامصطفىنور35119102صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83583.5الھورمحمدمحمدھناء35119103صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88688.6مقدادسليمانعالء الدينوجود35119104صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85385.3الجملمحمد عليماھروالء35119105صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66866.8الزوارعهموسىحسناالء35119106قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74974.9الدوايمحمدجمعهاسالم35119107قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51351.3مصلحعبدهللاعادلامل35119108قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87387.3ابو عيسىكريمعبد الحميدتحرير35119109قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75075ابو عطيويمحمدخالدحنين35119110قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72572.5السواركهمباركصقرحنين35119111قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76476.4السويركيمباركعيددالل35119112قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53653.6ابو عيسىعبد الكريممصباحشيرين35119114قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79779.7ابو عيسىأحمدمسعدعبير35119115قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69569.5ابوعيادةمحمودعدنانعال35119116قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57557.5ابو عيسىمحمداسماعيلغاده35119117قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية96796.7الترابينسلمانعيدفاطمه35119118قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89789.7ابو عيسىشاكرلطفيفاطمه35119119قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67767.7البحابصهعوض هللامحمدكامله35119120قيساريا الثانوية للبناتالوسطى



العلوم االنسانية53753.7ابو عيسىأحمدعليكفاح35119121قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52652.6ابوظاھرسالمصبريمھا35119123قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65965.9ابو عيسىفرحانزھيرنداء35119124قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88988.9الشاويشصبحيحسامنھله35119125قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50550.5ابو عايشعبد العزيزكمالنور35119126قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56156.1ابو ضاھرمحمدصقرھالة35119127قيساريا الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57057االشقرعبد الھاديأحمداالء35119128ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73873.8عماد الدينمحمداياداالء35119130ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75775.7فنونهمحمدأيمناالء35119131ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70970.9ابوسيفمحمدباجساالء35119132ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76276.2عليانمحمدحساماالء35119133ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58358.3التلبانيمحمدراجحاالء35119135ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92792.7الصوريابراھيمرياضاالء35119136ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53153.1ابو سماحهسليمانطلباالء35119138ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70170.1ابو ملوحسلمانعبد العزيزاالء35119139ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61061عيدمحمدمحموداالء35119142ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63663.6ابو رحمهسعيدموسىاالء35119144ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66466.4ابو ناجععبد الخالقنبيلاالء35119146ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72172.1ابوعطيويتركييحيىاالء35119147ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50250.2الشناويخالدخليلامال35119148ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71171.1ابو حسب هللاسعيديوسفامال35119151ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93593.5جادهللاعبدالفتاحعبد هللامنه35119153ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88688.6ابو سويرحفوزيبسامايه35119157ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91591.5اسماعيلاسماعيلحسنايه35119159ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66466.4كريممحمودخضرايه35119161ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86486.4نواسصالحصبحيايه35119163ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61261.2البردويلجميلناصرايه35119165ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74874.8عبد القادرربحيوليدايه35119166ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63263.2الطويلابراھيميحيىايه35119167ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90190.1الھورعبدهللاسميرابتسام35119168ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72072ابوسويرحاحمدمحمدابتسام35119169ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90690.6كرازعبد الرحمنباسمابتھال35119170ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92792.7الشيخعامرمحمدأحالم35119174ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60760.7االشقرمحمودمحمدأحالم35119175ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76476.4أبو جريعبد ربهيونساخالص35119176ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62362.3ابو بريكعكاشةخميساركان35119177ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87887.8جادهللاأحمديحيىاروى35119178ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75975.9الثوابتهديابعايداريج35119180ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية77477.4النقلهعليمحمودازھار35119181ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68768.7ابوجربوعأحمداسماعيلاسراء35119182ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71171.1المبحوحمحمداشرفاسراء35119183ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية96496.4الحلوعليخالداسراء35119184ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90590.5بدرخليلديباسراء35119185ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71371.3خليفهمحمدرمضاناسراء35119187ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54654.6الحواجريمصباحسالماسراء35119188ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62262.2غبونحسنصبرياسراء35119189ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87087ابو زكريسلمانعبد الكريماسراء35119190ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88988.9االسمرأحمدكاملاسراء35119191ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76676.6الزيانمحي الدينمحموداسراء35119193ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88888.8ابو شميسعبد الفتاحابراھيماسالم35119195ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69169.1مسلمأحمدتيسيراسالم35119196ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79179.1عيسىحسنسھيلاسالم35119200ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63763.7رجبعايشعزاماسالم35119201ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91591.5اللخاويعوضفتحياسالم35119203ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79779.7اشنينوصبحيكمالاسالم35119205ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54754.7الحواجريجدوعماجداسالم35119206ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62762.7ابو غوريمحمديوسفاسالم35119208ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78478.4خليفهمحمديوسفاسالم35119209ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84784.7النباھينفرحانابراھيماسماء35119210ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83583.5عاشورمطلقاسامهاسماء35119212ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53453.4جودةأحمداكرماسماء35119213ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84784.7الشريفمحمداكرماسماء35119214ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72472.4ابو عمرةعبد العزيزتوفيقاسماء35119215ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94294.2االفرنجيعبد الرحمنجمعهاسماء35119216ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70470.4الواويحسينرزقاسماء35119217ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74674.6الھورمصطفىزكريااسماء35119218ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70370.3يونسمحمدسامياسماء35119219ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60360.3الفقيمحمدصالحاسماء35119220ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50650.6المغاريرجبطاللأسماء35119221ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56156.1العصارديبعبد القادراسماء35119222ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53153.1نصارشحادةفايزاسماء35119223ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64264.2اسماعيلحسنماھراسماء35119225ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66466.4ابو ھنديمحمودمحمداسماء35119226ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54754.7جودةعبد الحميدمنيراسماء35119227ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51451.4ابو خطابسليماننبيلاسماء35119229ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71271.2الطالعحسينوليدأسماء35119230ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية70870.8ابو عدوانسالميوسفاسماء35119231ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53553.5الحواجريحسينعيداسمھان35119232ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92692.6مطرمصطفىعدنانأسمى35119233ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57457.4ابو سويرحغالبأحمداسيل35119234ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72772.7طبازهعبدعرفاتاسيل35119235ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87187.1الشريفمحمدمصطفىافنان35119237ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90290.2كرازعبد السميعياسرافنان35119238ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62562.5سالمةعليمصباحاكرام35119241ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69569.5نصرحسينعزميالفت35119242ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91491.4الصوريعبدهللاأحمدالھام35119243ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79779.7عيسىحسينمحمودالھام35119244ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52952.9الزيانسعيدنوحالھام35119245ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52052عزامعليخالداماني35119247ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57457.4الخطيبعبد الرحمنسميراماني35119248ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61961.9درويشأحمدمحمداماني35119249ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50050سعفاناسماعيلمحمداماني35119250ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83383.3ثابتعليمحمداماني35119251ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89189.1حسينأحمديوسفاماني35119252ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60860.8الحسناتسلمانباسمامجاد35119253ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71471.4الرشھليلحمادامل35119255ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60560.5صقرلطفيجمالامل35119256ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57957.9الصعيديمحمدفرجامل35119257ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92492.4العثمانيعطيهفضلامل35119258ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65565.5ابو جبريلمحمدكاملامل35119259ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71471.4الشيخمحاربأحمداميره35119263ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86586.5الطويلعليأكرمأمينه35119264ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51851.8الحاجسليماناشرفانسام35119265ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76276.2عثمانعبدهللامحمودانغام35119266ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91791.7ابو االعورعبد العاطيأحمدايمان35119268ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60760.7ابو سويرحعبدهللاجمالايمان35119269ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53353.3ابو عطيويجبرخالدايمان35119270ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89489.4ابوجربوعاسماعيلعبد الكريمايمان35119272ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84684.6الخطيبحسنعليايمان35119274ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58858.8النابلسيهياسرعمارايمان35119275ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70870.8النمروطيمحمدعمرايمان35119276ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54154.1ابو زرمحمدكمالايمان35119277ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91391.3درويشعليانمحمدايمان35119278ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68168.1الشافعيمحمدسعيدايناس35119280ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية79679.6طومانعبد القادرمحمدايناس35119281ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83183.1عوضمحمديحيىبراءه35119286ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69169.1نوفلأحمدخالدبيان35119288ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54254.2عيدمحمدفوزيبيان35119289ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60660.6الحلوأحمدابراھيمبيسان35119290ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74574.5ابو شاويشابراھيمرضابيسان35119291ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63763.7المغاريرجبمحمدتساھيل35119293ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81581.5مشمشزيدانخليلتسنيم35119294ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84284.2خطابحمدانأحمدتغريد35119298ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63463.4الشريفمحمداكرمتغريد35119299ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64064ابو خبيزهھليلأحمدتقوى35119301ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70470.4التلبانيسليمانعبد المجيدتوبه35119303ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89889.8كرازعبد السميعياسرجنان35119305ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94594.5ابو طواحينهمحمدساميحسنه35119306ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60660.6حميدهكاملجابرحليمه35119307ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58058ابو سويرحأحمدجمالحنان35119309ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85985.9ابو شملهعبد الفتاحكمالحنان35119310ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74174.1الحمارنهسليمانموسىحنان35119311ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68368.3الدرباشيمحمدبسامحنين35119313ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58558.5ابو دحروجمحمدجھادحنين35119314ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93893.8الناديعليحسينحنين35119315ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54754.7قفةعبد الكريمخليلحنين35119317ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79579.5ابو شوارباسماعيلعبد الرحمنحنين35119318ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58058المغاريرجبمحمودحنين35119319ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87387.3ابو الروسزھديھشامحنين35119321ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89789.7الصوصأحمديوسفحنين35119322ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54554.5ابو مراحيلعليمحمدختام35119323ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59759.7عمرانشحادةمحمودختام35119324ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72672.6الخطيبحسينصالح الدينخولة35119325ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52452.4جادهللاأحمدطالبخولة35119326ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77477.4ابو عوضسالمكمالخولة35119327ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52452.4العبيدسلمانمحمدخولة35119328ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83283.2العايديعبد الرحمنعطاهللاداليه35119329ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53253.2العثمانيعليابراھيمدعاء35119330ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52952.9صافيرزقأحمددعاء35119331ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51151.1رجبعايشجھاددعاء35119332ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92592.5درويشسليمانحافظدعاء35119333ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74374.3القصاصعدنانحجازيدعاء35119334ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية62362.3حمادسليمانحسندعاء35119335ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60560.5مشمشمحمدصالحدعاء35119337ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53653.6الشريفيوسفعاطفدعاء35119338ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90190.1ابو ھويشلعطيهمحمددعاء35119341ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82182.1نويجعابراھيميوسفدعاء35119344ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88788.7البشعليمحمودديانه35119346ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85485.4حمدانمدحتطلعتدينا35119348ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50950.9ابو سليمانحسناسماعيلردينه35119351ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57957.9ابو خليلسليمانتائبرشا35119352ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58458.4البابليسليمانجميلرشا35119353ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76176.1النمنممحمدعرفاترغده35119355ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52652.6القطاويعلياننظامرغده35119356ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76276.2االشقرموسىأحمدرندا35119358ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83083ابو رحمهعبد هللازيادرھام35119359ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63463.4الخطيبعبد الرحمنخليلريم35119362ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56156.1الخالدياسماعيلساميريم35119363ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70970.9شلطعبدهللاكاملريم35119365ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94294.2عرندسمحمدنظيرريما35119368ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65765.7جادهللاعبد الحميدكمالريھام35119371ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58258.2السرديعليعبدهللازينب35119374ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52252.2ماضيداودسليمانساره35119376ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية99099ابو ليلهاسماعيلفتحيسالي35119377ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51851.8الفقيمحمدخليلسجود35119380ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية96296.2القادرياسماعيلجبرسجى35119381ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93993.9محمدفوزيرياضسجى35119382ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80380.3ابو شنبحسنسعيدسحر35119384ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85885.8البردينيعليعليانسحر35119385ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73873.8ابو صبحهحربيوسفسحر35119386ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54154.1حسب هللاجمعةعبد الرحمنسريه35119387ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53553.5ابو بطيحانسليمحاتمسالم35119388ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92992.9حمادعبد الفتاحخالدسلسبيل35119390ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72872.8ابو جربوعاسماعيلعبدهللاسلسبيل35119391ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75675.6القريناويسليممحمدسلسبيل35119392ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67467.4ثابتموسىاسماعيلسماح35119393ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92092ابو بطيحانسلمانعبدهللاسماح35119394ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57457.4الشافعيسالمهمحمدسماح35119396ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93093درويشسليمانجمالسمر35119398ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68768.7مخيمرشحدهيوسفسمر35119400ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية56156.1النقيبرجبمحمدسميحه35119401ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85685.6الديراويعليحسنسميه35119402ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53953.9ابو سماحهسلمانمحمدسميه35119403ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82182.1العفشمحمدزھيرسناء35119404ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65165.1الغمريعبد المجيداسماعيلسھا35119405ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70670.6المصريمصطفىيحيىسھا35119406ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84884.8درويشرزقأحمدسھام35119407ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71671.6شلطيوسفناھضسھام35119409ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية95195.1ابو عونمحمودفتحيشاديه35119412ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53653.6أبو سويرحسياحنورشذى35119413ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84684.6الطالعمحمدجھادشروق35119414ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62562.5عريبانمحمدحسنشروق35119415ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52952.9الخطيبحسينيحيىشروق35119417ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69869.8ابو حمدهمحمودحسنشيماء35119419ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83183.1الربايعهسلمانحمادشيماء35119420ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78278.2الخطيبحسينخالد بن الوليدشيماء35119422ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58258.2النادياسماعيلخميسشيماء35119423ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90590.5الھمصحمادساميشيماء35119425ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72972.9درويشسليمانساميشيماء35119426ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65765.7الحاجالعبدعبد الحكيمشيماء35119427ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54254.2ھارونمحمدعودةشيماء35119429ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80380.3حمدعبد الرحمنمحمدشيماء35119431ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60060ابو جريحسانمسعدشيماء35119432ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية97197.1نبھانسعيدجمالصابرين35119433ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84284.2ابو مراحيلحمادفايقصفا35119436ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76776.7ابو خبيزهأحمدوليدصفا35119437ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68568.5ابو عوضسالمتوفيقصفاء35119438ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72372.3الھورمحمدجھادصفاء35119439ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66566.5صيدممحمدھشامصفاء35119442ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51051ابو شاويشحسنمحمودصفيه35119443ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78178.1الحاجمحمدماھرصمود35119444ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55555.5فرحاتعليرائدضحا35119445ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60960.9جاد هللاأحمدمحمدضحا35119446ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57957.9البرسعوضخليلضحى35119447ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88188.1عيدشعبانبھجتعائشة35119449ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51951.9عبيدسلمانعدنانعاليا35119451ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69369.3العبوينيشحادةأحمدعبير35119455ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67567.5بطيحانأحمدبسامعبير35119456ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية65765.7الشافعيعبدهللارأفتعبير35119457ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64464.4حمدانمدحترأفتعبير35119458ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64664.6ابو خالدخالدسھيلعبير35119459ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81481.4الحافيعبد الرحمننبيلعبير35119460ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87887.8فراجفراجحمودهعال35119463ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80380.3جودةعزاتعبد العزيزعال35119464ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81681.6العايديراضيكمالعال35119465ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56056الحلومسلمرشادعلياء35119466ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58158.1ابو خالدجابريحيىغاده35119467ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75775.7ابو زريقحسنسميرغدير35119470ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51451.4نصرأحمدحسنفاطمه35119472ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72272.2المحروقعبد العزيزطارقفاطمه35119473ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69569.5السيدعبد المجيدعبد الكريمفاطمه35119474ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58958.9العسودمحمدمحمودفاطمه35119475ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69069عوض هللاعبدالھاديمنيرفاطمه35119476ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82682.6الغفريعبد الكريمجمالفاطمه الزھراء35119477ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80380.3الھورمحمدصالحفايزه35119478ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89489.4درويشسليمانحسنفداء35119481ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55155.1الصعيديحسنمحمدفداء35119484ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54354.3ياسينعبد المجيدمحمودفداء35119486ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89289.2حلحولمحمديحيىفداء35119487ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58458.4بكيررمضانابراھيمفلسطين35119491ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51151.1المجدالويصالحبسامفلسطين35119492ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92392.3ابو سماحهسماحهتوفيقكفاح35119497ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85285.2حمدانحسنيوسفلبنى35119498ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75575.5ابو سويرحكاملكماللونا35119499ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63463.4منصورمصباحبساملينا35119500ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55955.9ابو حمدجبريلحامدمجد35119502ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58358.3النملهعباسحسينمجد35119503ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68668.6السلولانيسعمادمجد35119505ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61461.4شورمنحسينبدرمديحه35119506ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52852.8السحارعبد الھاديوائلمرام35119508ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86986.9حتحتمحمودتوفيقمريم35119509ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61461.4ابو مخيمرأحمدحاتممريم35119510ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82382.3الديراويابراھيمخليلمريم35119512ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78378.3النباھينمحمودخليلمريم35119513ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76276.2حسونةخليلسميرمريم35119514ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65465.4مباركعطافيمرضيمريم35119517ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية86486.4حمدعونيھشاممريم35119518ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92792.7البابليمحمدمنيرملك35119520ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91991.9ابوعويمرعبد هللاأحمدمنار35119521ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75475.4شلبيعبد الفتاحجمالمنار35119522ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58458.4صيدمعليزيادمنار35119523ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88988.9االشقرمحمودعدنانمنال35119524ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59959.9ابو عوضسالمهفتحيمنال35119525ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92492.4الشافعيمحمداسماعيلمنة هللا35119527ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63863.8العقربمحمدادريسمنى35119528ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67867.8عواجهسعداتحاتممنى35119530ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86386.3قفهحسنشفيقمنى35119531ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58258.2ابو عجوهعبد الرؤوفعباسمنى35119532ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79479.4الصالحيفياضحمديمھا35119533ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54754.7دويدارجبرعبدهللامھا35119534ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60660.6العرميحسنحازمميساء35119536ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75975.9ابو شاويشأحمدزيادميساء35119537ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58558.5ابو جبارهمحمدطاللميساء35119538ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87887.8االشقرموسىكمالميساء35119539ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58158.1شلطيونسماھرميساء35119540ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58158.1الصفطاويمحمدصقرميسون35119541ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67567.5خليفهعيدأحمدناديه35119542ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75475.4الھسيأحمدمحمدناھد35119544ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74774.7الھورأحمدجمالنداء35119548ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60560.5الھورحسينعبد هللانداء35119549ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78278.2منصورفؤادأحمدندى35119552ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية97997.9بدرانأحمدعبد الھاديندى35119553ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59659.6عياشمحمودمنيرندى35119554ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60660.6عويضهحسنزھيرنسمه35119556ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84984.9الغلبانموسىمحمدنسمه35119558ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54354.3ابو سويرحمحمدنبيلنشوه35119560ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77477.4الحواجريجدوعخضرنعمه35119561ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72472.4ابو مخيمرمحمدشحدهنعمه35119562ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75275.2عيدمحمدأحمدنھى35119564ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72472.4حمدانعوضسامينھى35119565ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77677.6الصوريعطيهخالدنھيل35119566ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67867.8النباھينحسينأحمدنور35119567ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65865.8ابو خطابمحمدأحمدنور35119568ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52052ابوجربوعاسماعيلجمالنور35119569ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية51151.1الھورمصطفىجميلنور35119570ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60060الربايعهمحمدحربنور35119571ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53553.5ابو عطايازايدحمداننور35119572ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81481.4الصعيديمحمدخليلنور35119573ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62362.3شكوكانيامينصبحينور35119574ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89489.4حميدهجميلعمرنور35119575ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55255.2صبيححسنيماھرنور35119576ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية95295.2الھرباويمحموديحيىنور35119578ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66266.2اسماعيليوسفمحسننور اال يمان35119579ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77677.6مباركعتيقعادلنوره35119581ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77377.3الھسيأحمدادريسھالة35119584ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52352.3ابو حجرحسنجھادھالة35119585ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55155.1الخطيبطلبطارقھالة35119586ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80580.5سعيفانيونسخليلھبه35119589ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90590.5ابو يوسفعليانزيادھبه35119590ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62362.3العرمييوسفعز الدينھبه35119591ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79479.4ابو شملهعبد الفتاحكاملھبه35119592ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69369.3فراجسالممعوضھبه35119594ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86986.9ابو امونهمحمدھانيھبه35119597ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63063ابو سويرحعوادخالدھداية35119599ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93593.5ياسينمحمودرمضانھداية35119600ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51951.9عيدحسينعيسىھدى35119603ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74374.3الحزينأحمدعاطفھدير35119604ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86386.3النجارمحموداسامهھديل35119605ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67667.6حمدعبد الرحمنجميلھديل35119606ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89789.7خليلاسماعيلزيادھديل35119607ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56256.2جودةيونسُصبحيھديل35119608ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74974.9ابويوسفعليانمعينھديل35119610ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53053ابو ھدهأحمدمنيرھديل35119611ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69569.5مھناحريصنائلھديل35119612ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62962.9الحومخليلابراھيمھلين35119613ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89489.4الحمارنهمحمدرمزيھميس35119614ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74074الطالعحسينخالدھناء35119615ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54254.2فرحاتعبد هللاعبد القادرھناء35119616ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64564.5حمدانأحمدطاللھنادي35119617ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81081ابو سماحهسليمعبدهللاھنادي35119618ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51751.7عيدنصرهللاعيادهھنادي35119619ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67067ابو عونأحمدساميھنيه35119620ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية76376.3جودةيونسكمالھيا35119621ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72072قفةحسنماھرھيفاء35119622ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83883.8الصوصحسينإبراھيموسام35119624ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80080ابو سيفعبد السميعبساموسام35119625ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61361.3ابو ھنديمحمودجمالوسام35119626ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83383.3جودةعزاتساميوسام35119627ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69669.6ابو شميسعثمانغسانوسام35119628ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80780.7شلطابراھيممحمدوصال35119629ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55255.2ابو عطيويديابجمعهوفاء35119631ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72172.1الصيداويمحمودحامد شحدهوفاء35119632ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64164.1شاھينأحمدرفعتوفاء35119633ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88688.6صيدميوسفزيادوفاء35119634ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81381.3ابو خطابعبدهللامحمدوفاء35119638ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92292.2الخطيبمحمدمحمودوفاء35119639ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54454.4الطرينيمحمدايادوالء35119640ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94894.8ابو سويرحعزاتجھادوالء35119641ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55555.5صيدمخالدجوادوالء35119642ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53153.1السراجفايزخالدوالء35119643ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64464.4الطھراويحسنرأفتوالء35119644ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50550.5العصارمحمدشحدهوالء35119647ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55655.6الشطليخليلعبد الرحمنوالء35119648ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70170.1منصورفؤادمحمودوالء35119650ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71871.8ابو عطاياعطيهنعيموالء35119651ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62362.3مھناحريصوائلوالء35119652ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85485.4عبد العالمحمدخضرياسمين35119655ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92192.1جاد هللانصرفتحيياسمين35119656ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية97197.1القطراويعليمروانياسمين35119657ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93393.3الھورابراھيممحمديسرا35119658ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59659.6الطويلابراھيمجمالاالء35119659العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67967.9الراعيعمرعبد الناصراالء35119660العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54854.8عابدمحمدعبدهللاالء35119661العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84484.4الطويلعليماجداالء35119662العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56856.8ابوغوشعبد القادرمحموداالء35119663العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51851.8صمصومنعيممسلماالء35119664العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84084ابو زكريحمادابراھيمايات35119665العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53353.3اسليممحمدعبد ربهايه35119667العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58158.1ابو شاويشأحمدتوفيقابتسام35119668العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89789.7زھدأحمدحسناريج35119669العروبة الثانوية للبناتالوسطى



العلوم االنسانية57657.6كباجةمحمودابراھيماسراء35119670العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73373.3ابوالريشحرباسامهاسراء35119671العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80880.8ابو مذكورسالمجمالاسراء35119672العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87787.7ابو كميلاسعدحسيناسراء35119673العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81581.5ابو حزينطالبعبد القادراسراء35119675العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62262.2بخيتمحمدعلياناسراء35119676العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78478.4الحيويعطيهموسىاسراء35119678العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية96296.2شحادةابراھيموليداسراء35119679العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88588.5ابوعياشمحمدحسناسالم35119681العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56556.5شحتوتمحمودسامياسالم35119683العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87387.3اللوحابراھيميحيىاسالم35119686العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58158.1صالح عايشمحمدحلمياسماء35119687العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58358.3خطابمحمدخليلاسماء35119688العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62862.8البلبيسيسالمهرمضاناسماء35119689العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86686.6حمادخالدعكرمهاسماء35119690العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74574.5الھباشخالدعمراسماء35119691العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79679.6ابويوسفعليفريداسماء35119692العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70870.8حمدانعبد الفتاحمحمداسماء35119693العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70370.3حسنهعبد الفتاحناصراسماء35119695العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65765.7ابو حماماسماعيلماجدافنان35119696العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79479.4ابوسلميهجمعهنبيلافنان35119697العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51251.2ابو عوضسلمانزياداماني35119698العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55755.7العصارحسنجاسرامل35119700العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90290.2الصاديفضلصالحامل35119701العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82682.6ابو صواوينحمدحامداميه35119702العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60760.7الدحدوحعبد المالكوليدانتصار35119703العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55555.5الضحيكسعيدامينايمان35119707العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62962.9شاھينمحمودحمادايمان35119708العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82482.4النويريعبدهللاخالدايمان35119710العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73873.8صياماسماعيلخليلايمان35119711العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52052الغولعبد القادرفايزايمان35119714العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59559.5الشعراويمحمودفتحيايمان35119715العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65965.9المجدالويمحمودفتحيايمان35119716العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84284.2عوفعبد الرحمنمنيرايمان35119718العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87487.4مطرعيسىفتحيايناس35119719العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94894.8عوضمحمدعبد الناصربراءه35119720العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79779.7ابوسلطانحسينسيدتحرير35119722العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59259.2مباركعبدهللامباركتحرير35119723العروبة الثانوية للبناتالوسطى



العلوم االنسانية95895.8ابونبھانمحمدخالدثناء35119724العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53953.9ابو صفيهمصطفىطهحنان35119725العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91891.8ابو حجاجيوسفعبد الحليمحنان35119726العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65065مطرابراھيموليدحنان35119727العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63563.5الشطليمصطفىابراھيمحنين35119728العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71871.8محسنرجبجھادحنين35119730العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65465.4قرمانعبد ربهعبد الكريمحنين35119731العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54154.1فرج هللاحسينمعينحنين35119733العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61061الھباشخالدعبد الحكيمختام35119735العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87887.8ابو شيحهأحمدخالدخلود35119736العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55355.3عبد العالعقلخالدخلود35119737العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79979.9عبيدشحدهسميرخلود35119738العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68168.1عابديوسفرأفتدعاء35119740العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87987.9ابو كميلخليلمحمددعاء35119741العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82582.5ابو مھاديخالدمصطفىدعاء35119742العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74074ابوجربوعمحمدنعيمدعاء35119743العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90590.5الجديليأحمدصالحرجاء35119744العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80780.7فرج هللامحمدوليدرجاء35119745العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59759.7ابو عنايممحمدجمعهرضا35119746العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86486.4قرمانعبد ربهعبد الرحمنرنا35119747العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69769.7ابو رخيهسليمانموسىرنا35119748العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81681.6ابو سويرحاسماعيلمھديرنيم35119749العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69869.8ابو مھاديشعيبجبريلرھام35119750العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59359.3البردويلمحمدمحمدروان35119751العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82982.9راضيأحمدايوبرونق35119752العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88288.2الحناويأحمدصالحريم35119753العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68168.1أبو معالحمدانعمرريم35119754العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79479.4ابو مساعدمساعديوسفريم35119755العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57857.8ابو سعيدسعدعبد العزيزريھام35119756العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54754.7العصارمحمودوليدزينات35119757العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58458.4ابو كميلمحمد عليحمدانسائده35119758العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71171.1الھباشمحمدشريفسالم35119760العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94194.1موسىزكيبسامسمر35119763العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71271.2نشبتعطيهابراھيمسميه35119767العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64964.9ابو طيورمحمدحسامسندس35119768العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62162.1النباھينسالمسلمانسھا35119769العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56356.3مطاوعمسلممحمدسھا35119770العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59359.3شاھينعوضابراھيمسھام35119771العروبة الثانوية للبناتالوسطى



العلوم االنسانية69869.8حسانسعيدزھديسوسن35119773العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85885.8جابررمضانعادلشرين35119775العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58458.4العصارمحمدرمضانشھد35119776العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61361.3اللوحجمعهأيمنشيماء35119777العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية95795.7ابو غولهسليمانطارقشيماء35119778العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85385.3قرمانسالمأحمدصابرين35119779العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52752.7ابو خبيزهفرھودجميلصابرين35119780العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52152.1الطويلمحمدفؤادصابرين35119781العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50650.6ابو خليلمسلممحمدصابرين35119782العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68068بنياتمحمدسليمانصالحه35119783العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71771.7ابو مخدهمحاربيوسفصبحه35119784العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77877.8ابوسلميةمحمدساميصفاء35119786العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59359.3القرعهحسنوائلصفاء35119787العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63563.5صياممحمودعطاضحى35119789العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58158.1ابو شاويشمحمدشفيقعايشة35119791العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89989.9درويشعبد العزيزجبرعال35119792العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79779.7اللولوعطاحمادهعال35119793العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91191.1حمدرفيقشريففاطمه35119796العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69369.3النويريأحمدعبد العزيزفاطمه35119797العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68968.9عياشمحمودعونيفاطمه35119799العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54154.1ابو شھيبهسالممحمدفاطمه35119800العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64764.7ابو مخدهأحمدرياضفداء35119802العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84984.9نصارعبد الھاديعبد الھاديفدوى35119803العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65465.4الطويلعلينھادفدوى35119804العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82682.6أبو حمادةرضوانأحمدفلسطين35119805العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71171.1الطويلأحمدمحمدلبنى35119806العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94594.5العصارالعبدمحمدلمى35119807العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83383.3اللوحابراھيمرزقليلى35119809العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68568.5ابو غنايممحمدصالحماجده35119811العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85685.6فرج هللامصلحماجدماجده35119812العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77777.7ابو رحمهابراھيمأحمدمريم35119814العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77977.9صيامرزقخالدمريم35119816العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64864.8ابو رخيةسلمانشحادةمريم35119817العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88088ابو معالسلمانعليمريم35119818العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59259.2بارودعليمحمودمريم35119819العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58158.1الميناويقاسمموسىمريم35119820العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51651.6الرواغعبد الفتاحمحمودمنى35119821العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57757.7راضيصبريياسرمنى35119822العروبة الثانوية للبناتالوسطى



العلوم االنسانية62662.6جحجوحعبد القادرعبد الحفيظمھا35119823العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55855.8ابو مھاديعابدعليمي35119824العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94394.3الجديليعليوليدميس35119825العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58558.5الحماميحسينسميرميساء35119826العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53653.6جادهللاأحمدعبد الستارميساء35119827العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57057ابو زكرييوسفمحمدميساء35119828العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية95995.9فرج هللامصلحمجديميسر35119829العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63463.4الحسناتعبدهللانجدينھيل35119832العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59659.6ابو عطيويسليمانزايدنور35119835العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59759.7الشيخمحمدعبد الوھابنور35119836العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57657.6ابو كويكزكرياماھرنور35119837العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83283.2العصارحسنجابرھبه35119838العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73373.3ابو غرقودعبد الرازقھشامھبه35119841العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61461.4ابو واليسالمسليمانھدى35119843العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78578.5مطركمالمصطفىھدى35119844العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65465.4االشھبمحمدوجيهھدى35119845العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73873.8اللوحأحمدعزامھديل35119847العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79079اللوحمحمدنافذھديل35119848العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70470.4مصلحمحمودحمدانھناء35119849العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74474.4ابو مھاديسالمهابراھيمھند35119851العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52352.3مزھريوسفمحمدھند35119852العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65665.6ابو مخدهأحمدعبد الحكيمھيا35119853العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94994.9صيامعبد هللاعبد الناصروئام35119854العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91091خروفمحموديسريوداد35119855العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91991.9مطرعيسىوليدوسام35119856العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69869.8الماللحهمسلمشحدهوفاء35119858العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77377.3ابو شاويشأحمدمحمدوفاء35119859العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53453.4شاھينمحمدرأفتوالء35119861العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58058ابو شلوفخميسعامروالء35119862العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79079ابو رخيهمحمدعبد اللطيفوالء35119863العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50050أبو خوصهمحمدفتحيوالء35119864العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84984.9ابو مھاديسلمانمحمدوالء35119866العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55755.7كالبعليمروانوالء35119867العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77077لوزمحمديوسفوالء35119868العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63863.8ابو خليلمونسسليمانياسمين35119869العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58158.1شعالنعبد المجيدابراھيماالء35119870البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74574.5الدعالسهمحمداسماعيلاالء35119871البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86386.3الخطيبعبد الرحمنتيسيراالء35119872البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية92792.7العلولمحمدخليلاالء35119873البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67667.6ابو شمالهأحمدسامياالء35119874البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79279.2عبد الجوادمحمدسامياالء35119875البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56056منصورابراھيمسعيداالء35119876البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77377.3الخطيبمحمدعاطفاالء35119877البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67967.9عيسىمحمدعبد الحكيماالء35119878البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78478.4ابو عجميعودةماجداالء35119879البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84184.1ابو الكاساسماعيلمحموداالء35119880البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78378.3شاھينمحمدمرشداالء35119881البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79779.7ابو زبيدهأحمدموسىاالء35119882البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51051جبريلعبد الغنيكاملامنه35119884البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85785.7المبحوحشعبانمفيدامنه35119886البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80080الحواجريمحمدأحمدايه35119888البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية92792.7النباھينمحمدسليمايه35119889البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82982.9خلفحسنعبد اللطيفايه35119890البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76076عيسىمطلقخالدابرار35119893البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50050بدوي الشيميرمضانزيادأحالم35119894البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75075ابو عابدهعليعبد القادرأحالم35119895البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67967.9النباھينفرحانحرباخالص35119896البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71571.5السيدشكرينصراخالص35119897البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85385.3النباھينمحمدأحمداروى35119898البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51651.6ابودانبھجتابراھيماريج35119899البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84384.3وشاحرشديمحمداريج35119900البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88588.5وشاحمحمدسميراسراء35119902البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80280.2جبريوسفعامراسراء35119903البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50050جبرشحادهعبد الرحيماسراء35119904البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59059وشاحمحمودعبدهللاسراء35119905البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52452.4مصطفىفؤادعطيهاسراء35119907البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85685.6العطارمحمدعالءاسراء35119908البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74574.5ھنيةعبدمحسناسراء35119910البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية88988.9ابونعيممحمودمحمداسراء35119911البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87687.6نصارنمرمحمداسراء35119912البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61761.7مصطفىيوسفمحمداسراء35119913البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79479.4ابودانمحمودمنيراسراء35119915البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63563.5الدرهعليموسىاسراء35119916البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67067القريناويمحمدعادلاسالم35119919البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55155.1ابو عجميعبد المعطيعوضاسالم35119921البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71571.5خليلعبد المجيدكمالاسالم35119922البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية75975.9عاشورفايزمحموداسالم35119923البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية95995.9ابومحيسنعطوهجھاداسماء35119925البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71471.4ابو عجوهسويعدسالماسماء35119927البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66266.2احمدعيسىسامياسماء35119928البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90090حسينمباركفريداسماء35119929البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57657.6البطرانأحمدكاملاسماء35119930البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74174.1جبراسماعيلمحموداسماء35119931البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63763.7الھورعليمصباحاسماء35119932البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64764.7فايدفايديحيىاسماء35119933البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87787.7الروبيمحمودابراھيمافنان35119934البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61661.6النباھينعطيهمحمودالھام35119936البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56656.6دار مصطفىفؤادجمالاماني35119937البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62962.9اسليممحمدحسناماني35119938البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55655.6ابو مدينعودةموسىاماني35119940البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76976.9المغربيدرويشفريداميره35119941البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73573.5منصوريوسفموسىاميره35119943البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57257.2ابو الروسمحمدخليلامينه35119944البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82282.2الشريفشعبانخالدايمان35119946البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61461.4حسنهعبد الفتاحخالدايمان35119947البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70070القلقيليعبدهللارمضانايمان35119948البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76576.5النباھينرمضانزكيايمان35119949البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51151.1البھبھانيسعيدسليمانايمان35119951البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71371.3عويضهعبد العزيزعونيايمان35119952البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52552.5مقداسالياسفرجايمان35119953البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69769.7النجارابراھيممحمدايمان35119954البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84384.3ابو لبدهجاد هللامحمدايمان35119955البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73873.8اللولوسعديابراھيمايناس35119958البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82182.1منصورعبد الحميدمحمودايناس35119959البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55855.8أحمدعبدهللاجمالبراءه35119960البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54254.2السيدجاسرمحمودبسمه35119961البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66366.3الغرباويمحمدفاروقبيسان35119963البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55055عيسىخميسمصباحبيسان35119964البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57357.3ابو لبدهعبد الكريممحمدتحرير35119965البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84584.5رمضانعوادتوفيقتسنيم35119966البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69869.8سالمةسليمجمالتسنيم35119967البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56156.1أبو ھويشلسلمانحسنتسنيم35119968البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62562.5نوفلصالحزكيتغريد35119969البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75675.6ابو حجيرعليانصالحتغريد35119970البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية60060ابو حسنينيوسفخالدتماضر35119971البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74474.4القطشانعوادياسرتمام35119972البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66566.5الدويكابراھيماسماعيلتھاني35119973البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72572.5ميطعبد العزيزناصرتھاني35119974البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65465.4الجريسيمحمدمفيدجواھر35119976البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية95095ابو عجوهسويعدعليحنان35119977البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83383.3القريناويمحمدعليحنان35119978البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58258.2وشاحجميلكمالحنان35119979البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90390.3المقادمهسلمانجميلحنين35119982البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84984.9العواودهخالدحسينحنين35119983البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية90790.7الوحيديمعاركمھديحنين35119985البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64164.1أبو خوصهغانمعبد الخالقختام35119986البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77977.9العوداتيونسمحمدختام35119987البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69769.7عليانمحمودأحمدخلود35119988البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80480.4أبو كويكحسنعبد السالمخلود35119991البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67867.8ابو سعيدمصطفىكمالخلود35119992البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79979.9ابوھميسهعبدهللاسليمخولة35119993البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54954.9البطرانأحمدعبد الناصرداليا35119994البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73673.6الجريسيحسننظميداليه35119995البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83283.2الدرهعليجھاددعاء35119996البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62562.5عيسىمطلقحسندعاء35119997البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55255.2اسماعيلمحمدحسيندعاء35119998البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55955.9دويكابراھيمزكيدعاء35120001البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58858.8الجديشحادةساميدعاء35120002البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55655.6أبو عيسىحسنعبد الحميددعاء35120003البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72072شاھينمحمودعبد الفتاحدعاء35120004البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89289.2ابو عابدهمحمدعبد القادردعاء35120005البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60160.1البوابأحمدمحمددعاء35120006البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66666.6الدامونيسعيدمحمددعاء35120007البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78278.2منصورعبد الحميدأحمدرانيه35120013البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61161.1ابو عابدهمحمدسالمرانيه35120014البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62762.7العمصيأحمدسعديرانيه35120015البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية52952.9الغولبسامرائدرشا35120017البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64464.4الحويحيعبدهللاعايشرغدان35120020البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58958.9منصورخليلجميلرنا35120021البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68568.5اصالنخليلابراھيمروان35120022البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87887.8العلولمحمدجميلروان35120023البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68968.9البردويلعبدعبدهللاروان35120024البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية89589.5قنونهخضرعونيروان35120025البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71271.2الجمالمحمدناھضروال35120027البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70870.8النجارمحمدوليدروال35120028البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62462.4سمرهمحمودرياضريھام35120030البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81081ابو سعيدحمدنصرريھام35120032البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67267.2ابو فارسخليلاحسانزاھره35120033البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية74274.2العواودهمحمديونسسائده35120035البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50550.5ابوزبيدةأحمدمحمودساجده35120036البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51651.6الطنطاويمحمدجھادسالي35120037البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية62462.4عبد العالسعيدسالمسجود35120039البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69969.9النباھينشحدهسالمهسحر35120040البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64664.6سعدونمحمدماھرسحر35120041البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57157.1سالمةصالحيحيىسالح35120042البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66066الدعالسهديابحسنسالم35120043البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69569.5النباھينمحمودعبد العزيزسلمى35120044البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68368.3الباباسالمحمديسماء35120045البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85885.8النباھينابراھيمنبھانسماح35120047البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79479.4المصريكمالسليمانسماھر35120048البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77577.5ابو حجيرمحمدعبدهللاسمر35120049البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60260.2ابوعيادةاشريتحماجدسمر35120050البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68468.4حمدانمحمدحسامسناء35120051البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71971.9السماكعليعونيسندس35120052البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية69769.7ابو عرمانهيوسففؤادسندس35120053البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73073الخطيبعبد الرحمنجبرسھا35120054البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية57957.9الحمالويموسىجمالشروق35120055البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58558.5الشحريسعديسعيدشروق35120056البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58058ابو سعيدمصطفىكمالشروق35120057البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66766.7عزارهاسماعيلنبيلشروق35120058البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68868.8العواودهابراھيمأحمدشرين35120059البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73373.3ابوعبدةعبد الرحمنجھادشرين35120060البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية50050خالدعبد الفتاحايادشيماء35120061البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71571.5النجارتوفيقمروانشيماء35120063البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية91191.1عيدمحمدتوفيقصابرين35120064البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية95395.3ابو حلوعبد ربهعبد الحكيمصابرين35120066البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61961.9ابوظاھرعبدهللاأحمدصفاء35120069البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53053وشاحرشديسميرصفاء35120071البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60360.3مصطفىيوسففريدصفاء35120072البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60460.4السعافينحسينعبد الحكيمعاصفه35120074البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية79979.9المبحوحشعبانخالدعبير35120075البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية71971.9النباھينأحمدفريحعبير35120076البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية80380.3حمدانموسىاحسانعال35120077البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86186.1جبريلعبد الرحمنخضرعال35120078البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55055ابو عرمانهعمرابراھيمفاطمه35120082البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59459.4ابو لوزحسينباسلفاطمه35120083البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89389.3الورمحمدحيدرفاطمه35120084البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55255.2ابو الروسمحمدعبد السالمفاطمه35120086البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64464.4محمودمحمدعبد الناصرفاطمه35120087البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53053الجربهمحمدعثمانفاطمه35120088البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77077سعدامينعدنانفاطمه35120089البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66466.4حسينخليلعليفاطمه35120090البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية78778.7خليفهموسىمحمدفاطمه35120091البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60060عباستوفيقجمالفداء35120093البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82082الخالديابراھيممحمدفداء35120094البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79879.8امومفؤادمروانفداء35120096البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68368.3سالمابراھيمعبد الھاديفريدة35120098البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية79779.7اللوحمحمودفايزفريزه35120099البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية82682.6الكفافيأحمدنبيلفلسطين35120101البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56356.3القريناويمحمودحلميكامله35120103البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية94494.4بدرمحمودياسينكامله35120104البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55555.5عيسىحربطلعتكفاح35120105البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية81281.2مصالحهحمدانعبد الھاديكفاح35120106البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67167.1عزارهاسماعيلأيمنلميس35120108البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87987.9ميطعيسىسعدلينا35120111البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58958.9سالمحسناسماعيلمرام35120113البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55455.4ابو مدينمحمودعبد الفتاحمروه35120115البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54054البدرساوياسماعيلاحمدمريم35120116البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89489.4ابو شمالهابراھيمفرجمريم35120117البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76176.1ابو سعيدحسنمباركمعالي35120118البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية85185.1عودهسالمهمحمدمنال35120119البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66566.5ابو عريبانأحمدعبدمنى35120120البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72072النجارمحمدوليدمنى35120122البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63363.3وشاحعطيهعصاممي35120125البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية93093العواودهأحمدفايزميادة35120126البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية65265.2ابو رياشاكرماھرميس35120127البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72072العواودهعليطارقميساء35120129البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73573.5حموموسىمروانميساء35120130البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية74374.3شلبيأحمدھاشمميساء35120131البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية83983.9اصالنمصطفىرياضنادين35120132البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية70470.4عبد الجوادعبدهللازيادندا35120135البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية73973.9النباھينمحمدخالدنداء35120136البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59559.5النباھينابراھيممحمدنداء35120138البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية75475.4النباھينرمضانخالدنرمين35120139البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63363.3ابو حجاجمحمدعبد المنعمنسرين35120140البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84684.6ابو حجاجخليلزھيرنعمه35120142البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية51451.4النباھينحسينسليماننور35120148البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56556.5شلبيأحمدمحمودنور35120149البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية53253.2العواودهرمضانناھضنور35120150البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية76076ابو عابدهزايدنعيمنور35120151البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87287.2عودهداوديوسفنور35120152البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية89689.6الناقهشعبانجمالنورا35120153البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59759.7ابو ظاھرعقابعطاھبه35120155البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية58758.7ابو سعيدموسىموسىھبه35120158البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72072عيدحسينرشيدھتاف35120159البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77977.9النوريأحمدمحمدھدى35120162البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87687.6الحويحيعبدهللاعادلھديل35120164البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68968.9حسينرمضانمحمودھديل35120165البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية61761.7ابو سعيدموسىموسىھديل35120166البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية86786.7ابو جمعهابراھيمماجدھناء35120167البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية64664.6القطشانعبد السالمعبد الرحمنھند35120170البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56556.5حسينابراھيميحيىوئام35120172البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55855.8الباباحسنطافشوداد35120174البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية60660.6البغداديخليلعبد العزيزوعد35120175البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية63063ابوعيادةعبد الكريمكمالوعد35120176البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية67567.5الدرةعليزيادوفاء35120177البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية55855.8الحواجريأحمدكمالوفاء35120178البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية54854.8سرحانعليمحمودوفاء35120179البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية68268.2النباھينابراھيمموسىوفاء35120180البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية72572.5عيادعبد الحافظأحمدوالء35120181البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية87587.5ابو عمارمحمدأيمنوالء35120182البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية77377.3عيسىمحمدعبد الحكيموالء35120183البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية56756.7النباھينعليعبد الحيوالء35120184البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية66966.9العوينيأحمداسماعيليارا35120185البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية84084كالبعبد الغنيأحمدياسمين35120186البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلوم االنسانية59159.1ابو مدينحمدتركيياسمين35120187البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلوم االنسانية66866.8ابو النيلمحمودفرجاسراء35120213دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية63063ابوخديجةسالمحماداسالم35120215دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53853.8ابو جريبانحسينجمعهاسماء35120226دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية56756.7صالحهانورطارقاسماء35120229دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52152.1مطرمحمدعطااسماء35120230دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية59659.6حسينديباسحاقايفان35120244دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61661.6ابو عيسىمحمودأحمدايمان35120246دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53753.7العثمانيأحمدعادلايمان35120249دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51351.3الجورانيأحمدمحمدايمان35120252دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية56256.2عبد الھاديمحموديوسفتحرير35120255دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55055ابوعطيويمحمدطاللجميله35120259دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية71371.3صالحمحمدمحمودحليمه35120263دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51551.5ابو مراحيلعابدسالمهحنين35120268دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية78078ابو شقورهعليسلمانحنين35120269دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51151.1عوادزھديسعيدداليه35120278دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52052خروفمحمودنصردعاء35120279دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية70070المصريعبدابراھيمرائدة35120283دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52152.1العنزيسالماسامهرنين35120289دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية71571.5المسحاليوسفزيادسحر35120299دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57657.6الحسناتمحمدكاملسماح35120305دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050الشاعررجبربيعصابرين35120315دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية71371.3العرمييوسفيحيىصابرين35120318دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية62362.3مزيدحسنابراھيمعزة35120328دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية56956.9القطاويسليمانأحمدعزيزة35120329دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية64564.5التلبانيسلمانمسلمعزيزة35120330دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53253.2ابو عمرةعودةمحمدغاده35120334دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية64264.2صادقغانمامينغدير35120335دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53053العجوريمحمودحسانفاتن35120336دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51851.8عبد الھاديمحمودعونيفاتن35120337دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52852.8ابو دوابهمحمودعبد الرحمنفداء35120346دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية63163.1بارودسالمهمحمودفداء35120347دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية68268.2العصارعبدوليدلميس35120355دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية67767.7الشطليخليلفتحيماويه35120360دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50550.5ابو طيورمحمدعبدهللامنال35120367دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية59459.4حمدانحسنمحمدمنى35120370دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية83283.2السوالمهمحمدمحمدمنى35120371دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية63163.1ابو صقرمحمدصقرمھا35120373دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50250.2داوودابراھيميحيىناريمان35120375دراسة خاصةالوسطى



العلوم االنسانية51851.8الحناجرهمراحيلعلينجالء35120377دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية81081البحيصيابراھيمأحمدنداء35120378دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية74374.3وشاحوصفيناھضنرمين35120381دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50950.9أبو جريبانسالمسعيدنسيمه35120383دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51051عطيهسعيدفايزنھاد35120384دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57157.1ابو صقراحميدانصبرينوال35120387دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55455.4البحيصيمحمدابراھيمنور35120388دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52052ابو سعدفرجصبريھداية35120394دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50450.4شاھينديبصبريھند35120400دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية73473.4أبو الخيرعليمحمدھند35120401دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية78878.8الحناويجبريوسفوفاء35120405دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية74574.5الحاجعليجاللوالء35120406دراسة خاصةالوسطى
العلمي85585.5صالحيوسفجميلأحمد35137001عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي86486.4ابو بشيرعبد الكريممصطفىأحمد35137002عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي70070برغوثعطاعونيأيمن35137004عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي66866.8المصريعبد السالمفيصلتامر35137005عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي76076مصبححمديمحمدسعيد35137007عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي74874.8ابو مصبحجبركاملسھل35137008عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي87987.9ابو ميريمحمدعبدهللاعامر35137010عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي84784.7اللحامغلبانعليعاھد35137011عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي81981.9القھوجيمحمدعمرعبد هللا35137012عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي83383.3بركةسليمانخالدعبدهللا35137013عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي76776.7ابو جميزهمحمدرفعتعبدهللا35137014عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي97097رباحمحمدكايدعمار35137015عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي66066ابو عمرةمحمدعبد العزيزعمر35137016عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي71771.7غنامتيسيرأحمدعمرو35137017عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي66966.9عبد القادرفايزخالدمحمد35137020عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي82882.8عاشورمحمودمفيدمحمد35137021عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي79579.5ابو شماسعبد العزيزأحمدمصطفى35137022عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطى
العلمي75175.1ابو منديلابراھيمتوفيقابراھيم35137024المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي84184.1الكردحسنيسعيدابراھيم35137027المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي72072خريسابراھيمعدليابراھيم35137028المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي68468.4المصدرراشدابراھيمأحمد35137030المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي69269.2البحيصيشاكرأيمنأحمد35137032المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي67167.1الفليتحمدانجمالأحمد35137033المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي66366.3النباھينسليمجمالأحمد35137034المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي82282.2عبيدأحمدخالدأحمد35137035المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي85485.4ابو اسدسالمهسعيدأحمد35137036المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلمي83383.3ابو معيلقفارسعليانأحمد35137038المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي78278.2البازربيعلؤيأحمد35137039المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي74174.1المصدرعليماجدأحمد35137040المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي77377.3ابو طواحينهأحمدمحمدأحمد35137041المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي71471.4رباحأحمدمحمدأحمد35137042المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي95395.3البحيصيخليلطارقاسامه35137046المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي66266.2البناعبد الكريمأحمداسالم35137048المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي76976.9البحيصيمحمدجمالاسماعيل35137049المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي75275.2مطرعمررياضاسماعيل35137050المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي67867.8مصلحاسماعيلھانياسماعيل35137051المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي84184.1البحيصيمحمدنصراياد35137053المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي57957.9ابو جلمبومحمودابراھيمبالل35137058المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي72472.4عابدمحمدأحمدبالل35137059المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي68368.3ابو موسىعامرعبدهللابالل35137060المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي68368.3شاھينابراھيمفوزيبالل35137061المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي90390.3الطالععطوهعادلحازم35137063المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي74774.7مزيدحسنابراھيمحسن35137064المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي65165.1ابو ھوليحسنكمالحسن35137065المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي77377.3ابو حسنينسعيدامينخالد35137067المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي93093براكسالمأحمدزكريا35137070المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي72772.7البحيصيزكيسميرزكي35137071المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي76376.3البحيصيأحمدنافذساجي35137072المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي88788.7الھباشعبد السالمحسينسامح35137074المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي89089حمدانسعيدعدنانسعيد35137078المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي78778.7التلبانييوسفجبريلشرف35137080المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي68668.6الفليتسليمانصابرصالح35137082المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي90490.4السنوارطهأحمدطه35137083المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي80680.6المغارياسماعيلخالدعائد35137084المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي75775.7عبيدمحمدنبيلعبد الحميد35137085المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي80980.9خطابمحمدأحمدعبد الرحمن35137086المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي89089كلوبعبد القادرساميعبد الرحمن35137088المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي59159.1التعبانعبدهللاناصرعبد هللا35137090المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي87187.1ابو مخدهعبدهللاخالدعبد المجيد35137091المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي87487.4دويدارخميسخضرعبدهللا35137092المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي83183.1المغارياسماعيلعمرعدي35137093المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي81081البحيصيعليعصامعلي35137095المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي89489.4عبد الجوادابراھيمايادعماد35137096المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي93093ابو شعيبمحمدخالدعماد35137097المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلمي84384.3سالمةجمعهيوسفعمار35137098المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي81081البحيصيعبد القادرخالدعمر35137100المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي62162.1سالمةعيسىسميرعيسى35137102المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي91191.1ابوالسعودجميلجھادفادي35137103المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي74874.8ابوالحاجناجيمصطفىفتحي35137104المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي77877.8ابو لبدهمحمدشوقيفريد35137105المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي76076سالمةجمعهجمالمؤمن35137106المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي79679.6قاسمابراھيمخليلمجدي35137108المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي61661.6المصدرعليابراھيممحمد35137110المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي86286.2عليانعبد الھاديأحمدمحمد35137111المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي81381.3البازربيعأيمنمحمد35137112المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي63563.5النجارمحمدجمالمحمد35137113المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي87687.6البحيصيمحمودصالحمحمد35137114المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي85485.4الغمريالعبدعادلمحمد35137116المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي68768.7المصدرعليعايشمحمد35137118المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي74874.8ابو عمرةسالمعبد الرؤوفمحمد35137119المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي93493.4الديراويعبدمروانمحمد35137120المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي85785.7مھديصدقينبيلمحمد35137121المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي69769.7الكحلوتسليمأحمدمحمود35137122المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي64864.8العايديصقرأحمدمحمود35137123المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي70770.7المغربيعليأحمدمحمود35137124المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي81481.4منسيخضرصالحمحمود35137126المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي70270.2موسىصالحفؤادمحمود35137129المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي62362.3ابو سمكعبد المجيدفريدمحمود35137130المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي72472.4سعيدعودةسعيدمراد35137132المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي84984.9ابو موسىحمادحميدمعاذ35137133المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي91291.2صيدميونسماجدمعز35137134المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي64164.1ابو زيدمحمدجوادمھند35137135المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي81281.2ابو زايدسالمهنايفنضال35137136المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي77077حمدعبد الرحمننضالنھاد35137137المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي74474.4البيروتياسعدكمالھاني35137138المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي82582.5المصريعبد العالنبيلياسر35137140المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي65765.7البحيصييوسفأحمديحيى35137141المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي68668.6ابو مزيدسالمأحمديوسف35137142المنفلوطي الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي90090ابو عويضمصلحعدنانأحمد35137143عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلمي86786.7جنديهحلميحمادحلمي35137145عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلمي90890.8دخانكاملسفيانسامر35137146عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلمي73273.2ابو شوقهمحمودوليدعامر35137147عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى



العلمي86086الشيخابراھيمرشادعبدهللا35137148عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلمي70270.2الربعيعليماجدعبدهللا35137149عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلمي72672.6أبو كميلشعباناسحقمحمود35137151عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلمي90690.6ابو عونسالمهباسمميسره35137152عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلمي78778.7ابوسلطانساميناھضنضال35137153عين الحلوة الثانوية للبنينالوسطى
العلمي84884.8ابو شمالهمحمداكرمأحمد35137154شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي70670.6ابو رخيهنصرجمعهاحمد35137155شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي84184.1النويريأحمدحسنأحمد35137156شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي73573.5طبازهعبدحمزهأحمد35137157شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي90590.5عزيزهحسينرياضأحمد35137158شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي74374.3ابو شيحهأحمدعدنانأحمد35137159شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي83683.6عمادرمضانعمادأحمد35137160شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي80680.6مطركمالعمروأحمد35137161شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي60760.7جادهللاأحمدفوزيأحمد35137162شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي89689.6النويريعطيويماجدأحمد35137163شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي76676.6القرعهحسنمحمودأحمد35137164شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي63163.1النملهعباسمصطفىأحمد35137165شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي66966.9البردويلسعودمحموداشرف35137167شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي87687.6مصلحمحمودمحمدأيمن35137168شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي88588.5النبريصجاد هللاعبد الكريمبسام35137169شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي63563.5الھورتوفيقصالحبالل35137170شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي83583.5احمدمحمدفريدبھاء الدين35137171شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي84884.8اسماعيلجابرعاطفجابر35137172شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي83183.1نصارحمدهللاعمادحسام35137173شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي87287.2صيامرمضاناسماعيلحسن35137174شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي65065ابو صرار النعاميسليمانسلمانخالد35137175شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي66266.2حمدعبد اللطيفعبدهللاخالد35137176شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي63763.7ابو مليحالفيحسنزكريا35137177شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي70070ثابتسالمهكمالسالمه35137178شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي93493.4مطرغالبفؤادصھيب35137179شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي68868.8الوديديابراھيممحمدطارق35137180شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي80180.1الديراويأحمدخالدعبد الرحمن35137181شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي92192.1المغاريعبدهللاياسرعبد الرحمن35137182شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي95395.3المجدالويعبد اللطيفمحمدعبد اللطيف35137183شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي65265.2ابونبھانمطلقحسينعبد المنعم35137184شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي80080غطاسرمضانجوادعالء35137188شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي82582.5النويريصبرهمحمدعمر35137189شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي89089مباركعبد الفتاحخالدغيث35137190شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى



العلمي69969.9ابو مرشودمحمدأحمدمحمد35137192شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي57857.8صيامعيسىخليلمحمد35137194شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي82382.3يونسمحمدطارقمحمد35137195شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي86986.9الطويلمقدادعليمحمد35137196شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي66666.6مطرمحمودعمادمحمد35137197شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي88488.4نجممحمودفوازمحمد35137198شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي82182.1ابو حسنهأحمدفوزيمحمد35137199شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي61361.3جروانابراھيميونسمحمد35137201شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي94494.4ابو مذكورسالمجمالمحمود35137202شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي96596.5ابو خليلمسلممحمدمسلم35137205شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي63563.5ابو طيورمحمدخالدمصعب35137206شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي62162.1النباھينموسىجبرمعتز35137209شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي91591.5النابلسيةعليفوزيمنتصر35137210شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي66866.8قرمانعودةابراھيموسام35137213شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي62562.5النقلهديبفايزياسر35137215شھداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطى
العلمي76776.7لبدسليمحسنأحمد35137221فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي67167.1الخروبيمحمدساميأحمد35137222فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي94194.1االشقرعبد السالمعبد اللطيفخالد35137230فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي82782.7شعيبعبدهللامسعودخالد35137231فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي96096مغاريرمضانأحمدرمضان35137232فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي67367.3عسقولخليلساميزكريا35137233فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي63563.5صالحمحمدعيسىشادي35137235فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي82182.1طباشهعبد الرحمنمحمودطارق35137236فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي79479.4السعودعبيدمحمودطه35137238فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي92192.1عوضيوسفخليلعادل35137239فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي81181.1القريناويمحمدأحمدمحمد35137244فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي57657.6الورمحمدجابرمحمد35137245فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي68268.2فاضلعبد الفتاحساميمحمد35137248فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي62862.8العزازيمحمدمحمودمحمد35137250فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي61361.3سعودعبد الرحمنيوسفمحمد35137251فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي72672.6الخطيبعبد الكريميونسمحمد35137252فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي83683.6ابو زايدمحمدعادلمحمود35137253فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي93993.9شعيبعبدهللاسعيدمصطفى35137256فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي69469.4حمادمصطفىصابرمصطفى35137257فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي77577.5ابو شاربينأحمدبساميوسف35137259فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي85585.5الالالمحمدسليميوسف35137260فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطى
العلمي72372.3احمدمحمدعبد المنعمابراھيم35137262خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي80580.5سليممحمدموسىابراھيم35137263خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلمي76676.6خطابحسنھزاعابراھيم35137264خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي77477.4الديراويمحمودعبد الرحمنأحمد35137266خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي67867.8ابو خضيرمحمدعليانأحمد35137267خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي86486.4ابو شاويشأحمدمحمودأحمد35137268خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي67467.4قعدانعبد الرؤوفمحمودأحمد35137269خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي71171.1الغصينحسينفايقادھم35137270خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي67067ابو غياضعبدهللاحسيناسامه35137271خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي71671.6عبد القادرربحيعثماناسماعيل35137273خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي67767.7القادرياسماعيلعز الديناسماعيل35137274خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي65665.6السدوديعبدهللاناصرانس35137275خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي51551.5اسماعيلجابرمحمدجابر35137278خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي84984.9ابو طاقيهجميلصبحيحاتم35137279خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي69069السويركيحسنسعيدحسن35137280خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي76476.4ابو ناصرحسنمروانحسن35137281خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي87087الصالحينعيمعصامزياد35137284خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي80680.6نويجعسليمانابراھيمسليمان35137285خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي76876.8زريدشدادمحمدشداد35137287خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي67767.7ابودحروجعبد الكريمنوافعبد الكريم35137292خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي62062أبو غياضعبدهللاأحمدعبدهللا35137293خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي87687.6الدويكأحمدجودتعبدهللا35137294خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي96196.1الشافعيعبد الفتاحعصامعز الدين35137296خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي78878.8الغريزعبد الرحمنمحمدعز الدين35137297خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي86486.4عيدعبد الفتاحرياضعلي35137298خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي93093بخيتعيسىحسينعيسى35137301خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي88688.6الحناويزكيماجدغسان35137302خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي76376.3رمانهجبرجمالفادي35137303خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي87787.7الوحيديمحمدفارسمؤمن35137305خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي83483.4الطالعسالممحمودمؤمن35137306خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي63363.3الطالعمحمودباسممحمد35137307خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي73473.4الخطيبمحمدبساممحمد35137308خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي83083االسمرأحمدجمالمحمد35137309خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي81481.4الحماميحسينخضرمحمد35137311خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي87287.2الحماميحسينسليممحمد35137312خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي84784.7العدويجودتظافرمحمد35137314خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي77077ثابتحمدعبد المجيدمحمد35137315خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي92092الطويلمحمدعبدهللامحمد35137316خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي74674.6الوحيديمحمدفارسمحمد35137317خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي54954.9ابو ناصرمحمدكمالمحمد35137319خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى



العلمي91591.5عيدمحمدمازنمحمد35137321خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي84784.7االشقرحسنحسينمحمود35137323خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي89289.2الخطيبحسينھانيمحمود35137325خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي63963.9الھورصبحشعبانمصعب35137326خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي93193.1اسماعيلمحمودعادلنوح35137327خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي83283.2ابو شاويشعليشكريوسيم35137329خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي88288.2فنونهمحمديوسفياسر35137330خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنينالوسطى
العلمي76576.5االسطلأحمداسعدابراھيم35137331الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي80980.9الحمارنهأحمدجودتأحمد35137332الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي76376.3بيرمعبد القادرمحمدأحمد35137334الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي88588.5نصارشحادهانوراسامه35137336الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي80280.2أبو حجيرأحمدعبد الرحمناسالم35137337الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي64364.3العرجاحسنمحمداسماعيل35137338الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي78878.8حسونةصالحيونساسماعيل35137339الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي73673.6حمدانابراھيمعبد الرحيمجالل35137342الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي70770.7ابو عمرةعيدمحمدحاتم35137343الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي89389.3صلحاتحسنيابراھيمحسان35137344الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي96896.8الخالديخليلزيادخليل35137345الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي73273.2شاھينسالمهعصامزكريا35137346الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي84184.1ابونجيلةمحمدعدنانسفيان35137347الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي98598.5صافيصالحصالحصھيب35137348الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي85985.9ابو ھيبهسليمانابراھيمعبد الرحمن35137349الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي86186.1الغريزعبدالرحمناسعدعبد الرحمن35137350الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي69269.2تنيرهعلياسماعيلعبد الرحمن35137351الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي82882.8حمدانعبد الرحمنسليمانعبد الرحمن35137352الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي72872.8ابو عونحامدكمالعبد الرحمن35137353الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي85885.8ھارونعبد الرحمنمحمدعبد الرحمن35137354الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي59459.4بناتحسنخالدعبد الرقيب35137355الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي85085المغاريعبد الفتاحجمالعبد الفتاح35137356الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي96896.8السلقاويشعبانمازنعبد الكريم35137357الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي58958.9المجدالويعبد اللطيفعمرعالءالدين35137358الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي86686.6جبرعبدوليدعمر35137359الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي98198.1الكرنزمحمدأحمدمحمد35137361الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي95995.9عليعبد الحليمبديعمحمد35137362الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي96296.2محسنمحمودرفيقمحمد35137363الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي77577.5يوسفحسنساھرمحمد35137364الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي85485.4حمدانابراھيمعبد الحكيممحمد35137365الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي89589.5ابو شنبمحمدعبد الرحمنمحمد35137366الصالح الخيرية الخاصةالوسطى



العلمي92792.7النجارمحمودعمرمحمد35137367الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي82182.1مطركمالمروانمحمد35137368الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي80580.5الكردعبد القادرنادرمحمد35137369الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي95195.1محسنمحمودنزارمحمد35137370الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي81981.9رزقمصباحيونسمحمد35137371الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي88288.2احمدمحمودتيسيرمحمود35137372الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي78078االطرشعبد الكريمسھيلمحمود35137373الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي77777.7ابو شاويشعبد الرحمنمحمد منيرمحمود35137374الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي83383.3ابو شرخمحمدمعينمراد35137375الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي72972.9النباھينموسىجبرمصطفى35137376الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي92892.8نصارمحمودزيادمعاذ35137377الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي73973.9واليصالحصابرمعاذ35137378الصالح الخيرية الخاصةالوسطى
العلمي85685.6البازمحمدجمالجھاد35137506دراسة خاصةالوسطى
العلمي62762.7البحيصيعبد الرحيمعلم الدينجھاد35137507دراسة خاصةالوسطى
العلمي60860.8الرجوديسليمانخالدسليمان35137511دراسة خاصةالوسطى
العلمي84184.1البازمنصورصابرمحمد35137516دراسة خاصةالوسطى
العلمي87787.7التلبانيعبد القادرتيسيراالء35138001سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90790.7ابوجريرعطاعطايااالء35138002سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80180.1األستاذحسنوليداالء35138003سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92392.3ابو غليونابراھيمفؤادامنه35138004سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي59359.3أبو خوصةعبد الرحمنحمديايه35138005سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي83883.8صرصورحسينصالحايه35138006سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي86186.1ابو دقهسلمانيونسايه35138007سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84884.8ابو محمدجبرأحمداسراء35138008سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77177.1القطاويالسيديحيىاسالم35138009سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87887.8الديراويسليمعدلياسماء35138010سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72372.3البحيصياحمدعمراسيل35138011سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92392.3ابو جريبانسالمهابراھيمالھام35138012سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80380.3الحوليخميسعادلامل35138013سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87787.7سعيدابراھيمعادلاميه35138014سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79679.6البحيصيمصطفىاسماعيلايمان35138016سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72872.8بشيرعبد الفتاحعصمتايمان35138017سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي68168.1طنجرهرجبماھرايمان35138018سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84884.8المقادمهسلمانمحمدايمان35138019سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79079التعبانمحمدمعينايمان35138020سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي66266.2نصارعبدأسعدايناس35138021سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي78378.3عوادطاللعبد الكريمبسمه35138023سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي81981.9بارودأحمدنافذتحرير35138024سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلمي74274.2عوض هللاجميلفؤادتغريد35138025سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي74074ابو ستهحمادمجديحنين35138027سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي69069ابو شعيرأحمدمحمدحنين35138028سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي78478.4تمرازرجبجمالدعاء35138030سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي89589.5البرعيأحمدعبد الساتردعاء35138031سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90190.1الرميليسليمانماھردعاء35138032سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90490.4صباحاسماعيلرأفتدينا35138034سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي71471.4البحيصيمصطفىفايزربا35138035سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93893.8البحيصيمحمدخليلرحمه35138036سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80280.2سلمانابراھيميوسفروال35138037سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي81981.9خرمهسعيديوسفروال35138038سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87687.6التلبانيأحمدمحمدريما35138039سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90890.8المصدرسليمسعيدسائده35138040سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي61261.2ابو زايدعثمانحسامسالي35138041سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي63463.4صرصورسعيدفايزسالي35138042سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84584.5خالدإبراھيممجديسجود35138043سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي83783.7ابو عبيدعبد العزيزمحمدسحر35138044سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84484.4ناجيعمرمحمدسحر35138045سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي66266.2مھناعباسنھادسلوى35138046سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي98398.3البحيصيخليلصالحسمر35138047سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87487.4تمرازيوسفمحمدسميه35138048سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95195.1سعيدمحمودموسىسناء35138049سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي76776.7ابو تيلخمحمدنعيمسھا35138050سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي89589.5ابو ذيابمحمودھشامسھاد35138051سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي88688.6اسماعيلشفيقمروانسوزان35138052سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82982.9ابو سليممحمدسليمشھد35138053سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي66366.3البناوصفيبسامصفاء35138054سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79379.3التلبانيعبد القادراسماعيلعائشة35138055سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي74474.4العمريعبدعبد الكريمعبير35138056سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي94194.1ابو اسدجابرعبد الناصرعبير35138057سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي68368.3الزريعيعبد العزيزخالدعزة35138058سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77577.5ابو سماحهسليمسالمهعال35138059سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93593.5بشيرعبد العزيزسعيدغاده35138060سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي64664.6ابو مغيصيبمحمدعبدهللاغاده35138061سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80680.6بكيررمضاناسماعيلغدير35138062سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي88388.3ابو عبيدسليمانناصرغدير35138064سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93093ابو دقهمحمداسعدفاتن35138065سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95295.2المصدرحسنأحمدفاطمه35138066سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلمي89789.7ابو زايدابراھيمرشديفاطمه35138067سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي83583.5تمرازمحمدناصرفاطمه35138068سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي71871.8البحيصيعيسىجودتلينه35138069سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي62462.4الكردحربنعيمماريا35138070سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي91791.7مزيدسويلمكاملمريم35138071سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93893.8ابو عمرةصبيحمحمدمريم35138072سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي96196.1الديراويمحمدطارقمالك35138073سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92192.1ابو شاھينمحمدزيدانمنار35138074سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي85085ابو موسىسالمصابرمنار35138075سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79179.1نجممحمدمحمودمنى35138077سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي76976.9ابوديابأحمدرجاءمھا35138078سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87687.6دبوراسماعيلمازنمھا35138079سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90090المبحوحمحمدرمضانمودة35138081سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92492.4عمادعبد السالمفريدنداء35138082سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي75675.6جبرابراھيمجميلنسرين35138083سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي89889.8ابو عمرةصبيحمحمدنعمه35138085سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي94194.1ابو مصبححسينجبرنور35138086سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي74774.7حسنيهخالدمازننور35138088سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79779.7سيد احمدعقيالنناصرنور35138089سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90090صياحتركينافذنور35138090سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي75875.8الغواشسالمسالمهھالة35138091سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79779.7صرصورسليمانمروانھبه35138093سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90590.5البحيصيأحمدمعينھبه35138094سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي78078عابدمحمدنعيمھبه35138095سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي78078الفليتمحمدتوفيقھدى35138096سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93093البحيصيمحمدرمزيھدى35138097سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي89289.2اسماعيلمحمدعبدهللاھدى35138098سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي75375.3ثلجيعبد هللامحمدھيام35138099سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي67967.9الكحلوتمحمدعبد الرحيمھيلين35138100سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي89989.9الناجيديبوليدوسام35138101سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87187.1حسونةسليمانيحيىوفاء35138102سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي83483.4مسلمأحمدعلوانوالء35138103سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي98398.3ابو شاويشعبد الكريمعبدهللاالء35138105شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82882.8ابو كريمصقرخليلايه35138106شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79979.9ابو غولهمحمدابراھيماسراء35138107شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92292.2قنديلعاطفسامياسراء35138108شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95395.3النجاربركهمحمداسراء35138109شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90690.6ابو عابدسالممحمداسماء35138111شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلمي89289.2الشاعرعليأحمداشواق35138112شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84184.1ابو فياضعبد القادرفرحاناكرام35138113شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي75475.4صالحمنسيحسينايمان35138114شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي89689.6ابو خطابغازيمازنايمان35138115شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي97797.7ابو منديلسليمانمشعلبراء35138117شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي78578.5ابو عويضهسليمانسلمانبسمه35138118شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87087ابو معيلقسليمانعاصمبيان35138119شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92392.3بكرسعد الدينعوادبيسان35138120شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي83883.8خريسعبد العزيزرياضتسنيم35138121شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82982.9اسماعيلطلبأحمدتھاني35138122شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي78678.6دخانأحمدسميرجميله35138123شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72072احمدعبد هللاعبد الفتاححنان35138124شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي67367.3التلبانيحسنعودةحنين35138125شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95495.4النعاميحسينمحموددعاء35138126شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي94394.3حاج احمدعثمانحسنروال35138127شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي88588.5الغرباويسعيدعليريم35138128شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77577.5ابو معيلقعبدهللامروانريم35138129شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82182.1ابو معيلقمرعيصبريريھام35138130شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72872.8درويشمحمدحسنزينب35138131شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي68968.9البازأحمدأحمدسمر35138132شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي61861.8ابو عويضهسلميابراھيمصابرين35138133شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي85985.9ابو ھوليعبد الرحمنانورصفاء35138135شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92092ابو خطابغازيمحمدعايشة35138136شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95295.2الشاعرعبد الحياكرمعبير35138137شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي70670.6نجمحمزهعماد الدينعفاف35138138شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92492.4النعاميسليمانعبدهللافاطمه35138139شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي83083الحاطيابراھيممحمدفاطمه35138140شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي83483.4ابو نصارعليمحمدكامله35138141شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72672.6ابو مدينعيادهعودةلبنى35138142شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي85785.7موسىمحمدمنذرلينا35138143شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي75875.8النجارسالممحمدمنى35138144شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي89889.8الغمريحمدابراھيمنداء35138145شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80080السيدعامرعبد الحكيمنداء35138146شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77377.3المغاريعزاتمحمد نجيبنعمه35138148شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي68668.6ابو خليفهسالمأحمدنور35138149شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي81881.8زعيترأحمدسميرھبه35138150شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90090رضوانخالدمحمدھبه35138151شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي97797.7ابو شاويشعبد الكريمعطيهھدى35138152شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلمي73773.7شلتوتأحمدمحمودھديل35138153شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79979.9ابو مزيدعليفؤادھناء35138154شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92492.4الدباكهسعديمجديوسيقه35138155شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79479.4ابو معيلقزكيراغبوفاء35138156شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95295.2ابو شاويشعبد الكريمعطاهللاياسمين35138157شھداء المغازي الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87187.1فياضيوسفعادلاالء35138158شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي67667.6ابو الروسمحمدماھراالء35138159شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي74674.6فياضاسماعيلنزاراالء35138160شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي94494.4مزيدحسينيوسفاالء35138161شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي69969.9الكردعبد القادرزھيرامنه35138162شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93993.9بركةحمدانصبريايه35138163شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72472.4ابو موسىسالمهمحمودايه35138164شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90490.4بركةأحمدمصباحاسراء35138166شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87187.1ابو مغصيبعودةعبد الرازقاسالم35138167شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95795.7ابو الحصيننصرعبد الرحمناسالم35138168شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي70870.8اللوحقاسميونساسالم35138169شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95595.5نصارحمودهمحموداسماء35138170شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90790.7الزريعيزريعينايفافنان35138171شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84884.8ابو قاسممحمدروبينامل35138172شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي65065ابو بكرهعبد الرحمنحمدايمان35138173شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87187.1فياضسالمصالحايمان35138174شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90290.2حسنمحمدغسانبنان35138176شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي75875.8العزبمحمدعبد الرؤوفتماره35138178شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95195.1العطارمحمودمحمدحنان35138179شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87687.6حربابراھيماسماعيلدعاء35138180شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84884.8ابو اسدزويدعونيروان35138184شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82182.1خطابعبيدهللايوسفروان35138185شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي74974.9الفليتعبد الرحمنساميسالم35138186شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87287.2ابو خماشمحسنأحمدسھير35138187شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي68868.8العطارسالمعبد الفتاحشيرين35138188شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي66766.7منديلابراھيمجاللشيماء35138189شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي83083الفليتعبد الكريمساميصابرين35138190شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80380.3الزريعيمحمودصابرصفاء35138191شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82682.6بركةأحمدوليدغاليه35138192شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي76076ابو عمرةابريكأحمدفاطمه35138193شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84784.7ابو طواحينهأحمدجھادفداء35138194شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90290.2ابو موسىسليمانسالمهكرم35138195شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي86686.6بشيرمحمدمحمودماجده35138196شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلمي90490.4تمرازعطيهسميرمرام35138197شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي85385.3تمرازعطيهسميرمنار35138198شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77077اللوححمدانجبرمنال35138199شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82582.5ابو خطاباسماعيلشحدهنجاة35138200شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي81481.4بركةمحمدأحمدنسرين35138201شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي97797.7بركةمحمدسعيدھبه35138202شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي89889.8ابو بكرهمحمدصبريھبه35138203شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي58358.3حربمحمدمازنھبه35138204شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي78978.9ابو معيلقماضيماھرھديل35138205شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي70170.1الكحلوتيوسفجمالھناء35138206شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي74774.7ابو موسىمحمدحسامورود35138207شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي88388.3خطابسالمسعيدوالء35138208شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90990.9بشيرعبد القادرمحمودياسمين35138209شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي75975.9ابوسليمغازيمفيدياسمين35138210شھداء دير البلح الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي63063ابوطويلةعليوليددينا35138213صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلمي83883.8ابو جيابزھديسميررونزا35138214صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلمي58158.1الجملكاملعبدالكريمعبير35138216صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلمي85785.7قنديلعمرعبد الناصرفاتنه35138217صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلمي84884.8طومانعبد العزيزجاللفاطمه35138218صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلمي66266.2اعقيالنعودةنبيلمھا35138219صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلمي88088السميريزايدجابرنجاة35138220صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطى
العلمي83883.8عبد الواحدسالمأحمداالء35138221ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي96296.2حمدعبد اللطيفأحمداالء35138222ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92392.3سليميوسفأحمداالء35138223ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي78378.3ابو حمدهحسينرجباالء35138224ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي98898.8البحيصيابراھيمعاطفاالء35138226ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي85385.3مطراسماعيلموسىاالء35138227ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92492.4الالالمحمدمحمودايه35138228ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77777.7ابو شكيانيوسفمحمدابتھال35138229ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي69069عوضمحمداسامهاروى35138230ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72872.8سويدانصبريجمالاسراء35138231ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95595.5صافيرزقحيدراسراء35138232ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي68068النوريأحمدعبد الناصراسراء35138234ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72872.8العمصيعثمانسامياسالم35138235ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي98498.4ابو شاويشعبد الرحمنبشيراسماء35138236ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93893.8الھورأحمدرياضاسماء35138237ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي76476.4ابو سماحهمحمودسليماناسماء35138238ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80780.7مھناحريصعالءاسيل35138239ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلمي84784.7شحادهعبدالھاديمحمدالشيماء35138240ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87587.5ابو قمرحسنابراھيماماني35138241ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي83783.7ھارونعايشمحمدانسام35138242ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84284.2السلولعليخالدايمان35138243ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي91591.5خليفهعبد ربهعليايمان35138244ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي81581.5الناديمحمدفؤادايمان35138245ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي98198.1الحاجعبد الحافظمحمدايمان35138246ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82082النباھينغازيوليدايمان35138248ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي98098النجارداوديعقوبايمان35138249ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84984.9محاربمحموديوسفايمان35138250ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92792.7العاجزعلياسماعيلايناس35138251ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79679.6مصرانخليلعادلبراءه35138252ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93193.1حمادعبد الفتاحخليلتسنيم35138253ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي83683.6ابو حسب هللاسعيدمصطفىتسنيم35138255ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي89589.5الديراويابراھيمعدنانحفصه35138256ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي91691.6ھويشلحمدعرفانحنان35138257ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي78878.8سلطانمحمودحسينخلود35138258ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي78078الشطليخليلعبد القادرخولة35138259ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي78578.5الديراويمحمدعليدعاء35138261ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87487.4دويدارابراھيممحمددعاء35138262ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي94594.5زويدسليممنتصردعاء35138263ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي86386.3الھبيلعبدمحمد عزيزرانيه35138265ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي74174.1حمدمحموديوسفرنده35138266ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي71671.6النجارخليلرشادرھف35138267ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72872.8ثابتعبد الرحمنبشيررودينه35138268ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95995.9الخطيبحسنربحيريم35138269ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي76176.1اكريمسعيدسعديريم35138270ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82682.6الحاجخليلوجيهساجده35138271ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72872.8ابو ملوحسلمانمحمدسالي35138272ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي63063ابو محيسنعبيدساميسلسبيل35138273ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي81781.7ابو رحمهأحمدابراھيمسماح35138274ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي85485.4ابو سويرحابراھيماسماعيلسماح35138275ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي70370.3حمدان حسنمحمداسماعيلسميره35138276ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72372.3عبد العاليوسفھيثمسنابل35138277ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82682.6ابوعيدعبد الكريمسالمهسھا35138278ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي94194.1العايديحسنعبد هللاشذا35138279ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي68968.9شلبيعبد الفتاحأحمدشيماء35138280ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي71971.9ابو بطيحانعليفؤادشيماء35138281ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلمي81381.3الصعيديمحمدمحمدشيماء35138283ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي59359.3ابو رحمهمحمديوسفصابرين35138284ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84284.2الشوربجيمحمدمحمودصفا35138285ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي85585.5الشريفمحمدأحمدصفاء35138286ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي94994.9درويشمصطفىبكرصفاء35138287ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84084النجارابراھيمفؤادضحى35138288ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77177.1سليميوسفأحمدعبير35138289ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82982.9مسلمأحمدعبد هللاعبير35138290ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي75575.5ابو عريبانسلميعبيدعبير35138291ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92392.3نصارعزاتناصرعبير35138292ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80680.6عباسلطفيجھادعال35138294ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي75775.7نبھانسعيدسعدغيداء35138295ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي62462.4الغصينسليمانحربفاطمه35138296ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي96296.2النابلسيهعليرمزيفداء35138297ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72272.2نوفلمحمدمحمدفدوى35138298ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي71071جودةسعيدجوداتمجد35138300ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي89389.3الغولهجبرجھادمنار35138301ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي81381.3العايديرمضانجھادمنال35138302ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77977.9مغاريمحمودفخريمنال35138303ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي86986.9غرابعبد الحميداكرممھا35138304ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي69069رزقهموسىسيدنجاح35138306ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92992.9حمادمحموداسماعيلنور35138308ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84484.4الثوابتهمحمدزكريانور35138309ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77877.8مخيمرشحدهسعودنور35138310ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92892.8االسمرأحمدكمالنور35138311ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي91591.5الغريزصبحيمحمدنور35138312ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي91291.2القريناويسعدنايفنوره35138313ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي62162.1أبو شعيرهيوسفعادلھالة35138314ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي74374.3الحسناتعليباسمھبه35138315ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84384.3سلمانأحمدھاشمھبه35138316ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي96196.1بدرانأحمدزھيرھدى35138317ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87787.7حمدانعبد الفتاحمحمودھديل35138318ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي71871.8ابو حويجمحمدانمارھزار35138319ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي70770.7ابو زكرييوسفعودةھناء35138320ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي96896.8الھورمصطفىموسىوئام35138321ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90190.1نويجعسليمانعونيوصال35138322ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77277.2ابو جريبانعودةعليوالء35138323ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93193.1مصرانديبعوضوالء35138324ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلمي81881.8صافيصالحكمال الدينياسمين35138326ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93093ابو غفرهمحمدمھديياسمين35138327ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي73673.6مونسعوضعبدهللايسرى35138328ممدوح صيدم الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي70270.2التربانمحمدخالداالء35138329العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي77877.8ابو عريبانأحمدسالمهاالء35138330العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي72672.6فرج هللاعطيهنمراالء35138331العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي87987.9جروانعبد الحميدواصفاالء35138332العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي97897.8ابو عريبانمحمودجبارهايات35138333العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي79679.6قرمانسالمسالمهاسراء35138334العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي88888.8مطرعيسىرزقاسالم35138335العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي71671.6عابدمحمدمحموداماني35138336العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي88188.1ابوغولهحسنجھادإيمان35138337العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي84184.1الجعيثنيحسينفايزايمان35138338العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي71871.8ابو مدينعبد الحميدعبد الحكيمبسمه35138339العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي72672.6سعيدأحمديحيىخلود35138341العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي77677.6فرج هللامحمدتيسيرخولة35138342العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي84384.3عياشمحمدتيسيررشان35138344العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي67767.7ثابتسلمانمحمدرنا35138345العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي75675.6ابو مھاديسلمانسعديروان35138346العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي87187.1ابو عوضمحمدموسىرويدة35138347العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي82682.6ابو عروقمسلمابراھيمسلمى35138348العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي93293.2ابو رخيهمحمدعبد الحميدسمر35138349العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي88488.4ابو رخيهأحمدسليمانسناء35138350العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي80480.4الثوابتهمحمدمنصورصفاء35138351العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي87787.7حمادةرمضانابراھيمعبير35138352العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي72072ابو رخيهأحمدعبد الجابرفاتن35138353العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي67367.3صالحصبحيسميرفاطمه35138354العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي78778.7عبيدعبد الكريمكاملكامله35138355العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي92792.7ابو مدينعبد الحميدعبد الحليملينا35138356العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي69669.6ابو شيحهغنمييحيىمھا35138358العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي83883.8ضبانعبد اللطيفمحمدميسون35138359العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي92392.3فرج هللاجبريلابراھيمنعمه35138360العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي71371.3موسىابراھيمصالحنھال35138361العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي70870.8ابو ناديعودةمحمدھبه35138362العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي78278.2ابو شاويشخليلمحمودھبه35138363العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي91891.8الحناويحسناسماعيلھدى35138364العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي76976.9ابو شاويشأحمدابراھيمھيا35138365العروبة الثانوية للبناتالوسطى
العلمي72472.4الحنفيمحمدمنذرھيا35138367العروبة الثانوية للبناتالوسطى



العلمي72172.1ابو كويكمصطفىحامداالء35138368البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي65665.6الدرهعليعبد القادراالء35138369البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي76176.1فرج هللامحمديوسفامال35138370البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87387.3ميطسيداسامهايه35138372البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95195.1ابوعيادةعطيهجابرايه35138373البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي88288.2مغاريخليلوليدايه35138375البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي74474.4ابو خضرهعطيهصالحابتسال35138376البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي74474.4االفغانيمحمدزاھراريج35138377البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي86486.4روبيمحمودخالداسراء35138378البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي66166.1النباھينابراھيمعطيهاسراء35138379البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82782.7السعودعبد الكريمخالداسالم35138381البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79079اللوحمحموديوسفاسالم35138382البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي76176.1ابو عابدهابراھيمحلمياسماء35138383البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84084عيدعبدهللامحمدامل35138384البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93393.3الدينيعبدهللانبيلاميره35138385البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79579.5ابو عابدهاسماعيلمحمدامينه35138386البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي71771.7اللوحمحمودعمرانجي35138387البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي85585.5مقداسالياسكرمانوار35138388البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي88288.2فرج هللاحمدانجھادايمان35138389البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي81581.5وشاحابراھيمخليلايمان35138390البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79779.7أبو شمالهمحمودزيادايمان35138391البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80080االشقرمحمدطاللايمان35138392البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي88288.2الزيتيخليلفايزايمان35138393البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي88388.3الكرديعبد الحميدأحمدايناس35138394البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي76876.8الكرديعبد الرزاقخالدبراء35138395البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93393.3النباھينعليانسميربراءه35138396البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي74474.4النباھينشعيبسعيدبسمه35138397البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي65465.4النباھينمصطفىماجدبسمه35138398البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي85685.6ابو عابدهاسماعيلخالدبيسان35138399البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي73273.2ابو خريبهمحمدناھضتسنيم35138400البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي89789.7بدويهابراھيممحمد خضرتھاني35138401البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80580.5بواديفوزيعبد الوھابتولين35138402البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي70470.4ابو زيادهيعقوبصابرجيھان35138403البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي88788.7السعافينرجبساميحنين35138404البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92692.6السيدحسنسھيلحنين35138405البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95095ابو مدينعوادعدنانحنين35138406البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي72172.1اوشاحمحمدحسندعاء35138407البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي96396.3السعيدنيعبد العزيزمحمددعاء35138408البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلمي91491.4االحولسعيدعيسىرانيا35138409البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي98898.8رباحخضرفھدربا35138410البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92592.5براشسعيدابراھيمرشا35138411البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87887.8عودهداودناصررشا35138412البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84384.3الورابراھيمفؤادرضا35138413البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي86486.4القريناويمحمدزيادرنا35138414البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92192.1البحرمحمدعبد الرحمنروان35138416البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95595.5شلبيأحمدابراھيمريم35138417البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي89589.5جبرأحمدعبد الناصرريم35138418البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي78378.3العواودهعبد العزيزبسامساره35138419البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي76876.8جبريلجبريلنعيمساما35138420البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي76276.2خلفمحمدسميرسحر35138421البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي86586.5النباھينفوازفارسسحر35138422البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي67667.6ابو ھرةحسنعليسرين35138423البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي76176.1زيادهشعبانجميلسلمي35138424البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80680.6ابو زايدمحمدأحمدسميه35138425البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77377.3القريناويابراھيمسميرسھير35138426البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي76676.6المغربيغازيجاللشروق35138427البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي85385.3العوينيأحمدرضوانعايشة35138428البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي91691.6االحولسعيدعيسىعبير35138429البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87587.5عبد  النبيفتحييوسفغدير35138430البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80480.4اموممصطفىفاروقفاتن35138431البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي81481.4السعودعبد الكريمناھضفاطمه35138433البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77077ابو عطيويجبرناصرفداء35138434البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي95695.6العواودهسليمانناصرفرحه35138435البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي87387.3النباھينعلييوسفلميس35138436البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79579.5ابوعيادةعبدهللابراھيممرام35138437البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي99599.5صالحمحمدمصطفىمرام35138438البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي77477.4البازمنصوريحيىمرفت35138439البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92892.8البدرساويمحمدغيصوبندا35138440البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي83983.9قنديلمحمدأحمدنھال35138441البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي81081فرج هللاحمدانابراھيمنور35138442البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84384.3ابو زبيدةأحمدخالدنور35138443البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي79679.6بدرمحمودخليلنور35138444البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي82982.9مقداسالياسكرمنور35138445البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي94594.5جبريلمحمدمحمدنور35138446البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي83383.3صالحنعيمأحمدنورا35138447البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي81181.1قنديلھاشمأحمدھالة35138448البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى



العلمي80680.6حمادابراھيممحمدھامه35138449البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي97097ابو خوصهبخيتسعيدھبه35138450البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي84784.7منصورفايدكايدھبه35138451البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي94994.9نصرهللاصالححسنھديل35138452البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي86486.4ابو عابدهفرحانعبد ربهھديل35138453البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي90590.5مصطفى السعافينمحمديوسفھديل35138454البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي92392.3المبحوحمحمودعبد الحيوسام35138456البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي73273.2جبراسماعيلحامدوفاء35138457البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي69769.7ابوزينهمحمداسماعيلوالء35138458البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي80280.2وشاحابراھيمخليلوالء35138459البريج الثانوية "أ" للبناتالوسطى
العلمي93793.7ابو مذكورمحمدبساماسحار35138460السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي96996.9عوضيحيىماھراسراء35138461السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي76776.7االغاحلميمحمداسراء35138462السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي70970.9الطھراويأحمدجميلالھام35138463السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي91791.7السعاتيأحمدسليمايمان35138464السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي80280.2البرقييوسففريدحنين35138465السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي79679.6الكردحرباسماعيلدعاء35138466السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي84584.5ابوسليمفؤادجمالريم35138467السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي91891.8الكرنزعبدهللايادسائده35138468السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي79379.3حسنمحمدحسامسنا35138470السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي82982.9البحيصيأحمدموسىمريم35138471السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي73873.8ابو عطيويمحمدعاشورمنى35138472السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي92592.5شعتراشدماجدمنى35138473السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي66866.8قشطهعطوانمحمدمي35138474السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي89789.7الشاعرسليمانجمعهنداء35138475السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي89589.5الغمريرجبسعديھبه35138476السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي85385.3فارساسماعيلأحمدھدى35138477السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي69469.4ابو عجوهمحمدامجدوالء35138478السيدة خديجة الخيرية للبناتالوسطى
العلمي56056الششنيهنمرسفيانغاده35138503دراسة خاصةالوسطى
العلمي65865.8ابو معيلقخالدمھديھديل35138505دراسة خاصةالوسطى
الصناعي68468.4صباحمحمدعبد الرحمناسماعيل35145502دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي77877.8مطيرتوفيقياسرشادي35145508دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي90190.1ابو ظھيرمحمدمحمودعمر35145512دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي80080ابو معيلقيوسفرزقمحمد35145513دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي89189.1السلقاويشعبانسميرمحمد35145514دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي74174.1عوادمحمدعمرمحمد35145515دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي78078خطابمحمدسليمانمحمود35145518دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي66266.2صالحمحمودامينمحمود35145552دراسة خاصةالوسطى



الصناعي54854.8ابو خاطريونسجھادمحمد35145602دراسة خاصةالوسطى
الصناعي63363.3العجلهعبد الرؤوفطاللابراھيم35145609دراسة خاصةالوسطى
الصناعي65865.8الشنطيعبد القادرباسميحيى35145614دراسة خاصةالوسطى
الصناعي69969.9القطاعمحي الدينمحمداسالم35145615دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي26859.6شاھينأحمدرسميابراھيم35145701دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي31570خماشعبد القادرجمالأحمد35145702دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي33173.6الكحلوتاحمدحسناحمد35145703دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي35478.7ضاھرمحمدنشأتأحمد35145704دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي31770.4بركةمحمدعمرانور35145705دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي23251.6سعيدحسنمروانبشار35145706دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي38986.4ابو عبيدمحمدعبدهللازيد35145707دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي31670.2الطواشيحسنعبدهللاسراج35145708دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي31269.3شاھينعبد الكريميونسسمير35145710دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي36180.2العامريابراھيمشعبانشادي35145711دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي26158احمدمحمودعاطفعبد الرحمن35145713دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي26558.9ابو طواحينهعبد الرحيممحمودعبد الرحيم35145714دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي36581.1ابو صبرهيوسفخالدعبدهللا35145716دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي28162.4ابو سمرهمعاليمحمدماھر35145718دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي28864تمرازمصطفىخليلمحمد35145720دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي37984.2الصباغصبحيسميرمحمد35145721دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي33073.3خطابعبد هللابراھيمنور الدين35145725دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي42895.1الزريعيمحمدحسنھيثم35145726دير البلح الصناعيةالوسطى
الصناعي التطبيقي28262.7اللحامعليمحمدعلي35145754دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي25857.3القريناويسليمانيعقوبأحمد35145755دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي32872.9صيدمعليأحمداسامه35145756دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي36280.4النمروطيمحمدعبد الھاديرامز35145757دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي30367.3دواسمحمودمازنشادي35145758دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي34376.2حمدانمحمدأحمدياسر35145760دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي24153.6حلحولحسينمحمودجالل35145761دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي28663.6قفهعليحسنعبد الكريم35145762دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي24153.6ابو شحادةأحمدمنيرغانم35145763دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي23953.1ھويشلحمدرمضانمحمد35145764دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي22550الشخريتسليمانمحمدمروان35145767دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي28362.9احمداسماعيلناصرابراھيم35145771دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي29264.9العزايزهعبد العزيزجابرأحمد35145772دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي26759.3العزايزهديابرسميأحمد35145773دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي35077.8جودةمحمدعبد الرزاقأحمد35145774دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي27861.8عبدهللاأحمدنھاداسالم35145776دراسة خاصةالوسطى



الصناعي التطبيقي29665.8ابو قوطةاسماعيلكمالاسماعيل35145777دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي29866.2ابو الليلابراھيممحمدجواد35145779دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي35378.4بوالنعبد العزيزعمرحازم35145780دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي29365.1االطرشعبد العزيزعصامحسن35145781دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي32973.1ابو عربسحمدانكاملحسن35145782دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي28062.2ابو ربيعحسنسميررسمي35145784دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي29164.7ابو منديلحسنجمعهرمزي35145785دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي28663.6بشيرسليمانزھيرسليمان35145787دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي27861.8نططعبد الحميدخليلعبد الحميد35145788دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي30868.4ابو سيدومحمدجمالعبد الرحمن35145789دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي27661.3ابو ناديعليانساميعليان35145790دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي30668ابو منسيابراھيمعبدوفؤاد35145791دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي37282.7بركةأحمدفارسقيصر35145793دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي33273.8ناصرمحمودعليمجد35145794دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي27761.6قفةعليحسنمحمد35145795دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي30768.2نصرمحمدحسنمحمد35145796دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي28262.7ابو ناديعليانساميمحمد35145798دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي27962المصرينمرعصاممحمد35145799دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي31068.9ابو نعمةمحمدنصر الدينمحمود35145804دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي26659.1الدقرانأحمدعليمدحت35145805دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي32071.1الصعيديمحمدعبد الرحيممصطفى35145806دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي26759.3نصاراسماعيلفايزمصعب35145807دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي37984.2ابو ناصرحسنعاطفمھدي35145808دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي27460.9كسابخليلعبد القادريوسف35145810دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي30166.9دلولسليمانفايقعطا هللا35145811دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي26358.4العواودهرمضانناھضاياد35145901دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي28463.1فھيداسحقجبرمحمد35145902دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي25556.7ابوعويمربدرانحسينوسام35145904دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي24454.2يوسفرمضانعليمحمد35145906دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي23151.3احمدمحمودخالدمحمود35145908دراسة خاصةالوسطى
الصناعي التطبيقي28663.6الكحلوتيوسفعبد العظيميوسف35145914دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية69069ابو منديلسالمهسالمابراھيم35155002دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050حمادابراھيمصالح الدينابراھيم35155004دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52552.5الصعيديابراھيممحمدابراھيم35155005دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50250.2البردينيابراھيموحيدابراھيم35155007دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53853.8ابو عمرةمحمدابراھيمأحمد35155008دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050الجورانيأحمدجھادأحمد35155009دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57757.7ابو االعوررمضانرياضأحمد35155010دراسة خاصةالوسطى



العلوم االنسانية50050بدوانمحمدشحدهأحمد35155013دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية58858.8المسلميحسنعاطفأحمد35155015دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51551.5درويشرزقعايشأحمد35155016دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55455.4زقوتعبد المعطيعبد الحليمأحمد35155017دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية65765.7العماويعويضعبد الرحمنأحمد35155018دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52952.9أبو معالحمدانعمرأحمد35155019دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50750.7ابو معالسالممحمدأحمد35155022دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية56256.2عبد الجوادعليمحمدأحمد35155023دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57857.8العمصيعثمانمروانأحمد35155025دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53953.9عياشمحمدھشامأحمد35155027دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50350.3اللوحمنصورخالداسامه35155029دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50450.4الناجيأحمدنعيماسامه35155032دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو ناجععبد الحميدعبدهللاسماعيل35155034دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50850.8قنونهعبد الفتاحخضراشرف35155036دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57657.6ابو سلميةحسنمحمدامجد35155038دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51051الكحلوتيوسفسعيدامين35155039دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51551.5الصالحينعمانمنيرانس35155040دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50350.3ابو اصليحعواديوسفانور35155041دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52052كرازعبد الرحمنمحمدباسل35155047دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50150.1راضيمحمودنعيمباسم35155048دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50950.9عليانمحمودمازنبراء35155050دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050مزھرعبد الفتاحمصباحبكر35155052دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50850.8حسانسعيدزھديبالل35155054دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو شواربعبد الحميدمحمدبالل35155055دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية56756.7تمرازاسماعيلفايزبھاء35155056دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51851.8العالمجبريخالدجبري35155057دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52652.6اللحامديبسميرجالل35155059دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50150.1ابو سويرححسينسعدهللاحاتم35155060دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية62962.9الھباشخالدزھيرحسام35155062دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو عريبانفرحانفريححسام35155063دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52452.4بركةسلمانعزميحسن35155066دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050صالححسنيفؤادحسني35155067دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52552.5بشيرمحمودمروانحماده35155070دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50150.1العموديمحمدأحمدخالد35155074دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو رحمهخميسمحمدخالد35155076دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50250.2العشخليلمحمودرائد35155078دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية59259.2الطويلعلينعيمرائد35155079دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51451.4الالالمحمدسالمرأفت35155081دراسة خاصةالوسطى



العلوم االنسانية64264.2ابو شاويشأحمدجمالزياد35155085دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51651.6جبرمحمدصالحساجد35155087دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو شرسالمحسينسالم35155088دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51651.6الماللحهسالمسلمانسالم35155089دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51451.4ابو منديلابراھيمسليمانسامي35155091دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51251.2حسينفضلمحمدسامي35155092دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050النعاميسالمهسالمسليمان35155096دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50250.2مطرسالممحمدسليمان35155097دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55155.1ابو شاويشصالحمصلحصالح35155100دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53353.3درويشعبدهللازكيطارق35155103دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050جبرعبد القادرسميرعبد الرحمن35155112دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050مھناعباسعبد الفتاحعبد الرحمن35155113دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية60660.6البغداديمحمدوليدعبد الرحمن35155115دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51651.6الزريعيعليعدنانعبد العزيز35155116دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050عوضمحمدابراھيمعبدهللا35155120دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52752.7المصدريوسفجھادعبدهللا35155121دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050عباستوفيقمحمدعبد هللا35155125دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو سويرحعادلساميعصام35155128دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50450.4أبو حمادةمحمدمحمدعالء35155129دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52552.5صياماسماعيلحسنعلي35155130دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية67467.4سالمةعليعليانعلي35155131دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55955.9ابو يوسفمحمدعاطفعمار35155133دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050الحيلهمحمدابراھيمعمر35155134دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50450.4قنديلعبد القادرسالمعمر35155135دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52352.3جودةعيدنافذفادي35155140دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية58158.1صايمهموسىسليمانفراس35155143دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050عايشمحمدوليدفراس35155144دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية63463.4ابوطماعةاسماعيلأحمدمحمد35155151دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50550.5فراجفراجاسامهمحمد35155153دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55855.8غنيمسعديبساممحمد35155154دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52452.4ابو معالمحمدجھادمحمد35155157دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية64664.6نصرهللاصالححسنمحمد35155158دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية59259.2حمدانابراھيمخالدمحمد35155159دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050مزھرابراھيمخليلمحمد35155160دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61461.4رضاوينعميرهسليمانمحمد35155166دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51351.3الخالديمحمودسميرمحمد35155169دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52052ابو كويكسليمعبد الناصرمحمد35155175دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية63663.6ابو عمرةسالمعبد ربهمحمد35155176دراسة خاصةالوسطى



العلوم االنسانية52952.9المشعلجيمحمدعمرمحمد35155177دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50750.7برغوثرمضانفايزمحمد35155179دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50750.7البابايوسففتحيمحمد35155180دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51151.1شلدانعبد السالمفوزيمحمد35155181دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية62262.2صمصومنعيمماجدمحمد35155184دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو جيابحسنمحمودمحمد35155188دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51051أبو خوصةمحمدناصرمحمد35155192دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050القطشانمحمدناصرمحمد35155193دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51651.6الكفافيأحمدنبيلمحمد35155194دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54654.6ابو زايدكاملھشاممحمد35155195دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55155.1التلبانيعبد هللابراھيممحمود35155197دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57557.5ابو خديجةحسنأحمدمحمود35155198دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية58458.4ابو زايديونسفوزيمحمود35155209دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية64264.2النجريأحمدمصطفىمحمود35155210دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53653.6القريناويسالمهيحيىمحمود35155212دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50550.5ابو سمرهزكرياخالدمرعي35155213دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51551.5جبريلمحمديحيىمصطفى35155216دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52952.9بطرانعبد الھاديمصطفىمعاذ35155218دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52152.1الحنفيمحمدمنذرمعاذ35155219دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو معيلقعدناننبيلمعاذ35155220دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50450.4نصارمحمودجاللمنتصر35155224دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية75775.7الجعيثنيحسينعليمنتصر35155225دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50850.8سلمانخليلأحمدمھدي35155226دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050النباھينعليعبد الحينصر35155233دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53153.1ابو غرقودابراھيموليدنظير35155235دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50550.5نوفلنوفلوائلنوفل35155236دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050طومانعبد العزيزحسنھشام35155237دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51051الفليتمحمدتوفيقھيثم35155239دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو صقراحميدانصبريوجدي35155241دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52552.5الحسناتسلمانبسامياسر35155244دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52752.7ابو شاويشعبد السالمعمرانيوسف35155247دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57757.7عماد الدينمحمدكماليوسف35155249دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية60760.7ابو رخيهابراھيممحموديوسف35155250دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52452.4الھدھودمصطفىأيوبابراھيم35155251دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51551.5القرعانابراھيمتوفيقأحمد35155253دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55155.1مونسفھميجمالأحمد35155254دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050خطابعطوهحسنينأحمد35155256دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52752.7ابو عمرةأحمدصابرأحمد35155260دراسة خاصةالوسطى



العلوم االنسانية50050عويضهمحمدعصامأحمد35155267دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية58258.2الحدادجعفرمحمودأحمد35155270دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50650.6غانممحمدمحمودأحمد35155271دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54654.6ابو رخيهأحمدعبد الجابراسامه35155276دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو شمالهخليلعادلاسماعيل35155279دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية66266.2وشاحعبدهللامحمودانس35155280دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54854.8ابو الغصينحسينتوفيقأيمن35155282دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51251.2المصريأحمدجمالايھاب35155283دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50750.7عبيدعبدهللاسعيدبالل35155284دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61561.5المصدرمحمودضيف هللابالل35155285دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية56856.8قرضايانزارأحمدبھاء35155286دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52052النجارعبد الرحمننبيلجھاد35155288دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52252.2المصريسليمانمحمدحازم35155290دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51751.7النويريجبرشحدهحافظ35155291دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53253.2فرحاتعلييوسفحسن35155295دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050الزريعيفاضلغانمحسين35155297دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57457.4العكلوكأحمدعبد الحكيمحماده35155298دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57057السماكمحمدموسىحمزه35155299دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50950.9صياممحمدخليلخالد35155302دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52052عوضسعيدنبيلخالد35155306دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51951.9الھنديخليلسليمخليل35155309دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050النجارحسيناسماعيلرياض35155320دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو عمرةمحمدصالحسامي35155323دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية56556.5اللوحصالحابراھيمساھر35155325دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51151.1الرواغسالمهمحمودسالمه35155329دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51651.6القريناويمحمدسليمانطارق35155335دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52452.4الخالديعبد الفتاحزيادعبد الفتاح35155340دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو ستهمحمدابراھيمعبد هللا35155341دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50950.9الھورمتقالعبد الرحمنعبدهللا35155343دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية62862.8ابو شمالهابراھيمفرجعبد الھادي35155346دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية67167.1حمادسليمحسنعدي35155347دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية59559.5الكحلوتسليممحمودعالءالدين35155350دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54754.7عبد ربهعليعصامعلي35155354دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52252.2العكلوكأحمدمنيرعلي35155355دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51351.3ابو ھوليعبد ربهعبد الرازقعمار35155357دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53953.9ابو عمرةعيادهعليعمر35155360دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52052ابوعويمرسليمانمصطفىعمرو35155364دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية56456.4ابودحروجمحمدأحمدغسان35155366دراسة خاصةالوسطى



العلوم االنسانية51651.6نسمانحسناسعدغسان35155367دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57257.2الشرافيسعيدمحمودفراس35155369دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية64564.5ابودانالعبدتيسيرمؤمن35155371دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية60460.4ابو زرعبديوسفمؤمن35155373دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050المدللحسنحسنماھر35155375دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53953.9اشكوكانيسعيدأحمدمحمد35155378دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53453.4القرعانيوسفأحمدمحمد35155380دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52352.3شلبيحسنأيمنمحمد35155383دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50550.5ابو سدرهحسنحسانمحمد35155385دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية63763.7الدعالسهفارسحسينمحمد35155386دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية74674.6صافيمحمدخالدمحمد35155388دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51651.6رويشدسالمسليممحمد35155391دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50450.4رزقهموسىسيدمحمد35155393دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51351.3الماللحهمسلمشحدهمحمد35155394دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51351.3ابو ستهحمدانعادلمحمد35155396دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50950.9الغمريالعبدعبد الكريممحمد35155397دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050منصورمحمدعصاممحمد35155399دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية58358.3سعيدعبدهللاعطيهمحمد35155400دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50350.3الحاجسليمانفايزمحمد35155401دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50150.1ابو نمرسالمكمالمحمد35155404دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050العبيطمصطفىكمالمحمد35155405دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51251.2القديمابراھيممحمودمحمد35155407دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050العطارالعبدمحمودمحمد35155408دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52152.1مناعمحمودنبيلمحمد35155411دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51251.2الھورمحمدابراھيممحمود35155413دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51151.1الغرباويمحمودانورمحمود35155415دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53653.6دھيشعبد الرحمنمحمدمحمود35155419دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61761.7مصلحمحمودمحمدمحمود35155420دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية60460.4القطراويمحمدتوفيقمروان35155422دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50450.4البحيصيأحمدمحمدمصطفى35155424دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50850.8مصلحعبد العزيزناھضمعاذ35155428دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050فرج هللاعطيهاحسانمعتصم35155430دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050شحادةمحمدمحمدمنير35155432دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50850.8راضيمحمودغازيناجي35155435دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50550.5العزاميسالمهمحمدنبيل35155437دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية60960.9عيسىمحمودأحمدنعيم35155442دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57057عيسىمحمدعودةھاني35155444دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61261.2الزريعيزريعيمحمدھشام35155445دراسة خاصةالوسطى



العلوم االنسانية53453.4رمضانعبد الجليلمحمدوائل35155449دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050القطراويصالحتيسيروليد35155451دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57057اغنيممحمدأحمدياسر35155452دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54654.6ابو مرعيمحمدجمعهياسر35155453دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51851.8ابوجوھرعودةحسنيوسف35155458دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51551.5ابو شمالهفخرسمحانباجس35155465دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51151.1ابو حمدهحسينمحمدمحمود35155471دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52752.7عايشوحيديوسفوحيد35155472دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53153.1ابو سنيدهعيدكاملابتسام35155701دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53453.4عيدعليخالداخالص35155702دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية76476.4احويطاتسالمسالمهاخالص35155703دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050الغصينمحمدفيصلاخالص35155704دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية62162.1مصطفىعبد القادرزيادازھار35155705دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54454.4ابو طيورمحمدحساماسراء35155706دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51251.2زقوتمطلقعبد الرحمناسراء35155707دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050شاھينابراھيمعبد المنعماسراء35155708دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية56556.5اوشاحخليلعبد الفتاحاسراء35155710دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53153.1وشاححسنعوضاسراء35155711دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية71071ابو حجيرمحمدحسناسالم35155713دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55055العطارسلمانخالداسالم35155714دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050البھبھانيسعيدسليماناسالم35155716دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55755.7السعافينحسينعبد الحكيماسالم35155718دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50950.9حميدهابراھيمفتحياسالم35155720دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53053بصلهأحمدنبيلاسالم35155725دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54754.7ابو عايشسليمرمضاناسماء35155730دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52252.2مصلحجمالسامياسماء35155731دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54354.3بشيرسالمهمحمداكرام35155734دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53453.4عيسىحسينأحمداالء35155735دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57857.8درويشعبد الرحمنسھيلاالء35155738دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية71471.4ابو مراحيلسالمهصبرياالء35155739دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53053سمرهعبد الرحمنعمادآالء35155740دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53453.4عبد العاطيحسنلطفياالء35155743دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو سماحهسالمموسىاالء35155744دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو مطرمحمدزھيرامال35155747دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51651.6العزاميسالمهمحمدامال35155748دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51251.2العروقيابراھيماكرماماني35155749دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو عمرهشحدهسليماناماني35155751دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50250.2شاھينمحمدأحمدامل35155754دراسة خاصةالوسطى



العلوم االنسانية50850.8العبادسهابراھيمنبيلامل35155755دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52552.5ابو سليمسليمانيحيىامنه35155759دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55855.8الحاطيعبدهللامحمداميمه35155761دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52752.7ابو رصاصعيسىموسىانتصار35155762دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54754.7ابو رحمهخليلمحمدانوار35155766دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية60860.8ابوظاھرفريجمحمودانوار35155767دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51651.6سيسالمسالمبسامايناس35155768دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51351.3ابو عمرهسالمسعيدايمان35155773دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50450.4البشيتيمحمدعبدهللايمان35155774دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو عريبانأحمدعبد الرحمنايمان35155775دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61561.5الطورةناصرعوادايمان35155777دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52352.3الخالديفخرينبيلايمان35155779دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53453.4الصالحاتمحمدمحمودايناس35155781دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50650.6ابو اسدعبد الرحمنعبد السالمبسمه35155784دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ديابمحمودمعروفتحرير35155791دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50450.4السماكعليعونيتسنيم35155794دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53953.9المغاريابراھيممحمدتغريد35155796دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52152.1وقادحسينسليمحميده35155797دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52252.2جبرعبد المجيدعبد الرحمنحنان35155798دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61361.3العصاراسبيتاننعيمحنان35155799دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53053الحمارنهنمررأفتحنين35155800دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية60660.6ابو زكريحمادزكريحنين35155801دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51051موسىصالحعزاتحنين35155802دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52952.9الخالديرجبعليحنين35155803دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية59859.8الصوصحسينمحمدحنين35155804دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53553.5العصاررجبمحمدحنين35155805دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54854.8العفشخالدسميرخلود35155810دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52352.3يوسفحمادجمالدعاء35155813دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50450.4الحمالويمحمودرشاددعاء35155814دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52252.2سليمسالمسالمهدعاء35155815دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية56056زقالنسليممجديدعاء35155816دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51151.1النباھينابراھيمموسىدعاء35155817دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51651.6ابراھيمكامليوسفدعاء35155818دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52152.1جودةعبد الرحمنمجديدينا35155820دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050كريمسعيديوسفرؤى35155822دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55055ابو شعيرهابراھيممحمدرجاء35155824دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية65565.5حجياسماعيلنبيلرشا35155829دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50450.4جودةصالحأحمدرضا35155830دراسة خاصةالوسطى



العلوم االنسانية64364.3القرعانمحمدحسنيرضا35155831دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52752.7زقوتحسنعالءرضا35155832دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية64164.1ابومحيسنعطوهسليمانرغده35155833دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51751.7الكرنزمحمدفايزرغده35155834دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50850.8البغداديعبد الفتاحفتحيرغده35155836دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61761.7ابوعطيويمحمدطاللرنا35155838دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050القريناويمحمدحسنرندة35155842دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية64464.4السلطيكاملكمالرواء35155843دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53553.5فراجفراجمحمدزھراء35155847دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51751.7فرج هللاجبريلسليمانزينب35155851دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52852.8حسونةخليلسميرزينب35155852دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050الحاجأحمدمطيعساره35155853دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54054ابو عويضهسليمانعياشساميه35155855دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50650.6ابو ناصرخميسعمرسوسن35155864دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53353.3مطرسالمخليلسوما35155865دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51051جادهللامسلمبكيرشاديه35155866دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية64264.2خبيزةمحسنكمالشروق35155868دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية58658.6ابو غليونابراھيمعمرشرين35155869دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابوسليمسليمانماھرشھد35155870دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية71171.1المقاطعهسليممحمودشيماء35155871دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54454.4النجميمحمدسعيدصابرين35155872دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية58858.8ابودانبھجتابراھيمصفيه35155880دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52352.3ابو رزقمحمودكاملصمود35155881دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54554.5ابو بليمهسالمهسالمعاليه35155884دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51351.3جبرينديابجمعهعايشة35155885دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52052العصارمحمدشعبانعبير35155887دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية63063ابو رخيهسليمغنيمعبير35155889دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55555.5مزروعنافعوصفيعطاف35155892دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050الحاجمحمدعبد الوھابغاده35155894دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54454.4البحيصيابراھيمخالدغدير35155897دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50350.3البغداديعبد الفتاحفتحيغدير35155898دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية70070ابو منديلسالمهمحمدفاطمه35155904دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية61461.4ابو معيلقمحمديحيىفاطمه35155905دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53553.5البازياسينزھيرفايزه35155907دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50950.9ابو نصرسلمانصالحفداء35155909دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51851.8درويشمحمودعادلفداء35155910دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52052علوانعبدهللاكنعانفداء35155912دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية59259.2المصدرسليمانعبد العظيمفدوى35155916دراسة خاصةالوسطى



العلوم االنسانية52952.9ابوعطيويأحمدماجدلمياء35155921دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51751.7ابو ملوحمحمودعقيالنليلى35155924دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51051ثابتعطاعادلماري35155925دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050البحيصيسعيدساميمجد35155926دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53553.5نططعبد الحميدنبيلمرام35155927دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54354.3صويلحزكيشعبانمرفت35155928دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية56156.1جروانابراھيممحمدمرفت35155929دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51651.6الشافعيخليلرياضمروه35155930دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51751.7ابو شكيانمحمدعليمريم35155933دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55555.5موسىعزاتمحمدمريم35155934دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50150.1ابو عمرةمحمدابراھيممريھان35155937دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50950.9ابو ركاباسماعيلمنصورمنى35155938دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55355.3اللوحأحمدابراھيممي35155940دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54654.6الشافعيعطيهعليمي35155942دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52152.1اللحامعمرسعيدميسا35155943دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54054ابو خليلسليمانتايبميساء35155944دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050عبد الھاديمحمودمحمدميسون35155947دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050عابدخليلعمادناريمان35155950دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50150.1داودمحمدسھيلنجالء35155952دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية59159.1ابو حجيرمحمدعبد الحينجوى35155954دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54854.8صقريونساسماعيلنداء35155956دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51251.2النجارمحمدسامينسرين35155963دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050بلورعبد الرؤوفمحمدنظميه35155965دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51551.5أبو عوكلحسنمحمدنعمه35155968دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51051المغاريسالمهنايفنعمه35155969دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050الفليتديابابراھيمنفين35155970دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو ميريسالمطلعتنھال35155971دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو غرقودسالمعبد الجليلنوال35155973دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية68768.7سلمانخليلأحمدنور35155974دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50250.2شعالنعبد المجيدابراھيمنور35155976دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية57357.3ابو الليلأحمداسماعيلنور35155977دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية64864.8وشاحرشديعبد الناصرنور35155981دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50850.8الزوارعهموسىحسننوره35155983دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية60860.8ابو حويجمحمدانمارنورھان35155984دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية72772.7البردويلجميليوسفھبه35155985دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54454.4الصوصجميلنبيلُھدى35155989دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52152.1العواودهحسينخالدھند35155994دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51851.8اللوحقاسميونسوجدان35155997دراسة خاصةالوسطى



العلوم االنسانية50050دخانصالحمحمدوسام35155999دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية65765.7بنياتسالمابراھيموطفه35156001دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050ابو ظاھرعقابحسنوفاء35156003دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51151.1ابو شماسمحمدسالموفاء35156004دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050مزھرخليلخالدوالء35156005دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية55755.7عابدسعيدنظميوالء35156011دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية65765.7عثمانعبد هللاكسابياسمين35156015دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50350.3الھنديحسنعلييسرا35156016دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52752.7درويشرزقمحمودوالء35156018دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53453.4موسىاحمدسامحفداء35156019دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية53553.5الناعوقسليماننبيلنسمه35156020دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية51651.6ابو ھنيةحسنفتحيفداء35156023دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52052دوحلسالممحمدايمان35156024دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50750.7عبد الھاديمحمدايھابصبرين35156027دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50050القريناويأحمدمضعاناميره35156029دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية72872.8قوشعبد اللطيفمحمدنور35156030دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية52752.7ابو عبيدهعليعرفاتحنين35156033دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية58858.8ابو جريبانحسينجمعهسميه35156034دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية50550.5الحناجرهسليمانحسنريما35156035دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية54754.7ابو صبرهأحمدعبد الفتاحندى35156036دراسة خاصةالوسطى
العلمي69769.7الطرھونيأحمداكرمأحمد35161001دراسة خاصةالوسطى
العلمي58058ابو زايدسليمانعبد الرحمنأحمد35161003دراسة خاصةالوسطى
العلمي75875.8الشنطيأحمدعبد الرحيمأحمد35161004دراسة خاصةالوسطى
العلمي56156.1ابو تيلخمحمدكاملأحمد35161006دراسة خاصةالوسطى
العلمي59559.5المقادمهأحمدرمضانالحسن35161009دراسة خاصةالوسطى
العلمي96296.2مطيرحسينفؤادايھاب35161010دراسة خاصةالوسطى
العلمي85185.1ابو مدينحمدجمالبرجس35161011دراسة خاصةالوسطى
العلمي63863.8ابو زايدعليزيادبشار35161012دراسة خاصةالوسطى
العلمي73373.3الطواشيمحمدسليمانبشار35161013دراسة خاصةالوسطى
العلمي56056ابو معيلقجميلھاشمجميل35161014دراسة خاصةالوسطى
العلمي61261.2حمدمحمدسميرحمزه35161017دراسة خاصةالوسطى
العلمي59759.7حمدعليرياضخير الدين35161018دراسة خاصةالوسطى
العلمي63763.7صرصوررشادأيمنرمضان35161020دراسة خاصةالوسطى
العلمي63263.2الحاجرجبعبد الناصرشرف35161023دراسة خاصةالوسطى
العلمي60560.5ابو ھميسهجبرجمالشريف35161024دراسة خاصةالوسطى
العلمي94794.7النويريصبرهمحمدعبد الرحمن35161026دراسة خاصةالوسطى
العلمي65765.7شاھينعبد الرحمنموسىعبد الرحمن35161027دراسة خاصةالوسطى
العلمي67067ابوسليمعبد الكريميحيىعمر35161031دراسة خاصةالوسطى



العلمي53953.9ميطسيداسامهمحمد35161032دراسة خاصةالوسطى
العلمي64964.9اإلفرنجيسالمجمعةمحمد35161033دراسة خاصةالوسطى
العلمي80480.4مطرعمررياضمحمد35161034دراسة خاصةالوسطى
العلمي59759.7صباحمحمدعمادمحمد35161037دراسة خاصةالوسطى
العلمي97897.8الصالحاتأحمدنبيلمحمد35161040دراسة خاصةالوسطى
العلمي74074ابو السبحأحمدسميرمصعب35161042دراسة خاصةالوسطى
العلمي58158.1الزريعيفاضلغانممعتصم سليم35161044دراسة خاصةالوسطى
العلمي67267.2ابو حمدهمحمدحسنوسام35161048دراسة خاصةالوسطى
العلمي59359.3عيدمحمدمازنأحمد35161053دراسة خاصةالوسطى
العلمي91091ابو معيلقعبدهللاوجيهعبد هللا35161054دراسة خاصةالوسطى
العلمي94894.8جاد هللاأحمدمحمودايمان35161103دراسة خاصةالوسطى
العلمي64864.8عسكرعوضبسيمايمان35161104دراسة خاصةالوسطى
العلمي83283.2مسلممسلممحمودبدور35161105دراسة خاصةالوسطى
العلمي72172.1الوديديابراھيمصالحزينب35161108دراسة خاصةالوسطى
العلمي72972.9ابو عبيدمحمدعبدهللاغالية35161114دراسة خاصةالوسطى
العلمي59259.2العطيمطلقزيادغدي35161115دراسة خاصةالوسطى
العلمي61461.4الديريجبرسعيدفاطمه35161117دراسة خاصةالوسطى
العلمي97097عمرانمحمدجابرمھا35161119دراسة خاصةالوسطى
العلوم االنسانية91791.7فرحاتخليلاسماعيلأحمد36121001جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية84884.8السرساويعبد الرحمنأيمنأحمد36121002جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55855.8ابو العطاحسينشحادةأحمد36121005جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56756.7جنديةخضرفريدأحمد36121008جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5الدردساويمحمدكاملأحمد36121009جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51951.9ھنيةسعيدمحمدأحمد36121010جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية73273.2جنديهمحمودنشاتاحمد36121012جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5سعدسعدنافذاسماعيل36121016جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58558.5ابو عمروحامدعليامجد36121019جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52752.7فرجابراھيممنصورايھاب36121022جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59359.3حرز هللارشديمنصوربسام36121025جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية86386.3قنيطهبكرتوفيقجھاد36121029جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61161.1ابو القمبزسعدينھيلجھاد36121031جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67367.3شلحسلمانفضلحاتم36121032جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية68068فرجسالمتيسيرحامد36121034جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55055قريقعحامدنصرحامد36121035جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية64764.7حمديةعوضابراھيمحذيفه36121036جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية63263.2البطنيجيحامدجبرخالد36121040جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55155.1السرساويمحمدناصرخالد36121042جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية68268.2الحرازينديبزھيرديب36121044جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية51351.3شلحيوسفوليدرائد36121045جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية63963.9ابو سمرهجميلجھادرامي36121046جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50050جنديهتوفيقعاطفرامي36121047جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية79779.7جنديةعليمحمدزياد36121050جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61061ابو العطاسالمعمادسالم36121051جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52452.4فرحاتسالمهأحمدسالمه36121054جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية80480.4حجاجسليمانھانيسليمان36121055جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66766.7حجاجرزقعبد الھاديشادي36121056جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51451.4جنديةأحمدحامدشعبان36121057جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57257.2حجاجمحمدابراھيمصالح36121058جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66466.4حجاججمعةفايقطارق36121061جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60460.4قريقعسليمانعوضطاھر36121064جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية78278.2سعديونسخضرطه36121065جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية78178.1أبو ھينحسنصقرعباده36121067جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية68668.6ابوجبلجبريلطاللعالء36121077جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية75675.6القنفدرزقوليدعالءالدين36121079جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية71571.5فرجسالمنعيمعماد36121082جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية62762.7السوسيمحمودماھرعمار36121083جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية73973.9السرساويعبد الرحمنحمديفادي36121085جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74174.1الحرازينمباركحاتملؤي36121090جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66466.4محيسنشعبانمحمودمؤمن36121094جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57257.2فورةحسينأيمنمحمد36121097جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54654.6شخصهمحمدباسممحمد36121100جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية64364.3ابو شربيسالمجمالمحمد36121103جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74274.2داودفرجحسنمحمد36121105جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56156.1ابو عجوهحسنرباحمحمد36121106جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55355.3فورهسعدرفعتمحمد36121108جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56556.5الشيخصابرصالحمحمد36121112جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60160.1اسبيتهسلمانعبد الكريممحمد36121114جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2شماليزاھدعصاممحمد36121115جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74274.2حجاججمعهفرجمحمد36121118جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54454.4سعدسالمهناھضمحمد36121121جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية75775.7فرجابراھيمنبيلمحمد36121122جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58558.5ابو القمبززيادنعيممحمد36121124جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51651.6حجاجمصطفىجمالمحمد عالء36121126جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57257.2السرساويعبد الرحمنبدرانمحمود36121127جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5قدومابراھيمخالدمحمود36121129جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية64964.9شلحسلمانمحمدمحمود36121136جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية58758.7فرحاتسليمانمحمدمحمود36121137جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50050سكرعبد الرحمنناھضمحمود36121140جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59959.9ابو عمرومحمودھانيمحمود36121142جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57957.9االشعلكاملأحمدميسره36121150جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57857.8عابدابراھيمخليلنبيل36121153جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52752.7القرممنصورناصرنضال36121156جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56456.4مصبحعليجاللھاني36121158جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56856.8محيسناسماعيلفضلھاني36121159جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية79379.3النعيزيخليلناھضوسيم36121161جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية78878.8محيسنحسنابراھيميحيى36121163جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58358.3مشتھىجمالمجدييوسف36121165جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67467.4المغنيمحمدتيسيرابراھيم36121166شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57057الصفديابراھيمكنانهابراھيم36121171شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية77077مشتھىعيسىاسامهأحمد36121173شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60860.8الشيخ خليلعبد الكريماسماعيلأحمد36121174شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60660.6ابو عشيبهمحمدايادأحمد36121175شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74774.7ابو العطامحمدرفيقأحمد36121177شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51451.4بھارعطاسميرأحمد36121180شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية69569.5قنيطهمحمدصفوتأحمد36121181شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5الدلومحمدعمادأحمد36121184شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59259.2مشتھىعبدنائلأحمد36121185شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57257.2البياعابراھيمناجيأحمد36121186شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية69769.7عويضهمحمدكمالاسامه36121189شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55455.4سكرمحمدحسنيامجد36121191شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74474.4المملوكعليانمحمدانور36121192شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3عابدمحمداسماعيلبالل36121195شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية77577.5العرعيرسعيدرفيقبيان36121196شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50050العرعيرفتحيمحمدبيان36121197شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53453.4دويمهكاملسميرحسام36121199شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61061حلسعليمنصورحسام36121201شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55255.2موددمحمديوسفحسام36121203شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3سعوديزھرسالمهحسين36121205شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية73773.7الكولكحسينمحمدحسين36121206شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية83883.8العجلهحمدحسامحمد36121207شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5العرعيرحسنمازنخالد36121211شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50950.9السويسيمحمدسعيدخميس36121213شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74374.3رجبرباحمحمدرباح36121215شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية73873.8ابو عصرسالمنافذسالم36121217شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية87987.9ابو سكرانعطاماھرسامح36121218شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية70770.7شماليسعيدعاطفسعيد36121220شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60060ابو عشيبهسعيدمحمدسفيان36121221شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58858.8شماليسالمهفضلسالمه36121222شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52852.8ضاھرالعبدعبد العزيزسيف الدين36121223شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67567.5البلتاجيرزقفرجسيف الدين36121224شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65565.5شويدحديابسميرصالح36121228شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51851.8الغلبانعبدهللامحمودصالح الدين36121229شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61061ابو غنيمهيونسرياضصھيب36121231شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56556.5الدردساويسلمانناصرطارق36121232شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية71171.1الشيخ خليلابراھيمعبد الحكيمعاصم36121235شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55055الدردساويسالمعبد الرحيمعاصم36121236شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61761.7عبدوسلمانعمرعايد36121237شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65665.6ابو عصرصالحرياضعبد الرحمن36121238شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية63063ابو عجوهشاكراعليانعبد هللا36121240شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58158.1حبيبمحمودابراھيمعبد ربه36121242شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57257.2العرعيرحسينسالمعبيده36121244شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية72972.9التترخليلايادعز الدين36121245شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51751.7حليوهعايدحسينعالء36121247شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية83283.2عليوةحسنساميعالء36121248شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55955.9الغولهصالحسعيدعالء36121249شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية62762.7بلبلمحمدعادلعلي36121250شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66466.4فليونهعمرأحمدعمر36121252شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54854.8سكرفايقرجبفؤاد36121254شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57557.5خليلعثمانماجدفادي36121255شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية64564.5الزعيمفايزابراھيمفايز36121256شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية91291.2عليوةكاملأيمنكامل36121258شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59759.7الطيفعليانرياضمازن36121259شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51751.7الدردساويعثمانمحمدمأمون36121261شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية82682.6خلفجبرابراھيممحمد36121262شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52652.6لبدابراھيمحسينمحمد36121265شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية63563.5المملوكمحمدخليلمحمد36121266شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57257.2حنونهعبدرياضمحمد36121268شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52052الشاعررمضانساميمحمد36121271شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية79979.9جنديهخليلطاللمحمد36121272شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57057السعوديزھرعبد العزيزمحمد36121274شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55155.1الكتنانيموسىعطامحمد36121276شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2حبيباسماعيلعالءالدينمحمد36121277شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية62862.8سويدانعمرموسىمحمد36121281شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية70170.1الحطابحسنيسريمحمد36121284شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52552.5صلوحهحكمتأيمنمحمود36121289شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66066صلوحهخالدخليلمحمود36121290شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52952.9ابو العونعبد الفتاحزيادمحمود36121291شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67967.9سعدجودتفايزمحمود36121293شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67167.1سھمودمحمدنصرمحمود36121294شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52052قنديلعليرمضانمصطفى36121295شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية75275.2حرارةمحمدعبد الرازقمعتصم36121296شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50950.9الحلوسعيدماھرمعتصم36121297شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61261.2العجلهرباحجميلمھند36121298شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60860.8العجلهمسعدعزاتھشام36121303شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58158.1ابو الطيفماضيحسامياسر36121305شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57957.9السويركيأحمداديبابراھيم36121309عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66266.2الزھارنهرزقجوادابراھيم36121313عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية62762.7ابو جھلعطيهشفيقابراھيم36121315عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51751.7عليوةعليطاھرابراھيم36121316عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54154.1غزالمحمدعدنانابراھيم36121317عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55555.5ابو عاصيعمرمصباحابراھيم36121319عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66366.3شحادةعاشورناصرابراھيم36121320عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55255.2المشھراويعبد الرؤوفنظامابراھيم36121321عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية83783.7قاسمسلمانابراھيمأحمد36121322عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5عبدومحمدابراھيمأحمد36121323عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية69269.2ابو جھلمحمدجبريلأحمد36121328عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50750.7عاشورعبد العزيزجمالأحمد36121329عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية63263.2الصفديشعبانحازمأحمد36121331عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3السيقليمصطفىحسونهأحمد36121332عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية69969.9العمصيكمالحمدانأحمد36121333عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67667.6الفيوميأحمدخالدأحمد36121334عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية78778.7الرزييوسفخضرأحمد36121335عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55755.7الحطابحسينرمضانأحمد36121338عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57957.9الريفيخضررياضأحمد36121339عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53353.3حسونةخليلرياضأحمد36121340عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55355.3ابو الليلكمالسعيدأحمد36121344عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2الوزيرعبدهللاسليمأحمد36121345عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61261.2الواديهحمادسميرأحمد36121346عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية78078ديابيوسفسميرأحمد36121347عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58758.7حبيبسعد الدينصبحيأحمد36121348عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية57257.2ريانمحمدعدنانأحمد36121351عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2المالحياكرممحمودأحمد36121358عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60960.9الشرفاعبد العزيزمحمودأحمد36121359عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58858.8الصفديمحمدمحمودأحمد36121360عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65465.4مرزوقفرجمصطفىأحمد36121362عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74474.4الدھدارمحمدمنصورأحمد36121364عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50950.9مشتھىمحمدموسىأحمد36121365عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55355.3الفيكمالناھضأحمد36121366عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54754.7عبدوسلمانياسينأحمد36121371عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4زيارهسليمصبحيادھم36121372عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية81781.7فروانةخضرأسعداسامه36121373عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50750.7سويلمرمضانزھيراسامه36121375عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية77177.1الكحلوتمحمدحمدياكرم36121382عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50050بصلحسينشعبانالطاھر36121383عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية69969.9عبد هللافؤادناصرالطيب36121384عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية68868.8سمارهھاللخليلالمعتز با36121385عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66266.2عرفاتخليلسليمانأمجد36121389عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51051ھنيةسعيدحسنانس36121394عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59659.6حمادهرشادعبد الرحيمانس36121396عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية76076الكويفيربيعمطراياد36121398عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60160.1ابو حسانفايزأيمنايھاب36121399عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60260.2العمريطيعبد الغفورسليمانبراء36121404عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية83283.2كحيلحلميكمالحازم36121418عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53853.8اشتيويفخريايادحسام36121421عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60860.8الزايغنعمانمروانحسام الدين36121422عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65665.6بستانحسانماجدحسان36121423عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65165.1شبيرعطيهھانيحسن36121430عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67267.2العماويحسينفتحيحسين36121433عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية78878.8العاصيابراھيمعصامحماده36121435عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66066السرساويعبد الرحمنرشادحمزه36121439عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54654.6غباينزھيرسائدحمزه36121440عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58758.7ابو توھامحمد رشادمصطفىحمزه36121442عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية68068ابو شملهعبد الواحدوليدخالد36121447عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53053فرجمحمدأحمدخليل36121449عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55455.4منصورخليلاسماعيلخليل36121450عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61261.2طاھرھاشمأحمدرامي36121456عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65765.7مشتھىعبد ربهعاھدرزق36121458عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53053النمررشيدنوفلرشيد36121459عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية51151.1سلمن االيرمضانرياضرمضان36121461عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61761.7خلفمحمدسعيدرمضان36121462عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية81281.2المشھراويفريجرياضزكريا36121465عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52752.7مھانيصالحيحيىزكريا36121469عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50950.9الصفدياسعدمسعودسعيد36121481عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية75475.4يونسسعيديوسفسعيد36121482عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55155.1حسنينرجبجبرسليم36121484عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67567.5اسليمسليمسھيلسليم36121485عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58758.7شيخهشحدهعمرسمير36121488عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74974.9الشرفامحمدابراھيمشريف الدين36121494عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية64064ابو مرسهصالحأحمدصالح36121499عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية73673.6الداليأحمدعبد الكريمصالح36121501عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57857.8حلسعبدهللامحمدصقر36121507عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67367.3الحطابمحمدساميضياء الدين36121512عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية69969.9خلفخليلمحمدضياء الدين36121513عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية84984.9صيامكاملصدقيطارق36121514عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56256.2شبيرصبحيعادلطارق36121515عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57557.5شابطشعبانفؤادطارق36121516عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52752.7الكيالطلبعوادطلب36121518عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية78278.2ابو فنونهمكينرجبعادل36121520عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5مرتجىموسىمحمودعامر36121524عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51751.7ابو دقنمحاربناصرعامر36121526عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53953.9عبدوفضلعاطفعاھد36121527عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50950.9البطشابو الخيرأحمدعبد الرحمن36121531عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية71371.3داودمحمدعزامعبد الرحمن36121533عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية70570.5المشھراويصالحمصلحعبد الرحمن36121534عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية73173.1الھباشفخرياسعدعبد الكريم36121538عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55555.5عرفهمحمدسفيانعبد الكريم36121539عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية69469.4بصلمحمودطاللعبد هللا36121541عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58458.4حمادةمحمدعبدعبد هللا36121542عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59259.2النبيهمحمدمھديعبد هللا36121545عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50750.7السمريصابرمنذرعبد المطلب36121546عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية68468.4البطشعبد الھاديفھميعبد الھادي36121548عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية80280.2اكريمعبد ربهعرفاتعبد ربه36121549عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61461.4ابو الطيفطهعدنانعبدهللا36121551عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50050حمادةعثماننبيلعثمان36121554عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية68468.4ابو توھهمحمد رشادخضرعز الدين36121558عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية68968.9جابرفؤادزھيرعز الدين36121559عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية52052الفيعطيهباسمعطيه36121561عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66966.9العمصيمحمودسفيانعالء36121564عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية70570.5سكيكمحمدعبد الفتاحعالء36121566عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55055سكرشربيسميرعلي36121570عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54954.9السويركيحلميمعينعمار36121575عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51651.6المشھراويمحمدباسمعمر36121576عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59359.3ابو حصيرهمحمدبسامعمر36121577عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية75375.3حمادهمحمد ھاشمعامرعمر36121578عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51751.7عودهعبدعمرعمران36121581عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية76976.9الشواصالحعبد الھاديعھيد36121582عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51451.4ابو حويججبرجابرفادي36121588عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56356.3المشھراويعطاهللاسليمفادي36121590عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59159.1حمادهمحمدحامدفارس36121594عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية73773.7داودفرجنعيمفرج36121597عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية73173.1الددةاسعدصالحفضل36121599عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56656.6القمعابراھيمنعيمكمال36121603عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61861.8ابو جرادمصباحمفيدلؤي36121604عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1اشتيويحلميمحمدمازن36121605عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5الجرجاويموسىعليمجاھد36121608عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5البطشمحمدماجدمجدي36121609عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54454.4المملوكعليانابراھيممحمد36121610عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61961.9القراغازيابراھيممحمد36121611عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55755.7عجورابراھيمأحمدمحمد36121612عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية76276.2جحارمضانأحمدمحمد36121614عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6حبيبنعيمامينمحمد36121619عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54954.9الحريمعبدهللاجابرمحمد36121620عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية72172.1البلبيسيمحمدحسنمحمد36121627عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية62462.4غزالسالمخالدمحمد36121629عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53653.6سلمانمحمدخالدمحمد36121630عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية79079عرفهمحمدرضوانمحمد36121635عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56456.4ابو غاليعليرفيقمحمد36121636عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60160.1الشواحامدزھيرمحمد36121638عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59259.2السكافيرباحساميمحمد36121641عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67967.9حجاجحنفيسعيدمحمد36121643عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية64664.6اليازجيعبد الجوادسفيانمحمد36121645عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52552.5الشوبكيعدنانعادلمحمد36121650عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50150.1مشتھىعبد ربهعاطفمحمد36121651عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية89189.1ھنيةسعد الدينعصاممحمد36121655عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية88888.8الفيوميالعبدعقلمحمد36121657عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية62862.8الحدادراشدعالءمحمد36121658عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2العجلهصبحيعمرمحمد36121664عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية76976.9عجورمحمد غزالغازيمحمد36121666عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67567.5الدھدارعاشورفايزمحمد36121667عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59659.6الفيعطيهفتحيمحمد36121668عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية69669.6مشتھىرمضانمصباحمحمد36121678عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3الغزاليمطيعناصرمحمد36121685عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53253.2سمارهمحمدنعيممحمد36121694عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52752.7مشتھىظافرھشاممحمد36121695عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية77077بستاننعيموليدمحمد36121700عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57457.4غباينمصطفىيوسفمحمد36121705عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53353.3دويمهعطيهرفيقمحمد فؤاد36121708عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52652.6السويركيفتحيأحمدمحمد فتحي36121710عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية76376.3ابو حسانمحمودخالدمحمود36121718عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66966.9عرفهمحمدرضوانمحمود36121720عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية64664.6ابو الليلعليساميمحمود36121722عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53753.7المھددمحمدصبحيمحمود36121724عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6األيمصطفىعامرمحمود36121727عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53253.2ديبمحمدعبد الكريممحمود36121730عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60660.6منصورالدوشمحمدمحمود36121740عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53653.6البطشصبحينعيممحمود36121750عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58958.9ابو حميدعلينوافمحي الدين36121752عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية78378.3قنبورمرضيمحمدمرضي36121753عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1االسياسعدعدنانمصطفى36121759عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56556.5ابو غبنعايشفايزمصعب36121761عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية62362.3عزامكاملمحمد فالحمصعب36121762عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50150.1ابوجبلمحمدمعينمصعب36121763عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61761.7العجلهمحمدنافذمصعب36121764عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3الخضريصبحيسليممعتز36121767عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50050ابو شملهمحمودمحمدمعمر36121771عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية72472.4جنينهأحمدسميرمھند36121780عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61261.2الحطابمصباحمحمدميسره36121783عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية70070عبد العالأحمدنمرنادي36121786عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55455.4مشتھىنايفاسحقنايف36121788عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية68068رجبعفيفأحمدنور الدين36121795عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية72372.3رجبرشادسيفنور الدين36121796عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74974.9حمادةمحمد ھاشمايادھاشم36121799عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية52852.8السويركيحلميھانيھمام36121802عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية62062حجيلهمصطفىجميلھيثم36121803عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59159.1النديمبشيرجھادھيثم36121804عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58258.2السويركييونسأحمدياسر36121812عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8حمادةعبد الھاديزھيرياسر36121814عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية77377.3الزھارنهصبحيمازنياسر36121817عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8الددهزيدانطاللياسين36121818عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55055السويركيعبد الكريممصلحيحيى36121822عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65565.5ابو صراريوسفابراھيميوسف36121823عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60860.8شويدحديابأحمديوسف36121824عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية71771.7بستانفرحانبركاتيوسف36121825عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية64864.8الداليأحمدعبد الحكيميوسف36121828عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية82182.1حجاجأحمداياداشرف36121844تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية71671.6مشايخأحمدابراھيماياد36121845تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية73473.4حجاجمصطفىأحمدأيمن36121846تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67867.8بھارموسىمحمدبشير36121848تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60560.5الرشحسينسالمهحماد36121851تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60360.3العرقانسعيدرياضسامح36121857تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51851.8البردينيعليعدنانشريف36121862تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية63063ابو صقرأحمدصالحصقر36121863تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65465.4عودهفؤادمجديعبد السالم36121864تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية75775.7حجاجيوسفعبد الفتاحعبد العزيز36121865تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية81181.1بھارموسىابراھيمعبد هللا36121867تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67467.4دلولسالمأحمدعبدهللا36121870تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60960.9دلولمحمديوسفعثمان36121872تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية62162.1طافشمسعودأحمدعز الدين36121873تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58258.2االنقرسالمتيسيرفادي36121878تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56056قريقعسلمانتيسيركامل36121879تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74874.8ابو بريكأحمدزايدمحمد36121882تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2القطاطيمحمدمسعودمحمد36121887تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65965.9ابو خدسليمانمسلممحمد36121888تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية84584.5حجاجعبدعطا هللامحمود36121889تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61061ياغيزكيسعدينزار36121898تونس الثانوية للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50150.1الماللحهحميدانمحمدابراھيم36121904شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52052شويدحعيسىمحمدابراھيم36121905شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية82582.5ابو ندىسليماناكرمأحمد36121910شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51051حمدونهأحمدباسمأحمد36121911شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4فورهكاملجھادأحمد36121914شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية57157.1طافشرشيدرائدأحمد36121918شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50750.7كشكوجميلعالءأحمد36121924شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53153.1الحلوزھديفرجأحمد36121927شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية70670.6حسين عليفايزفريدأحمد36121928شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55655.6عاشورمحمد سعيدماجدأحمد36121929شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56456.4سدرأحمدمحمدأحمد36121931شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61061جحاالعبدمعينأحمد36121938شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية69669.6سعدأحمدھانيأحمد36121943شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية79879.8عزامفوزيوليدأحمد36121945شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54254.2البنامحمدابراھيماسامه36121949شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58558.5مسعودعبديحيىاسماعيل36121952شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية75775.7خويطرمطلقمحمداكرم36121956شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56456.4ارحيمجادهللاسليمالمعتصم با36121957شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53753.7الھنديابراھيممحمدامين36121958شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65672.9الحج احمدسلمانمحمدانس36121961شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61961.9ابو زورموسىجھاداياد36121964شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66266.2الدحدوحعاشورابراھيمجابر36121972شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية75075ابو سبلهيوسفخالدجھاد36121975شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56256.2التركرفيقماھرجھاد36121977شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55955.9حجيرمضانسھيلحازم36121980شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية81081عيادعطيهحسنحامد36121984شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية69569.5السوسيفتحيساميحسام36121986شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59159.1ابو حبلأحمدمحسنحسام36121987شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5النعسانمحمودمدحتحسام36121988شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5خليفهحسنعمادحسن36121992شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65365.3بلبلحمداناكرمحمدان36121997شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66566.5ابو سمرهعبد الرحمنعبد الكريمحمزه36121998شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58558.5الخوليحمديماجدحمزه36122002شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59659.6دلولعبدهللاعبد السالمخالد36122003شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية70478.2ياسينمحمدزيادرزق من هللا36122010شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53653.6طافشمحمودمنذررشاد36122011شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66666.6خويطررشديخالدرشدي36122012شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53653.6أبو قصفالحخالدرمزي36122014شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية63263.2الشوارياضماھررياض36122018شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57957.9المزينييوسفسميرزاھر36122019شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59659.6ماضيمحمدكاملزكريا36122020شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية76476.4سكيكمصطفىمحمدسالم36122025شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58258.2دولهمحمودحسامسامي36122030شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية62462.4الشنشيرنمرمحمدسامي36122032شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66566.5الدحبورسعيدمازنسعيد36122034شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية86186.1الرشحسنسالمهسالم36122035شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2دلولعبدكمالسھيل36122038شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية54754.7النعسانعبدهللاجمالسيف االسالم36122040شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53953.9ريانصبحيزكرياشرف36122043شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية72172.1ابو رزقمحموداشرفشريف36122044شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74074الخوليجمعهرمزيشريف36122046شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5الخطيبمحمديوسفصالح36122050شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74574.5عويصصبحيخالدصبحي36122051شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58558.5الشيخعبد الرحمنشفيقصقر36122053شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو واديعبد هللاخليلصالح36122054شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية62162.1عابدصبريمحمدطارق36122058شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55455.4الدحدوحعاشورجميلعاشور36122060شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59859.8النديمفوزيمروانعباده36122063شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52852.8الغولهعبدهللاصالحعبد الرؤوف36122065شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية69369.3علينايفعبد الكريمعبد الرحمن36122066شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51751.7ابو دفمحمدمحمودعبد الرحمن36122067شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52052بدوانعبد الفتاحشريفعبد الفتاح36122069شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52952.9الدھشانعبدفريدعبد الكريم36122073شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52752.7بصلعبد الكريممحمدعبد الكريم36122075شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67667.6برغوثمھدياشرفعبد هللا36122076شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية71171.1اقطيفانعبدطارقعبد الماجد36122078شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61661.6االشقرمحمودعدنانعبد الھادي36122079شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية68868.8كشكوھاشمحافظعبدهللا36122080شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59459.4حجاجابراھيمعامرعبدهللا36122081شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية63563.5دلولاسعدھارونعبيد36122084شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية63663.6حسانعبدهللامحمد عليعثمان36122085شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56656.6ياسينمحمدعبد الرؤوفعز الدين36122087شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية70470.4سلمانديابزھريعالء36122089شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50150.1عيوشسعيدمحمودعماد36122103شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52152.1عليانعمرمنيرعمار36122105شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57957.9االشقرمحمداسعدعمر36122106شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55155.1خويطركرمطاھرعمرو36122108شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية62162.1الدحدوحرمضانمحمدعنان36122109شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60660.6عاشورمحمدسميحفادي36122114شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56656.6عيسىناظممحمدفتحي36122118شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55655.6الصيفياسماعيلسعدفضل36122119شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية61661.6صياماسماعيلعزيزفضل36122120شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53453.4سلميحسنجھادفھمي36122121شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57157.1المغربيرجبنبيلماجد36122125شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55055ريانمحمد تيسيرنعمانمازن36122126شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57257.2الصيفييوسفصبحيمؤمن36122131شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية63163.1عوضخليلمحمودمؤمن36122134شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55255.2السوافيريرزقھشاممجاھد36122135شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57857.8الدريمليمحسنساميمحسن36122138شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51651.6الرمالويمحمدباللمحمد36122143شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60660.6ملكهحمدانجاللمحمد36122144شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية85585.5الثالثينيخليلحازممحمد36122149شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52152.1عزامحسينحسنمحمد36122150شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65865.8الخولياسماعيلحسنيمحمد36122151شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65965.9ابو كويكحسنرمضانمحمد36122154شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية79079ياسينعمررمضانمحمد36122155شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية63363.3شلدانموسىزيادمحمد36122157شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65965.9العكلوكعمرشوكتمحمد36122158شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية72572.5الخزندارشعبانعطيهمحمد36122164شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67067فورهسعدوفتحيمحمد36122169شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53453.4دلولمحمودكاملمحمد36122173شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50050البناجمعةمازنمحمد36122175شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية74874.8الدوسسعيدماھرمحمد36122176شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية68468.4عزامخليلمحمدمحمد36122177شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59659.6عكيلهعبد الحميدمنيرمحمد36122183شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59959.9االغوانييعقوبموسىمحمد36122184شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59359.3لولوحسنناصرمحمد36122185شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57057أبو شعبانعبدهللاناصرمحمد36122187شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56256.2ابو راسمحمدوليدمحمد36122190شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية57557.5ملكهاسعدأحمدمحمود36122194شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58558.5عرفاتبھجتأحمدمحمود36122195شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59759.7جابرمحمودأيمنمحمود36122196شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية55955.9ابو راسشعبانخضرمحمود36122197شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية77977.9فتوحمحمدسعيدمحمود36122200شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5عبد الحيسليمفتحيمحمود36122203شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية61661.6صياميوسفماجدمحمود36122205شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية67867.8عزامشعبانمازنمحمود36122206شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51951.9ابو عاصيمصطفىمازنمحمود36122207شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58458.4ياسينحمداننافذمحمود36122210شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة



العلوم االنسانية52452.4سلميمحمودھانيمحمود36122213شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية72672.6الدحدوححمودهسعدهللامصطفى36122216شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية77477.4نجممصطفىمحمدمصطفى36122219شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56656.6البورنوخميسطاللمعتز36122222شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية56756.7الكولكخليلمحمدمھدي36122228شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية65465.4جبريلجبريلكمالمھند36122229شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5عوضأحمدمحمدمھند36122230شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53353.3صمامهعبد الرحمنمحمدمونس36122232شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2اسليمھاشمخميسنائل36122234شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51551.5عزامشعبانماھرناجي36122235شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية53353.3الدريمليسعيدعطاهللانافذ36122236شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية73273.2شحيبرمرزوقحسامھادي36122241شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية59759.7ابو رزقمحموداشرفھاني36122242شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية68568.5الداعورعبد الرؤوفثابتھشام36122245شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية81881.8قويدرعطارشادھيثم36122247شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية58458.4الدحدوحاسماعيلعامروائل36122250شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية62962.9خضيرحمديبساموسام36122252شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية90190.1ابو مغصيبابراھيممحمدوسام36122254شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51051التركيوسفماھروسيم36122257شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية60860.8احميدابراھيمعبد الھاديياسر36122259شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1شلدانشاكرزكريايحيى36122261شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية63563.5ملكهمصطفىكماليوسف36122265شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلوم االنسانية66366.3القيشاويزكيحاتمابراھيم36122267مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية79379.3الطيفسليمانرزقأحمد36122268مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية71371.3الشوبكيمؤمنرفيقأحمد36122269مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية67267.2حمديهعطيهغازيأحمد36122270مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية80980.9ابو عايشسليمعبد الرحمناشرف36122271مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية70570.5نصرهللاموسىصبريبالل36122272مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية62862.8شتيويعبدجبرحمزه36122273مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية78378.3العجرميسالمهسميرزياد36122274مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية61361.3دغمشجمعهيحيىسعيد36122275مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية57157.1ديبه شھابسليمانزيادسليمان36122276مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية69069الغلبانمحمدحسنعادل36122277مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية60160.1زيدانابراھيمنشأتعبد الرحمن36122278مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية86086كحيلسليمھاشمعبد الرحمن36122279مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية52452.4ابو غياضعبدهللاحسنيعبدالكريم36122280مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية65865.8محمودرمضانأحمدعبدهللا36122281مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية58658.6الغازيعرفاتاسحقمحمد36122282مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة



العلوم االنسانية71271.2السقافھميشرارمحمد36122284مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية72172.1ضميدهديبمصطفىمحمد36122285مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية79179.1ابو معوضمحمدناجيمحمد36122286مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية89889.8الطيفسليمانرزقمحمود36122287مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية65965.9ماضيأحمدشوقيمحمود36122288مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية77577.5الحلومحمودأيمنمعمر36122289مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية51351.3ابو بيضرباحوائلھيثم36122290مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية69269.2العطارعطيهمحموديحيى36122291مدرسة االوقاف الشرعية للبنين - غزهشرق غزة
العلوم االنسانية54854.8قدوممسعودديابابراھيم36122403دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54354.3الزميليابراھيمصالحابراھيم36122404دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو بيضديبعيدابراھيم36122406دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية64364.3ابو اللبنأحمدحسينأحمد36122411دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54454.4الحصريمحمدخضرأحمد36122412دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54154.1حجاجابراھيمعمرأحمد36122420دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية65465.4الدردساويمنصوررأفتاسامه36122434دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55855.8البھتينيخميسمحمد مھدياشھاب36122445دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56756.7البراويشحدهعماد الدينالحارث36122447دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية76476.4المزينيكاملزيادأيمن36122454دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53753.7جابرفارسسعيدأيمن36122455دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57857.8ابو الجبينجبررفيقجبر36122465دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51351.3الحلورشديمحمدحسام36122470دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58658.6عبد العالحسنزكرياحسن36122473دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3السمريأحمدرياضحماده36122475دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية62862.8حلسمحمدشاھرخالد36122482دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية65165.1جنديةخضرماھرخضر36122484دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52452.4الغرابليخليلاسماعيلخليل36122486دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55255.2ارحيمخليلحمادخليل36122487دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53053عبد الحليمديبسالمديب36122488دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56456.4غباينمحمد سعدزھيررائد36122489دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050سكرمحمدمجديرائد36122491دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5السوافيريرزقسميحسعيد36122502دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56656.6الصفديشعبانمحمد جبرطارق36122517دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية71371.3الحرازينشعبانمباركعارف36122520دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52152.1حلسموسىسلمانعبد الباسط36122525دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية76376.3عجورعودةناصرعبد الرحمن36122527دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو شخصهعبد القادرعليانعبد القادر36122530دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية62362.3مسعودعبديحيىعبد هللا36122535دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54054ابو جھلكاملجھادعبدهللا36122538دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية54954.9ابوسمعانرشيدشحتهعثمان36122542دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51351.3ابو جھلسعيدھانيعدي36122543دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية59459.4الديبشعبانجميلعالء36122544دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5شابطيونسعدنانعلي36122548دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51451.4االشقرعبد الھاديمحمدعلي36122549دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52552.5البطنيجيكاملزيادعمر36122555دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8الكيالنيخميسمحمدعمر36122557دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58358.3عبدومحمداسماعيلكمال36122562دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54254.2دلولابراھيمأحمدمالك36122565دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53353.3الديبشعبانجميلمجاھد36122571دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2ابو العطاسالمأحمدمحمد36122574دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52652.6الشرباصييونسخليلمحمد36122587دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56756.7الغفريمحمودرفيقمحمد36122589دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية59559.5جنديةخضرفريدمحمد36122604دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55955.9مقاطعبد الرحمنقاسممحمد36122605دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية74874.8قريقعقاسممحمدمحمد36122608دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56656.6سلمانديبمحمودمحمد36122609دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56756.7ابوضلفةحمدينعيممحمد36122615دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55155.1ريانمحمدعدنانمحمود36122629دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55055بدوانمحموديوسفمصعب36122637دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1اقطيفانياسرجوادناھض36122647دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050اكتيعصالحشعباننصر36122648دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55955.9شھوانابراھيمخالدوسيم36122653دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5ابو نعمةمحمديحيىوليد36122656دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56156.1ابو كميلسليمعبد المعطىسليم36122665دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8األيمحمدزكيمصطفى36122666دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية67067العجلموسىجابراالء36123001الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75575.5الحاج سالمعبد الكريمطلباالء36123002الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58858.8جنديةخضرماھراالء36123003الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية90690.6حجاجصبريمحمداالء36123004الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64364.3شلحمحمدفؤادايه36123006الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71171.1الشياححسينفضلازھار36123010الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73473.4الحلوليحسنسلماناسراء36123011الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50050البطنيجيخليلسھيلاسراء36123012الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82982.9سليمحسنصبحياسراء36123013الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية90190.1حجاجرزقعبد الكريماسراء36123014الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74974.9ابوجبلأحمدتوفيقاسالم36123016الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58058الحرازينسالمخضراسالم36123017الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية52458.2ابو عشيبهسعيدعبد الرحمناسالم36123018الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57757.7البسوسسلمانمجدياسالم36123019الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59759.7ابو شربيسليماننافذاسالم36123020الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79579.5عابدابراھيمخالداسماء36123021الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5حجاجغانمدياباسماء36123022الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77777.7حرارةمحمد عليصالحاسماء36123023الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية96296.2ابو سمرهجميلعونياسماء36123024الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54954.9الحرازينعليمحمداسماء36123025الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55055ابوجبلحسيننائلاسماء36123026الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية94094مقاطأحمدزكرياالھام36123027الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81481.4الغرابليعليخيريامل36123029الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63563.5اسدوديعبد الرحمنمسعودامل36123031الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55655.6أبو حنتوشمحمدنعيمإيمان36123033الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72572.5الحرازينراتبأحمدايمان36123034الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87187.1العماويصالحاسعدايمان36123035الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71371.3البطنيجييوسفجمالايمان36123036الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65965.9شلحسالمرزقايمان36123037الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71971.9القواليشيمحمدزيدانايمان36123038الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57757.7موددمحمدصبحيايمان36123039الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60360.3سعدمحاربعليايمان36123040الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51051ابو حليمهعالويفؤادايمان36123042الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8سعدنمرفايقايمان36123043الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55155.1السدوديسلماننمرايمان36123044الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55355.3الحرازينسليممازنايناس36123047الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71971.9السدوديحسنفارسحنان36123050الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71871.8سعديونسمحمودحنان36123051الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82482.4محيسنعوضھشامحنان36123052الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61061حلسيوسفصالححنين36123054الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56356.3السرساويمحمدأديبختام36123055الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60960.9المناصرهسعيدمحمدخلود36123056الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65865.8مصبحديابوليدخلود36123057الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61561.5الحرازينيوسفماجدخولة36123058الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80480.4بردعحمدانحاتمداليا36123059الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73473.4العمرانيخليلابراھيمدعاء36123060الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73373.3محيسنعبدتيسيردعاء36123062الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79579.5ابو ھينمحمدجبردعاء36123063الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية90290.2ابوجبلحسنخليلدعاء36123065الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50050الحرازينسليمانرمضاندعاء36123066الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية79479.4عابدسالمهعادلدعاء36123068الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية92392.3البسوسعرفاتفايقدعاء36123069الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5الغرابليخضرفريددعاء36123070الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74874.8العمرانيمنصورشحدهرانيا36123076الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3أبو الخيركاملحازمرحاب36123080الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74774.7حسين عليفايزوليدرحاب36123081الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75475.4حجاجسليمانساميرسمية36123082الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69869.8جنديةصبريرفيقرشا36123083الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74274.2محيسنمحيسنناھضرغده36123084الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76376.3منصورفرجعادلروان36123087الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71071منصورنصرياسرريم36123089الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54454.4الديبرباحمحمدريمان36123090الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67467.4سعدعيدسميرزھره36123091الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59959.9اسبيتهكاملمحمدزينب36123092الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية88188.1حجاجصبحيحيدرساره36123093الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59259.2عيادابراھيمفراجساره36123094الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72572.5الحرازينيوسفخالدسباء36123095الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3ابو العطاأحمدمحمدسحر36123096الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73673.6ابو القمبزكمالاحسانسالم36123097الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61861.8أبو الخيرشعبانعبد الفتاحسلوى36123099الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66066السرساويسعيدرزقسماح36123101الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1حجاجالعبدمحمودسمر36123104الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66066حمديهمحمدناھضسميره36123105الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61561.5االنقرصبحيمحمدسنابل36123107الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55255.2البطنيجيعايداسامهسھير36123110الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71171.1قنوعاحمدعبدهللاشذا36123112الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57357.3جنديهعليانابراھيمصابرين36123115الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64364.3الغرابليصبحيايادصابرين36123116الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57757.7حجاجنعمانعبد الرحمنصفاء36123118الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61461.4حلسمحمودبكرضحى36123119الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54754.7حرارةاسماعيلرجبضحى36123120الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4ابوطويلهمحمدطاللعبير36123121الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79279.2االنقرسالمنمرفاطمه36123127الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75975.9البطنيجيكاملزيادفداء36123131الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55055محيسنرزقصبحيفداء36123132الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69269.2ابو ھينخالدفضلفداء36123133الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50050ابو عزومخليلمحمدفداء36123134الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50050جنديةسعديجمالفلسطين36123135الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية85785.7الضبهشفيقفرجلندا36123136الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57957.9ابو ھينخالدمحمودمرج الزھور36123140الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية85285.2اسليماسليممحمدمروه36123142الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87487.4فرحاتسليمانفؤادمريم36123143الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74374.3فرحاتفتحينضالمريم36123144الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55055الحلوليأحمدسيدمنار36123145الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82882.8السرساويعليھشاممنال36123147الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58458.4البغداديخليلأحمدمنتھى36123148الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1الحرازينيوسفخالدمنى36123149الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70170.1العمرانيحسينغازيمنى36123150الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62062حجاجصبحيحسنمھا36123151الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية83583.5مطرسلمانخالدميساء36123152الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69777.4ياسينسعدهللادرويشميسون36123154الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71271.2ياغيعليمازنناديه36123158الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66466.4حلسسلمانزيادناريمان36123159الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62162.1أبو الخيرمحمديعقوبنسمه36123162الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58758.7ابوطويلةأحمدرابحنفين36123164الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81381.3حجاجمسعوداميننھى36123165الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77277.2المناصرهديبابراھيمنور36123167الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80780.7البسوسعرفاتتيسيرنور36123168الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78478.4جنديةابراھيمخليلنور36123169الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72072ابوطويلهمحمدزيادنور36123170الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50050حرارةمحمدسميرنور36123171الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65865.8عياديوسففؤادنور36123172الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67867.8الغرابليطلببسامنورا36123174الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57057محيسنسلمانسالمھبه36123176الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66766.7حجاجصبريعبد الفتاحھبه36123177الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62762.7حرارةمصطفىخالدھديل36123179الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76576.5الغرابلياسماعيلفوزيھناء36123181الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67367.3قنوععبدهللازيادھنادي36123182الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82982.9اسبيتهكاملمحمودھنادي36123183الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58058المغنيسعيدنافذوسام36123186الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58958.9سالمعبدهللاحاتموفاء36123187الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57257.2السرساويعبد الرحمنمحمودوفاء36123188الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50050حلسبكرثابتوالء36123190الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55455.4ابو عمررباحرشديوالء36123191الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91491.4ابو الشينأحمدعزميوالء36123192الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67567.5حسونةمحمدعليياسمين36123195الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية57457.4جنديهديبفارسياسمين36123196الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72672.6الغرابليشحدهنبيلياسمين36123197الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62962.9ابو العطاعيسىابراھيماالء36123198دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65465.4عليوةكاملابراھيماالء36123199دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54454.4عبد العالمحمداسماعيلاالء36123200دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55055البحراويصبحيجمالاالء36123202دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69969.9حوسوفريزجمالاالء36123203دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60560.5سكرجبرخالداالء36123207دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57457.4بھارمحمدسالمهاالء36123208دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55455.4السيسيحسنمحمداالء36123210دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87387.3ضاھرسليمفيصلامال36123213دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية85085عليوةخالدعاطفامنه36123215دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية94694.6سعدمحمدحمديايه36123216دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87087العجلهصالحرزقايه36123218دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64964.9الشيخ خليلصبحيرفيقايه36123219دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية88888.8ابو نعمةمحمدزھدياخالص36123222دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60160.1اسليمراشدسامياريج36123224دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78778.7قنديلجوھرسعودازھار36123225دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58858.8ابوبكرحامداحساناسراء36123226دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65565.5شماليموسىبكراسراء36123227دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73873.8سكرشربيجميلاسراء36123228دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54454.4الواديهفرجحسيناسراء36123229دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60260.2الزعالندرويشحمدياسراء36123230دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57857.8فورةابراھيمخالداسراء36123231دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71771.7الغولهعبدهللارياضاسراء36123232دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية83483.4شومرياسينعاكفاسراء36123235دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68668.6ابو غنيمهعليعدناناسراء36123236دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73673.6كراجهسليمعالء الديناسراء36123237دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54654.6سكرجميلماجداسراء36123239دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58558.5الزقعيادوائلاسراء36123241دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58158.1الحرازينشعبانوليداسراء36123242دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية95395.3الحطابعليياسيناسراء36123243دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60460.4جنديةخالدطلعتاسالم36123246دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82782.7السمريصابروائلاسالم36123249دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية93893.8جرادةعطيهاكرماسماء36123250دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91891.8الشاعرصالحبزھاتاسماء36123251دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57157.1عليوةحسينبكراسماء36123252دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73173.1حلسخالدتوفيقاسماء36123253دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية57657.6ابو غنيمهحمدانخالداسماء36123254دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53253.2رجبمحمدخالداسماء36123255دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67567.5العرعيرسليمعاطفاسماء36123256دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1الجمالعمرمنيراسماء36123257دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57857.8السيقليدرويشوليداسماء36123259دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65365.3الوديهقاسماكرمالھام36123260دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية93693.6الخضريكمالھانيالھام36123261دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84284.2العرعيرسليمحمادامان36123262دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58258.2الجدييونسحامداماني36123263دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56056جنديةمحاربحمدياماني36123264دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81381.3ابو نعمهسعيدماھراماني36123265دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56256.2البسوسسليمفؤاداميمه36123268دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67367.3ضاھرعارفعبد هللامينه36123269دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53453.4الواديهحمادسليمانانتصار36123270دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59559.5عليوهمحمدكمالانھار36123271دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57157.1حلسفضلاشرفانوار36123272دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65365.3حوسوفريزمحمدانوار36123273دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59559.5الدلومحمدرشيدايمان36123275دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82782.7الحلومحمودرمضانايمان36123276دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56456.4ابو شنبحسينزيادايمان36123277دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69769.7الواديهيوسفطاللايمان36123279دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68768.7ضاھرسالمفضلايمان36123281دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58758.7ابوعبدوابراھيممحمدايمان36123282دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية90290.2ياغيباجسمحمدايمان36123283دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84784.7المناصرهمطرمحمودايمان36123284دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58858.8حبيبرباحمروانايمان36123285دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية92192.1البسوسكاملناجيايمان36123287دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية83183.1ابو سريهعبد الكريمنبيلايمان36123288دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73873.8شماليموسىنصرايمان36123289دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74874.8عويضهمحمدكمالايناس36123290دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59359.3الدلوصالحمحمودايناس36123292دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71971.9شماليرزقمجديبراء36123293دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60260.2الحلوخليلمحمدبراء36123294دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية96796.7اسليمراشدسليمانبراءه36123295دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69969.9الجرومحمدايادبسمه36123296دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية89089شماليعامرعالءبلسم36123297دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58158.1شماليسالمهاكرمبيان36123299دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55255.2تايهنايفأيمنبيسان36123300دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية66466.4مھانيفضلبكرتسنيم36123302دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91691.6الحويطيمحمدسليمتسنيم36123303دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77877.8مشتھىجمالمحمودتسنيم36123304دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية93093عليوةسالمهمحمدتغريد36123305دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69169.1ابو الكاسجبرسليمجازيه36123309دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59259.2الغولهسالمنايفجواھر36123312دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57557.5عمارحسينرفيقجيھان36123313دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58958.9مھناعبد الرحمنمھناحفصه36123314دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84784.7مرتجىحمدسھيلحليمه36123316دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86286.2أھلمحمدوائلحنان36123318دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61961.9زيديةرشيدسعيدحنين36123319دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71271.2ابو العطاخليلسميححنين36123320دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54754.7عليوةعطيهكمالحنين36123321دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية83983.9سليمعبد الحميدنافذحنين36123322دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية88788.7ابو شنبعلياكرمدعاء36123326دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52052بستاننبيهطهدعاء36123328دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60060زيارهحمودهعادلدعاء36123329دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55055رجبديبعادلدعاء36123330دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69869.8بنرعليعبددعاء36123331دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53753.7زيديةيعقوبعونيدعاء36123332دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57457.4العرعيرديبفؤاددعاء36123333دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78878.8بھلولعبد الرؤوففضلدعاء36123334دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63063الشيخعالويكمالدعاء36123335دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61861.8الحطابعليمصطفىدعاء36123336دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78878.8مشتھىرشادمنذردعاء36123337دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57057شماليمحمودعامردينا36123340دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86586.5الحلومحمدعالءدينا36123342دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66566.5ضاھرعبدمفيددينا36123343دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77477.4ابو عشيبهموسىمحمودرانيه36123345دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55755.7عابدمحمدزيادربا36123347دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87587.5الزعيممحمدسعيدربا36123348دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52852.8الفيوميسالمةسعيدرجاء36123349دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74374.3الوديهحسنعبد الرازقرجاء36123350دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51051حرز هللارشديمحمودردينه36123352دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية94494.4المبيضصالحعامررشا36123353دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2حلسصقرمحمودرنا36123355دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5ضاھرسليمخضررندة36123356دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52052حلسخليلموسىرندة36123357دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية52752.7اسليمابراھيمأحمدرواء36123359دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74274.2الزقسالمهاكرمرواء36123360دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52852.8العجلهمحمدحمتورواء36123361دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60560.5ابو حسينفھميحيدررواء36123362دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية85485.4ابو العطاحسنسليمرواء36123364دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71771.7عليوةاسماعيلنافذرواء36123366دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72172.1الفالوجيحسننافذرواء36123367دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66266.2الغفيرمطيعمعينرويده36123369دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51551.5الرمالوييونسمحمدريم36123370دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64964.9الواديهعارفوھبريم36123371دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76976.9ضاھرحامدمحمدريھام36123372دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56756.7قنيطهخليلاسحقزينب36123373دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53353.3الجماصيحسنبسامزينب36123374دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53853.8سكرسالمهغازيزينه36123375دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55255.2جنديةمحاربابراھيمسائده36123376دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74774.7بسيسوفايزعمادساره36123377دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91891.8الزقسليمانمحمدساره36123378دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55055الزميليرفيقناصرساره36123379دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79579.5حلسسليمانتيسيرساميه36123381دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59859.8رجبمحمدحجازيساميه36123382دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70470.4ابو عصررباحاسماعيلسحر36123383دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63763.7زيارهأحمدياسينسماء36123384دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78978.9الزقسالمهانورسماح36123386دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72272.2اعريفمحمدانورسماح36123387دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86286.2سمارهمحمدسميرسماح36123388دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64964.9سكرسلمانعبد الكريمسمر36123391دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61161.1ابو عصرديابتوفيقسناء36123393دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69069حبيبعبد المجيدخالدسھا36123395دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77877.8ابھارعطاعمرسھا36123396دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53853.8سكرعرفاتمحمدسھا36123397دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86186.1التترمحمدكاملسھير36123399دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72272.2العفعليأحمدسوزان36123401دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58058الخيسينعيممعينسونه36123404دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58258.2شماليفراجمحمدشروق36123407دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية85085العرعيرصبحيعبد الرزاقشرين36123410دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54654.6حبيبمحمدمدحتشيرين36123412دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84984.9البلتاجينصرتيسيرشيماء36123413دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87787.7واديأحمدحمديشيماء36123414دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية59159.1عليوةاسماعيلمصطفىشيماء36123416دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56556.5عبد العالحسنجھادصابرين36123417دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68568.5كلشعبد هللازھيرصابرين36123418دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59959.9العرعيرعبدهللاسميرصابرين36123419دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية85885.8الغماريأحمدمطيعصابرين36123420دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64564.5مصبحرجبرمضانصفاء36123423دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57757.7شماليكاملياسرصفاء36123425دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52452.4الغماريخليليوسفصفاء36123426دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61461.4ابو شنبمصطفىحسينضحى36123427دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73773.7الواديةعطيهماجدضحى36123428دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية85185.1البطشعبد القادرمحمودضياء36123429دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91891.8عابدخالدلطفيظريفه36123430دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75775.7البلتاجينصريسريعائشه36123431دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56456.4البحطيطيحمديتوفيقعالميه36123432دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84184.1حلسمحمدضرارعفاف36123434دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54354.3حرارةمحمدجبرعال36123435دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5ابو الكاسنمرحسنعال36123436دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70270.2العجلهديابحمديُعال36123437دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68268.2الغفيرأحمدعادلغاده36123438دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54154.1ابو عصررباحجبريلغدير36123439دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80280.2الجدينعمانخالدغدير36123441دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56556.5شخصهرمضانعبد الرحمنغدير36123442دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية88888.8عابدسليماننصرغدير36123443دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54354.3الدلومحمدرشيدفاتن36123444دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية83983.9ابو الطيفماضيفرجفاتن36123445دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80280.2ابو فنونهمكينامينفاطمه36123448دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59859.8السكافيرباحانورفاطمه36123449دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65765.7محمدينديابحامدفاطمه36123450دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية93093بديرجمعهخميسفاطمه36123451دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78778.7عبد العالمحمدسالمفاطمه36123452دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية88788.7شويخبدوينوفلفاطمه36123454دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61361.3المبيضيونسخضرفداء36123455دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75175.1ابو عصرديابربحيفداء36123456دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59359.3غطاسيوسفوائلفداء36123458دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66066حتحتمحمودداھمفوزيه36123461دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73173.1ابو عويضهسالمعدنانلبنه36123463دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية94494.4شويخبدويمحمدلبنى36123464دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53753.7غطاسرمضانوليدلبنى36123465دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية71171.1الواديهعطيهمحمودلنا36123466دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62762.7حلسمحمودرفيقلينا36123467دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72372.3النعيزيخليلفؤادلينا36123468دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية92692.6ضاھريوسفماجدلينا36123469دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62062أبو العطاعبدهللاناھضلينا36123470دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية88588.5المغنيسلمانأيمنمريم36123471دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58958.9زيديةعوضيعقوبمريم36123472دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86386.3المغنيمسعودعليمنار36123473دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55555.5النعيزياسماعيلفايقمنار36123474دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82982.9الدردساويمحمدجمالمنال36123475دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60660.6سكرشربيسليمانمنتھى36123476دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52552.5حبيبجدوعتوفيقمنى36123477دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55255.2الحيهمحمدكاملمنى36123479دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64564.5شبالقمحمودحمودهمنيره36123480دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82182.1حربمحمدبساممھا36123481دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84984.9العجلهفھيمخليلمھا36123482دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87687.6شماليمحمودعامرمھا36123483دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية83683.6العجلهديابعبد الكريممھا36123484دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57057حميدموسىرفيقميساء36123486دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87887.8شماليحمادابراھيمنجاة36123490دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78478.4ضاھرسليمشفيقنداء36123492دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78378.3العجلهديابنوفلنداء36123493دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64364.3حلسعليأحمدنرمين36123494دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77677.6ابو العطاأحمداسحاقنرمين36123495دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74274.2مشتھىجمالماجدنرمين36123499دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71171.1ابو العطاحسنوليدنرمين36123500دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70570.5لبدابراھيميوسفنسرين36123501دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية83583.5الشيخكاملكمالنسمه36123503دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75475.4راضيديابجميلنعيمه36123505دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية85285.2الدردساويعثمانتوفيقنھال36123506دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82882.8شخصهمطرعبد الرحيمنھى36123507دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91391.3قوتهرمضانسعدهللانور36123512دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91391.3جودهمحمدغساننور36123514دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52052ابو شنبفرجحامدنيرمين36123518دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية83483.4حليوهفايقعاطفنيفين36123519دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5نصارشامخجمالھبه36123522دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58158.1الجمالديابحمادهھبه36123523دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71071سكرجميلرمضانھبه36123525دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية56756.7حلسمصطفىعليانھبه36123526دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61761.7حربخليلھانيھدى36123530دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية88488.4الحيهعليسيف الدينھديل36123531دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63863.8عبد السالمسالمعبد السالمھديل36123532دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69869.8فورةعبد الفتاحفؤادھديل36123533دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68368.3حلسمحمدھانيھديل36123535دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71371.3البطشابراھيميوسفھديه36123536دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70870.8الطيفمحمدخميسھناء36123537دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70070عبد العالجابرمحمدھنادي36123538دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71371.3صيامجميلنبيلھنيه36123539دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55755.7السيدأحمدعزاتھيام36123540دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77577.5مھانيمجديماجدوداد36123541دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61761.7ابو الكاسحربعبد الناصروسام36123542دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73273.2مشتھىمحمدناصروسام36123543دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74074شكورصالحنصروسام36123544دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87087الدردساويسلمانعمروصال36123545دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80680.6الواديهحسنبشيروفاء36123546دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55855.8المملوكخالدعبدهللاوفاء36123547دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64464.4شويخأحمدماھروفاء36123548دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79679.6جعباصمحمدممدوحوفاء36123549دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55655.6ابو سكرانعطامھديوفاء36123550دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70170.1السمكموسىحامدوالء36123552دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86386.3زيارهعبد الفتاحعالء الدينوالء36123553دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53753.7كراجهعبد الرحيمأشرفياسمين36123554دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86086ابو الطيفماضيحسامياسمين36123557دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58758.7شماليحسنسليمياسمين36123558دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80580.5العوضيمحمودكمالياسمين36123560دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61761.7حبيبموسىمجديياسمين36123561دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81181.1المبيضحسناسماعيلاالء36123562شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56056مسعودمحمدزھيراالء36123564شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58158.1علوانأمينفارساالء36123566شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81781.7شابطخليلتيسيرايه36123569شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86486.4زيارهسالمسعيدايه36123570شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72072السيقليمحمودجمالابرار36123571شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65565.5ابو عويضهسالمحسناسراء36123572شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84184.1الخزندارمحمدبدراسالم36123573شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80380.3حسنهمحمديحيىاسالم36123574شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62062حلسمحمدجمالاسماء36123575شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية67467.4حمادةسالمطاللاسماء36123577شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63063الجروعامرعيسىاسماء36123578شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54954.9كحيلمعينفؤاداسماء36123579شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62962.9بكرأحمدماھراسماء36123580شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62562.5السمريصابرنبيلاسماء36123582شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51651.6اكريمعبد اللطيففايقافنان36123584شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71071اعالوأحمدعلياماني36123589شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72472.4غباينعطامصطفىانوار36123593شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86986.9سعدعليحسنايمان36123595شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55055بلبلصبحيانورتھاني36123598شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56956.9الھيثمسعيدماھرحنين36123599شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77977.9غباينخضرعمادخديجه36123600شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60260.2البطشحسنيجمالدعاء36123602شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59459.4ابو عصررمضانعادلرانيه36123605شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70970.9شماليمحمدمنذررھام36123606شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية95795.7حبيبأحمدناھضرواء36123608شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65165.1التترمحمدرائدروزان36123609شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50050الجروعبدطاللروند36123610شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66266.2السويركيعبد الكريممحمدساجده36123611شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55855.8ابو دقنعبد الحكيمماجدساميه36123612شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51651.6الفيوميأحمدحسنسعاد36123613شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71071الكولكحسينھشامسعاد36123614شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63263.2ابوسيفمحمدكايدسماء36123616شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53053الكحلوتمحمودخالدسمر36123619شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8اليازجيعبدهللافليشرين36123622شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61261.2ارشينمررزقشيماء36123624شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53753.7الحدادرشديعبد الكريمشيماء36123625شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69769.7مرزوقمحمدمجاھدشيماء36123626شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58758.7السعوديمحمودعدنانصفاء36123627شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية83583.5ابو الھطلعدنانأيمنعبير36123630شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59659.6المشھراويفريجصالحعبير36123631شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76376.3معروفمحمدعمادعبير36123632شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية89789.7الفيوميعبد الفتاحأحمدعطاف36123634شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67567.5حجاجزكياشرفغدير36123637شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52952.9زيارهسالمنصرفداء36123638شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية88488.4بستانربيعسعيدفدوى36123639شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57657.6ابو عصرصبحيأنوركفايه36123642شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61861.8حسنهجبرصبحيليالي36123644شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية59159.1ابو الجبينجبررفيقمريم36123647شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60360.3غطاسابراھيمرفيقميس36123650شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63363.3الريفييوسفنصرميسر36123651شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60360.3السويركيسعدهللاسامهنانسي36123652شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67767.7مسعودمحمدسھيلنايفه36123653شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59559.5الجروسليمانأحمدنبال36123654شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70770.7حديدومحمدفوزيندى36123657شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60060انطيرشعبانسعيدنرمين36123658شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74674.6ابو العينأحمدعالءنسمه36123659شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78378.3سويدانعمرعيسىنسمه36123660شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51351.3البطشصبحيرضواننعمه36123662شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75775.7البطشنعيمناھضنعيمه36123663شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51051رجبديبحسننھيل36123665شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77877.8الھيثمسعيدوائلنور36123667شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53053االستاذمحمدبشيرھبه36123668شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57557.5كريمقيسيرضوانھبه36123669شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53153.1السويركيابراھيممحمودھنادي36123672شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68168.1البھتينيمسعودبسامھيجر36123673شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64064ابو شعيبأحمدخالدورده36123674شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54054اللدعهسالمهطهورود36123675شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53853.8عبد العالمحمدعليوسام36123676شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية96396.3داودياسررمزيياسمين36123681شعبان عبدالقادر الريس الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67767.7الصباغابراھيمحلمياالء36123682فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية94494.4سويلمأحمدعادلاالء36123683فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74274.2الشرفاعبد الكريمكاملاالء36123685فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71571.5ابو حسانمحمودخالدايه36123687فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52552.5جابرفؤادزھيرايه36123688فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54854.8حسونةعمروحيدايه36123690فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63763.7شابطاميناحمد فؤادابتھال36123691فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68068الكحلوتمحمودسامياخالص36123693فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63463.4الشرفامحمدعدناناخالص36123694فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78178.1صرصورحسنھشاماسحار36123695فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87887.8الشرفامحمداديباسراء36123696فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71771.7الرفاتيثابتاسامهاسراء36123697فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53253.2األيكمالحاتماسراء36123698فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57457.4ابو اللبنأحمدحسناسراء36123699فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61161.1اشتيويعارفرفيقاسراء36123700فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75975.9الشرفازايدمحمداسراء36123701فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية75775.7المصريعليزھيراسماء36123705فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78878.8الزمارهخلفهعصاماسماء36123706فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55855.8حسونةتوفيقأحمداماني36123707فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية88388.3االسيصالحعز الديناماني36123708فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79379.3ياسينجميلجھادامل36123710فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية94894.8مقاطمحمد عطا هللاأحمدامينه36123711فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62562.5الجدبهھاشماحمد محمودايمان36123713فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58458.4اليازجيوصفيكمالايناس36123714فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80880.8الريفيمحمدعبد الحكيمبركه36123715فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية85385.3لولوربحيعبد الحميدبيروت36123717فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55955.9حسونةتوفيقعبد الكريمتسنيم36123718فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57157.1قرقزمحمدعمرتھاني36123719فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74174.1الكحلوتمحمدماھرحياة36123720فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62062االسيطالبنافذحياة36123721فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69369.3مصبحعطيهعمرختام36123722فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74874.8غزاليوسفمحمودخديجه36123723فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67067جنيدديبلبيبدعاء36123725فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80780.7جابرفؤادوائلرسمية36123726فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84984.9ابو حميدعليمحمد نوفلرغده36123727فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67867.8زيارهصالحمنذررنين36123728فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73073االسيسالمعبد اللطيفرھام36123729فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52452.4المصريابراھيممحمدريھام36123730فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية95995.9جنينهأحمدمصطفىريھام36123731فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76276.2الحايكصالحجمال عبدالناصرسالم36123735فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52852.8البطرانفايزغانديسماح36123737فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62062القطاعمحمدروحيسيفيم36123739فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66066الطنهعبد الكريمخليلشروق36123740فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67867.8حسونةابراھيمفوازشروق36123741فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86086الصويرعليوليدشروق36123742فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71271.2حنونابراھيمجمال عبد الناصرصابرين36123745فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58258.2الرفاتيشحتهطاللصابرين36123746فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70470.4الصباغابراھيمكمالصابرين36123747فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54354.3الصباغمصطفىأحمدعبير36123749فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية90290.2الشكريشكريخضرغالية36123752فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79079اشتيويفخريفايقغدير36123753فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56456.4زمارةناجيحافظفداء36123757فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65665.6اشتيويفخريفوزيلينا36123759فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية92192.1الشكريعبدأحمدمرام36123760فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية72272.2سويلميوسفسھيلمرح36123762فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55855.8الشكريرزقسميرمنار36123763فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53053ابو حميدعليدرعانميادة36123766فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55555.5ابو توھامحمد رشادمصطفىنداء36123771فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63263.2حمودهعوضمحمد عودهنعمه36123772فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68468.4العفمحمدعبد الخالقنور36123773فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75675.6االسيسالمعبد الرحيمنورا36123775فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87887.8اشتيويصبحيبيان الدينھبه36123776فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية94494.4دبابشمصطفىفھدھبه36123777فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81081البرقونيفتحيجھادھدير36123779فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67567.5الريفياسحاقأحمدھديل36123780فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79579.5الصفديھاشمعبد الجوادھديل36123781فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57857.8مقاطأحمدزكرياھنادي36123782فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75475.4عبد الھاديمحمدعمادھنادي36123783فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية89989.9عرفاتكاملحسينيسرى36123786فھد االحمد الصباح الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68968.9ابو حصيرهمحمدعبد الكريماسيا36123787الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60660.6الراعيمحمدحميداالء36123788الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5البربريعليعدناناالء36123789الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54454.4المصريخطابمحموداالء36123790الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64864.8خلفمحموديحيىاالء36123791الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82782.7النمررشيديوسفاالء36123792الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60560.5مدوخمحمدمحمدامنه36123793الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74174.1ياسينأحمدأيمنايه36123794الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54454.4خلفعثمانحافظايه36123795الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51951.9ابو عفشمحمدسليمانايه36123797الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78978.9حسونةحمزهمازنايه36123799الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3السويركيرزقمحمداخالص36123801الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5عبد العالمحمدرمزياسراء36123802الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6زينويوسفعبد الرحمناسراء36123803الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57757.7النخالهحسينماجداسراء36123804الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71371.3الراعيمحمدحميداسالم36123806الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3ابو عاصييوسفسعداسالم36123807الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72872.8الحتوصبحيعلياسالم36123808الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62862.8عمرعليحامداماني36123811الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2اكيسالمهعبد الحكيمامل36123813الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56256.2صمامهعبد الرحمنعليامل36123814الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58058السويركيسعيدشحدهاميره36123816الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91291.2البھتينيموسىعمراميره36123817الرملة الثانوية للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية62762.7ابو القراياأحمدمحمدان36123818الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60060قلجهديابوائلايمان36123822الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68868.8ابو جھلكاملجھادايناس36123823الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64264.2شابطشعبانعمادايناس36123824الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55755.7الصفدياسحقمحمدبثينه36123825الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60760.7داودسليمانناصربركه36123826الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64164.1الصنخضرمصطفىبسمه36123827الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76876.8العكلوككمالعزميجمانه36123830الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55455.4صباحرمضانعبد الكريمحنين36123831الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74874.8الحدادصبحيعبد الحكيمداليه36123832الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54954.9بصلحسينمحمودداليه36123833الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51251.2كريرهحسينسعيددعاء36123834الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية88888.8النمرنمرعالءدعاء36123835الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62862.8المشھراويمحمدبسامدينا36123837الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91391.3بدويكاملخميسدينا36123838الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58958.9ابو عمارهأحمدمحمودرفا36123839الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68568.5ابوغوشيوسففوزيرمزيه36123840الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53753.7اشبيرجميلعبد المعطيروان36123842الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70370.3الظاظامحمدحسنزينب36123847الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73273.2حمادةحمديفايدسماء36123850الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59959.9السوافيريمحمودحيدرسماح36123852الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية94894.8البھتينيعمرموسىسمر36123856الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72772.7قروطيحيىمحمدسميره36123858الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61561.5ابو حليمةكمالبسامسندس36123859الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68168.1ابو حميدمحسنشبيبسندس36123860الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81381.3ابو كميلسعيدمحمد فياضسھى36123862الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51551.5الكيالنيخميسعليشاديه36123863الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57557.5ابو جرادخضرمحمد رضوانشروق36123865الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية85285.2الحدادسليمزكيشرين36123866الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52852.8الشواحمديمحمودشھناز36123867الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72272.2البورنومحمودمحمدشيماء36123868الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5عريفمحمدمعينصابرين36123869الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57557.5سلمانجوادحازمضحى36123870الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65065اخليلعبد المعطيحمديعايشة36123871الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68968.9عكيلهحسيناكرمعبير36123872الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74674.6العكلوكعبد اللطيفعمادفاطمه36123877الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84584.5نايفعدنانعمادفاطمه36123878الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70870.8ابو سيدوخالدمحمدفاطمه36123879الرملة الثانوية للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية53853.8شاھينعلينمرفداء36123880الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67967.9مطرعبد المعطياكرملوزان36123882الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62162.1حمديوسفعليانليلى36123883الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87787.7شابطأحمدكامللينا36123884الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54054الحنجوريمحمدوليدمحاسن36123885الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52752.7الزايغسالمهابراھيممروه36123886الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68268.2الجماصيشعبانأيمنمنار36123887الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62662.6الغصينمصطفىعبد المطلبمنى36123889الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53953.9الحدادصبحيانيسمي36123890الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76176.1طهعطاعونيمي36123891الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6الظاظانايفبشيرميساء36123892الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70070دلولرشادمحمدميساء36123893الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73573.5صرصورعادلمحمدميسر36123894الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78978.9الكحلوتأحمدحسامناريمان36123895الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58358.3ساق هللانمرمحمدناھد36123896الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية90390.3حجازيمحمودرفيقنداء36123900الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية90790.7النمررشيدعمرنداء36123901الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية83983.9العاصيابراھيمسعيدنھله36123906الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75375.3كحيلحلميجمالنھيل36123907الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56756.7حرارةفرحاتزھيرنور36123908الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52552.5مرزوقفرجطاھرنور36123909الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54954.9كسابمحمديحيىنور36123912الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68768.7الجماصيشعبانفھميھالة36123914الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية89989.9راجحعليرزقھدايه36123916الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63063كحيلحلميجمالھديل36123917الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74774.7قويدرحسيننمرھديل36123919الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51551.5الھباشفخريسعودھناء36123920الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية88988.9الوحيديدھشانرياضھنادي36123921الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54154.1النعساناكرمعبد هللاھنادي36123922الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72272.2ابو توھهمحمد رشادجمالھند36123923الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91591.5الشرفاحسينسالمهھيا36123924الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63063عابدحسنيمازنورده36123925الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76076مصبحعطيهمصطفىوالء36123927الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55455.4الريفيرشديزكيياسمين36123928الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72872.8السويركيحمدسالمياسمين36123929الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75775.7ماضيماضيمحمدياسمين36123930الرملة الثانوية للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70070الشواأحمدحامداسيا36123932الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56956.9االفغانيكمالحسناالء36123934الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية62362.3عباسمحمودسفياناالء36123936الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62762.7بصلمحمودعطااالء36123937الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64264.2البطشداودفايزاالء36123938الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76776.7الريفياسحاقماجداالء36123939الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56556.5التركرفيقماھراالء36123940الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77577.5الحايكفارسمحمداالء36123942الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77577.5الصفديأحمدخضرامال36123945الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5السكنيخالدسميرامنه36123946الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72772.7عليانعرفاتمحمدايات36123949الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية89889.8ابو ديهخضرأحمدايه36123950الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6حمادةسلمانمحمدايه36123952الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73373.3الشنديمحمدابراھيماسراء36123955الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61061حميدديابجمالاسراء36123956الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية92492.4الرفاتيفوزيحاتماسراء36123957الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77577.5السعوديجاسرحساماسراء36123958الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70370.3سعدمحمودخليلاسراء36123959الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84284.2فتوححسنطاللاسراء36123960الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51451.4النبيهعبدناصراسراء36123961الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69769.7السعوديجاسرجھاداسالم36123962الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52552.5أبو الطيفماضيعماداسالم36123963الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية83583.5السلكمحمدمنصوراسالم36123964الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86986.9قدورهعليمحموداسماء36123965الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74074االستاذيوسفاسامهاسيل36123967الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55555.5المظلوممحمدماھرافنان36123968الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71071علوانعبداكرماكتمال36123969الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77977.9كحيلنبيهھشامالشيماء36123970الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54854.8حبوشحمديعالءاماني36123973الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53853.8قاسمصالحنبيلاماني36123974الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59459.4ابو راسعبد الكريمأحمدامل36123975الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55455.4الحتوصبريعاھدامل36123976الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5البطشداودموسىامل36123977الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77577.5فتوححسننھادامل36123978الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67367.3االيوبيوجيهعبد اللطيفامينه36123980الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91291.2ضاھرشكريمحمداميه36123981الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79479.4فروانةسعيدسميرانتصار36123982الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71771.7اشتيويصالحمحمد عليانوار36123984الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66166.1شلدانكامليحيىانوار36123985الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87387.3الخروبيعونيأيمنايمان36123988الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية53653.6ضبانعبد الكريمجمالايمان36123989الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80580.5المشھراويمحمد عليعبد الفتاحايمان36123990الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76076لولوحمدانعبد الكريمايمان36123991الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62362.3الحريمعبدهللاموسىايمان36123993الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80880.8البطشأحمدوائلايمان36123994الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82282.2النعسانسعيديوسفايمان36123995الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76576.5بدوانعبد الفتاحأحمدايناس36123997الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8الشوارشيدمازنايناس36123998الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50950.9جحارجبرياضباسمه36123999الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55255.2العكاويقاسمماھربدور36124000الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76276.2الزيتونيهحامدرياضبسمه36124001الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56156.1ابو كويكاسعدعزميبسمه36124002الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69969.9الشوبكيعليكاملبسمه36124003الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68368.3رجبشعبانمحمدبسمه36124004الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56156.1حمادةفتحيجميلتسنيم36124008الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71671.6قويدرمحمدعاطفتسنيم36124009الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية85185.1الجيشسليممحمودتسنيم36124010الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63163.1ابو عاصيمحمدمحمد صالحجھان36124013الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74074الحالقمحمدتيسيرجيھان36124015الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69969.9الكحلوتعبد القادرأحمدحنين36124016الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59159.1غزالعونيخالدحنين36124017الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57957.9بستانطهصالححنين36124018الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55855.8الغزاليفتحيفھميختام36124020الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84784.7السوسيرمضانأحمدخلود36124021الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79079كريمعاطفجمالخولة36124023الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58358.3عليانسالمھشامخولة36124024الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59659.6الشنديمحمدعادلدعاء36124027الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81181.1حميدحمديعصامدعاء36124028الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76976.9البنافضلمازندعاء36124029الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65865.8كرمعوادمدحتدالل36124032الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54454.4اشتيويشحادةربحيدينا36124034الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80780.7العرايشيعطيهمحمددينا36124035الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74574.5ياسينابراھيماسامهرانيه36124036الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63263.2الصفديعمرنضالرحاب36124038الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67467.4الغفريسليمانأحمدرغده36124039الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70678.4عيادفؤادماھررنا36124041الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69369.3ابو دفعبد المعطيناصررنا36124042الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53353.3البلبيسيخالدھشامرنين36124044الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية75075خلفمحمديوسفرنين36124045الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87987.9البطشسعيدأحمدرواء36124047الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74974.9الشوامحمدعالءروان36124048الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52752.7ابو جمعهاسماعيلاكرمريم36124050الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72472.4العمريطيداوودعبد الحكيمريم36124051الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59059ھنيهعايشايھابريھام36124052الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65665.6الشواعونيضياءزبيده36124053الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80480.4النخالهحسينمنذرساره36124055الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60160.1حجازيعليساميسالي36124056الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81481.4النقلهعطيهاكرمساميه36124057الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5المشھراويخالدعبد الفتاحسجا36124059الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80280.2الجدبهابراھيمحسنسحر36124061الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69969.9بھلولعبد الرؤوفنبيلسماء36124062الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50750.7راجحعليفرجسماح36124063الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86586.5دبابشسليمبدرسمر36124065الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59659.6ابو العينسليمجودتسمر36124066الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67367.3راجحأحمدحسينسمر36124067الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65365.3ابو الطيفطهخميسسميره36124068الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78178.1قنديلعبد القادرعمرسندس36124069الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50950.9عرفهمحمدأيمنسھا36124070الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53353.3الخليليعوضعمادسھا36124071الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72172.1الصويرنمرجبريلسھير36124072الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70870.8الجروحسنحامدسوسن36124074الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54454.4السوافيريسميراشرفشروق36124075الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53853.8البايضمرزوقمحمدشروق36124079الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87087خيرهجمالرزقصابرين36124083الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67267.2ابو حميدمحسنشھمعائشة36124087الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84384.3مطرأحمدسميرعبير36124088الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53453.4الميدنهحلميمحمدعبير36124089الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58958.9الشوارشيدنصرعبير36124090الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82982.9برغوثاسماعيليحيىعبير36124091الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61561.5كالبمحمودمحسنعطاف36124093الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62462.4مرتجىعثمانفوازعفيفه36124094الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8الشوبكييوسفمحمدغيداء36124099الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61861.8الجدبهابراھيممحمدفاتن36124100الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76876.8الريفيسالماسامهفاطمه36124101الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78878.8صالحفوزيجھادفاطمه36124103الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63263.2االطبشابراھيممحمدفاطمه36124104الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية63863.8ابو كميلكاملمحمدفاطمه36124105الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64464.4عجورعيسىجھادفداء36124106الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67667.6الحدادعبدسالمهفداء36124107الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52452.4السكنيسليمصالحفداء36124108الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53253.2حبوشعبد الفتاحمحمدفداء36124109الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84184.1كشكومحمودمحمدفداء36124110الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62662.6كحيلعمرناھضفيروز36124111الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76976.9حبيبنعمانخميسلينا36124114الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71971.9الزھارنهصبحيمنذرلينا36124115الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87287.2قوتةرمضانابراھيممجد36124117الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51651.6مشتھىيوسفزھيرمجديه36124118الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58558.5ابو وطفهحسينجمالمروه36124119الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63763.7حبوشمحمودطلعتمروه36124120الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87787.7عبد اللطيفسليمنبھانمروى36124121الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية93193.1حبيبصبحياكرممعالي36124125الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75575.5الصوافابراھيمماجدملك36124126الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64064راضيمرجانسعدمنار36124128الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80380.3البحطيطيمحمدابراھيممنى36124129الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59959.9السيسيمحمدجھادمنى36124130الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65265.2ابو كميلعبدوجودتمنى36124131الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80180.1عاشوركاملزيادمھا36124133الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50050ابو زيدسعيدسالممھا36124134الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66966.9الجاروشهابراھيمرفيقمي36124136الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53453.4الحدادمحمدنافذميسون36124137الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59159.1العرقانصالحمحمدناديه36124138الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية89589.5سليمانعطيهصالحنداء36124139الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86786.7العرمحمدعليانندى36124140الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66166.1الجرجاويعبد الرؤوفزيادنرمين36124142الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55955.9عجورمحمودعامرنرمين36124143الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82582.5الشرفاعبد الفتاحمھدينسرين36124146الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57357.3عجورعيسىسامينسمه36124147الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3ابو راسرشديماجدنسمه36124148الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68968.9شحيبرطيابمحمدنسمه36124149الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54954.9اللوحمحمد عليسراجنعيمه36124151الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78978.9خليفهمحمدزكريانھال36124152الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52952.9السكنيحيدرھشامنھايه36124153الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67467.4لولونصريوسفنھله36124154الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54254.2عليانسالمجبريلنور36124155الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية52252.2الھنديابراھيمعبد الفتاحنور36124156الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61661.6كسابخليلعثماننور36124157الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية93993.9النمرمحمودمحمد رامينور36124158الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65465.4ابو نعمهزكريانزارنور36124160الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6ابو النيلأحمدحامدنوره36124161الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59759.7حبيبنعيماسماعيلنورھان36124163الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57357.3جلوفريدسھيلنوريھان36124164الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56256.2ابو عوضصفوتداودھالة36124166الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67967.9التركفضلعادلھبه36124168الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60660.6الحتوصبريعاھدھبه36124169الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68668.6سكيكفوزيماھرھبه36124170الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69269.2زيارهمحمدصالحھدي36124172الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65365.3مرتجىشكرياكرمھدى36124173الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58258.2اربيعشفيقأحمدھديل36124174الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61661.6بلبلدرويششاكرھناء36124177الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52152.1النونوابراھيمأديبھنادي36124179الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87187.1الصوافحسنيخميسھنادي36124180الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82482.4ابو عصرماضيحمديھند36124181الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54854.8ابو سليمانعبدهللاأحمدھيا36124182الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77077البلبيسيسالمهعودةورده36124183الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6العشيعاشورمنيرورود36124185الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54854.8عودهعبدزھيروفاء36124186الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77577.5قاسمسلمانابراھيموالء36124189الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60960.9شابطأحمدعبد الكريموالء36124190الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2الصفدياسعدعبد الناصروالء36124191الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69769.7عبودأحمدمنتصروالء36124192الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73273.2ھنيةمصطفىمنيروالء36124193الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69169.1المغربيمطرصبحييارا36124195الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72772.7الزھارنهصبحيأكرمياسمين36124196الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56956.9الجرجاويعوادماجدياسمين36124198الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81381.3ابو عمروحسنموسىياسمين36124199الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية92092بلبلمحمدطارقاصاله36124200ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51051العكهكاملاميناالء36124201ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82882.8السمونيمحمدجھاداالء36124203ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52052العكهأحمدخليلاالء36124204ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57357.3دلولسليمانعمراالء36124206ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية94394.3عفانةشعبانعيداالء36124207ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62162.1شلدانسعديمحمداالء36124208ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية85485.4البطنيجيمحمودعبد الرحيمامنه36124211ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70370.3ياسينجميلزيادايات36124213ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63363.3حسونةسعيدامينايه36124214ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78678.6الراعيسعدهللابسامايه36124215ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81881.8قزعاطيوسفحسنايه36124216ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59159.1النعساناكرمحسينايه36124217ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80480.4نصارعبد المعطيعليانايه36124218ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80780.7شلدانأحمدمروانايه36124219ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64464.4مصلحمحمديحيىايه36124220ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58358.3حسانعبدهللاعالءالدينابتھال36124221ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68768.7الناطورجبرمحمدأحالم36124223ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61161.1عيادعليجمعهاريج36124224ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية96096الريفيفايقعيادهازھار36124225ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58858.8ابوسمعانمحمودفايزازھار36124226ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64564.5لولوحسنأحمداسراء36124228ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81181.1خليفهاحمدانوراسراء36124229ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65765.7عزامأحمدخالداسراء36124230ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69869.8السرحييوسفخالداسراء36124231ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79079ياسينرمضانصالحاسراء36124233ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84584.5شلدانسعدهللاطالباسراء36124234ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87987.9مشتھىساميعاطفاسراء36124235ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84884.8عنبرخليلعبد السالماسراء36124236ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51651.6السوافيريرزقعبد الفتاحاسراء36124237ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54254.2عفانةشعبانناصراسراء36124242ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84984.9الباباحسنابراھيماسالم36124244ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية92692.6الحدادحمدانأحمداسالم36124245ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51251.2صيامصالحأحمداسالم36124246ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84384.3أبو خوصةعطيهبكراسالم36124247ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55755.7عقلمحمدجميلاسالم36124248ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60460.4صمامهعثمانخضراسالم36124250ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54954.9البلبيسييوسفزياداسالم36124252ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74374.3عوضمحمدعلياسالم36124253ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58258.2ھنيةابراھيمغازياسالم36124254ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51851.8جعفرأحمدكمال الديناسالم36124256ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60060عزامحسنمحمداسالم36124257ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63763.7ياسينصبحيمحمداسالم36124258ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية83983.9قطيفانعبدمحمداسالم36124259ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70970.9الدھشانعبد هللايوسفاسالم36124262ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية64364.3حمودهمسعودأحمداسماء36124263ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84084دلولابراھيمسميراسماء36124264ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75275.2العرقانسالمفريجاسماء36124265ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57357.3ابو عطايامحمداياداسمھان36124266ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65165.1دلولمحمداكرماكرام36124267ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65865.8الطرشاويعبد العزيزعلياكرام36124268ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62662.6البناربيعأحمدالھام36124269ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66666.6عزامعثمانرشادالھام36124270ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62262.2صيامرزقاسماعيلاماني36124271ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58758.7صابرابراھيممحي الديناماني36124272ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65565.5صيامسالمأسعدامل36124274ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53653.6دلولحمديجمالامل36124276ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63663.6النعساناكرمحسينامل36124277ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70970.9رشيدوجيهرشيدامل36124278ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية85685.6ابو عصرمصباحعبد الكريمامل36124279ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66066ياسينجميلرياضاميره36124282ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية93093جبريلنعيمعلياميره36124283ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59059الدحدوحرمضانجمعةامينه36124284ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70570.5المصريشحادةأحمدايمان36124285ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64564.5الھيقياسماعيلخضرايمان36124286ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74174.1عاشورمحمودسليمانايمان36124287ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية90090عليانابراھيمفوازايمان36124288ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62862.8ملكهعبدمحمودايمان36124290ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79979.9النديمسعدينظميايمان36124291ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56856.8ابو شريعهيوسفيحيىايمان36124292ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62762.7ملكهمحمد سعيدساميبدور36124294ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75675.6الوصيفييوسفشعبانبنان36124296ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80880.8عرفاتخميسزيادتحرير36124297ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63563.5سالمةعبد الرحمنعليتحرير36124299ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73373.3البناامينيونستحرير36124300ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61061العتالاسماعيلمحمدتسنيم36124302ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69969.9صبيححسينخالدتھاني36124303ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68868.8شلدانمحمدنبيلجھاد36124306ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53653.6حساننمرحيدرجواھر36124307ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59659.6بصلمحمدخالدحنين36124309ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5السرحيفھميصبحيحنين36124312ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81881.8المقادمهعبد العزيزمازنحنين36124315ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61461.4السنداويرمضانيحيىحنين36124316ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية74974.9دلولمحمدرضاختام36124320ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61161.1عقلمحمدعادلختام36124321ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68268.2الديراويعبد الحليمعليختام36124322ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53953.9البلبيسييوسفزيادخديجه36124323ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78678.6طافشفايزناصرخوله36124325ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74674.6ارحيمعرفاتفارسداليا36124326ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69869.8عوض هللاأحمدعبد ربهدعاء36124327ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72172.1ابوسمعانعبدعبدهللادعاء36124328ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91091عزامعبدفريحدعاء36124330ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86386.3شلدانأحمدفضلدعاء36124331ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية89289.2طافشرشيدفوزيدعاء36124332ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3مسعودمحمد عيدماھردعاء36124334ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51951.9شلدانسعديمحمددعاء36124335ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76676.6الحاج احمدمحمدغالبدنيا36124337ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61061ابو داللحسانزكيديانا36124338ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63763.7العكهمحمدجميلدينا36124340ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64664.6نعيممحمدسعيددينا36124341ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80680.6ابو زورسالمشفيقرائده36124342ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50950.9السمونيعزاتعمادرجاء36124344ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81281.2ابو عاصيسعيدماھررضا36124346ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55155.1برھمرمضانجاللرغده36124347ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67867.8عبدوعطاتيسيررندة36124351ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76976.9عاشورمصطفىوائلرھام36124353ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91691.6دلولمسعودصالحرواء36124354ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية51851.8الدايهمصباحسليمروال36124356ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4ياسيناسماعيلصبحيروال36124357ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64264.2نوفلفوزيسميرريھام36124362ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67067ابو سالمهسليماناسامهزھراء36124366ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87687.6االسودمحمداسعدزينب36124368ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية68368.3خويطررشديعاھدزينه36124369ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73073السيالويحسينجاللساره36124370ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60560.5السيالويحسينفضلساره36124371ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55955.9الدھشانعبد هللاحسنسجود36124373ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71971.9االخرسعليحسنسالم36124375ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67467.4مناعخليلجمالسلسبيل36124376ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56856.8حسب هللامحمودعونيسلوى36124378ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58358.3عزاممحي الدينأحمدسماح36124379ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73773.7مرتجىمسعودصالحسماح36124380ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية70170.1السرحيعزيزعليسماح36124381ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72672.6عيادعطيهعمرسماح36124382ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64464.4عوضمحمدمنصورسماح36124383ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73073الثالثينيمصطفىحسنسمر36124384ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية57657.6السيالويمحمدمحمودسميره36124386ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59059خليفهمحمدسليمسھا36124390ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87487.4الثالثينيصبحيجمالسھام36124392ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62462.4كشكوعبد الكريممحسنسھير36124393ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91991.9شحادهسعيدوليدسھير36124394ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71171.1شلدانكمالجمالسوسن36124395ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59359.3شعبانصالحبيانشروق36124396ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56656.6السوافيريحمديسالمهشروق36124397ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63363.3طوطحمحمدصالحشروق36124398ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80580.5اسليمحسينحسانشرين36124399ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3ابو صقرأحمدحسنشيماء36124402ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61161.1السويسيحمديخالدشيماء36124403ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56956.9شملخخالدرؤوفشيماء36124405ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية55655.6الدحدوحسلمانسميرشيماء36124407ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79479.4دلولنمرعبيدشيماء36124408ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74974.9ابو عمورمضانابراھيمصابرين36124409ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58958.9الجباليمحمدصالحصابرين36124411ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية64964.9الراعيديبفرجصفيه36124416ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70970.9الھنديأحمدجميلصمود36124417ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية85885.8الرشحسينسالمعبير36124421ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية87987.9صياممحمدعليعال36124424ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5الحناوينصرهللاسالمهعليا36124425ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76576.5الديريحسنعليعھود36124427ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80380.3دلولشعبانجمالغاده36124428ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية79179.1الرزيمحمدجمالغاده36124429ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69169.1الدھشانمحمدجميلفاتن36124430ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52452.4الظاظانايففايزفاتن36124431ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62362.3ابو الشعرمحمودجمالفاطمه36124433ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71871.8حجيرمضانعدنانفاطمه36124435ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53853.8العرقانخليلمحمد مھديفاطمه36124436ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62062الدايةعطاأحمدفداء36124439ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية82382.3الدوسرشادمحمدفداء36124440ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52152.1عودهديابخليلفريدة36124442ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75175.1دولهأحمدعدنانفريدة36124443ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية56056الدحدوحمحمدمروانكريمه36124445ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84084دلولمحمدمصطفىكريمه36124446ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية84584.5شلدانسعديمحمدمريم36124451ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59959.9يونسمحمودھاشممريم36124452ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50150.1الطحلهعودهحمديمكرم36124454ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67767.7أبو دفمحمدسميرمنال36124456ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59859.8البورنوساميحسنمنى36124457ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72272.2الصيفيمصلحعادلمنى36124458ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80280.2دلولعبدزكيمھا36124460ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63363.3عرفاتكمالزيادمي36124461ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية71271.2درويشمحمدعونيميرام36124462ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4الطنانيابراھيمفايزميسه36124465ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63063ابو سريهمحموداكرمندا36124467ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية72072السوافيريسميحمحمدنداء36124471ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69469.4عزامخليلمحمودنداء36124472ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية76176.1ابو راسعرفاتفتحيندين36124473ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53153.1القايضعليمحمدنرجس36124474ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58558.5طافشعبد العزيزأيمننرمين36124475ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية75775.7السنداويرمضانعونينرمين36124477ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59259.2حجيجميلفوزينرمين36124478ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86286.2البلبيسييوسفماجدنرمين36124479ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67667.6سلميمحمداسماعيلنزھه36124480ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية61061سلميمحمدفايزنسرين36124482ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية92692.6الرشحسينحسننسمه36124483ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73973.9البابامحمدخضرنور36124485ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65565.5ابو سريهمحمدشكرينور36124486ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67267.2عودهرزقعمادنور36124488ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية91591.5صبيححسينمحمدنور36124489ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية60160.1عبد الحيسليمھانينور36124491ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65865.8الخوليخالدصقرنورھان36124493ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74974.9البردينيعليخميسھالة36124495ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66666.6ابو زورعبد الكريمعبد الرؤوفھبه36124498ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56656.6المغربيمحمدعطيهھبه36124500ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية52052الدحدوحرمضانعدنانھناء36124505ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77277.2حمومحمدامينھنادي36124507ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية78078سلميأحمدعليھنادي36124508ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية69969.9اللبابدهلبادنصرھنادي36124509ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74574.5عاشوراسبيتهاسامهھند36124510ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلوم االنسانية86686.6العمصيحسنعزاتھند36124512ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56556.5صيامعمررضوانھيا36124513ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية66266.2دلولمحمدوليدھيام36124515ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58758.7ابو واديسلمانمفيدھيجر36124517ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية88488.4صيامابراھيمصالحوجدان36124518ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية74474.4طوطحالعبدوليدوجدان36124519ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58058الدايهحسينسعيدورده36124521ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية62862.8الدريمليمحمد نافذسعيدورده36124522ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53953.9شحيبريوسفمنصورورده36124523ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية67567.5الثالثينيمحمدعاھدوسام36124524ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية65765.7طوطححسنفريدوسام36124525ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية63363.3النديمرمضانبشيروفاء36124526ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية86286.2العايديمحمدفايزوفاء36124529ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية81581.5عيادعليكاملوفاء36124530ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية73873.8الصيرفيعليمحمدوالء36124532ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية56656.6السنداويسعيداسعدياسمين36124534ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية80080عويضهمحمدجمالياسمين36124536ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية77977.9دلولسعيدحيدرياسمين36124538ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية58158.1حسونةاسماعيلعبد هللاياسمين36124539ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية59159.1ارحيمشحادةفوزيياسمين36124540ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية70770.7اسماعيلعبد القادركمالياسمين36124541ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلوم االنسانية53053الرمالويمحمدعصاماسيا36124601دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57057زينونمرأحمداالء36124602دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية94794.7المشھراويعليجمالاالء36124603دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية72072الشوبكيمؤمنرفيقاالء36124606دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51551.5حلسرباحھانياالء36124607دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52652.6عبد العالرمضانصبحيامنه36124608دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50950.9دويمهمحمدتيسيرايه36124612دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية67367.3الشرفاحسينسليمانايه36124614دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3البطريخيمحمدعثمانايه36124616دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية63463.4القطاطيمحمدفوزيايه36124619دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية66166.1العكلوكعبد اللطيفعونياحسان36124621دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58658.6زايدةسلمانرياضأحالم36124622دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52552.5الكحلوتسالمهكمالاروى36124623دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية62162.1قلجهنظميعماداريج36124624دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية63463.4حربمحمدفرجاريج36124625دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6زقوتعطيهامينازھار36124627دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية68768.7شحيبراسعدحسنياسراء36124629دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية50050الحيهاسماعيلعبد السالماسراء36124631دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية59259.2فنانهشحدهمحمداسراء36124632دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية75975.9علينوافناصراسراء36124633دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية73473.4الدھدارحمودهرياضاسالم36124636دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية73073النمررمضانزياداسالم36124637دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية67367.3البھتينيخالدعرفاتاسالم36124640دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1اشبيرعبد الوھابماجداسالم36124641دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية62562.5ابو العطاكاملأحمداسماء36124642دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية73473.4المتربيعياسعدبساماسماء36124643دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58958.9كشكومحمدسلماناسماء36124644دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56356.3بستانفرحانعلياسماء36124645دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5سلمانعثمانوائلاسماء36124647دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية70970.9شنيورهرشديعاھداكرام36124649دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050ابو مرعيفايقمنيرالھام36124652دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية68368.3السوافيريمحمودحيدرامارات36124654دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52152.1الفالوجيمحمدعايشاماني36124656دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية71471.4عزامفوزيعصاماماني36124657دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية61561.5الجماصيربحيرجبامل36124660دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية64764.7حلسسالمهعمرأمل36124661دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية87687.6ارحيممحمديونسامل36124662دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53953.9الصباغمصطفىحمدياميره36124663دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050عطا هللامصطفىمحموداميره36124666دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية70070حلسسالمعمراميمه36124667دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54654.6حمواسماعيلعامرامينه36124668دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55955.9زرندحعرفهابراھيمايمان36124671دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية65965.9الغمريمحمدرباحايمان36124674دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52052شخصهمنصورعاطفايمان36124676دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية70770.7المدھونمحمدفوازايمان36124678دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية62362.3الزيتونيهعلياننبيلايمان36124680دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52552.5المشھراويجبررجاءايناس36124681دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52152.1االسيابراھيمعاطفبھية36124683دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية62762.7الشرفاسعيدرجبتحفه36124685دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية69469.4الشرباصييونسحامددعاء36124696دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55955.9الزردحمدانفؤاددعاء36124697دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية77677.6الريفياسحقماجددعاء36124698دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية70670.6ابو لبنجعفرھشامدعاء36124699دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية65165.1الجرجاويخضريوسفدعاء36124700دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية63163.1نورابراھيممحموددينا36124703دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية90290.2الھنداويحسنفضلراويه36124705دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56656.6الرمالويسليمسليمانرغده36124710دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57964.3شابطشعبانرياضرنا36124711دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55955.9الحطابيوسفوليدزھريه36124715دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية61161.1حميدحسنشعبانزينب36124717دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية91691.6السيسيمحمدعليزينب36124718دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية78178.1طافشمصطفىمحمد شريفسجود36124720دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57057الدحدوحشعبانجابرسحر36124721دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية75375.3زينوخليلعبد الحميدسرين36124723دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية61961.9حسنمحمدزھيرسماح36124726دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية63463.4البايضعثمانمحمدسماح36124728دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية91591.5سلميسليمانمعاويهسمر36124732دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52052راجحكاملمحمدسميره36124733دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية61861.8ابو العطاعليبشيرسميه36124734دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية63863.8كرمعبد الكريماكرمشرين36124736دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58058جنديهمحمدحامدشرين36124737دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية61261.2ابو عمروصبرياشرفصابرين36124740دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية78478.4ابو شنبمحمدأحمدعايده36124745دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية62762.7عواجهجميلفؤادعبير36124746دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57257.2جحاالعبدمعينعبير36124747دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية64864.8اربيععبد ربهلطفيفاديه36124756دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية77477.4مشتھىمحمدروحيفاطمه36124758دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51451.4ابو شمالهعبد القادررشديمجد36124767دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55355.3المشھراويمحمودنافذمرفت36124768دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية69869.8ابو كميلحمدانعبد الھاديمھا36124775دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية65965.9اشتيويعيسىمحمودمھا36124776دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57057بدويعطيهعليميسون36124779دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54154.1جنديةمسعودمحمودميسون36124780دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51251.2المناصرهمصطفىخضرناديه36124782دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية59259.2ھنيهسعد الدينجميلنجوى36124787دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4الضاشسالمنايفنجوى36124788دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية61361.3بصلمحمودعطانداء36124789دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية61261.2حبيبديبعوادنداء36124790دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية72172.1الغولهعبدهللارياضنسرين36124794دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية88288.2البازعوادزكينفين36124797دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية60760.7مشتھىفريدسالمهنور36124801دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57557.5الزعبوطمحمدصالحنور36124802دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية77377.3صرصورحسنمحمدنيللي36124805دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية75275.2عليوةحميدمحمودھالة36124808دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية79979.9حجاجصبحيحسنھبه36124809دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية82782.7البراويعمرجمالھدى36124812دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54354.3البھتينيخميسمحمد مھديھدى36124814دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58458.4الدحدوححمادسعدھال36124818دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53353.3غزالمحمودمحمد حجازيھنيه36124820دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58058الغولهاسعدنافذھيا36124821دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية68668.6زيارهمحمودزكيياسمين36124828دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية76376.3شمالييونسناصرياسمين36124829دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية89789.7المشھراوييحيىمحمديسرى36124830دراسة خاصةشرق غزة
العلمي84984.9القواليشيمحمدسليمانابراھيم36139001جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي86586.5الحرازينسالمفضلابراھيم36139002جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي80080عليوةمحمدزيادأحمد36139003جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي68568.5منصورفرجعبد الرحيمأحمد36139004جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي77777.7اسليمأحمدفايزأحمد36139005جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي64664.6العرقانرشيديوسفأحمد36139008جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي60960.9سعدمحاربعبدهللاسامه36139010جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي82782.7منصورسلمانيوسفاسامه36139011جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي71471.4اقديحعبد الرحمنناصراسماعيل36139013جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي81681.6قريقعقاسمساميايھاب36139014جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي76276.2منصورسليمانعمرتامر36139015جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي85085حجاجديبحمدانجھاد36139016جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي72972.9الديبديبرزقراكان36139020جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي64064الحرازينمحمدمحسنسھم36139021جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي73373.3سعدمسعودحافظشادي36139022جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي80680.6سالم داودعيادهمعينضياء الدين36139023جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي81281.2البطنيجيسالمساميعامر36139024جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي73873.8عيادعبد العزيزكاملعبد العزيز36139025جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي70570.5الشياحعبدهللاعونيعبد هللا36139026جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي61161.1الشياحعبدهللاصائبعبدهللا36139027جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي84084قدومابراھيمأحمدعبيده36139028جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي89789.7حجاجأحمدجھادعز الدين36139029جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي79079الشيخ خليلسليمانأحمدعمر36139031جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي74774.7عيادرمضانعبد الحميدعمر36139032جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي80780.7عابدفريجفضلقسام36139033جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي96896.8الحرازيناكريميوسفمؤمن36139035جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي87787.7حجاجرزقاكرممحمد36139036جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي77477.4الحرازينسالمالعبدمحمد36139037جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة



العلمي82582.5حجاجموسىصقرمحمد36139041جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي77577.5الشياححسينطاللمحمد36139042جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي85785.7الزقعيادهفؤادمحمد36139043جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي66866.8حمديهمحمودأحمدمحمود36139045جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي96196.1الكرديمحمدأيمنمدحت36139046جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي90690.6الحرازينكريممحمدمصعب36139050جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي96796.7الحاج سالمأحمدسالمنبيل36139051جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي89889.8مغوارمحمدرفيقھيثم36139052جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي74374.3حجاججمعهزيادياسر36139055جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي61361.3مريشمحمدمصطفىيوسف36139058جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي57757.7الحلوعليتيسيرأحمد36139062شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي72172.1البلتاجينصرتيسيرامجد36139065شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي57957.9رجبرضوانمحمدرمضان36139066شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي83783.7الواديهمحمدنبيلعبد هللا36139071شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي80580.5حبيبيوسفبشيرعمر36139073شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي65565.5حميدمسعودجھادمحمد36139075شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي71571.5ابو بيضديبعيدمحمد36139078شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي90990.9المملوكمحمدمحمودمحمد36139079شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي69269.2البيطارمحمودعبد السالممحمود36139082شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي63063حلساسماعيلساميياسر36139083شھداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي72972.9الحدادأحمدسعدابراھيم36139084عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي74174.1بدرابراھيممنيرابراھيم36139085عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي78078المشھراويطعمهوائلابراھيم36139086عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي60260.2السكافيرباحبكرأحمد36139088عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي67267.2شخصهمطرتيسيرأحمد36139089عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي69469.4الشرفارشادعبد الكريمأحمد36139094عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي71171.1حتحتمحمودعمرأحمد36139095عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي72272.2حمادةسالممجديأحمد36139097عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي64064االسيسالمهنبيلأحمد36139100عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي80180.1البطشابراھيميحيىأحمد36139101عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي73373.3ابو الطيفسالمخالدانس36139107عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي73373.3بحرديبصابرانس36139108عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي91091البحطيطيخالدحسامايھاب36139110عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي71971.9مقبلجبرجميلبھاء الدين36139112عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي70270.2عرفهشعبانسھيلتامر36139116عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي68368.3السكافيرباحھانيحسام36139119عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي77177.1كرازحسينمحمدحسين36139122عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي74674.6مرادخضرماھرخضر36139125عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة



العلمي77877.8الحاج احمدعبدهللايوسفخليل36139126عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي79279.2الرفاتيرفيقفتحيرفيق36139129عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي60660.6البھتينيأحمديحيىزكريا36139130عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي74174.1كحيلمحمدفؤادسامح36139132عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي63463.4ابو ديهسعيدعادلسعيد36139133عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي78978.9الددحخليلحالمسليم36139134عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي61761.7حبوشعبد القادرساميصالح36139136عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي61361.3صيامأحمدرجبصبري36139137عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي64264.2بدوانمحمدعبد الخالقعبد الرحمن36139140عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي83983.9الصعيديأحمدمحمدعبد الرحمن36139141عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي67567.5الددهاسعدمحمودعبد المنعم36139147عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي64164.1الرفاتيسلمانبشيرعبدهللا36139148عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي76076الدخاخنيمحمدمحمد حسنعبدهللا36139149عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي60060مقاطأحمدھارونعبدهللا36139151عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي71871.8أبو شعبانفايقمحمودعدنان36139152عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي78078الديراويعبد الحليمشكريعدي36139153عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي82282.2السرساويعبد الرحمنادھمعالء36139155عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي78778.7خضيرمحمدتيسيرعالء36139156عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي83683.6مرتجىخضرحسنعلي36139157عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي93293.2السقامحمودناھضعلي36139160عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي73473.4الزمارهمحمدعليفارس36139163عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي62362.3الحلوفضلرياضفضل36139164عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي64664.6ابو نصرأحمدجھادمحمد36139169عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي79279.2الخضريمحمدحسنمحمد36139170عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي66266.2شويدحمحمدخالدمحمد36139172عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي77677.6ضاھرعرفاترأفتمحمد36139173عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي64164.1الحايكفارسسالممحمد36139174عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي72772.7حلسصقرسليمانمحمد36139177عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي67467.4سليممحمدمنصورمحمد36139186عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي70970.9رجبديبنعيممحمد36139189عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي71971.9سكيككاملجمالمحمود36139191عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي88188.1الغولهحسنعايدمحمود36139192عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي75175.1السكنيرمضانمحمدمحمود36139193عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي76276.2الھنديأحمدناصرمحمود36139194عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي84884.8حمادرجبايادمصعب36139195عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي71271.2المناصرهمطرجھادمطر36139196عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي61761.7راضىديابمحمدعطاهللامعتصم36139199عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي65165.1حنونخليلمحمدنشأت36139201عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة



العلمي58658.6العايديعودةحسيننور36139202عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي87987.9مرتجىشكريرأفتھاني36139203عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي86186.1علوانعبد القادرزيادھاني36139204عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي55655.6حلسعطاعبد المنعمھمام36139207عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي89089االيكمالوائلياسين36139209عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي81281.2ابو سكرانالعبدماجديحيى36139210عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي85285.2سكيكعليحسينيوسف36139211عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي62562.5مھانيمجديماھريوسف36139212عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزة
العلمي65965.9ھاشمموسىاسعداسماعيل36139214شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي84784.7عاشورجمعهيوسفالحسن36139215شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي72172.1ابو حويلهمصباحصالحاياد36139216شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي71271.2عليوهحامدموسىباسم36139218شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي63963.9عاشوركاملعمرجھاد36139220شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي66866.8عيادمحمدفضلحازم36139221شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي55555.5بصلمحمودمروانحماده36139223شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي62862.8الطيفمحمدشعبانخالد36139224شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي67567.5عاشورسعيدناصرسعيد36139226شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي74674.6عيادمصباحرفيقشادي36139228شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي71671.6عيادمحمودفضلطاھر36139229شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي76076الغزاليحسنمازنعبد الرحمن36139231شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي66366.3حنونهعبدفؤادعبد هللا36139232شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي84984.9الوحيديعباسمحمدعبد هللا36139233شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي60660.6حنونهعبدجاللعبدهللا36139234شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي82182.1فورةعادلعوضعبدهللا36139235شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي77377.3طوطحجميلرضوانعالء36139236شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي60460.4الجردليابراھيمحافظعلي36139237شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي71571.5ياسينحمديرفيقعلي36139238شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي62362.3عاشورموسىجھادعمار36139239شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي81381.3البورنوسليمھيثمعمر36139240شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي86686.6الراعيديبجمعةمؤمن36139242شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي76576.5السرحينمرعبد الكريممؤمن36139243شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي78078شحادهعبدهللاجمالمحمد36139245شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي68668.6حمودهمسعودحمودهمحمد36139247شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي61661.6اللوححجازيصالح الدينمحمد36139249شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي77777.7صياممحمدعادلمحمد36139250شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي87687.6الدحدوحرمضانكاملمحمد36139252شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي59659.6الدحدوحفالحصالحمحمود36139256شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي84384.3النعساننعيمھانيمحمود36139258شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة



العلمي87587.5دلولعيسىجبرمصطفى36139259شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي68568.5صيامشحتهأيمنمعتز36139260شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي87887.8البورنوسليمصالحمعتز36139261شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي63063دلولاسعدغازيھشام36139264شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي69969.9حجيراغبكمالوجدي36139265شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي79079الخزندارشعبانعطيهياسر36139266شھداء الزيتون الثانوية "أ" للبنينشرق غزة
العلمي96696.6نورابراھيممحمودأحمد36139268دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي86186.1حبوشيوسفجميلاياد36139269دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي68768.7البطشصبحيماجدخالد36139270دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي63463.4حسنيهاسعدأحمدخير الدين36139271دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي62062سلمانسعيدمأمونصالح36139272دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي75375.3الزھارنهيوسفنبيلعز الدين36139273دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي92092االنقررجبأيمنعالء36139274دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي92592.5الشنطيصبريفضللؤي36139275دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي61261.2عابدحسينعبد الكريممؤمن36139276دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي97997.9ديابمحمدتيسيرمحمد36139277دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي84784.7شملخاسعدسعيدمحمد36139278دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي93593.5االعرجمحمدعصاممحمد36139279دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي93693.6الدقسسالمهيوسفمحمد36139280دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي96096البطشمصطفىتيسيرمصعب36139282دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي90590.5ضاھرمحمدنصرمنتصر36139283دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي96996.9الديبشعبانجمالھمام36139284دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي63863.8أبو شعبانمحمداحسانيوسف36139285دار األرقم النموذجية الخاصة للبنينشرق غزة
العلمي63963.9عرفاتخليلسليمانأحمد36139301دراسة خاصةشرق غزة
العلمي92192.1حجاجيوسفحسناالء36139501الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80580.5الديبسعديمصطفىاالء36139502الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي75175.1أبو عمرةعبد ربهسليمانآيه36139503الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي75375.3القرشلييوسفغسانايه36139504الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي73973.9الحرازينسليمابراھيماسراء36139505الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي95395.3عيادموسىمحيسناسالم36139507الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي90790.7السرساويالعبدطلعتاسماء36139508الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي90890.8المناصرهمنصورمحموداسماء36139509الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي96496.4جنديهمسعودشفيقاشواق36139510الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84784.7الشياحعبدهللاوليداماني36139511الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي89489.4البطنيجيدرويشابراھيماميمه36139513الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي97397.3العرقانمحمودجھادايمان36139514الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي91991.9حجاجديبانرياضايمان36139515الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي79779.7الديبسالمسليمايمان36139516الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلمي81181.1مصلحخليلمحمدايمان36139517الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي73673.6الحرازينشعبانمحمدتسنيم36139518الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي73273.2الحرازينمحمودنضالخوله36139520الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي63263.2حلسحمديجاللداليا36139521الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي87887.8الرمالويعيدجميلدعاء36139522الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي78978.9الضبهأحمدجھاددعاء36139523الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي74774.7حلسمحمدسلماندعاء36139524الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي61161.1العرقانيونسعونيدعاء36139525الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي93493.4فرجعبدمحموددعاء36139526الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي94894.8قريقعفتحينبيلدعاء36139527الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي87187.1الضبهنايفنائلديانا36139528الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي90990.9حجاجمحمدسليمدينا36139529الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84284.2الحرازينمسعودسميرردينه36139530الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84384.3الغرابليخليلاسماعيلساره36139531الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي90690.6بردعحمدانمنذرشرين36139533الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي73873.8السرساويمحمدساميصفاء36139534الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84884.8حمديةكمالخالدعبير36139535الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي76576.5ابو زرينهكمالرأفتفاتن36139536الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي93393.3عابدسعيدناھضقمر36139538الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي71071سعدمحمدسميرمدلين36139539الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي93193.1اسبيتهخليلحامدنسرين36139540الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي83483.4حلسرمضانأيمننفين36139542الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي85385.3داودسالمأحمدنھال36139543الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي65465.4عيادالعبدجھادنھى36139544الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي87587.5البسوسسلمانجميلنور36139545الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي67467.4البسوسأحمدعاطفنور36139546الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي92892.8أبو القمبزشعبانعبد الرحيمھبه36139547الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي98598.5داودفرجمحمدھدى36139548الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80280.2ابو القمبزأحمدنزارياسمين36139550الشجاعية الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي70570.5حبيبموسىأحمداالء36139551دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي96596.5ابو العينأحمدحرباالء36139552دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي87387.3حلسسالمهعمراالء36139553دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84384.3جنديةعمرماجداالء36139554دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي89289.2الواديهحمادرشادايه36139556دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي93793.7زقوتعطيهسميراباء36139557دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80180.1دويمهمحمدرياضاسراء36139558دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي82682.6اسليمسليمسفياناسراء36139559دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي90090الربعيفھميعامراسراء36139560دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلمي71771.7قنبورعيدأيمناسالم36139561دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي79379.3مرشودعوضفضلاسالم36139562دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي69569.5البحطيطيامينمصباحاسالم36139563دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي77477.4جرادةعبد الفتاحرضواناسماء36139564دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي77977.9المشھراويفريجسالمهاسماء36139565دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي88888.8اسليمابراھيممحمدافنان36139566دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي93193.1ابو عصرمصباحمعيناماني36139567دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي72772.7العرعيرسعيدمفيداماني36139568دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي69269.2الفيوميعبد القادرجھادايمان36139570دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي76976.9غباينمصلحخميسايمان36139571دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي66066الجرومحمدمازنايمان36139572دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي92392.3صيامعبد هللاعبد العزيزبراءه36139573دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي83083الدلومحمدجھادبسمه36139574دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي67167.1حميدجودتناصرتحرير36139575دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي73273.2الشاميمحمدتيسيرتسنيم36139576دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي88588.5الحرازينأحمدمحمدجوھره36139577دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي82882.8ابو العطاحسنأحمدجيھان36139578دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي66366.3مھانيمدحتجمالحياة36139579دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي62762.7الواديهمحمدجھاددعاء36139581دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي82282.2االسيجمالزھيردعاء36139582دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي71171.1عليوةاسماعيلمصطفىدعاء36139583دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي92392.3نصرهللاعليخالددنيا36139584دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80580.5اربيعشفيقمحموددينا36139585دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي82782.7الحدادعليخميسربا36139586دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي82782.7الحدادرشديعبد الحكيمرجاء36139587دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80180.1الشيخ خليلعبد الكريمرزقريم36139588دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي86186.1غنيمهأنيسرائدريھام36139589دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي75075الواديهفرجخالدزينب36139590دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي72472.4ديابديبصالحسجا36139591دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي66766.7حبوبمحمداسماعيلسميحه36139594دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي88288.2الحلوصالحمحي الدينسناء36139595دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي93193.1السكافيخالدكمالسھا36139596دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي74574.5الدردساويجمعهحمديشروق36139597دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي89589.5حجاجزكيعالءالدينشروق36139598دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي81681.6ابو شرارعبد اللطيفصبحيصابرين36139599دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي69269.2إسليمأحمدفضلصفاء36139600دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي74174.1فليونهتوفيقعمادضحى36139601دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي76176.1عليحسينعقلعزيه36139602دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلمي85985.9العاصيابراھيمعمادعال36139604دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84384.3ابو الكاسحسنتيسيرغزاله36139605دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي85585.5ابو عصررمضاننعيمفاديا36139606دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي90990.9الدردساويجمعهحمادفاطمه36139607دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي75175.1الغولهمقبلزھيرفاطمه36139608دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي70770.7بدوانمحمدمروانفاطمه36139609دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي79079حبيبفؤاداسماعيلفداء36139610دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي82382.3الواديهمحمدعبد الكريمليلى36139611دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي76776.7الفرانكاملخميسمبروكه36139612دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي92592.5ابو الكاسشفيقاسماعيلمنار36139613دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي90190.1البنافضلمحمدمھا36139615دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80680.6مسلممحمودسميرمھاد36139616دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي71071حلسجبريلساميمي36139617دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي77077موسىمحمداكرمميسون36139618دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي86886.8حرارةعليعطيهميسون36139619دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80180.1سكرابراھيمماجدناھد36139621دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي78878.8راجحكاملمحمدنھا36139622دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي85085مشتھىوصفينافذنھى36139623دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي76076الحيهابراھيمعبد اللطيفنور36139625دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي78578.5العاصيابراھيمكاظمنور36139626دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي82882.8ضاھرأحمدأيمنھالة36139627دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي94694.6صيامعطاياجودتھالة36139628دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي78378.3عليحسينسليمانھبه36139629دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي81081مھانييحيىوائلھال36139630دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي91191.1العجلهسعيداسماعيلھيام36139631دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي77177.1ضاھرسعيدخالدورده36139632دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي77677.6حسونةسليمحامدياسمين36139633دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي76376.3عبيدسالمشعبانياسمين36139634دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي74774.7حبيبحسينعليياسمين36139635دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي86686.6عليوةسالمهمحمدياسمين36139636دالل المغربي الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي70270.2الحتوصبحيجمالاالء36139637الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي82682.6فالحمحمودرمضاناالء36139638الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84984.9سكيكجودترياضاالء36139639الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84884.8سكرأديبسالماالء36139641الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي75575.5النبيهأحمدمحمداالء36139644الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي92192.1ابو ھدهحسنمحمداالء36139645الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80780.7الجرجاويابراھيمحمودهامنه36139646الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي91691.6الدريمليمحمديوسفايات36139647الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلمي75475.4شعشاعهمصطفىناھضايه36139648الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي68468.4الخروبيخليليوسفايه36139649الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80580.5ابو جبلموسىمطيعابتسام36139650الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي67467.4مقاطصبحيعليأحالم36139651الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي90190.1ابو لغدعبد القادرموسىاخالص36139652الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي63363.3ابو دوابهحسنعبد هللاروى36139653الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي89689.6السرساويعبد العزيزمنذراريج36139654الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80780.7السويركيموسىناھضاريج36139655الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي89089مرتجىشكريممدوحاسراء36139656الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي89789.7سلمانعبد الوھابخضراسالم36139657الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي71071النبيهمحمدصابراسالم36139658الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84884.8حمادةعبد الجوادفوزياسماء36139659الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي70070عبد العالرزقحمدياميره36139660الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي92992.9المظلومعارفصبحيانوار36139661الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي82682.6الصفديمصباحخليلايمان36139662الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي87387.3مقاطعبدزيادايمان36139663الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي79679.6بدويعبدسميرايمان36139664الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي94694.6علوانمحمدعبد الناصرايمان36139666الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي74474.4ابو نصرمحمدعليايمان36139667الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي92192.1شاھينمحمدوليدتحرير36139668الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي69669.6الريسمحمودمحمدتھاني36139669الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي72372.3الوحيديمحمدعبد اللطيفحنان36139670الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي76776.7المغنيسلمانحسنيحنين36139671الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي87787.7سليمانعطيهسليمانحنين36139672الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80680.6شھوانسعديعمادحنين36139673الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي78378.3عبدوسلمانحجازيخلود36139675الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي69669.6المصريابراھيمأحمددعاء36139676الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي81581.5الغزاليحسنماھردعاء36139677الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي87787.7المظلومعارفمصباحدعاء36139678الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي85285.2الكحلوتشحدهيوسفدعاء36139680الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي70470.4ابولبنسعدهللاكاملدالل36139681الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي61961.9مرشدخالدوليدديما36139682الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي76176.1المغربيمطرصبحيرانيا36139683الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي85185.1البطشسعيدايوبرنا36139684الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي69569.5الحايكمحمودعبد الرزاقرھام36139685الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي72972.9مسعودأحمدمنصورروان36139687الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي76476.4لولومحمودحازمروزانا36139688الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي67267.2دلولرشادعزميروال36139689الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلمي74574.5البيطاركاملمحمدروال36139690الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي74174.1ابو سمرهرمضانحسنريته36139691الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي71871.8ميالدفايقفايزريما36139692الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي75875.8ابو عاصيعمرمحمدزھر36139693الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي88988.9حجازيعليأحمدزينب36139694الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي92992.9المشھراويحسينحسنسجود36139695الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي89089زرندحمحمدعرفهسريه36139696الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي95295.2الشرفاعبد العزيزعبد المجيدسالم36139697الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي95695.6الريفيعبد ربهعمادسماح36139699الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80480.4البناسميرماجدسمر36139701الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي71371.3حمادأحمدياسرسھا36139702الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي66966.9زيدانمحمدمحمودسھاد36139703الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي85085الدلوعلينعيمشيماء36139705الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي74974.9الصويرنمرسالمهصابرين36139707الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي67367.3خويطرحسنمنيرصابرين36139708الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي87887.8ابو حصيرهسلمانموسىصباح36139709الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي75875.8حمادةحسينعصامصفاء36139710الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي88188.1زينوشعباننعيمصفيناز36139711الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي63563.5الشيخ عبدوبكيرحسنعبير36139712الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي73973.9ادريسعبد الرحمنعامرعبير36139714الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي83783.7الشرفاحسنمحمد عليعال36139716الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي78578.5ساق هللاعبد الرحمننافذغاده36139717الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي86286.2ابو فنونةمصطفىنمرفتحية36139719الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي63263.2الحايكسعيديوسففجر36139720الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي56556.5الحدادسالمهعالء الدينلما36139721الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي87087عبد الرازقمحمدمازنليلى36139722الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي70270.2الشواأحمدمازنمدلين36139723الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي68068الشكريعيسىاكرممرسال36139724الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي81481.4النعيزييوسفماھرمنار36139727الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي76476.4عجورعيسىناجيموده36139729الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي85385.3ابو النوريونسعدناننجوى36139732الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي73973.9صبيحصالحغازينجوى36139733الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي66166.1حلسعبدهللامحمودنداء36139734الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي71771.7الصوافحسنيأحمدنسمه36139735الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي66966.9قاسممحمدأحمدنسمه36139736الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي70370.3زويدحسنيمحمودنسمه36139737الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي88888.8عجورمحمد غزالفيصلنفين36139738الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي93093ياسينعثمانخالدنور36139739الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلمي65365.3االعرجنمرماھرنور36139740الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي62762.7الرمالوياسماعيلياسرنور36139741الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي92792.7المتربيعيسليمانجمعهنوره36139742الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي87387.3مقاطعبدزايدنورھان36139743الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي78178.1الرفاتيعونينھادھبة هللا36139744الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي87987.9النبيهأحمدايادھبةهللا36139745الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي81381.3ابو خاطروسليمماھرھدى36139746الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي57357.3عجورسليميسريھدى36139747الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي90890.8مقاطعطيهمحمودھيام36139748الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي65865.8عطا هللامحمدنصروجيھه36139749الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي82282.2الشوباصيابراھيممحمد باسموفاء36139750الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي92392.3ابو ندامصطفىمحمدوالء36139751الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي78078ابو عصرمصباحامينياسمين36139752الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي73373.3النقلهعطيهمنيرياسمين36139754الزھراء الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي91991.9داودمحمدانوراالء36139755ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي88188.1حنونشعبانسعيداالء36139756ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي76376.3قزعاطخالدعواداالء36139757ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي82882.8بصلحلميمنصوراالء36139759ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي83883.8صيامحمديھاشماالء36139760ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي96796.7الكولكمحي الدينكمالايه36139761ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي88488.4ابو راسنمررشاداسراء36139762ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي91191.1الدھشانحمديھاروناسراء36139763ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي74874.8السرحيأحمدسعيداسالم36139764ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي69869.8عودهمصباحعودةاسالم36139765ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي72572.5اليازجيفرجمرواناسالم36139766ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي86486.4فھيداسحقوليداسماء36139768ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي86386.3عاشورحمديجمالاماني36139769ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي85185.1القصاصصبحيمازنامل36139770ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84584.5ابو زورسالمهمحمدامل36139771ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84484.4ياسينمحمدمعينامل36139772ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي72172.1الھوارينعيمسلطانانسام36139774ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي81681.6دلولمصطفىعبد المنعمبثينه36139775ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي66166.1ابو زورنمرمحمد جمالبدور36139776ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي66266.2شلدانأحمدمعينحفصه36139777ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي75175.1عرفاتتوفيقمروانحنين36139778ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي67667.6الحرازينسليمنبيلدعاء36139781ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي93393.3طوطحصالحيحيىدعاء36139782ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي71871.8كرتشعبانرزقرائده36139783ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلمي78878.8طوطحاسعدعيدربا36139784ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي67567.5ابو حصيرهسعيدعبد الباسطرفقه36139785ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي89489.4مرتجىحمديمحمودروان36139787ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي96096ديابشعبانعمادساره36139788ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي71271.2سليمانمحمودرياضسالي36139789ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي81081صالحطلبصالح الدينسلسبيل36139790ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي78978.9الھنديابراھيمخالدسلمى36139791ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي82382.3البلعاوينعيممحمدسماح36139792ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي97297.2ابو حمدعبد الجوادبسامشھد36139793ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي83283.2ملكهحسنتيسيرشيماء36139794ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84584.5الھنديابراھيمسليمانشيماء36139795ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي65465.4دلولعبدكمالشيماء36139796ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي83683.6طوطحجميلمصطفىشيماء36139797ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي92092النديمرمضانزكرياضحى36139798ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي93893.8الثالثينيخليلحاتمعائشة36139800ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي85885.8عوضربيعأحمدعزيزة36139801ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي71271.2العكهرشديطاللعال36139802ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي79079عزاممحمودعزامغدير36139803ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي65365.3قروطفتحيفؤادغدير36139804ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي80480.4أبو خوصةسليمانرمضانفاطمه36139805ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي83083الدايهعطامحمدفاطمه36139806ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي84684.6السرحيمحي الدينمحمدلينه36139807ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي68868.8دادرخالدخليلمرام36139808ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي75875.8دلولموسىجميلمروه36139809ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي87487.4حجينبيهفخريمريم36139810ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي85185.1عزامعبدساھرمھا36139811ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي64264.2ابو عربحمديمحمودميساء36139812ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي77477.4الطباطيبيصالحربحيميسون36139813ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي57257.2االعرجاكرمشوقينجالء36139814ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي83583.5الزعنونمحمدناھضنداء36139815ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي69369.3ابو عربحمديسليمنسرين36139816ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي69469.4الھوارياسماعيلوائلنفين36139817ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي66266.2نصارأحمدمعيننھار36139818ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي81781.7الحدادأحمدصالحنور36139819ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي89789.7عاشورسعيدھانيھناء36139820ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي71371.3صيامسعدياسعدوفاء36139821ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي78278.2الضاشسالمبساموالء36139823ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي69269.2دلولصبحيعدنانياسمين36139825ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة



العلمي67167.1البردينيابراھيمكمالياسمين36139826ھاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبناتشرق غزة
العلمي91391.3انعيمحمديفضلاالء36139901دراسة خاصةشرق غزة
العلمي61161.1اشتيويعمرفيصلاالء36139902دراسة خاصةشرق غزة
العلمي66566.5الھنديابراھيمماجدبنان36139908دراسة خاصةشرق غزة
العلمي75375.3عليوةجھاداشرفدنيا36139910دراسة خاصةشرق غزة
العلمي94494.4السعديرشادصبريديانا36139911دراسة خاصةشرق غزة
الصناعي85285.2حبيبرشادسعدهللايه36146001بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
الصناعي التطبيقي29064.4البناجمعهفوزيايات36146101بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
الصناعي التطبيقي33975.3الريفيسالممحمدمريم36146102بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
الصناعي التطبيقي36581.1ياسينمحمودصابرنھى36146126دراسة خاصةشرق غزة
االقتصاد المنزلي78578.5حبيبمحمدنائلرفقه36146301بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي66066الجملموسىحسام الدينھناء36146302بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي71971.9حبيبرشادسعيدتحرير36146304بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي69669.6كشكوعطيهمحمدنور36146308بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي31478.5حسب هللاحسنعادلجميله36146401بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي27468.5جبريلنعيمجوادعليا36146402بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي37593.8ابو زربدرانسميرمنال36146403بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي28771.8دلولخليلصالحنھيل36146404بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي27167.8نعيممحمدكمال الدينھدير36146405بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي26265.5عاشورجمعهزھيرياسمين36146406بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي34887ابو الھدىرفيقخالداالء36146407بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي37192.8ابو الھدىرفيقاسماعيلايه36146408بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي29273جبريلسعدهللازھيرآيه36146409بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي33583.8قزعاطيوسفحساناعتدال36146411بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي38997.3االيوبيخليلصالحدعاء36146412بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي37293دلولسليمانمحموددعاء36146413بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي33583.8شلدانكاملفخريرنده36146414بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي38095ابو زيدمحمدمروانفاطمه زھراء36146415بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي27368.3الخوليأحمدأيمننور36146416بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي34385.8دلولسعيدشعبانورده36146417بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي30476قنوععبيدنافذياسمين36146418بنات غزة الثانوية المھنيةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي26566.3بلحهخليلديباالء36146451دراسة خاصةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي31578.8عاشورسليمتيسيرايمان36146452دراسة خاصةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي29373.3دلولعبدجبرينروان36146454دراسة خاصةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي36791.8الحصريطلببشيروالء36146455دراسة خاصةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي34486السبتيالياسجمالاالء36146456دراسة خاصةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي34786.8دلولعبدجمعهرشا36146457دراسة خاصةشرق غزة
االقتصاد المنزلي التطبيقي400100الصفديمحمدعمرنھى36146458دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية50650.6القايضعليخليلابراھيم36156101دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51951.9السرحييوسفمحمد حسنابراھيم36156102دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51951.9حمادةمحمدامينابراھيم36156103دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51051الرفاتيسعوديعبد الرؤوفابراھيم36156104دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53153.1المتربيعيمسعودخليلابراھيم36156106دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3الھنديابراھيمزھديابراھيم36156107دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية71871.8الشياحعليأحمدابو بكر36156108دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية59559.5الجرجاويعمرعبد العظيماحسان36156109دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6دويمهالعبدعبدهللاأحمد36156112دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52152.1ابو العطاسالمهمحمودأحمد36156113دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57957.9ابو كميلسعيدفريحأحمد36156114دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54954.9سعديونسابراھيمأحمد36156115دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51251.2القطاعمصطفىاسماعيلأحمد36156117دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية59159.1السرحينمرجمعهأحمد36156118دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050اصليحخليلحسينأحمد36156119دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050الجعبريمحمودحمادأحمد36156120دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3شخصهرمضانرزقأحمد36156123دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52452.4السيقليبكررياضأحمد36156124دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51551.5الخضريسالمزكرياأحمد36156125دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50950.9البطشحمديزيادأحمد36156126دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51251.2الحاج سالمعايشفايزأحمد36156130دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1ابو دقنعبد الحكيمماجدأحمد36156132دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050ھاشممحمدمحمد عيدأحمد36156135دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية67767.7حلسعمرناصرأحمد36156136دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53153.1الددهفخرينافذأحمد36156137دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3حسونةتوفيقعبد الكريماسامه36156141دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3الشرباصياسماعيلسعيداسماعيل36156142دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55455.4صيامديبشحادةاسماعيل36156143دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1قدورهعليمحمد نجيباسماعيل36156145دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1المبيضيوسفمعيناشرف36156148دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050دلولخالدفالحانس36156151دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58058الغرابليخليلعمراياد36156152دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54654.6الدحدوحرمضاناسحاقأيمن36156153دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4اربيعشفيقمحمدبسام36156156دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية60460.4السرساويعبد العزيزاسعدبالل36156159دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58058عويصصبحيبكربھاء36156160دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51251.2الزقمحمدعامربيان36156161دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050اشتيويمحمودأحمدتحرير36156163دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية50650.6مرشودالعبدكاملتوفيق36156164دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51851.8عجوربشيرسليمثائر36156166دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5البناعبدزيادثائر36156167دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52952.9ابو عمرحسينرزقثاير36156168دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55055زينونمرمحمدجمال36156172دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050رشيدجميلاسماعيلجميل36156173دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050المغربيخليلوائلجھاد36156177دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53053خضرهجودتمروانجودت36156178دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52952.9اسبيتهأحمدخالدحازم36156179دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6ابو العطاأحمديعقوبحامد36156182دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57457.4كرمعبد الكريماكرمحسن36156183دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53653.6زينوروبيناكرمحسين36156184دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53753.7ابو عصرحسينعطيهحسين36156185دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5الحرازينمحمدياسرحماده36156187دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050النديمرمضانيوسفحمزه36156191دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58658.6حلسعطيهصالححيدر36156193دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050الدريمليمحمديوسفخالد36156196دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55455.4الغزاويعليممدوحرائد36156199دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2عرفاتصبحيزھيررامي36156201دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52452.4السوافيريرباحنافذرباح36156203دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52752.7الرشسلمانسليمانرشاد36156205دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51051الدحدوحرمضانمحمدرمضان36156206دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية68168.1بدويخليليحيىزكريا36156207دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050مھانيشاكرمازنسائر36156209دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6الديبسليمانأحمدساري36156210دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52652.6عودهحسينفضلسامح36156211دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8الحدادعودةمحمد جوادسامح36156212دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55155.1الخضريالعبدأحمدسعيد36156215دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3الدحدوححمودهتوفيقسعيد36156216دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3الدحدوحانيسخالدسعيد36156217دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050السودهشعبانفرجسفيان36156218دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54854.8االسيسالمهطهسالمه36156220دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية81981.9ابو مغصيبابراھيممحمدسليمان36156223دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53053ابولبنمحمدسعيدشادي36156227دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50150.1عاشورمحمودعبد الحميدصالح36156232دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51451.4الجباليطهعبد اللطيفصالح36156236دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57257.2الغرابليفضلراميطارق36156238دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53753.7بارودمحمديوسفطارق36156239دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية51751.7ابو عشيبهموسىحمديعارف36156241دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية59759.7سكيكعاشورمحمدعاشور36156242دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050الشيخ خليلعبد الكريمديابعاطف36156244دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53453.4المشھراويخالدعبد الفتاحعبد الحكيم36156246دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51451.4ابو حسينصالحأحمدعبد الحميد36156247دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55355.3سعدهعبد الحميدشوكتعبد الحميد36156248دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3شابطأحمداكرمعبد الرحمن36156250دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية60460.4حلسمحمدشاھرعبد الرحمن36156252دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51551.5الخضريحسنعامرعبد الرحمن36156253دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52552.5عمرعبدمحمدعبد الرحمن36156254دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52052صافيخليلابراھيمعبد هللا36156255دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57257.2ابو حصيرهمحمدطاللعبدهللا36156257دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية60860.8كريمعبدعبد الرحمنعبدهللا36156258دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8البرعيأحمدمصطفىعبدهللا36156260دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51851.8االشقرعبدهللامصطفىعبد هللا36156261دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51451.4كحيلعيسىمحمدعبد الرحمن36156263دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58458.4شخصهديبحامدعدنان36156265دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53153.1حجاجمحمدابراھيمعدي36156266دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية62462.4ابو حميدعلينوافعز الدين36156268دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3السويركيابراھيمبشيرعصمت36156269دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4صياممحمدجميلعالء36156270دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5عويضهحسنروبينعالء36156271دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52052عبدوعليطارقعلي36156273دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56056الزعيمشعبانخليلعمر36156285دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية61861.8حمدانابراھيمسعيدابراھيم36156287دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5البردينيأحمدبشيرأحمد36156289دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3واديأحمدعادلأحمد36156290دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50150.1جودةسعيدعبد الفتاحجھاد36156292دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57457.4المناصرهمنصورعبد الرحمنحسام36156293دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55055حلسخضيرانورخضير36156297دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51851.8شماليسالمخليلسالم36156302دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5ابو العطارباحجميلطالل36156303دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4المنسياسماعيلمحمد جبرعبد هللا36156304دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5عودهعبدعمرعمار36156307دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50750.7ابو عاصيغازيناھضغازي36156310دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050األعرجنمررأفتفادي36156313دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1ھنيةفايزمصطفىفايز36156314دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54254.2دغمشرشديمحمودفضل36156315دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية52252.2ابو راسفضلنائلفضل36156316دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3برغوتفھميحسنفھمي36156318دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56456.4الحويطيسعيدحامدفواز36156319دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57157.1السويسيحلميمنذرقاسم36156322دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2ابو العطاسالمأحمدمؤمن36156326دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58658.6داودسبعحساممؤمن36156328دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8الھواريمحمدسعيدمؤمن36156329دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52652.6سكيكادمرفيقماجد36156331دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5جنديةعمرباسممالك36156333دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1رجبمصطفىابراھيممحمد36156337دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51051البطشحسنأحمدمحمد36156338دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53353.3أبو شعبانصالحجمعهمحمد36156343دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8عليوةيوسفجميلمحمد36156344دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050ھارونعليحسانمحمد36156346دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54754.7مقبلحسينحسنمحمد36156347دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52852.8ياسينعليحسنيمحمد36156348دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51051عبد العالمحمدرمزيمحمد36156352دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51251.2سالمعبد العزيزرياضمحمد36156353دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050بكرالبراويزھيرمحمد36156354دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8ابو العونعبد الفتاحزيادمحمد36156355دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050عيادمسعودزيادمحمد36156356دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6الجرجاويمحمدسعدمحمد36156357دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050الدحدوححمودهسعدهللامحمد36156358دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53453.4الددةوليدسعيدمحمد36156359دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55555.5حلسمحمدسلمانمحمد36156360دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55455.4خويطرمحمودعاطفمحمد36156362دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51951.9محمدينديابعبد الحميدمحمد36156363دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55055عبد الشافيعبد الرؤوفعليمحمد36156366دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50750.7خضرةمحمدعمادمحمد36156367دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52652.6العماويصالحعمرمحمد36156368دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52752.7السكنمرفايزمحمد36156370دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية65265.2ابو سريهزھيرماجدمحمد36156371دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50150.1البطشمحمد خليلمازنمحمد36156372دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية65665.6القطاعسعيدماھرمحمد36156374دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050ملكهعبدمحمودمحمد36156377دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54954.9القواليشيعبد الرحيممحمودمحمد36156378دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50750.7الثالثينيمصطفىمروانمحمد36156379دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050حلسخالدنبيلمحمد36156380دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية52452.4الدحدوحمصطفىنظميمحمد36156381دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51451.4الديباسماعيلوليدمحمد36156382دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54054عابدمحموديوسفمحمد36156384دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2السرحيمحمد سعيدأحمدمحمد36156385دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية72172.1فروانةمحمدأيمنمحمد36156386دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54554.5الطوخليسليمجھادمحمد36156387دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050ابو العطامحمديحيىمحمد36156391دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5جنديةابراھيمساميمحمد36156393دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51351.3عاشوررجبعبد الناصرمحمد36156394دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050ابو القمبزمحمدرامزمحمد36156395دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2فتوحاسماعيلفتوحمحمد36156401دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56756.7شھوانشعبانمحمودمحمد شعبان36156403دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51051ابو خليلابراھيمأحمدمحمود36156404دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1ابو بيضمحمودأحمدمحمود36156405دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52152.1الرفاتيصبريجبريلمحمود36156406دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4قدومسعيدجاللمحمود36156407دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050ابو سمعانشحتهرشيدمحمود36156409دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52152.1حمادةمحمودسھيلمحمود36156411دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51651.6محيسنعليصبحيمحمود36156412دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050سالمسرحانطاللمحمود36156413دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51251.2اليازجيمحمودعبد الكريممحمود36156414دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52852.8عبد العالسعيدفتحيمحمود36156417دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8حمادةعبد الجوادفوزيمحمود36156418دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050السويسيحمديمعينمحمود36156420دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2بدوانأحمديوسفمحمود36156422دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية66366.3صياممحمدمحمودمراد36156424دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50750.7االسيعطاهللاتحريرمصطفى36156425دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56856.8الصويرمحمودناصرمصطفى36156426دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية59459.4قلجهعبدزكيمعتز36156429دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية77777.7السويركيأحمدشفيقمعتز36156430دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8الحلورأفتاشرفمعتز36156432دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53153.1العاصيابراھيمنصرمعتصم36156433دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية74574.5الرمالويعيدجميلمعتصم36156434دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53153.1السرساويعبد الرحمنمحمودمھدي36156438دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050عبيدمحمدحسنمھند36156439دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52652.6الغرابليخليلعمرميسره36156441دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2عطا هللاصبحيھشامنضال36156446دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58858.8السرساويعليھشامنضال36156447دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية52152.1جحاخليلعبدهللاھشام36156448دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية63663.6حرارةمحمدسميحوائل36156452دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية64264.2حلسأحمدعمروسيم36156454دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050غزاليعقوبزكييعقوب36156460دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58658.6البطنيجييوسفجماليوسف36156461دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية60160.1شھوانرمضانماھريوسف36156463دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51951.9بھارنظيربشيريوسف36156464دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55855.8عابدمصطفىنصرابراھيم36156466دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1ابو القمبزسليمانفايزأيمن36156468دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52052صبحأحمدفتحيمحمد36156472دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53753.7عابدمحمودمحمدمحمود36156474دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56456.4اسبيتهأحمدمنصوررامي36156476دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5السوسيأحمدسالمرفيق36156478دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51351.3قرقزمحمدعمراجنادين36156702دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3عزامعثمانرشادأحالم36156704دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54054عليوةخالدبسامأحالم36156705دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50650.6الشرباصييونسحامداسراء36156706دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية60760.7قدومابراھيمسامياسراء36156707دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية61861.8قدورهعليمحمد نجيباسراء36156709دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية60060زيديةعوضيعقوباسراء36156710دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52752.7سكيكمحمداشرفاسالم36156711دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية64464.4عابدابراھيمخليلاسالم36156712دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53453.4يوسفأحمدمروحاسالم36156714دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية72072شلحسعدمطيعاسالم36156715دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51951.9الرياشيمحمدفرجاسالم36156716دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57757.7عاشورمصطفىعبد الكريماسالم36156718دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53553.5ابو عجوهشاكرعليأسماء36156722دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53953.9العفيفيحسنمجدياسماء36156726دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5المزينىيوسفرأفتاالء36156735دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53053مرزوقابراھيمحسيناالء36156737دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51251.2الداليعايشفتحيالھام36156739دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050الحلبيابراھيمنبيلاماني36156741دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية59159.1المغنيسلمانامينامل36156742دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2السمريأحمدخميسامنه36156744دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58158.1قريقعحامدزھيداميره36156746دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5ابو حصيرهعيادهحمدانانوار36156748دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52452.4البحطيطيمحمدعبد اللطيفايه36156749دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2العرعيرنمرعبد الكريمايه36156751دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية70870.8داودسالماسامهايمان36156752دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2عويضهسلمانبدرايمان36156753دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54054حوسوفريزجمالايمان36156754دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56156.1العفعيسىعبدهايمان36156755دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52852.8الواديهعليمحمودايمان36156756دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51951.9البردينيعليمحمدايمان36156758دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51351.3الحرازينمحمدسالمايمان36156759دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية60960.9عبد الجوادعرفاتھانيبسمه36156764دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5عرفاتكمالرياضحكمت36156768دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53253.2حجاجعبد الكريمرأفتحكمت36156769دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1الشوارشيدحاتمختام36156770دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58858.8الريفيمحمدرضواندعاء36156775دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية63663.6كاليسلمانمصطفىدعاء36156776دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050الدنفحسنصابردعاء36156778دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52152.1البنابكيرعليدعاء36156779دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية63163.1حلسسعديرياضدعاء36156780دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51551.5دغمشمحمد عليفارسدعاء36156781دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54954.9السوافيريجودتمحمددينا36156783دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51751.7اللوحعبد المعطيديابرجاء36156785دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52652.6فرجخالدسعديرغده36156787دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51151.1يونسھاشمجميلرنا36156788دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50950.9الجياريوسفأحمدرنا36156790دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51551.5راضيصبحيزيادرنيم36156791دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51351.3قنوعرزقصقررھام36156792دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية62862.8علوانمحمد انوروائلرواء36156793دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2حجيلهمصطفىعونيروان36156796دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية62562.5ابو القمبزديبجھادرونده36156797دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050عبد العالأحمدحامدريم36156799دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية62662.6العجلهرزقعبد الكريمريم36156801دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050الفالوجيحسنأحمدريھام36156802دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50550.5أبو الخيرغاليساميسائده36156805دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8السكافيمحمدخيريسجى36156808دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53853.8بكرونشعبانعبد الفتاحسحر36156810دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2حليوهعايديوسفسحر36156812دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50750.7السكنيفايقعصامسعاد36156813دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050الخضريسالمحازمسعاد36156814دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51351.3قريقعحمدانقاسمسماح36156816دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4العكهأحمدمحمدسماھر36156818دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية74774.7عابدمحمدمصباحسميه36156820دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية71871.8الخطيبكاملسليمسميره36156821دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51751.7زينوكاملكمالسناء36156822دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52252.2السكنيطالبعمارسھاد36156824دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53853.8مطرجميلمحمدشيرين36156825دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55055الصوالحيمحمدعليشيرين36156826دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54454.4الخضريحمدانزيادشيماء36156827دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54654.6السوافيريمحمودجوادشيماء36156829دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050الحلوشھيرمعينشيماء36156830دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52552.5فورهعمرابراھيمصالحه36156832دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55255.2شماليكمالجمالصمود36156835دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية61361.3محيسنطرادساميعائشة36156837دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53353.3برغوثاسماعيلأحمدفاتن36156842دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52952.9طوطحجبرنعيمفاتن36156843دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51651.6المظلومحسنصالحفاطمه36156845دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3النديمرمضانيوسففاطمه36156846دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51351.3شماليمصباحفراجفداء36156847دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4يوسفأحمدمروحفداء36156848دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50450.4عبد الجوادعرفاتھانيمادلين36156854دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58158.1ابو سكرانعودةعطامرفت36156856دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2شھوانابراھيمعدنانمكرم36156859دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57657.6حواسجعفرسيدمنار36156860دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2اسليمعاشوربساممنار36156861دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050الكتنانيسعيدجمال عبد الناصرمنى36156863دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54854.8السحبانيجمعهسعيدمي36156864دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2طلبهحسنعادلميعاد36156867دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50850.8ابوعيادهعبد هللاحيدرنجاة36156868دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية55355.3السيدھاشمباسمنجالء36156870دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية54054حسنينسليمانمحاربنجوى36156871دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53753.7المصريعونيشعبانندا36156872دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2ابو مطرمحمودمحمدنداء36156873دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51351.3الدحدوححمادشعباننداء36156874دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2الشرباصيفؤادنايفنفين36156876دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية61261.2االشعلكاملمحمودنھاد36156877دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية58258.2عليوةحمادناھضنھال36156878دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية53253.2سعدسالمحمدينھى36156879دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52352.3العجلهأحمدياسرنورا36156883دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51651.6ماضيمحمدمحي الديننيفين36156885دراسة خاصةشرق غزة



العلوم االنسانية52352.3النفارخليلعاطفھبه36156887دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50350.3النعيزيفرجرزقھديل36156892دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050حمادةعبدهللامحمدھديل36156894دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050كريمطاھررفيقھديل36156895دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية52552.5ابو سريهمحمدكاملھناء36156896دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57357.3عابدفريجرمضانھيا36156899دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51651.6القطاطيأحمدصالحوسام36156900دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية56256.2ابو العطاكاملأحمدياسمين36156904دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50250.2الغولهيوسفخميسياسمين36156905دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51051البطنيجيعيادمرواناسراء36156906دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050حميدسليمسعدياالء36156907دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050حلسمحمدناھضنرمين36156911دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57157.1الصوافنمررأفتنعيمه36156912دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية50050غنيمهانيسساميھبه36156914دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية51851.8الحالقاسماعيلحمديامل36156915دراسة خاصةشرق غزة
العلمي68568.5العايديعودةحمدانأحمد36161201دراسة خاصةشرق غزة
العلمي57657.6المبيضأحمدتوفيقأحمد36161202دراسة خاصةشرق غزة
العلمي60860.8الغولةمحمودعوضأحمد36161203دراسة خاصةشرق غزة
العلمي55455.4ابو القراياأحمدسالمهأحمد36161204دراسة خاصةشرق غزة
العلمي94694.6الجرجاويفتحيعبد الناصرأحمد36161205دراسة خاصةشرق غزة
العلمي70570.5شاھينحسينمحمداكرم36161207دراسة خاصةشرق غزة
العلمي60360.3ياسينحمدانفايزأيمن36161208دراسة خاصةشرق غزة
العلمي91491.4العجلهعليرضوانحسام الدين36161212دراسة خاصةشرق غزة
العلمي56756.7عابدمصطفىيوسفسامر36161213دراسة خاصةشرق غزة
العلمي52352.3زغرهحمدانابراھيمصھيب36161214دراسة خاصةشرق غزة
العلمي56856.8فرجفتحيمحمدطارق36161215دراسة خاصةشرق غزة
العلمي61961.9الحرازينعبد العزيزفايزعبد العزيز36161217دراسة خاصةشرق غزة
العلمي70670.6الجدبهابراھيمفايقعبيده36161218دراسة خاصةشرق غزة
العلمي97397.3التترمصطفىعدنانعز الدين36161219دراسة خاصةشرق غزة
العلمي63463.4عرفاتصبحيزھديمحمد36161223دراسة خاصةشرق غزة
العلمي62562.5الزقعطيهشاھرمحمد36161224دراسة خاصةشرق غزة
العلمي52052العمارينعودهشعبانمحمد36161225دراسة خاصةشرق غزة
العلمي60760.7شخصهيوسففتحيمحمد36161226دراسة خاصةشرق غزة
العلمي86786.7خضرحمديھيثممحمد36161230دراسة خاصةشرق غزة
العلمي60160.1الضانيعزيزرائدمحمود36161232دراسة خاصةشرق غزة
العلمي52152.1داوديونسرياضمعتز36161234دراسة خاصةشرق غزة
العلمي74574.5عيادمحمدأحمدناجي36161236دراسة خاصةشرق غزة
العلمي62062الشرفاابراھيمنبيلوسام36161238دراسة خاصةشرق غزة



العلمي85585.5ابو عاصيفھميحمادتغريد36161302دراسة خاصةشرق غزة
العلمي73373.3الحالقمحمدفكريرضا36161303دراسة خاصةشرق غزة
العلمي90990.9ماضيمحمدعمادرواند36161304دراسة خاصةشرق غزة
العلمي59259.2ابودانابراھيمعبد الكريمصابرين36161308دراسة خاصةشرق غزة
العلمي83983.9كرتخلفاكرمھدى36161311دراسة خاصةشرق غزة
العلوم االنسانية57157.1عمارجمالاسماعيلابراھيم38125001زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1السحبانيجمعهسالمابراھيم38125003زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56056شملخصالحنزارأحمد38125014زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60260.2الحدادمحمودأيمنادھم38125015زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59759.7خزيقاكرمسميرادھم38125016زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63163.1برغوتجبرصالحاسماعيل38125017زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56056فرحاتاسماعيلناصراسماعيل38125018زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70370.3اخزيقأحمدأيمنامير38125021زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63363.3الشغنوبيمصباحسھيلانس38125022زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61361.3شعتزارعمنيراياد38125023زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050المشھراويخضرحبيببالل38125025زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8القصابغليتوفيقمحمودبالل38125026زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8الدردساويأحمدمحمدتامر38125027زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65365.3البرقونينمرمحمدحاتم38125029زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3شرابسليمھمامحارث38125030زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية85085واكدحسنعابدحسن38125033زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52052سلميسليمانمحسنحسين38125034زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2انعيممحمدمحمودحمزه38125037زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58958.9ابوظاھرسليمانزيادخالد38125038زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67967.9نصرهللامحروسوائلرامي38125042زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9جدوععبد الفتاحعونيزاھر38125046زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61861.8الحلومحمدطاللسعيد38125049زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4دلولسالمهحسينشكري38125053زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64564.5العمارينعليأحمدطارق38125057زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72772.7النبيهأحمدحسنطالل38125059زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72872.8الديبمحمودعليعباده38125061زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76476.4الجوجوعبدمحروسعبد القادر38125063زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4برغوتجبرجھادعبدالرحمن38125065زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80280.2اسليمياسينبسامعماد38125068زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69569.5الحلوسعديساميعماد38125069زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60460.4دغمشصادقعادلفارس38125073زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57057عكيلةفھميمحمد وليدفھمي38125075زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69369.3عبد الباريسعيدقاسممأمون38125079زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية76176.1اخزيقحمدياسعدمحمد38125082زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7الحلوعبد الرزاقبيانمحمد38125084زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66566.5مغافلرمضانساميمحمد38125086زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8عبيدهمحمودساميمحمد38125087زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80080الرضاوينرويضيسعدمحمد38125088زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9قزعاطابراھيمطالبمحمد38125091زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1القططينعيمعاطفمحمد38125092زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية86486.4عزامفايقنافذمحمد38125100زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67567.5ابوسمعانحسنابراھيممحمود38125106زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62062سرداحفاروقاحمد فؤادمحمود38125107زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59659.6الدحدوحعبد المالكفرجمعتز38125118زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64464.4اسليمسلمانخضرمعتصم38125120زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66366.3نعيمأحمدعمادمعتصم38125122زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6ابو القمبزكاملعليمنتصر38125124زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76376.3الدحدوحانيسنافذمھند38125128زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60260.2الشغنوبيعيسىمحمدع.المالكموسى38125129زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050الجملرشيدايادنور الدين38125132زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67167.1بربخابراھيمسعيدھاني38125133زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64964.9الزعيمراشدعبدهللاھاني38125134زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73973.9الدحدوححسنوليدوائل38125137زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60160.1الزعيمراشدسعد الدينيوسف38125143زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64264.2اخزيقمحفوظسعيديوسف38125144زھير العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76476.4النشارعبدهللاجمالابراھيم38125145الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72472.4نصراسماعيلخليلابراھيم38125146الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية75975.9ابو القمصانابراھيممھديابراھيم38125149الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1الحلوعليھانيابراھيم38125150الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية87487.4شملخعبدابراھيمأحمد38125152الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5السوسيحمديايادأحمد38125153الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية84784.7الريسسعودبسامأحمد38125154الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050شاھينيوسفجمالأحمد38125156الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69569.5النونومصباححجازياحمد38125157الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57557.5الزھارنهعارفسعيدأحمد38125163الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58058عبد العالنمرصالحأحمد38125164الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3ابو حصيرهحسنصبحيأحمد38125165الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1الصفديمحمدعبد المعطيأحمد38125166الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4الماللحهمحميدعطاأحمد38125167الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59659.6سيسالمفوزيماجدأحمد38125170الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية79379.3ربيعرجبمحمدأحمد38125171الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية74174.1ابو زعيترسالممحمدأحمد38125172الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61661.6المنكوشابراھيممحمد أمينأحمد38125173الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76076غبونمحمدمعينأحمد38125175الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57457.4الحافيأحمدناصرأحمد38125178الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56556.5الشرفافتحياحمد مازناسامه38125180الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4المطالنعليدياباسامه38125181الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية89489.4زيارهمحمدنظاماسالم38125183الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66766.7الشريفعلينعماناسماعيل38125184الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57157.1الريفيمحمدرمزيامير38125188الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73673.6عكيلهشعبانحسامانس38125189الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51051حبوبياسينعطيهاياد38125190الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65965.9شاميةشعبانرياضأيمن38125191الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61561.5الدغمهخليلجميلايھاب38125192الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78478.4الحسينيصادقخليلايھاب38125193الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80580.5ثابتصباحنافذباسل38125195الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4ديابعبد القادرمحمدباسم38125196الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67867.8البيطارحسينناصربدر38125197الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1الخيريبدويعز الدينبدوي38125198الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65365.3الدحدوحشعبانخالدبراء38125199الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56056عيسىحسنفتحيبالل38125203الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76076عبد العزيزعوضمصطفىبالل38125204الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55955.9السودهخميسنعيمبالل38125205الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64764.7ابو خشمسليمعبدبھاء38125206الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69469.4ياسينعثماناسعدتامر38125207الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55955.9حبوشجاللرمضانجالل38125208الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3خضيرخضرحمودهحازم38125211الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9مھنايوسفعبد الحميدحازم38125212الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55655.6ابوضلفهحافظابراھيمحافظ38125214الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69769.7بدحمحمدرمضانحسن38125216الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68268.2عيسىحسنفتحيحمزه38125219الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59059سكيكابراھيمخميسخالد38125220الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59659.6الشوبكيسعيدمحمودخضر38125223الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65965.9رجبصبحيفايزخليل38125225الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية75675.6حبيبحمادجابررائد38125226الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8سليماسماعيلسليمرائد38125227الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56656.6الشرفاسعيدرياضرامي38125229الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية82782.7دبابشزكيسھيلرامي38125230الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70370.3اللوحمحمديحيىرجب38125231الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية62862.8البياعمحمدحسامرفيق38125232الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74774.7ابو نحلمحمداسامهزاھي38125233الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61861.8ابو المعزهاسماعيلمعينسامي38125239الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4ابو حصيرهعارفاحمد نجيبسعيد38125240الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54054ايوبسليمحسامسليم38125241الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72572.5السيدمحمدھشامسيف الدين38125242الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57657.6البطششعبانناصرشعبان38125244الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67667.6الھبابصالحلبيبصالح38125248الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61961.9شريتحأحمدنادرصالح38125249الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية75575.5حلسصبحيمحمدصھيب38125250الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية85585.5ابو سخيلاسماعيلالسيدطارق38125251الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80380.3حجوأحمدنبالعباده38125253الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74574.5الوحيديعبد الخالقباسلعبد الخالق38125254الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61661.6شعتفؤادجھادعبد الرازق38125255الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63563.5العفحسناسامهعبد الرحمن38125256الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64864.8ابو مطرأحمدصائبعبد الرحمن38125257الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81781.7عوضعليعمرعبد الرحمن38125258الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66866.8نجممحمدماھرعبد الرحمن38125259الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77077رستمنعيممدحتعبد الرحمن38125261الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5ابوكرشسعدمنھلعبد الرحمن38125262الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80280.2اسماعيلعبد الفتاحجمالعبد الفتاح38125263الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية75475.4ابو مسامحعبد القادرمسامحعبد القادر38125264الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68668.6السوافيريرشادعبدهللاعبد الكريم38125265الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58458.4عمارجمالعطاعبد الكريم38125266الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70170.1عودهمحمودمحمدعبد الكريم38125268الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62962.9حرزأحمدمحمودعبد هللا38125272الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80680.6شحيبرمنيبسعيدعبد المتعال38125273الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55655.6ابو ندىعبد الھاديسميرعبد الھادي38125275الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56356.3حميدحسنمحمودعبدهللا38125278الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64664.6خليفهعبد الكريممحمدعثمان38125279الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62162.1عاشورعثمانياسرعثمان38125280الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6مشتھىرفعتشاھرعرفات38125281الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2الوحيديعرفانأيمنعرفان38125282الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1مكاويعليسعيدعز الدين38125283الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7عطا هللاسعيدسمعانعز الدين38125284الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62562.5النشارعبدهللامحمودعز الدين38125285الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71771.7ابو المعزهعبد الرحمنعدنانعالء38125286الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76776.7الحطابمحمدجمالعالءالدين38125287الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية70670.6قدورهعليابراھيمعلي38125288الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74074موسىعليعادلعلي38125291الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65465.4الدردساويعليياسرعلي38125293الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76576.5عيادحسناسامهعماد38125294الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64864.8الغرابلييوسفابراھيمعمر38125298الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59559.5شريتحأحمدعامرعمر38125299الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2البطروخجودتمحمودعمر38125300الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7ابوزينةعمرھانيعمر38125302الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60360.3البكرياحسانمحمدعمرو38125303الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80280.2ابو حمدهعبد هللامحمدعمرو38125305الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72672.6الحلبيمصباحنبيلعمرو38125306الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية79179.1السيدحسنأيمنعيسى38125307الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59659.6الشوربجيعيسىموسىعيسى38125308الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74274.2بدويهابراھيميوسففادي38125310الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9الجملفاروقماھرفاروق38125311الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70970.9جرادةفتحيرمزيفتحي38125312الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6الوحيديدھشاننھادفراس38125314الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62562.5فروانةسالمصادقكرم38125317الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80280.2الجوجوعوضمنيركمال38125318الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76276.2ابو خاطروسليمأيمنلؤي38125319الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66266.2الخرازمحمدخالدماجد38125320الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77977.9الغاليينيشاكراسامهمحمد38125324الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55055رشيدھارونالمعتصم بامحمد38125325الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69469.4الوحيديعبد الخالقباسلمحمد38125327الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2أبو شعبانجمالبھاءمحمد38125328الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56956.9البيكخالدجمال عبدالناصرمحمد38125330الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62662.6الزھارنهناجيحساممحمد38125333الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60360.3سالممحمدحسينمحمد38125334الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59659.6المزينيعطيهحمديمحمد38125335الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1النونوصفوتخميسمحمد38125338الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76776.7الجملرشيدرفعتمحمد38125339الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62062ابو حصيرهعبد العزيزرمضانمحمد38125340الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050ابو حليمةصالحرياضمحمد38125341الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4بواب السكاسعدسليممحمد38125343الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71271.2شملخمحمدشعبانمحمد38125344الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76076القصاصصبحيطاللمحمد38125345الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6الزردموسىعبد الكريممحمد38125346الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80880.8الحاطوممحمدعبد اللطيفمحمد38125347الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية67867.8القططينعيمعمرمحمد38125352الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1الجرجاويمحمدعوضمحمد38125353الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1الخطيبربحيغالبمحمد38125354الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73773.7ابو مرقفھميفخريمحمد38125356الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61961.9سالمةعبد الرحمنمحمدمحمد38125357الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7ابو مدينعودةمحمدمحمد38125358الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69169.1الميدنهوليدمحمدمحمد38125359الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54054الشيخيونسمحمدمحمد38125360الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74674.6الكاشفعبدهللامحمودمحمد38125364الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية82482.4شحيبرحسنيمسعودمحمد38125365الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70270.2سرورخليلمعينمحمد38125367الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9ابو حصيرهشعبانمالذمحمد38125368الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81581.5خير الدينمحمدناھضمحمد38125370الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73873.8عاشورعبدنبيلمحمد38125371الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71171.1االخرسمحمدنزيهمحمد38125372الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050صالحعبد الفتاحنعمانمحمد38125374الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60060اليازجيعطاياسرمحمد38125376الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81181.1كالبراغبمحمدمحمد جميل38125378الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74974.9شريتحأحمدزاھرمحمد خالد38125379الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59859.8حبوشجمالمنذرمحمدسيف االسالم38125383الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55755.7ابو عودهمحمودابراھيممحمود38125384الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية88288.2الزايغحمديأحمدمحمود38125385الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70370.3الھنديمحمودأحمدمحمود38125386الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4اليازجينمرتحسينمحمود38125389الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73873.8المناعمهحسينجھادمحمود38125390الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70070مشتھىھاشمشوكتمحمود38125393الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55755.7نصرهللامحمودعفيفمحمود38125394الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69369.3حسونهموسىفتحيمحمود38125396الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7عجورجميلفوزيمحمود38125397الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60160.1سالمحسينمحمدمحمود38125399الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55255.2الوحيديوجيهمشھورمحمود38125401الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69269.2الحلوعليممدوحمحمود38125402الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2مھانيمحمودناصرمحمود38125403الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1مسعودمحمدعبد الكريممروان38125405الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57057الشقرهأحمدساميمصطفى38125407الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68768.7ابو القمصانابراھيممحمد اسامهمصطفى38125408الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60160.1حرزمحمداكرممصعب38125409الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3الخوركمالجمعهمصعب38125410الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية71271.2الصورانياسماعيلنصرممدوح38125413الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1جعرورعادلسليممھند38125415الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73973.9حجاجكاملنعيمموسى38125418الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71971.9الزھارنهناجيحسامناجي38125419الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55655.6دغمشنبيلياسرنبيل38125420الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72672.6العاصيمحمدعبدهللانور الدين38125422الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4العشيعارفباسمھاشم38125423الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65165.1غباينابراھيماسحاقھيثم38125424الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70970.9مسعودمصطفىحامدھيثم38125425الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4بديرفايزماجدھيثم38125428الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70270.2شقورهتوفيقاكرموليد38125429الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60360.3نجممحمدبساموليد38125431الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63563.5القيشاويحلميعادلوليد38125433الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6عبد السالمخليلموسىيحيى38125438الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050حبوشحسنخميسيوسف38125440الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78778.7الواديهمحمدعماديوسف38125441الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64464.4الحداديوسفعماديوسف38125442الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64064حبوشمحمدمعديوسف38125443الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71171.1العطارمحمودمعينيوسف38125444الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69269.2عبد الواحدابراھيمسعيدابراھيم38125446فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56156.1ابراھيم حسينأحمدأيمنأحمد38125448فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3أبو شھالقاسمعبد الناصرأحمد38125452فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60960.9عرفاتمجديعزامأحمد38125453فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69769.7شرفأحمدعونيأحمد38125454فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72772.7الھنديحسينمحمودأحمد38125456فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62862.8أبو شعبانرجبمنيرأحمد38125457فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73773.7صياممحمدناھضأحمد38125458فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71671.6ابو حسيناسماعيلھشامأحمد38125459فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية83583.5اليازجييونسوائلأحمد38125461فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73173.1الشرفامحمدزيادامجد38125464فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55855.8الزھارنهخالدأحمدامير38125465فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63063قويدرخليلجوادانس38125466فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية86186.1سكيكعبد الرحمنانورأيمن38125468فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3الحتوعمرمصطفىأيمن38125469فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61361.3حميدموسىمعينايھاب38125470فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050يوسفيوسفابراھيمبدر38125471فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64764.7حواسجعفرسالمجعفر38125475فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58058السمونيابراھيممحمدجھاد38125477فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية61261.2ابو حبيبمحمودزيادحسام38125479فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65565.5برغوتمحمودطالبحسام الدين38125481فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60660.6منصورنعيمأحمدحسن38125482فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58258.2مدوخحسنزھيرحسن38125483فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72672.6العلولمحمدعالء الدينحسن38125484فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55455.4مسعودحسنناھضحسن38125485فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8المصريمحمدنايفحسن38125486فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72072ابو حامدهحمادكمالحماد38125490فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67867.8صالحسعيدزھديحمزه38125491فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية87187.1قويدرعبد الكريممحمدحمزه38125492فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60460.4ابوسلطانمحمدديبخالد38125493فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1حسونهعمرعالءخالد38125494فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3ادريسعبد الرحمنعمرانخالد38125495فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61961.9السويركيخالدماھرخالد38125496فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71171.1أبو شعبانخليلخالدخليل38125497فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62062االسطلمحيي الديناسماعيلرائد38125499فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2الحلوراشدرفيقراشد38125500فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70270.2عليوةرزقھانيرمزي38125501فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80480.4جحجوحاسماعيلزكيسائد38125504فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73173.1خيالسعديماجدسامر38125505فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52052عميرهعايشمحمودسراج الدين38125506فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية75775.7ابو ديهسعيدجميلسعيد38125508فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3ھنيهسعيدمازنسعيد38125509فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67967.9الثالثينيدرويشعطيهسيف المؤمن38125512فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59959.9غرابتوفيقعبد الرؤوفصالح38125514فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية86586.5الوحيديفوازمحمد عرفهصھيب38125516فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8شرفرياضماجدعبد الحليم38125519فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6جرادهحلميأحمدعبد الرحمن38125521فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56856.8معروفمحمدمحمودعبد الرحمن38125522فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية82782.7السبععبد الكريممحمدعبد الكريم38125523فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63663.6سعد الدينأحمدجمالعبد هللا38125524فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية89289.2الدلوعليعونيعبد هللا38125525فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69669.6نسماناسحقھانيعبد هللا38125528فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56756.7ابو حمامحسنعيسىعبدهللا38125530فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58658.6داودعثمانعمادعثمان38125532فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71671.6عطا هللاسليمعدنانعز الدين38125534فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4قويدرسعيدرياضعالء38125536فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6الشريفيوسفسميرعالء38125537فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية63263.2ايوبسليمانعمادعالء38125539فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55355.3ابو عساكرمحمدأحمدعالءالدين38125540فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61961.9نصارمحمودسميرعماد38125542فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1أبو شعبانخميسحازمعمر38125544فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68768.7عباسديابمنيرعمر38125545فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية83183.1الغاليينيعليرمضانفؤاد38125547فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية91491.4الجرجاويمحمدمعينفادي38125548فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية82782.7الشواقاسمحاتمقاسم38125550فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78678.6بسيسومحمد زيادزاھدلؤي38125551فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61461.4ابوزينةعليمحمودمازن38125553فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2البطنيجيحمدانابراھيممؤمن38125554فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67867.8العجلهعمرعمادمؤمن38125555فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67167.1الدلوسعدحاتمماھر38125556فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1ابو سيدومحمودعليمحسن38125557فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64064الطيبسعيدأيمنمحمد38125559فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57057الصباغعثمانجاللمحمد38125561فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67067ابو الھطلحسنجمالمحمد38125562فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8جاداسماعيلحامدمحمد38125563فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5نسمانشحادةحسنمحمد38125564فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8حسنينابراھيمخليلمحمد38125565فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72572.5اسماعيلعبد الفتاحزھيرمحمد38125566فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76676.6بكرونمحمدسعيدمحمد38125567فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61361.3حسين عليعثمانعبد الرؤوفمحمد38125571فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية85385.3خلهمحمودعبد الرحمنمحمد38125572فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57857.8الواديهخلفعليانمحمد38125574فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6جبريلسالمماجدمحمد38125578فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77077صبيحشعبانناھضمحمد38125581فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63063عوضخليلنعيممحمد38125582فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67067النفارمحمدنمرمحمد38125583فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55655.6ابو رمضانرأفتعماد الدينمحمد رأفت38125585فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78978.9صيامشحادةأحمدمحمود38125586فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72972.9زغبرمحمودبشيرمحمود38125587فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80080صيامعايشفھميمحمود38125588فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية79479.4القيشاويتوفيقمحمدمحمود38125589فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8عطا هللارجبعامرمروان38125591فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72272.2الكحلوتعطامحمدمصطفى38125592فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74474.4رزق رضوانعبد الرحمنباسممصعب38125593فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية84884.8بلبلمنصورسعد هللامنصور38125594فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية65965.9عطا هللامحمدانورمھند38125595فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58958.9نوفلوليدايادموفق38125596فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5االعرجعبدهللاحسننضال38125598فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية85285.2مدوخحسنزھيرنعيم38125599فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74674.6عجورعبد الكريمعامرنمر38125600فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8بركاتمحمدابراھيمھاني38125601فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62962.9ابو ندىيوسفكمالوديع38125602فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55255.2الزقمحمدعامروسام38125603فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69669.6المدھونسعيدزھيروليد38125605فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57357.3سالمةيوسفعمريوسف38125607فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3المشھراويعليبشيرابراھيم38125609معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72272.2الكحلوتجميلجمالأحمد38125613معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59959.9مسعودكمالجمالأحمد38125614معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67167.1كايدمحمدجمالاحمد38125615معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66066ابو عاصيتوفيقخالدأحمد38125616معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70870.8لبدمصباحزيادأحمد38125619معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58558.5بركاتمحمدسعيدأحمد38125620معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7بديرأحمدمحمدأحمد38125627معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68168.1ساق هللابديعمحمدأحمد38125628معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68868.8نصارعبد الرحمنمحمدأحمد38125629معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71571.5المدھونعوضفايزادم38125633معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69069الزيتونيهأحمدسالمهاشرف38125636معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67467.4قاسمعبدهللاساميامجاد38125637معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8الشوبكيخميسمحمدبھاء38125642معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53959.9ميخائيلجودتزھيرجوني38125646معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77677.6البناخميسيحيىحسام38125650معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56856.8المشھراويعليكمالحسن38125651معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1المظلومزكريارائدرامي38125655معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60260.2السعديعمرمازنسامر38125659معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62262.2الشريفعمرعمادسعيد38125661معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3عنايهوصفيأحمدسليم38125662معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3الشيخموسىجمعهصالح38125664معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2لولوشعبانخالدصالح38125665معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58558.5السبعمحمدجبرصالح38125666معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4الغاليينيحمديايادعبد هللا38125675معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية84284.2حبوشيوسفحمديعبد هللا38125676معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65565.5علوانمحمدعبد الكريمعبدهللا38125678معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9العمرانيمحمودعادلعرفات38125681معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية55655.6الصفديحسينعطاعز الدين38125682معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64064البلعاويمحمدابراھيمعمر38125688معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66566.5الشواعمرزكيعميد38125689معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78078ابوعيادةمحمدعبد الكريمفادي38125691معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63963.9لولوفھميسعيدفھمي38125694معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4طومانكاملكمالكريم38125697معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9الحدادخليلعاطفلؤي38125699معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4حسناتحمديعبد السالملؤي38125700معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66466.4صالحمحمدعدليماھر38125701معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71571.5االفرنجيسميراسامهمحمد38125703معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5مشتھىجوادباسممحمد38125705معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58058الرمالوياسماعيلبشيرمحمد38125707معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2عيادعبد الحميدتحسينمحمد38125708معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65665.6حبوشمحمدخالدمحمد38125710معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73073صبرهرمضانخليلمحمد38125711معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9فرجمحمدسالمهمحمد38125712معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3سعديهنبيهصالحمحمد38125713معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57957.9سكيكفھميعماد الدينمحمد38125718معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8رضوانرجبفؤادمحمد38125719معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68768.7عنانمحمدفؤادمحمد38125720معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61761.7الشوبكيفضلفتحيمحمد38125721معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4المكاويأحمدكمالمحمد38125723معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62762.7ابو شريعهعبد العزيزمحمودمحمد38125725معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66866.8ابو زيدمحمدمخيمرمحمد38125726معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1الزعانينمحمدمدحتمحمد38125727معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61661.6أھلمسعودنعيممحمد38125731معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70770.7الواديهمحمدوائلمحمد38125733معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54254.2ابو ضلفهمحمد غازيوائلمحمد38125734معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58658.6ابومسلممصطفىايھابمحمد بدوان38125736معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57957.9سلبدمحمدمعينمحمد علي38125738معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55955.9الشيخسعيدأحمدمحمود38125740معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2ابوعيشهمحمدعطامحمود38125745معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76076البناحمودهمنيرمحمود38125748معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59359.3ناجيمحمدجھادمصطفى38125750معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54554.5اليازجييونسصائبمصطفى38125751معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60360.3المجدوبمحمدماھرمصطفى38125753معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59559.5الحناوي زقوتحسنايادمصعب38125754معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2برزقيحيىمحمدمعتز38125757معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية50750.7اإلفرنجيمفيدجمالمفيد38125758معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050زويدنعمانزھيرمنصور38125760معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68968.9الھوبيمحمودجمالموسى38125764معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63163.1صبوحابراھيمسعدمونس38125766معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62762.7الجوجوصالحجمالنادر38125767معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68268.2فيصلابراھيمانورھاني38125770معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58858.8الشرفاھاشمزكرياوليد38125775معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66466.4ابو منيععامرعمريحيى38125777معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69569.5ابو غليونعبد الحليمأيمنابراھيم38125782خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية88788.7السويركيحمديجوادابراھيم38125784خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59359.3صقررمضانابراھيمأحمد38125789خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52052سلمانسلمانابراھيمأحمد38125790خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67867.8عرفاتمحمودبھجتأحمد38125794خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6البھلولخليلتحسينأحمد38125795خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64564.5مقدادعثمانجمالأحمد38125796خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7الدھشانكمالجمالأحمد38125797خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية79879.8العوضيعبدورجبأحمد38125801خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56156.1الشماليأحمدسعيدأحمد38125807خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية82882.8الطنهمحمدصالحأحمد38125808خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65065اسليمياسينعصامأحمد38125810خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية83383.3مھنايوسفعصامأحمد38125811خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8مشتھىياسينعودةأحمد38125812خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8الھسيمحمودعونيأحمد38125813خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54554.5اليازجينبيهفرجأحمد38125814خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56356.3عطا هللاخليلماھرأحمد38125815خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7ابو كويكسليمانماھرأحمد38125816خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53053شملخاسماعيلمحمدأحمد38125817خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57457.4زين الدينتوفيقمنذرأحمد38125819خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4بديرحسيننعيمأحمد38125821خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59359.3ابو حصيرهعرفاتنعيمأحمد38125822خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية86086المطالنعلينمرأحمد38125823خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55355.3الثالثينيعبد الكريمنھروأحمد38125824خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60260.2أبو القمبزأحمديوسفأحمد38125825خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64964.9شالاسحقمحمد بشيرأدھم38125827خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2الدلواسعدحمزهاسالم38125829خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68668.6الدردساوياسماعيلمحمداسماعيل38125830خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55255.2عجورموسىجمالاكرم38125833خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68368.3النونوعزاتمحمد كمالاكرم38125834خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية60760.7رباحعبد القادرجواداياد38125839خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71871.8الھنديمحمدسھيلايھاب38125841خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76076السرأحمدعمربالل38125847خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57057الجخلبزكيمحمدبالل38125849خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56356.3الغرهفايقمحمدبالل38125850خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63363.3سليمجوادحاتمجواد38125856خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6الرواغحامدھانيحاتم38125857خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050شملخيوسفمحمد نجيبحازم38125859خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6مھناعادلحازمحرب38125862خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1مھنارفيقاشرفحمزه38125869خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69369.3ابو حصيرهمحمدجمالخالد38125870خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59959.9ابو ناصرمصطفىھشامخالد38125873خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72172.1زمومحمدعبد الرزاقرائف38125878خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6الجاروشهابراھيمعالءسامر38125884خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81781.7القيشاويعبد الغفورسليمسليمان38125892خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55455.4كالبأحمدابراھيمصالح38125893خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60260.2الدلواسعدحمديصھيب38125895خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60660.6رضوانعبدفايزصھيب38125896خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55055ريانيوسفساميطارق38125899خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1حمدعليانمحمدطارق38125900خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4مشتھىعارفعمادعارف38125902خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5عريفھارونميسرهعاصم38125903خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63763.7الرياشياسماعيلنبيلعامر38125904خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7النبيهاحمدرفيقعبد الرحمن38125905خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68568.5فروانهصالحعمرعبد العزيز38125907خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58458.4الكياليعبد الغنيفوازعبد الغني38125908خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60360.3الشوامصطفىسعدعبد الكريم38125909خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050الشيخعيسىمحمدعبد الكريم38125910خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57757.7الشرباصيجميلجھادعبد هللا38125912خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1أبو شعباناكرمسعودعبد هللا38125913خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67667.6الصوافابراھيممحمدعبد هللا38125915خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2المصريمحمودجمالعبدهللا38125916خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1عطا هللافتحيعادلعدلي38125918خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4الغرابليخليلسعديعالءالدين38125922خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59859.8الجعفراويعدنانعبد الرحمنعماد38125924خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68468.4المكاويأحمدمحمدعمرو38125926خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63763.7الغزاليأحمدھانيعمرو38125928خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6الشرفاعيدعليعيد38125929خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية50450.4سالمحسنجمالفادي38125932خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62562.5الحاج احمدفتحيعبدهللافتحي38125935خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3عياشكاملمحمدفضل38125936خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55855.8ابو شرارمحمدعمرماجد38125940خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52052حسونةمحمدنمرمؤمن38125945خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9بسيسوجعفرأحمدمحمد38125947خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1ريانحسينأحمدمحمد38125949خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60060السويركيسليمأحمدمحمد38125950خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57657.6الشوبكيمحمودايوبمحمد38125954خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3سمورمحمدحمادهمحمد38125955خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية75075مرادزكريارشديمحمد38125957خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5صبرهفتحيسالممحمد38125959خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9صھيونمحمودسالممحمد38125960خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1الجدبهنعمانسلمانمحمد38125963خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54054ابو شريعهسالمسليمانمحمد38125964خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56056البھتينيأحمدعبد الباسطمحمد38125969خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55255.2عطا هللاسعدعبد الناصرمحمد38125970خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1اسماعيلحسنعدنانمحمد38125971خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية79679.6البلتاجيياسينعدنانمحمد38125972خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4الغفمصطفىعمادمحمد38125976خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62062مشتھىعبد الفتاحماھرمحمد38125978خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050صياممحمدماھرمحمد38125980خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66566.5نصرهللاحسنمنيرمحمد38125983خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4المشھراويحمودهميسرهمحمد38125984خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57957.9زين الدينحسينناصرمحمد38125985خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3ابو حصيرهمحمد خالدنمرمحمد38125988خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65365.3الغولابراھيمھشاممحمد38125990خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70970.9خريسمحمدحيدرمحمود38125999خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55655.6عبد العالفؤادصبحيمحمود38126001خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80580.5حمادةمحمدعمادمحمود38126003خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050الدلوصالحعمرانمحمود38126004خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65265.2شاميهمحمدماھرمحمود38126006خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية75575.5االشقرخليلمحمدمحمود38126007خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1الحرازينيوسفمحمدمحمود38126008خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية75475.4السيدحمودهناصرمحمود38126009خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57557.5ابو حيهعبد العزيزأحمدمروان38126011خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3مقاطسليممحمدمصطفى38126014خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3الدلوشحتهجمعهمصعب38126017خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية54754.7كحيلطلبحافظمصعب38126018خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77177.1عدوانحسينعدنانمصعب38126019خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80780.7مقاطسليمعمرمطر38126023خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62062القدوهمحمدجھادممدوح38126025خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60960.9الريسعطامحمد لبيبمنتصر38126026خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2كالبمحمدخميسنضال38126030خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81881.8الشواصالحرشادنضال38126031خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1حالوهھاشممحمد زھيرھاشم38126032خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62062ابو حيهعبد العزيزأحمدھشام38126033خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6عبد العالفؤادسلطانھشام38126034خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55055المصريشحادةسعديوائل38126038خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4كاليسالمعادلوسيم38126039خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4فتوحرجبأيمنياسر38126040خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70770.7صھيونفرجاشرفيحيى38126042خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8الشوبكييوسفأحمديوسف38126046خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2مھنايوسفعبد الناصريوسف38126048خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7المشھراويسعديمنيبيوسف38126049خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66566.5العكلوكعبد اللطيفناھضيوسف38126050خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59659.6النخالعطامحمد نجيبيونس38126052خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60860.8حجازيمصطفىخليلابراھيم38126053خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1عجوربشيرأيمنأحمد38126055خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58058شقورهحسنجمالأحمد38126057خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1ابو شمالهحسينزيادأحمد38126059خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1مطرنمرصبريأحمد38126062خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية84184.1شومرحسنعادلأحمد38126065خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64864.8العجلھاشمعادلأحمد38126066خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1كالبمحمودعدنانأحمد38126068خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70470.4النجاردرويشمحمدأحمد38126072خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1مھانينبيهمحمدأحمد38126073خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7عابدابراھيمنافذأحمد38126074خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77877.8النجاريوسفياسرأحمد38126075خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57557.5العسقالنيمحمديونسأحمد38126076خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية87087ياسينشحدهاسماعيلاسامه38126078خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60860.8ابوكرشسعيدعبدهللاسامه38126079خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60260.2حمادةأحمدمحمداسامه38126080خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8شحادةشكريمحرمامجد38126083خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55855.8أبو شعبانفھميماھرانس38126085خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68568.5عليانسعيدزاھرتامر38126089خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية51351.3الشواعونينائلتامر38126090خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61261.2الشبليخليلتحريرجبريل38126091خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61461.4ھاشمأحمدكمالجھاد38126092خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69269.2ابو طاحونمحمدابراھيمحامد38126094خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9عامرخميسمحمدخالد38126099خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6الغولخالدوليدخالد38126100خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4كلوبسليماننعمانداود38126105خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3الفسيسابراھيمعليرأفت38126106خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61561.5أبو كلوبشاكرمحمدشرف38126108خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73773.7ابو عودهشعبانعمادشعبان38126109خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية87887.8سرحانحسنصالحعبد الرحمن38126112خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62362.3صيامعمرمحمدعبد الشافي38126114خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60960.9الكرديعبد القادرحسنعبد القادر38126115خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية79779.7بخيتاحمدمحمدعبد هللا38126117خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54054غبونيوسفناجيعبدهللا38126120خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية85585.5محيسنمحمدعبد الناصرعز الدين38126121خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78978.9ابو صفيهعليمحمد ناصرعالء38126122خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57257.2اعزيزهخليلناھضعالء38126123خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62762.7جحجوحعليمنيرعلي38126126خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4ماضيخليلابراھيمعمر38126127خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78778.7حمدونهمحمودتوفيقعمرو38126129خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69069مطرغازيفوزيعيسى38126130خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54254.2المزينيرفعتساميفادي38126131خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53053ابو زنادهمحمدسميركرم38126132خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62762.7اشبيرموسىمحمدكرم38126133خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1الحرازينخضرنصرماھر38126135خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67767.7موسىمحمدابراھيممحمد38126138خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72572.5النجارأحمداسماعيلمحمد38126139خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52052ابو شنبمحمدبكرمحمد38126142خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2الحدادأحمدساميمحمد38126144خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72472.4مطرغازيسعيدمحمد38126145خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62262.2مسلممحمدعبد الحكيممحمد38126149خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5ياسينمحمدناھضمحمد38126154خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68168.1النجارابراھيمنبيلمحمد38126155خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55755.7الشوابديعوحيدمحمد38126156خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8البياريمحمودبساممحمود38126158خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67467.4السكنياسماعيلحسنمحمود38126159خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1كسكينسيدخالدمحمود38126160خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية61261.2الدماغمحمودعزاتمحمود38126162خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66766.7سالمهمختارانورمختار38126164خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1المسارعيحسينسعيديسري38126168خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80280.2عايشعبدكامليوسف38126169خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58658.6الزنطحامدحمديابراھيم38126173أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78478.4الدلوشحتهخليلابراھيم38126174أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59059زقوترفيقرأفتابراھيم38126175أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71171.1مطرابراھيمعاطفابراھيم38126176أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية83283.2دبابشابراھيمكمالابراھيم38126178أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73573.5ابو الملشابراھيممحمدابراھيم38126179أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67767.7الكفارنهمحمدنبيلابراھيم38126181أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4شريممحمديوسفابراھيم38126182أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77277.2البزمحسنابراھيمأحمد38126183أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1المدھونسعيدابراھيمأحمد38126184أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57857.8رضوانسعديبسامأحمد38126185أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2البزمحسنبشيرأحمد38126186أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60060رضوانحسنبشيرأحمد38126187أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3ابو زناده نتيلعليحاتمأحمد38126189أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57957.9شاميةحمزهخالدأحمد38126190أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1ابوكرشرمزيزيادأحمد38126192أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050البردويلمحمدسعيدأحمد38126193أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4حجازيمحمدسليمأحمد38126194أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8حمواسماعيلعبد الناصرأحمد38126195أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67467.4مطرمحمودعزامأحمد38126197أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66066غانماسماعيلعصامأحمد38126198أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65965.9العطلمحمدعليأحمد38126200أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59059صباحأحمدفايزأحمد38126202أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1ابو عاصيرشيدفضلأحمد38126203أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68768.7ابو صفيهعبد الرحمنماھرأحمد38126206أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52052المدھونحسنمحمدأحمد38126209أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71671.6تايهعبد المحسنمحمدأحمد38126210أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4انشاصيمحمودمحمدأحمد38126212أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6الفيرانيعبدهللانافذأحمد38126215أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7سحويلمحمدنبيلأحمد38126217أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5صيامعبدهللايوسفأحمد38126219أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61561.5الفرانيديابزيادادھم38126221أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية87387.3المدھونعلينعمانادھم38126224أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية90690.6الزنطحامدنبيلاسالم38126231أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية55055شحادةابراھيمرائداسماعيل38126233أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69269.2عسافمحمودمحمداسماعيل38126236أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9غناممحمدجمالاشرف38126237أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63463.4الفراميوسفمعينأيمن38126253أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3ابوسلطاننعيمعمادايھاب38126255أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4نتيلأحمدفايزايھاب38126256أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73173.1الزبدةفايقمحمد خيريايھاب38126257أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56556.5صالحهحامدمحمدبشار38126259أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6ابو القمصانمحمدمحمدبكر38126260أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67367.3األستاذخليلزيادبالل38126263أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59959.9انشاصيمحمودفؤادبالل38126266أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9الغرباويفتحييحيىبالل38126268أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52052نصرأحمدماھرتامر38126273أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8ابو عباديجمعهأحمدجمعه38126278أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72472.4بحرعبدابراھيمحاتم38126281أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81281.2مھديخليلعمادحامد38126283أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية87787.7ابوسعدةحسنمروانحسن38126290أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4الكيالنيمحمدشعبانحسين38126296أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8حبرون دھمانتوفيقحسينحمدي38126299أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9ابو القمصانأحمدمحمدحمزه38126300أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8شتاتأحمدمحمدخالد38126301أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6عفانهأحمدمنيرخالد38126302أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58058ابوعوادخليلرائدخليل38126304أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71671.6السعديابراھيمحامدخميس38126306أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61561.5حسانخميسمحمدخميس38126308أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71271.2البھلولعبد الرؤوفعبد المعينرائد38126312أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56656.6الھنديابراھيمسھيلرامي38126316أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66066البھلولعبد الرؤوفعبد المعينرامي38126317أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74474.4الحدادرجبفارسرجب38126320أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية79579.5الحلبيمحمدعبد الناصررعد38126321أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6الغرباويابراھيمخليلزكريا38126325أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية84984.9شاھينحسنعاطفزياد38126328أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54254.2عبد الرحمناسماعيلرشديسامي38126330أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65965.9ابو زيادةحسينمحمدسليم38126335أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61961.9شحتومحمداسعدشادي38126336أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66866.8خليلاسماعيلعاطفشادي38126337أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60160.1السلوتعبد الحفيظماھرشادي38126338أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5الخيريصالحجھادصالح38126340أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية73773.7حسانسليمانمنذرصھيب38126341أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73173.1الصاديأحمدصبحيطارق38126342أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1ابو سنانمصطفىمحمودطارق38126344أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64464.4شحادةحسنعمر سعودعاصم38126345أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76976.9العالولعبد الكريممحمدعامر38126346أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية93993.9ماضيأحمدفؤادعاھد38126348أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7قاسممحمدرزقعبد الرحمن38126355أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69069الحرازينعرابيزيادعبد الرحمن38126356أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57257.2ابو لمضيعبد الرحمنسميرعبد الرحمن38126357أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63463.4صالحعبد الرحمنمنذرعبد الرحمن38126359أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1الشنطيمحمدزايدعبد هللا38126364أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59959.9الناجيسيدمعاويهعبد المجيد38126368أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60060يوسفيوسفجميلعبد الھادي38126369أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55355.3بحورمحمودمحمدعبد الھادي38126370أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60960.9سالم ديبعبد الرحمنزيادعبدهللا38126372أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية87287.2صيامجميلعيسىعبدهللا38126373أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60260.2أبو العمرينأحمدابراھيمعدي38126377أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62062المدھونتيسيرناھضعدي38126379أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4مھديعرفاتمحمدعرفات38126380أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80080انصيومحمدزكرياعز الدين38126381أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69469.4المناعمهعبد المالكعطاعز الدين38126382أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55655.6البيرمعبدهللامحمودعز الدين38126384أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72872.8صالحعبدنعيمعز الدين38126385أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4ابو جيابكايدھانيعز الدين38126386أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57957.9الغليظخميسجمالعالء38126388أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3ابوكرشعيدماھرعلي38126393أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70670.6سكيكامينمحمدعماد38126395أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68368.3ابو سمرهداوداكرمعمر38126400أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4الزعيممحمد فرجمصطفىفرج38126411أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية87987.9ابوكرشعبد الكريمرياضكامل38126414أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59759.7حمودهأحمدمحمودكرم38126416أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية84384.3الكحلوتمحموداشرفلؤي38126419أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59059سالمممدوحمجديلؤي38126420أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68168.1المدھونسعيدمحمدلؤي38126421أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68568.5التركمانييوسفابراھيممؤمن38126424أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050خلفسعدوسفيانمؤمن38126427أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61861.8ابو حصيرهحسنناصرمؤمن38126430أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2الفارمحمدأحمدماھر38126431أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية70870.8شماليخالدفتحيمجاھد38126432أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63963.9حمدانحمودهأحمدمجدي38126433أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5البحةمسعودأحمدمحمد38126437أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59759.7اليازجيخضرباسممحمد38126438أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3رضوانسعيدتوفيقمحمد38126439أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81881.8عبيدعوضتوفيقمحمد38126440أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9جرسأحمدجميلمحمد38126444أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية85885.8داودمحمدرياضمحمد38126451أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية89189.1الخالديعباسزھيرمحمد38126452أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64764.7قفةمحمودصالحمحمد38126454أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64864.8الھباشمحمدضرارمحمد38126456أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7الخواجهابراھيمعاطفمحمد38126457أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55455.4زقوتمحمدعليمحمد38126461أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6القيشاويزكيغسانمحمد38126463أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1النمنممحمدفؤادمحمد38126464أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56956.9بركاتمحمدفؤادمحمد38126465أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55755.7الفرانيعليفريدمحمد38126467أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67967.9ابو صفيهعبد الرحمنماھرمحمد38126469أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78778.7ابوسمعانعمرمحمدمحمد38126470أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4دبابشابراھيممحمودمحمد38126471أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77277.2الجملأحمدمحمودمحمد38126472أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2ياسينعبد السالممحمودمحمد38126473أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64764.7الكحلوتالعبدمحي الدينمحمد38126474أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5الجاجهسعدومروانمحمد38126475أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55855.8عبد السالمعبدمروانمحمد38126476أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60560.5ابو ھاشمالسيدناھضمحمد38126484أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74674.6حسانسليماننزارمحمد38126488أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6الدواھيدمحمدنورمحمد38126489أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62962.9الشيخموسىأحمدمحمود38126496أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77277.2عودهمحمداحمد عيدمحمود38126497أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1المدھونمحمدجمالمحمود38126498أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6حمادهحسينكمالمحمود38126505أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4كعبرابراھيمماجدمحمود38126506أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58058حمادةجميلمحمدمحمود38126507أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4ياسيناسماعيلمنيرمحمود38126508أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66566.5حسن عيسىمحمدمنيرمحمود38126509أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9ابو ھويشلمحمدناھضمحمود38126511أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية86986.9سليمانشحادةسليمانمدحت38126514أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية55455.4ابو مرادأحمدساميمعاذ38126522أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1الحافياسماعيلزكريامعتصم38126524أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية84084قفهعبدالفتاحسميرمعتصم38126525أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9الھنديابراھيمسامينائل38126534أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56556.5مھديمحمودزيادناجي38126535أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63463.4المناصرهمطرمحمدناھض38126537أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3المقيدحسينعوضنضال38126538أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية82082النمنممحمدزيادنذير38126539أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81281.2ھتھتنعيماشرفنعيم38126540أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9داودسليمانعامرنور الدين38126541أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71371.3ابوالعمرينمحمدنبيلنور الدين38126542أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8عوضشعبانصالحھيثم38126543أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4الحلورجبجمالوسيم38126545أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62762.7محيسنابراھيمخالدوليد38126547أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56956.9دبابشيعقوبمحمدياسين38126550أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية79779.7شبيريحيىعاطفيحيى38126551أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74074زيدانأحمدكماليوسف38126557أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65565.5ميمهمحمودمحمديوسف38126558أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3كاليأحمداكرمابراھيم38126560عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72572.5صالحعمراكرمابراھيم38126561عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60460.4ابو ريالةابراھيمرشادابراھيم38126562عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66266.2احمدأحمدزكرياابراھيم38126563عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8ربيعابراھيمعمادابراھيم38126564عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76976.9خليفهموسىمحمدابراھيم38126566عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7عزامسعيدمحمودابراھيم38126568عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62362.3ابو عبيدمحمدھاشمابراھيم38126570عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050نصارمحمدجمالأحمد38126572عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71371.3غبنعبد الھاديحسنيأحمد38126573عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية75875.8قاسمسعيدخميسأحمد38126574عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77677.6شكشكمحمدسميرأحمد38126575عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56056نصارمحمدصبحيأحمد38126576عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3ابو ريالةمحمودعزيرأحمد38126579عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76576.5ابو زنادهمحمدفضلأحمد38126580عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1خير الدينأحمدماھرأحمد38126581عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050صبحمحمودمحمدأحمد38126582عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58658.6الحالقعبد الفتاحمنيرأحمد38126583عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60160.1الفرانيمحمدنبيلاحمد38126584عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71071مقدادمحمدعبد الكريماسامه38126588عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية61561.5سالمحسنيوسفاسامه38126589عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55055اليازوريعليماھراسالم38126592عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74874.8حالوهأحمدرزقاشرف38126594عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2مقدادعثمانناصرالمنتصر با38126595عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67967.9ابو ياسينعبد الرحمنعليامجد38126597عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56156.1كريزمحسينمجديبالل38126602عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73373.3حرز هللاتيسيرشكريتيسير38126605عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو حسينشحادةمحمودثائر38126606عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6راضيعبد الرحيمعيسىجمعه38126608عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62862.8احمدفريدفؤادجھاد38126610عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56356.3ابو شنبحسنمحمودجھاد38126611عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64964.9كريزمكمالعصامحسام38126613عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55355.3ابوسلطانمحمدرفيقحسن38126614عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050رضوانمحمودعمادحسن38126616عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5السعافينعامرعليحمزه38126618عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62962.9السباححسنعاطفخالد38126621عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55655.6البازعبد الحميدكمالخالد38126622عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61661.6النجارمحمودخليلخليل38126625عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59059القوقاعبد المجيدعاطفخليل الرحمن38126627عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6ابو سلطاندھمانعماددھمان38126628عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58058الترامسيغازيسيف الدينرائف38126629عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3االخشمعليرمضانسعيد38126635عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60860.8المدللمحمودزيادسعيد38126636عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74374.3ابو ريالةھاشمعادلسعيد38126637عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72772.7القرمسليممحمدسليم38126639عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58258.2عليأحمدرأفتسيف االسالم38126641عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4ماضيماضيأحمدطاھر38126646عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57957.9النحالشكرياسامهعائد38126647عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70970.9ھنيةعبد السالماسماعيلعائد38126648عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51051ابو ريالةعبد الحيبھجتعبد الحي38126652عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67867.8الشنطيحسنزكيعبد الرحمن38126654عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74274.2المصريمصطفىعونيعبد الرحمن38126655عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72972.9الشريفرجبيوسفعبد العزيز38126660عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70770.7رضوانمحمدابراھيمعبد الكريم38126661عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61361.3ربيعرجباكرمعبد المنعم38126663عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55355.3شمسيوسفمحمدعبدهللا38126665عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69369.3شريممحمدمحمودعبدهللا38126666عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8زھدعليسھيلعلي38126669عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية55755.7الفصيحابراھيمفايزعلي38126670عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57557.5بلحهعليناصرعلي38126672عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1البلتاجيمحمودصقرعمر38126673عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77877.8النواجحهطالبصالحعمر38126674عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4ابو مطرأحمدعبد الرازقعمر38126675عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6راضيعيسىھشامعيسى38126678عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3صالحهمحمودأحمدغسان38126679عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3الحواجريأحمدعليفراس38126684عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61861.8ابو راسمحمدتوفيقكريم38126686عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58558.5مرادخميسابراھيممحمد38126690عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57057سالمةمختارابراھيممحمد38126692عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65165.1االعرجعبد هللاأحمدمحمد38126693عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71871.8كتوعاسماعيلاسعدمحمد38126696عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63163.1عكيلهداودتحسينمحمد38126698عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59959.9العموديمحمودجوادمحمد38126700عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54054مھناعدنانحربمحمد38126701عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67167.1حسونةسالمهحسنمحمد38126702عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7عنبربديعحلميمحمد38126703عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1شاھينمحمدخالدمحمد38126705عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9مطرنمرخالدمحمد38126707عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8المغربيمصطفىخميسمحمد38126708عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4الغولسعيدرفيقمحمد38126709عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9درويشعليرفيقمحمد38126710عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60560.5العكلوكشاكررمضانمحمد38126711عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61561.5السيدأحمدزيادمحمد38126713عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55455.4جربوعنمرزيادمحمد38126714عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64464.4عمرحسينسعيدمحمد38126715عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050الصوريمحمدصالحمحمد38126719عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65965.9ابو ستيتهمحمدعز الدينمحمد38126721عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1عودهحسونهعمادمحمد38126724عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57857.8الشنطيمحمدعمرمحمد38126725عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7ابوعبدوخالدعوضمحمد38126726عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68068العابدأحمدفضلمحمد38126728عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78578.5حسونةمحمودفالحمحمد38126729عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6جودةموسىفھدمحمد38126730عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56556.5مطرمرادماجدمحمد38126732عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60460.4الحلبياسماعيلمحمدمحمد38126733عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية79879.8عمرعبدمحمد بھجتمحمد38126734عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية66466.4الدايهبدرمحمد نجيبمحمد38126735عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66866.8الطولعبد الغنيمحمودمحمد38126736عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59859.8الغولخالدمنيرمحمد38126740عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية75175.1ابو عاصيمحمدمنيرمحمد38126741عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58458.4ابوالعمرينمحمدنافذمحمد38126744عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6ابو عودهحسنيحيىمحمد38126747عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70070نصارمحمديحيىمحمد38126748عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4حسين عليعبدالعزيزيونسمحمد38126750عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68168.1غرابشفيقاسامهمحمود38126753عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4كالبخليلجھادمحمود38126755عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية68068ابو عميرةمحمدخالدمحمود38126756عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73673.6ابو عودهمحمودداودمحمود38126757عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59559.5الحلبيمصطفىسليممحمود38126761عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61761.7العرينيحسينسميرمحمود38126762عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59259.2حسونةمحمودطاللمحمود38126764عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1المسحالجبرمحمدمحمود38126768عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81581.5ابو عودهمحمدمحمدمحمود38126770عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050زقوتعطيهھشاممحمود38126771عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6علي يونسابراھيموجيهمحمود38126772عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74474.4ابو واديمحمودعدنانمھند38126777عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56056الغوطيسليمانمحمودمھند38126780عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77477.4المجدالوييوسفصابرنور38126782عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67267.2العمودينعيمفھدوائل38126785عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3نشوانحسينحسنوديع38126786عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55355.3الشنتفأحمدسامحوليد38126787عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58658.6سموريوسفربحييوسف38126791عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8درويشعليرفيقيوسف38126792عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67767.7ابو ناصرمحمدطارقيوسف38126793عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2ابو فوليوسفعماديوسف38126794عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61961.9الدربيعبد الفتاحمحمديوسف38126796عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية75775.7سالم ديبمحمودھانييوسف38126797عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76376.3ابو ندىابراھيممحمدابراھيم38126799جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81281.2الغزاليابراھيممحمدابراھيم38126800جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60160.1الخواجهعرفاتمحمدابراھيم38126801جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63563.5المغربيفارسنبيلابراھيم38126803جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9سالمةحليمنعيمابراھيم38126804جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59559.5حجازيمحمداسامهأحمد38126806جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63263.2سرورمصطفىتيسيرأحمد38126808جولس االثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية76376.3الزبدهعثمانحافظأحمد38126810جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72672.6ابوسلميةعليحسنأحمد38126811جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72772.7األستاذسعيدحمديأحمد38126813جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4ناجيخليلخليلأحمد38126814جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62762.7مھدياسماعيلرفيقأحمد38126817جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1الشريفحامدزكرياأحمد38126818جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55455.4الجوجوعليسليمأحمد38126821جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1الشوربجينمرصبحيأحمد38126823جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8لبدعليعبد هللاأحمد38126824جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64764.7بخيتخليلعدنانأحمد38126826جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61661.6الزعيمعبد العزيزعمرأحمد38126828جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3ابو كلوبمحمدكمالأحمد38126829جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65465.4ابو ديهمحمدمحمدأحمد38126833جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2حمادةخليلمحمودأحمد38126834جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4النواجحهابراھيممروانأحمد38126836جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4دبابشحسنوسامأحمد38126839جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60460.4ابوسلطانشعبانوليدأحمد38126840جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية86686.6ابو حمدابراھيميوسفأحمد38126841جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1تمرازصالحزكياحمد صالح38126842جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59959.9ھنيةخالدعبد الكريمانس38126850جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62662.6ابو نادياسماعيلوليدبكر38126854جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55455.4المحالويأحمدخالدبالل38126858جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57757.7بعلوشةجميلنعيمبالل38126862جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4بحورمحمودعبد الستاربھاء الدين38126863جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56956.9ابو جاد هللاصالحمحمدجادهللا38126866جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1بركاتجميلمعينجميل38126867جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54054البياعسعيدخالدحامد38126869جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1عوضعبد الفتاحمحمودحذيفه38126870جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6المقوسيكمالعبد العزيزحسام38126871جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60260.2ابوعبدوأحمدعمادحسام38126872جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية75575.5الھباشحسنرأفتحسن38126874جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية73973.9الغولحسينادھمحماده38126877جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5ابو الحمضياتأحمدعليحمزه38126879جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية69869.8الطيبيشفيقمحمدحمزه38126880جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55055رمضانمحمودجايدخالد38126881جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61861.8اعبيانمحمودعبد المطلبخالد38126883جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4اليازجيصبحيكاملخليل38126885جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3عودهخليلمحمودخليل38126887جولس االثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية50850.8قفهيوسفناجيراتب38126888جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72672.6غانماسماعيلفريدزكريا38126889جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70570.5شحادةسليمانمنيرسائد38126890جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76476.4كتوعمحمديوسفسعيد38126892جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71671.6حجازيمحمودمحمودطارق38126900جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67067داودطهعاطفطه38126902جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61461.4العروقيمحمدمحمدعامر38126904جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58658.6ابو شرخمحمودجھادعبد الرحمن38126905جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55355.3عيسىعبد الفتاحسھيلعبد الرحمن38126906جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1عروقعبد الرحيمعليعبد الرحيم38126907جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56656.6الجملعبد الجوادوائلعبد القادر38126910جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57757.7ھنيةمحمدطاللعرفات38126915جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67767.7عيسىعبدالفتاحماجدعز الدين38126917جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65265.2المشھراويحسينمحمدعز الدين38126918جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64964.9غيثعثمانموسىعصام38126921جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050الصاويخالدمحمدعالم38126922جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78578.5غيثعثمانموسىعماد38126924جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9المجذوبمحمدعرفاتعمر38126929جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4العمريحسينعونيعمر38126931جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66066السعافينعامرطارقعمرو38126932جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1شرفعبدهللاعمادفادي38126937جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64064جادهللاعبد الفتاحمحمدفراس38126939جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية56756.7االشقرحسنجھادكمال38126941جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57857.8القيشاويمحمودفتحيماجد38126942جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7مھرهأحمدمحمدمازن38126943جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58858.8عياشياسيناسماعيلمالك38126944جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7ابو مريمعبد القادرخليلمؤمن38126945جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4حسانخميسابراھيممحمد38126949جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8حسينأحمداكرممحمد38126951جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62262.2جودةعبد الجوادبشيرمحمد38126954جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57657.6سموريوسفرائدمحمد38126961جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59359.3حنونبكرزيادمحمد38126964جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1ابو عودهعبد الكريمعبد الرازقمحمد38126969جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81881.8نعمت هللامحمدعبد اللطيفمحمد38126970جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62962.9عفانةعبد المجيدكمالمحمد38126972جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2مھرهمحمدكمالمحمد38126974جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65565.5مصلحمحمدماجدمحمد38126977جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72972.9شحادةمحمودماھرمحمد38126979جولس االثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية63063عيسىعبد الفتاحمحمودمحمد38126980جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6العاموديسليممعينمحمد38126982جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60660.6الدواھيدمحمدمنارمحمد38126983جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7عبد  النبيمصباحموسىمحمد38126985جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2صالحعبد الحميدنعيممحمد38126987جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8زاھرمحمدوليدمحمد38126989جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63563.5البيكمحمدياسرمحمد38126990جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81481.4قاعودمحمديسريمحمد38126991جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7الباشاغازيأحمدمحمود38126992جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53053سالمةسليمانسميرمحمود38126993جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72772.7العجرميعطا هللاعبد الحكيممحمود38126995جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية65565.5الھباشمحمودعمرمحمود38126996جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5ابوسلطانشعبانوليدمحمود38127001جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1صالحعبد الجوادمحمدمروان38127003جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7الفارمصطفىمعينمصطفى38127004جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63363.3صلوحهاسحقمازنمصعب38127005جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6الزعنونمحمدزيادمعتز38127007جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية58258.2مطيرتوفيقماجدمعتز38127009جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية70270.2ديابموسىاحسانمعتصم38127010جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1ابو زايدهحسينزھيرمفيد38127012جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية77077المدھونسعيدأحمدمھند38127015جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8نصارعبدجمالمھند38127016جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64964.9ابو زايدهحسينزھيرمھيب38127019جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71271.2الدنفحسنابراھيمموفق38127020جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية50050حربيوسفعادلنشأت38127024جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية67367.3عروقعبد الرحيمرياضنھاد38127025جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية81281.2شرفرياضماھرھاني38127026جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9العجرميعطاهللاعبد الناصروسام38127028جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7المدھونمحمدخالدوسيم38127030جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية80980.9العفيفيابراھيمحسنياسر38127031جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7بعلوشهمحمدابراھيميوسف38127034جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60960.9ابو عبيدحسنمحمديوسف38127038جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60560.5مصطفىمحمودمنيريوسف38127039جولس االثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية82782.7عوضمحمدطهابراھيم38127042سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59059ابو شنبابراھيمعمرابراھيم38127043سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4بركاتخليلفايزابراھيم38127044سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57557.5الطنانيربيعاسامهأحمد38127046سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9جحجوحمحمدعمرأحمد38127052سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة



العلوم االنسانية76076المسحالعليمحمدأحمد38127054سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1النجاركاملسميراسالم38127058سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7عبد الباريعبد السالمأحمدبالل38127062سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64764.7حمادمحموداكرمسامي38127073سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3ابو شنبصالحخالدعاھد38127075سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5شعفوطعبد الرحمنرياضعبد الرحمن38127078سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية57957.9شرفعبدهللاأحمدعبد هللا38127079سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5حجاجعبدهللاساميعبدهللا38127080سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية66266.2االيزھدينعيمعمر38127085سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية84484.4ابو منيععامريحيىعمر38127086سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية63363.3كريزمديابنبيلفادي38127089سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية90290.2االشقرحسناسامهمحمد38127095سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78078عايشحسناسامهمحمد38127096سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية64064المزرعاويناجياشرفمحمد38127097سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية55455.4الفالحمحمداكرممحمد38127098سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1ابو غبنعبد الحميدباسلمحمد38127099سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60060البغداديمحمدسعيدمحمد38127105سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2مقدادمرادصالحمحمد38127106سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7الھبيلحسنعصاممحمد38127107سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61461.4السريحسنعليمحمد38127108سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76876.8كحيلسالمفؤادمحمد38127109سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية72572.5المدھونحسنماجدمحمد38127112سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية78678.6ابو عودهعليمحمدمحمد38127114سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4شحادةحربمحمودمحمد38127115سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية74874.8السقاعايشنعيممحمد38127118سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية82782.7ابو منيععامرھاشممحمد38127119سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية76176.1صلوحهسليماحمد نصرمصطفى38127124سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية62262.2عوضمحمدمحمدمنير38127127سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية60560.5ابو خضرهاسماعيلنبيلنبيل38127129سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية52052الحسنيحسنرياضيوسف38127134سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8حمادمحمودنافذيوسف38127135سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلوم االنسانية61761.7عدوانأحمدحسامأحمد38127138عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7حمادهمحمدأيمنالمنتصر با38127140عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7حمادةمحمدأحمدبكر38127142عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلوم االنسانية65065النيربرمضانمحمودرمضان38127143عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8بارودعبد العزيزشاكرعبد العزيز38127144عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلوم االنسانية64064حرارةعارفنبيلعمرو38127145عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلوم االنسانية83383.3ابو رياداودسليمانمجد38127147عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة



العلوم االنسانية68168.1الحمارنهعبد الرحمننشأتمحمد38127148عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1عياداسماعيلجمالناجي38127150عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8ابو المعزهعمراشرفوسيم38127151عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2عبدورفيقخالديحيى38127153عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7واديعاشورجوادأحمد38127156كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية60960.9السويركيحسنسعيداحمد38127158كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9حمدانفايزحساماسامه38127164كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8لولوحمدانعبد الكريماياد38127166كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4حجاجصبحيحسنينحسام38127172كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية57857.8ابو غولهمحمدانورصدام38127180كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية61361.3االشقرصبحيأحمدفادي38127189كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية66466.4الجدبهجميلحسنفادي38127190كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية62862.8السلطانفوزيمحمد عطافوزي38127192كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية58958.9كريميوسفمحمدماجد38127194كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية61761.7قويدرشفيقابراھيممحمد38127196كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9ابو مراحيلسلمانرزقمحمد38127201كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية73873.8السوافيريربحيمحمودمحمد38127206كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1اصليحمحمدمصطفىمحمد38127208كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3ابو العونمحمودمصطفىمحمود38127211كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1االشرمصبيحمحمدمعاذ38127213كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3ھارونأحمدمصطفىيوسف38127219كلية غزهغرب غزة
العلوم االنسانية66366.3ابوسلطانمحمودنعيمابراھيم38127309دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية67167.1عكيلةاحسانرائداحسان38127311دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4الشرفامحمدباسلأحمد38127314دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7الخطيبأحمدثابتأحمد38127319دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5الغولأحمدجميلأحمد38127321دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051نصرأحمدعبد الرحيمأحمد38127333دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050السيديوسفعمادأحمد38127336دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52052كالبمحمدعوض هللاأحمد38127337دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56556.5زھدحسنمحمدأحمد38127342دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58758.7نصرخيريمحمدأحمد38127343دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية69769.7النخالهفھميمحمدعيدأحمد38127345دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8العوضيأحمدمسامحأحمد38127346دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1الشيخسليمانيحيىأحمد38127348دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6حمادةاسماعيلمحموداسماعيل38127357دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9الفيوميأحمدمحمدامجد38127365دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2حسانخميسمحمدامجد38127366دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6الحاطوممحمدساميباسل38127379دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية50350.3عابدابراھيمنافذجھاد38127398دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56056بكرزيادعالءحسن38127405دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4ابوجابرحسينأحمدحسين38127409دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية65565.5البدريخليلحامدخليل38127420دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62262.2عاشورعبدنبيلساري38127430دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55455.4العيلهابو غاليأحمدسالمه38127437دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58958.9عباسمحمدوليدصالح الدين38127451دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4ابو جرادخضراسعدعماد38127492دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ساق هللابديعمحمدعمر38127496دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9المصريشحادةجميلمؤمن38127511دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9أبو شعبانجودتأحمدمحمد38127516دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية71171.1عبد اللطيفحسنيجمالمحمد38127524دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55355.3ابو راسصقرحمدانمحمد38127529دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56356.3المدنيعمررشادمحمد38127536دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4عفانةعبدهللاعمادمحمد38127557دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050صقررمزيعمرمحمد38127558دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7عطوهحسنفؤادمحمد38127559دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية69169.1سعد الدينأحمدكمالمحمد38127562دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5المقادمهصالحمنيرمحمد38127568دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية71371.3المدھونمحمدأحمدمحمود38127577دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58058ابو عودهابراھيماسماعيلمحمود38127579دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2عابدمحمودھانيمحمود38127605دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58258.2البطرانسعد الدينسالممھران38127619دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4الطنانييوسفھانيمھند38127621دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3زيادهموسىاشرفموسى38127623دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57157.1الوحيديكاملزعيمميسرا38127625دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية63963.9البرنيهمحمدمحمدنزار38127630دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7عيادعبد الھاديجھادأحمد38127672دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7حسونةفھدمحمد رمضانايھاب38127702دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54254.2الداھوكعطيهمحمدبالل38127707دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية66966.9الخطيبأحمدحسينخالد38127720دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية66066حمدونهعطيهخليلخالد38127721دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1انشاصيمحمدعمرخالد38127722دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3ابو نحلمحمودمسعودرأفت38127728دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية59259.2دغمشصادقعادلرامي38127729دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56056الفرانيابراھيمنصررامي38127730دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6الحسناتسرحانسليمانسامر38127736دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8ابو خاطروسليمماھرسليم38127740دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية57157.1السلطانحسنعبد المالكصقر38127746دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية60460.4النونوعطاسليمطالب38127747دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57057عبد العالمصطفىعصامطاھر38127748دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62362.3شابطصالحنبيلعاھد38127752دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية66066عاشورحمادطاللعبد الرحمن38127754دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية68068اللحاممحمدسھيرعبد هللا38127758دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية63363.3الھبيلمحمدعدنانعيسى38127770دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62162.1البيطارسعيدماجدكمال38127779دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52052الخواجهعرفاتاكرممحمد38127784دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية59259.2السلكخطابخالدمحمد38127789دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1بركاتمحمدخالدمحمد38127791دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية65665.6رضوانعبد الرحمنخليلمحمد38127794دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051الھبيلمحمدسعيدمحمد38127799دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1ابوالعمرينشعبانعطفتمحمد38127803دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9ابو حطبمحمدعمرمحمد38127804دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9العمريحسينمعينمحمد38127812دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9ابومرقرمضانأحمدمحمود38127818دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4المعصوابيخليلبشيرمحمود38127820دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3العكلوكمحمدحسام الدينمھند38127838دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية77977.9الحالقحسناكرميوسف38127849دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية73573.5عبد الوھابعوضفتحياالء38128101بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75875.8حجازيخليلخالدايه38128104بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69669.6ابو نحلمحمدسلمانايه38128105بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1ابو كميلعبد المجيدكمالايه38128106بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73073السوسيعبد الرحيممحمدايه38128107بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62962.9الفراعليموسىابرار38128108بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73073الصرفنديمصطفىفرجاريج38128109بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74574.5الدحدوحعبد المالكبساماسراء38128110بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7قويدريوسفحساماسراء38128111بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80480.4الصالحينعيمعلياسراء38128112بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77177.1ضاھريوسفماجداسراء38128113بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67267.2السويركيرضواننافذاسراء38128114بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68168.1القطاعمحمدوليداسراء38128116بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية93293.2الدحدوحرمضاناسحاقاسالم38128117بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63063أھلموسىديباسالم38128118بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59859.8دلولمحمدعمراسالم38128119بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4سلميصالحعوضاسالم38128120بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66666.6السويسينعمانماھراسالم38128121بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية53653.6عبد العالمصطفىخليلاسماء38128122بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5الربعيسعديسامياسماء38128124بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91091صيامسالمعبد المالكاسماء38128125بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1الدايهعبد الوھابفايزاسماء38128126بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83783.7بدويمحمدھاشماسماء38128127بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57157.1شملخعبداسماعيلاشجان38128128بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76276.2بصلنعمانحسناشواق38128130بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7ابو جميزهيوسفخالدالفت38128131بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72872.8المشھراويحمدعبد الناصرالھام38128132بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82282.2عبد العالعبد الفتاحنبيلالھام38128133بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85185.1العلولمصباحنضالامل38128135بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78878.8راضيأحمدنايفاميره38128136بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55255.2الديريحسنأحمدايمان38128139بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84884.8االزبطعيسىجمالايمان38128141بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62262.2عرابيأحمدعمرايمان38128143بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54254.2شملخصالحوليدبسمه38128146بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75775.7االغاقاسمساميحميده38128150بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75075اسماعيلأحمدخليلحنين38128151بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4خلفمصطفىعمادخلود38128153بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58258.2خزيقعثمانمحمدخلود38128154بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88088شملخمحمدحسندعاء38128155بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7شملخفارسعيدديانا38128158بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82682.6سالمإبراھيممرواندينا38128160بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86086ابو صافيصبحيمازنرحمه38128161بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86786.7السوسيعبد الرحيممحمد عيدرشا38128162بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80480.4النبيهمحمد زكيحسامرنا38128163بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75375.3مھناأحمدمحمودرندة38128164بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55255.2الجاروشهھاشمسعديرنيم38128165بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85285.2العلولعبد الرحيمراتبرھام38128166بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80180.1ابو صواوينحمدجمالريم38128168بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68668.6عبد الجوادعرفاتساميريھام38128169بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68368.3سليمخضرناصرريھام38128170بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68468.4ابو موسىمصطفىعدنانزينب38128171بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4الحساينهمحمديوسفزينب38128172بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87287.2الشرفامصطفىاشرفساره38128173بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89789.7التركمانيعمريحيىساره38128174بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9ابو عمشهمحمدصالحسالي38128175بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64064الفالحفاروقوائلسجود38128177بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية89489.4زين الدينصبحيتيسيرسلسبيل38128178بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60660.6بدوانصالحباسلسناء38128181بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73773.7السمنهعبد القادرصالحسنابل38128182بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79979.9البلبيسيأحمدتيسيرسندس38128183بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62562.5ھاشممحمدابراھيمسھا38128184بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59559.5المشھراويمحمدشريفسھا38128185بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1جبريلمحمدنعمانسھا38128186بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2الكمونيأحمدھانيشاديه38128187بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91291.2دلولمصطفىعدنانشروق38128188بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60360.3ابو الھدىاسماعيلشفيقشيماء38128191بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62362.3البلتاجيمحمودناصرصفيناز38128195بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60060عبد العالرمضانصبحيعائشة38128196بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60360.3البوبومحمودمحمدعال38128198بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68868.8الغفحسنيحاتمعنايه38128199بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63563.5العلولمصباحمعينغاده38128200بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67867.8النجارسالمهمحمدغدير38128202بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75575.5اشتيويسميرأحمدفاطمه38128203بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65565.5مقدادابراھيمزيادفاطمه38128204بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54054بدريةكمالسعدهللافاطمه38128205بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66266.2الملححسينطلعتفاطمه38128206بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1الدحدوحسليمانمحمد جمعهفاطمه38128207بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9ابو غنيمهعونيھانيفاطمه38128208بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94794.7المدنيعمررشادفتحيه38128209بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91491.4محرمابراھيماحمد فؤادفدوى38128211بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72372.3الدايهأحمدمروانفلایر38128212بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62862.8ابو داللعطوهجھادلمياء38128215بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64464.4الحلومحمدايھابلينا38128216بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9ابو زورعبد ربهحامدلينا38128217بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73273.2مسلممحمودسعيدمريم38128218بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81681.6ابو جبةعبدعمرانمريم38128219بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86186.1يونسشاكرتوفيقمنار38128220بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64864.8حجيھاللمحمودمنال38128222بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58058عوادرشديايادمنى38128223بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75175.1كحيلشاكرمحمد فرجمنيره38128224بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64964.9الحلووليدسائدمي38128228بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83483.4قنديلخضرصبريميار38128229بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72072جعروريونسعدناننجاة38128231بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57057بدويمحمدھشامنجوان38128232بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية86986.9كحيلخليلحسامنداء38128234بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74674.6مصرانربيعمحمدنداء38128235بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68768.7التركفايقمحمدنداء38128236بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56056القاقأحمدتيسيرندى38128237بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8عرفاتابراھيمجوادنسمه38128238بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91391.3ابوزاھرمحمودجھادنھال38128242بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77177.1الرنتيسيعبد الرحمنعصمتنھال38128243بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63063ياسينحسنخليلنور38128246بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4عبدهللاشعبانمحمد اميننور38128248بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69969.9التركفايقناصرنور38128249بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3شملخشحدهأحمدنور الھدى38128250بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7الشافعيأحمدأيمننورا38128251بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية96596.5عيدمحمديوسفھدى38128253بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6ارحيمالعبداسحقھديل38128254بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92092عمارجمالمعينھديل38128255بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66766.7معروفسلمانناصرھديل38128256بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50050شملخعبد الھاديعيسىھديه38128258بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61861.8ابو عقلينعبد الفتاحسھيلھنادي38128261بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67867.8الزورباروحيماھرورده38128262بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4الجوجوعبدمحروسورود38128263بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65665.6القديريعبدرشادوالء38128266بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7ارشينمرعادلياسمين38128268بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3قويدرشفيقابراھيماالء38128271بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76476.4عبد الواحدھاشماشرفاالء38128272بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59959.9ابو نورعبدجمالاالء38128273بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65365.3ابوعبدوعبد الفتاحجمالاالء38128274بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77677.6عطا هللامحمدداوداالء38128276بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75775.7مسعودمحمودصالحاالء38128278بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52052راضيمرجانعلياالء38128280بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4الميدنهابراھيمكمالاالء38128281بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70070قنيطهياسينكمالاالء38128282بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55255.2الزردحامدمحمد جمالاالء38128284بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89489.4الشوبكيجبريلمحمد عمراالء38128285بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50050المغربيعبد الرحمنمحموداالء38128286بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81681.6دغمشمحمدنظمياالء38128287بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57657.6السيدحمودهھانياالء38128288بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68568.5كسابمحمدعمرامال38128290بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70170.1زويدجمالفايزامال38128291بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية66066ابو عيدةيوسفمحمدامال38128292بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85085المغربيعبد الرحمنأحمدايه38128295بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91591.5ابو ھويديموسىحاتمايه38128296بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57057قدادهسعيدسعدايه38128298بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2ابو قينصمحمودسعودايه38128299بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79379.3قميلهمحمد طعمهسلمانايه38128300بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72972.9كرديهمحمدصالحايه38128301بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79479.4مقبلرشيدماھرايه38128303بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65465.4خيالسعديمحمد نبيلايه38128304بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60160.1سارهعبد الرؤوفناصرأحالم38128306بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4حسانحسينمحمد سھيلازھار38128308بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61861.8سليلهسليمانداوداسراء38128309بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73273.2ابو وطفهمحمدسميراسراء38128310بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77977.9الجملةمحمدعادلاسراء38128311بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92092النملهيعقوبعادلاسراء38128312بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80880.8الجاجهتوفيقغانماسراء38128313بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84384.3شبالقسالمهنادراسراء38128314بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68468.4غزالسالمتوفيقاسالم38128315بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71871.8وقادحسينسليماناسالم38128316بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90490.4حسانمحمدسميراسالم38128317بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76976.9جنينهفخريمفيداسالم38128320بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4البواب السكاسعدجمالاسماء38128321بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4الحطابمحمدعامراسماء38128322بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55655.6مصبحجميلكمالاسماء38128324بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5مسعودمحمودمحي الديناسماء38128325بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84084البطهمحمدناجياسماء38128326بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61361.3العماويسالمهيزداناسيل38128327بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73373.3الدايهنصرسلماناشراق38128328بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66266.2الشوبكيمحمد عمرعائدافنان38128329بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66766.7عابدمحمودھانيافنان38128331بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4الزردمحمودخضراماني38128334بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84384.3الكحلوتمحمودراجحاماني38128335بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4المدھونسليمعاطفاماني38128336بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60160.1االفرنجيزكرياعماداماني38128337بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58958.9عطا هللامرشودكمالاماني38128338بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64264.2مرشدإسماعيلعصامأمل38128340بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62162.1الزھارنهخالدأحمداميره38128342بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83383.3الوكيلمحمدزكريااميره38128343بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية74574.5لبدموسىابراھيمايمان38128346بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83683.6مسلممحمودجھادايمان38128347بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92492.4قويدرخليلحسنايمان38128348بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80380.3صبيحديابخضرايمان38128349بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65465.4التيانسميرخليلايمان38128350بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61361.3حلسعمرعودةايمان38128352بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79879.8الزھريمرتضيغسانايمان38128353بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67667.6عطا هللامرشودموسىايمان38128355بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1ابو سليمانعمرحسينايناس38128357بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4اللولوحيدرمجديايناس38128359بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79479.4العمصيحمودهيوسفايناس38128360بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62162.1ابو حجرمحمدصالحبتول38128361بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56656.6القدوهمحمدعبد الكريمبسمه38128364بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59759.7عطا هللابدرمنذربسمه38128365بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7المزينيشاكرنصربسمه38128366بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1ابو مرقفايقماھرتحرير38128370بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62062نصرهللاعليحسنتغريد38128371بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58958.9عطا هللاعبدطاللتمام38128372بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83483.4الشوبكيمحمدسعد الدينحسناء38128374بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89889.8بسيسومحمد زيادزاھدحنين38128377بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4عجورحافظمصطفىحنين38128378بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8عفانةعبدهللاعبد العزيزختام38128379بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70570.5ابو الھطلمحمدجھادخلود38128380بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70570.5عطاهللاسعديطلعتخلود38128381بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1حندوقهحسنمازنداليه38128382بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56356.3بلبلنعماننبيلداليه38128383بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52258ترزيجبراميشيلدانه38128384بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74174.1الغصينسالمهخالددعاء38128387بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81181.1الحدادنمرخالددعاء38128388بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82482.4صھيونمحمودعادلدعاء38128389بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83083عوضسالمكمالدعاء38128390بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72672.6السوافيريعبد الھاديموسىدعاء38128393بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76976.9ابوعبدوعبد الھاديناصردعاء38128394بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58058اإلفرنجيفايزناصردالل38128395بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7الوحيديعبد النبيطلعتديانا38128397بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82082ابو عقلينرشديأيمندينا38128398بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78978.9عطا هللاأحمدحبيبدينا38128400بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75075الغندورزكرياخالددينا38128401بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية74174.1حرز هللاعمرعامردينا38128402بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1الجاروشهنعماننعيمدينا38128403بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5الكحلوتمحمدھانيدينا38128404بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7عودهشعبانعاھددينه38128406بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65865.8مھانيرجبرياضذھب38128407بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5أبو ناصرمحمدخليلرانيه38128408بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58058البناحمودهرفيقرانيه38128409بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74874.8ابو شيحهعبد المنعمسلمانرانيه38128410بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83583.5المزينياسحاقماھررانيه38128411بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية95295.2حجازيأحمدياسينربا38128412بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66266.2حندوقهابراھيممحمدرزان38128413بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61461.4الفاركاملأحمدرشا38128414بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66866.8الرفاتيابراھيممحمد طالعرشا38128415بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90590.5شتيويسليمانأحمدرضا38128416بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77177.1جعروررشيدعامررضا38128417بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8الرفاتيابراھيممحمد طالعرضا38128418بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56356.3عاشوردرويشمحمودرضا38128419بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3القدوةمحمدحسامرنا38128421بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85185.1بدر الدينشحادةمحمدرنان38128422بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84984.9ابو مرسهابراھيممحمودرواء38128425بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1القطراويعبد الحفيظاسماعيلروان38128426بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6حسانروبينامينروان38128428بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78778.7ابوسالمعبدهللاخميسروان38128429بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8شماليجمعةرياضروان38128430بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2مشتھىزيادعاھدروان38128431بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57557.5البناشكرينزارروان38128432بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57257.2حسونةاسحقبھيجروزان38128433بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91891.8نصرهللارفيقارسالنروال38128435بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64364.3سالمحسنخليلروال38128436بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53053عطا هللارزقمحمدروند38128437بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5بكرطالبمحمد كاملروند38128438بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70670.6شحادةعوض هللازھيرريم38128439بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64464.4مصلحفوزيمحمدريم38128440بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71771.7المغربيابراھيموليدريم38128441بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58458.4حسونةاسحقبھيجريما38128442بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63363.3برزقأحمدعدنانريما38128443بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70870.8المشھراويمحمودحامدريھام38128445بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54054العيلهمحمدجبريلزھره38128446بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية88088عجورأحمدخميسساره38128447بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81081ابو حصيرهسلمانمحمودساميه38128450بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2شقورهمحمودحمدانسحر38128452بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79979.9النتيلأحمدمحمدسحر38128454بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84784.7ساق هللامحمدمحمودسحر38128455بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77877.8حمادةمحمدعمادسعاد38128457بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9الخزندارنمررزقسميحه38128461بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78178.1مرتجىشعبانابراھيمسميره38128462بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71871.8مشتھىطلعتاسامهسميره38128463بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67467.4أبو شعبانھشاماسعدسميره38128464بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4نصرأحمدعبد الرحيمسميره38128465بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92292.2الھندياحسانمحمدسميه38128466بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55955.9عطا هللارزقموسىسميه38128467بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75075صبحأحمدجمالسنابل38128468بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84284.2ابو علبةمحمدعبد هللاسھا38128470بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72472.4الخطيبمحمدحسنسھاد38128471بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1بالطهعبدباسلسوسن38128472بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60960.9اللبابيديماجدزاھرشروق38128474بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70870.8خضورهأحمدمصطفىشروق38128477بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9عطا هللاعاشورمحمدشزاء38128478بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76476.4حنونعبد المجيدأحمدشھد38128480بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72572.5الحدادديابسعيدشھد38128481بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83683.6جرادةحلميأحمدشيماء38128482بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94294.2جعرورشحتهحاتمشيماء38128486بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88488.4بركاتفريجممدوحشيماء38128490بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72872.8الزيتونيهعليانسميرصابرين38128491بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90890.8العقادمحمدعثمانصابرين38128492بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67267.2الدلوخالديوسفصفاء38128496بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63763.7أبو شعبانرجبربحيعائشه38128497بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7الغفريخالدأحمدعبير38128498بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80480.4السكسليماسعدعبير38128499بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58758.7بلحهخليلزكيعبير38128500بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72872.8حجاجحامدوديععبير38128502بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70570.5عكيلهحسينمحسنعدله38128503بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80880.8الوحيديجھادنھادعطاف38128505بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74774.7السودهفرجمروانعال38128506بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76276.2المتربيعيرمضانوجيهعال38128507بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1البناحسينأحمدغاده38128508بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية50450.4الھندياحساناميرغاده38128509بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52052حرز عطاهللاخليلابراھيمفاطمه38128514بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77777.7عاشورزكيزھيرفاطمه38128516بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56156.1الشوبكيعبد الھاديعبد الجوادفاطمه38128518بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58558.5ابوعبدوعبد الفتاحعمادفاطمه38128520بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63163.1اللحاممحمدمحفوظفاطمه38128521بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59859.8البابليحسينصبحيفداء38128524بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6عطا هللاسعيدعمرانفداء38128525بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79179.1غزالسليمغسانفريدة38128526بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75975.9اللولوعبد هللاسعيدلما38128529بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68868.8عبد السالمصالحمشرقلمياء38128530بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91691.6الكباريتيعبدهللانبيللورين38128531بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59859.8المشھراويسعديمنيرلينا38128532بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7الغصينمحمدعمرماجده38128533بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9ابو العوفيوسفماجدماجده38128534بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84084فروانةصالحمأمونمجد38128535بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78378.3الراسمحمدمحمدمجدولين38128536بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69069ابو حصيرهمصطفىعيدمرام38128538بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80580.5مرتجىعونيغازيمرام38128539بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4قويدررمضانعونيمروه38128541بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75875.8عاشورأحمدعبد الكريممريم38128542بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68468.4عليانعفيفباسمملك38128543بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7حجازيمحمدشكريمنار38128544بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68468.4عويصحسنمحمودمنار38128545بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68068ارشينمرابراھيممنال38128546بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69469.4ابو علبةجبرلطفيمنتھى38128547بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74474.4ابو حليمهابراھيمرفيقمنى38128549بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57357.3المقادمهأحمدصالح الدينمنى38128550بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65065ابو شواربعبدهللافايزمنى38128551بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57457.4يوسفمحمدعمرميادة38128556بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83283.2عليعثمانأيمنميرال38128557بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68568.5عليعثمانأيمنميرام38128558بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1البرقونيرفيقأيمنميس38128559بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77777.7ابو حليمةابراھيممعينميساء38128560بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69469.4حمدطلبمحمدميسر38128561بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية93193.1الشقرهمحمدمحمودميسر38128562بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94594.5علي حسنأحمدعمادنادين38128563بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74874.8عطا هللاعبد اللطيفنعيمناريمان38128565بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية75875.8سكيكسليمشكريندا38128566بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56956.9صبيحعبد الرازقبشيرنداء38128567بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58258.2حمادةمحمدزيادنداء38128568بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75475.4شريرمحمدسميحنداء38128569بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57657.6كريمجمعهطلعتنداء38128570بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57457.4حرزمحمدعطيهنداء38128571بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56756.7قنيطهعليفؤادنداء38128572بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74574.5العويتيراجحأحمدندين38128573بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7أھلمحمودفوزينرمين38128574بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55055ابو ديهفھميمحمودنسمه38128576بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64364.3جرادةمحمدناھضنسمه38128577بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74374.3الحبشيحمديعطانعمه38128578بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9الشيخ خليلصادقسميرنغم38128579بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57557.5السوسيأحمدماجدنفين38128580بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70270.2العثامنهحسنبدرنور38128582بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7عبد هللامحمودجمعهنور38128583بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5قاسمخليلعبد الكريمنور38128586بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83183.1حناوي زقوتحسنعماد الديننور38128588بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1الزردموسىماجدنور38128590بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71171.1الريسبكيرنضالنيدين38128596بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61661.6مفتاحاليمنيرباحھاله38128598بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5الميدنهابراھيمفتحيھبه38128599بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77577.5جعرورشحتهمحمدھبه38128600بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية96896.8العكلوكعبد المجيدزكرياھداية38128601بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5الحطابمحمدعالمھداية38128602بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63563.5الشواروبينأيمنھدى38128603بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65965.9ابو حصيرهعيادهحمديھدى38128604بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92392.3الشوبكيزھديابراھيمھديل38128606بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63563.5السوافيريعبدجاللھديل38128607بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4حسونهعبدياسرھديل38128608بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3مصطفىسرحانيوسفھديل38128609بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63463.4الطيبمحمودايھابھال38128610بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72172.1صھيوننمرمحمودھال38128611بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82382.3الخزندارابراھيمعمادھناء38128613بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69569.5الشرباصيمحمدأحمدھنادي38128614بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5الدھشانفايزسليمانھند38128616بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70470.4مصطفىمحمدكمالھيا38128617بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58758.7حميدعليصالحھيفاء38128619بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية50250.2عطا هللامصطفىمحمودھيفاء38128620بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63963.9البايضوجيهعامرورده38128621بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79179.1شرفخليلفالحوفاء38128622بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57557.5الشرقاويحسنتوفيقوالء38128623بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77177.1ايوبايوبسليمياسمين38128628بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59959.9االشرمغزالشفيقياسمين38128629بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87187.1السويركيحسونهعاطفياسمين38128630بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84784.7حرزيوسفعبد الرحمنياسمين38128631بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78578.5جعروررشيدعمرانياسمين38128632بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4بعلوشةمحمودھانيياسمين38128633بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55355.3جبرعليھشامياسمين38128634بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4الكجكسامييوسفياسمين38128635بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2أبو الخيرخميساياداالء الدين38128636أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7المصرييوسفجمالاالء38128637أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92092الحسينيصادقخليلاالء38128638أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66366.3الراعيعبد الكريمخليلاالء38128639أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1اليازجيرفيقعاھداالء38128641أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6ابو حمامعبد هللاعبد اللطيفاالء38128642أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76776.7ابو راسعبد النعيممحمداالء38128643أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82882.8البغداديطلعتنبيلاالء38128646أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62862.8اسليمعنترفايزامنه38128647أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64364.3عواجهصبحيفضلايات38128648أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71871.8الشيخسعيدجمعةايه38128649أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83483.4سدرأحمدنصراخالص38128654أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86986.9مرتجىعمرفؤاداريج38128655أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82982.9العشيبحريمطرأريج38128656أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7القصاصرمضانوائلازھار38128657أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85385.3ساق هللاأحمدابراھيماسراء38128658أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1الملخيعقوببساماسراء38128659أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5النمرأحمدحسناسراء38128660أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72672.6ابو حصيرهنمرمحموداسراء38128662أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61061الغولهمحمدابراھيماسالم38128664أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67667.6حبوشيوسفأحمداسالم38128665أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91391.3ابو حصيرهعليسليماسالم38128666أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59659.6ابو العوفخليلكمالاسالم38128667أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59659.6المظلومخليلمحمد علياسالم38128668أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60860.8ابو شنبفرجرفيقاسماء38128670أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية93393.3قنديلعطيهسعيداسماء38128671أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية89189.1العشيسعيدمحمداسماء38128673أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92492.4كحيلاسحقمحي الديناسماء38128674أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65565.5ھاشمرشيدناھضاسماء38128675أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54054عجورجميلھانياسماء38128676أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66566.5العيلهعبدهللاسالماسيل38128677أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66466.4العفيفيعليخضرافنان38128678أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89589.5الجرومحمدأحمداماني38128680أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1الدھشانباسمأيمناماني38128681أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64264.2حبوشمحمدحامداماني38128682أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3البناخميسزكريااماني38128683أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51051الشوامحمدفتحياماني38128684أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81481.4شحيبراسعدجميلامل38128685أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77777.7خرماعبد الرحمنسعد الدينامل38128686أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74974.9شبالقشكريفاروقامل38128687أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1حمادمحمدنايفامل38128688أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79179.1خزيقابراھيمزيداناميره38128689أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87587.5عنانمجديعميداميره38128690أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68468.4أبو شعبانصالحجمالانتصار38128691أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75375.3صقرعدنانناھضانوار38128694أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78678.6أبو شعبانصبحيايادايمان38128696أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6الحتووجيهبسامايمان38128697أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71071فروانةسالمنبيلايمان38128701أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61861.8أبو شعبانمحمدأحمدايناس38128702أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91691.6الصفدييوسفبھجتايناس38128703أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72772.7ريانعليرضوانايناس38128705أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92692.6ابو راسعبد هللارياضبنان38128709أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71971.9صيامعطااكرمتسنيم38128710أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87187.1مھناأحمدعائدتسنيم38128711أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4حوسوسليمسفيانتھاني38128712أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58758.7صلوحهمحمدأحمدحنين38128715أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80280.2العمريطيعبد الحكيمعبد الكريمحنين38128718أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58658.6قنديلحامدعطيهحنين38128719أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68768.7الريسانيسمحمدحوريه38128720أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67967.9اللوحنمرديابخلود38128721أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87587.5ابو حصيرهمحمدمحمدخيريه38128722أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81081سكيكروبينسليمدانيه38128724أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86186.1االحولمحمدجمالدعاء38128726أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82482.4ابو غنيمهموسىحمداندعاء38128728أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية56156.1اخزيقابراھيمدرغامدعاء38128729أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78378.3اللوحعمركمالدعاء38128731أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68068شحيبرحسنمحمددعاء38128732أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89289.2العلميخالدنامقدعاء38128734أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91991.9الزيبقھاشمياسيندعاء38128735أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3عجورمنيرعطادالل38128736أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64564.5الخوركمالسعيددنيا38128739أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65865.8المدھونجميلعونيدنيا38128740أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74274.2ابو راضيمحمدأيمنديانا38128741أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61061سكيكسعيدمنذرديانا38128743أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56556.5بكرونعيادهخضردينا38128749أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82582.5عبدوسعدييحيىدينا38128750أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7ابو عاصياسحاقاشرفرانيه38128752أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8الحلوسعديسعيدرانيه38128753أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69669.6روقهعليكمالرانيه38128754أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74374.3الكباريتيابراھيممنيرراوند38128755أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية95995.9قنديلعطا هللافضلرشا38128756أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5عويضهابراھيمحسام الدينرغده38128760أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88288.2دلولمصطفىمعينرغده38128761أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74374.3ابو ندىحسينھشامرناد38128762أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63263.2ابو ھويديمصطفىاشرفرندة38128763أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63363.3ابو حصيرهزايدعليرندة38128764أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78778.7مھانيمحموديسريرنيم38128766أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4شاھينزھديعليروان38128769أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87587.5مرادمسعودجھادروال38128771أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65765.7شلبيةسليمانمحمدروال38128772أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75575.5عجوراسماعيلسميرروند38128773أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80580.5مشتھىصبريطاھرروند38128774أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78278.2كاليشعبانزيادريم38128775أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9الحايكحسنعالءريم38128777أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57557.5حسنيهمحمودكمالريم38128778أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84684.6عبد القادرعبدالمحسنعبدهللاريھام38128780أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61461.4العرايشهمنيرعصامريھام38128782أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72172.1دخانكاملنصرريھام38128784أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1سمورمحمدذيبزينب38128785أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75575.5مھناأحمدعدليزينب38128786أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4ابو ليلهسعدعمرزينب38128787أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63363.3العيسويعبد الحليمساميساره38128788أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية84384.3المصرييوسفمجديساره38128789أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2ابو غاليعبد الكريمأسعدسالي38128790أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76176.1عليانسعيدماھرسالي38128792أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66473.8الصايغسمعانمخائيلساندي38128794أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58258.2الدريمليسالمماجدسجا38128796أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70470.4الدريمليمحمودكايدسجود38128797أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59059دغمشديابكاظمسحر38128798أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85885.8العسوليزكييوسفسلمى38128802أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85485.4االستاذفؤادحيدرسلوى38128803أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67067شيخهمحمدخليلسلوى38128804أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76976.9السويسيسعيدحمادهسمر38128807أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86386.3حلسرجبرياضسمر38128808أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66466.4حسنيهصبريتيسيرسھيله38128813أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4كحيلشعبانعدنانسھيله38128814أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية96496.4العمصيفوزيعبد الستارسوزان38128815أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1الريسشعبانسالمهشروق38128816أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78478.4الخورعونيعادلشروق38128817أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55755.7ريانابراھيمعبدشروق38128818أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80280.2أبو شعبانموسىعبد الكريمشروق38128819أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70170.1الريسمنيرماھرشھد38128821أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75675.6الصورانيخضربسامشھيمه38128822أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85485.4ابو مسامحعبد القادرابراھيمشيماء38128823أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71771.7عطوهمحمدرمزيشيماء38128825أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91491.4حسونهحمدانابراھيمصابرين38128827أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86986.9أبو شھالقاسمسعيدصباح38128829أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69969.9الصيرفياسماعيليحيىعاليه38128833أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86786.7الحدادحسنخالدعبير38128834أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57757.7العشيمحمدسالمعبير38128835أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91391.3ابو حمرهمحمودسميرعبير38128836أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64464.4جحاخضرناھضعبير38128837أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70370.3ساق هللاصبحياحمد فؤادعليا38128841أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78178.1البھلولأحمدحسنعلياء38128842أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82682.6سكيكفالححازمغاده38128844أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76276.2الصفطاويصبحيعبد الرؤوفغاده38128845أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73073نعيمأحمدنواففاتن38128847أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56556.5النيربرمضانأحمدفاطمه38128848أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67667.6الدايهعبد الوھابسعدفاطمه38128849أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87487.4الداليمحمدرفيقفتحيه38128851أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية56956.9نصرهللارفيقاكرمفجر38128852أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92392.3حبوشربحيأحمدفداء38128853أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66366.3ابو جبلبربزنبيلفوزيه38128856أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80080الحرازينيوسفجمالكاميليا38128857أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5عكيلةنظيرنداءالنا38128859أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2الحلبيابراھيمعبد العزيزلطيفه38128860أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65765.7وھبهنعيمفوزيلما38128861أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92592.5برزقوصفيزھيرلين38128863أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71371.3مشتھىطلعتأيمنلينا38128865أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57257.2مناعفوزيرياضلينا38128866أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54054يونسمحمد غازيفيصللينا38128867أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61961.9الدھشانباسمكرملينا38128868أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62662.6عفانةحسنمروانلينا38128869أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92992.9المدھونياسيننافذلينا38128870أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75175.1الحسنيمحمودجمالماسه38128871أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70670.6ناصرمحمدنيرازمدلين38128872أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87387.3البوابنمرمغنممرام38128874أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4ناصرمحمدنمازمرح38128875أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69669.6الناجيالسيدمحمدمرسيل38128876أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64564.5ابو عامرمحمودعالءمريم38128879أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59359.3االطبشعبد هللاسعدمنال38128881أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58458.4سكيكابراھيمسعيدمنال38128882أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8الشرفاعبد الفتاححربيمنيه38128885أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84084شحيبراسعدخالدمھا38128886أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75875.8الرشيدىسليمانأحمدميساء38128887أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية96396.3ابوجبلتوفيقخالدميساء38128888أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية93393.3بكرعبدمنذرميسون38128891أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66266.2صوانابراھيمعاھدنابغه38128893أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69669.6أبو شعبانكاظمكنعاننادرين38128894أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84084ياغيعبد المعطيفتحيناھده38128899أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84584.5بدانورهحمديحاتمندوه38128900أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7الدايهمصطفىاكرمندين38128902أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70070سكيكابراھيمخميسنرمين38128904أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65865.8الوحيديكاملمفيدنزيھه38128905أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4الصفديمحمودحسامنسرين38128906أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60560.5السوافيريعبداسماعيلنسمه38128907أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69169.1القصاصعيسىحمدنسمه38128908أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77377.3مرتجىراغبناجينسمه38128909أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية52858.7العمشعيسىابراھيمنلي38128911أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66366.3ابو مدينعليعبد الغنينوار38128912أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86986.9قلجهديابعصامنور38128914أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57457.4حجاجسالمعمراننور38128916أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75775.7علوانعبدهللامحمدنور38128917أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60160.1ابو الكاسفوزيمحمدنور38128918أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91591.5السويسيمحمدناصرنور38128919أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87287.2رجبحسنيمحمدنوران38128921أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1احمدعبد الرحمنحسيننوره38128922أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89689.6أبو شعبانانورسامحنيفين38128923أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1الصباغمحمدعالءالديننيفين38128924أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94694.6الدريمليخالدأحمدھبه38128925أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72872.8صقررمضانبشيرھبه38128927أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7النابلسياحسانمحمدھبه38128929أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54054بلبلاسحقمحمدھبه38128930أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73873.8الحايكحلمينبيلھبه38128931أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8سكيكشريفسھيلھدى38128932أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72772.7الصورانيعطامحمد ماھرھديل38128937أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69769.7ھنيديفارسھنديھديل38128939أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية97797.7القيشاويشريفسھيلھال38128940أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82382.3عوضحمودهجھادھناء38128942أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5الحدادسالمسليمھنادي38128943أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2عاشورمحمودسميرھنادي38128944أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63663.6البنابشيرمحمد عايشھنادي38128946أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76276.2القصاصاسعدناصرھنادي38128947أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89589.5الشرفاسالموائلھند38128948أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84984.9جاداسماعيلمحمودھيا38128953أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79779.7ابو رمضانفتحيمثقالھيفاء38128955أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50050البايضسالمحافظوجيھه38128956أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91791.7االبيضأحمدحسنوجيھه38128957أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69269.2أبو شعبانسعيدرفيقوجيھه38128958أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1المشھراويحسينرياضوفاء38128959أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80280.2الصفديحسينعطاوالء38128961أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89789.7البايضأحمدماجدوالء38128962أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68368.3حبوشربحيعادلياسمين38128965أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78878.8العرايشيمنيرعدنانياسمين38128966أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58558.5حرارةعليماھرياسمين38128967أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73773.7الحايكسعديمحمد عليياسمين38128969أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية61361.3مناعمحمودمفيدياسمين38128970أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7عزامحسينعبد الرحيماسيا38128971الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية96996.9الرمليعبد الرحمنماھراالء38128975الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83083الزميليفھميمحمد يحيىاالء38128977الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72072البناكاملمحموداالء38128978الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51051الديريسليمانمنيراالء38128979الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84684.6الحلوسلمانحاتمايه38128982الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91991.9شملخأحمدحسنايه38128984الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55455.4النيربابراھيمديابايه38128985الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8ابو عمرةعودةعيادهايه38128989الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2الشاعرحسنمجديايه38128990الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60360.3ابو الروسعبد الھاديسليمانابرار38128992الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82782.7الشاميجمعهأحمدأحالم38128993الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59359.3ابو محسنحربعبد الكريماركان38128994الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78378.3عاشورسعيديونساروه38128995الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75075عاشورحسينمحمداريج38128996الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79779.7شملخأحمدعبد الرحمناسراء38129000الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2سعديهنبيهعبد الكريماسراء38129001الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90690.6اسليمرأفتفياضاسراء38129002الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59059زيديةدرويشمحموداسراء38129004الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70670.6الحساينهمحمدمفيداسراء38129005الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2ياسينمحمدھشاماسالم38129006الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62662.6بدرهأحمدابراھيماسماء38129007الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8العكهفارسمحمداسماء38129012الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4التركھاشمناھضاسماء38129013الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85985.9حبوبعليزكريااسيل38129014الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3العمصيكمالسليمانافنان38129016الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58658.6العالولفتحياسامهاماني38129017الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71771.7ابو الكاسيوسفامينامل38129018الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1اشنينوسعيدعبد الحكيمانھار38129020الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60960.9عبد العالمحمدھشامانوار38129021الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57057الرمليعبد الرحمنطارقايمان38129022الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91191.1كريمهفتحيموفقايمان38129024الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية95095الشرفاسعيدناھضايمان38129025الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62562.5ثابتسالميحيىايمان38129026الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75175.1عفانةمحمدحاتمايناس38129027الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69969.9الرمليعبد الرحمنأحمدبيسان38129028الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91591.5دغمشمصطفىحسنتسنيم38129031الجليل الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية95995.9الزعبوطمحمودعطاهللاتسنيم38129032الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71571.5بناتعوضوائلتسنيم38129033الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76876.8الغرةحمتوانورحسناء38129034الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80480.4حرارهأحمدايادحنين38129035الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1حمادمحمدايمنحنين38129036الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71371.3الضبهاحمدشفيقخلود38129041الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68968.9شملخھاشمابراھيمدعاء38129042الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64864.8البابارزقعليدعاء38129044الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67267.2الرمليعبد الرحمنمحمددعاء38129046الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58258.2الخورعطايوسفدعاء38129047الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59259.2أبو شعبانموسىعبد الناصرديانا38129049الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75275.2الكرديحسيبجھاددينا38129050الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78378.3عجورعادلرفيقدينا38129051الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79479.4الغرهعبدهللامنصوردينا38129052الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52052احمدصبريوليددينا38129053الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56156.1مصطفىمحمدجاللرانيه38129054الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79079الحاجابراھيمفوزيرباب38129055الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63763.7ابو العيسابراھيمأحمدرشا38129056الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70070النشارعبدهللاأحمدرشا38129057الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70870.8العمصيعبد الغنيعبد اللطيفرشا38129058الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84984.9الغرةفارسعبد المجيدرفقه38129059الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1الحصريديبرأفترماح38129060الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1قويدرمحمودجمالرواء38129062الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64664.6عجورفارسمفيدرواء38129063الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80580.5الغرابلييوسفسليمانروال38129064الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9الشواعز الدينعزامروند38129065الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67867.8سمارهمحمودطهريم38129066الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75475.4ابو كميلحسنعالءريم38129067الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78878.8النزليسالمنور الدينريھام38129068الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56956.9ابوسمعانراشدناصرزھراء38129069الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86586.5صبيحمحمودنافذزھور38129070الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57457.4الديماسيمحمدبسامزينب38129071الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2التركسعيدرياضسالي38129072الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80280.2ارحيمأحمدسميرساميه38129073الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83983.9تمرازمحاربجاللسحر38129075الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1دغمشمسعودعبدهللاسعاد38129076الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6المغربيمحمدعصامسعاد38129077الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8الريسمحمودأحمدسلمى38129078الجليل الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية54254.2ابو شريعهعبد الكريممحمدسناء38129083الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60360.3الحدادمحمودمنيرسندس38129084الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7حرز هللاسماعيلخالدسھيلة38129087الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53053الخورعطاسميرسوزان38129088الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3االشقرمحمودمحمدشروق38129089الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6ابو العوفأحمديحيىشرين38129090الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83083الدريمليعيسىرشديشيماء38129092الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2شحيبرنمروائلصابرين38129093الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77777.7الجوجومحمدعليصبحيه38129094الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61261.2عبد العالمصطفىخالدعبير38129096الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67267.2نصرهللاعليمحمدعبير38129097الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58658.6ابو قمرديبرياضعفاف38129099الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86286.2الشرفاخالدمحمدعال38129101الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65965.9الشرفافتحيمحمودعال38129103الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90590.5حمدانأحمدصالحفاتن38129106الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77577.5ارحيممحمدوليدفاطمه38129107الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57357.3الثوابتهحمادطلبفايزه38129108الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55755.7شحيبرديابعبد الكريمفداء38129109الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58458.4البلعاويجوھريحيىفداء38129110الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2ابو عيدةمصطفىتيسيرفلسطين38129112الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73773.7عبد العالمصطفىعصامكوثر38129115الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية97797.7المبحوحمحمدمحمودلطيفه38129116الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82682.6جرادسليمياسرليلى38129117الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57257.2مرتجىمحمدمازنلينا38129118الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6شملخعليايوبلينده38129119الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69569.5ابوسيفاسماعيلسواحمارينا38129121الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73473.4طافشعمرمحمودمجد38129122الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72972.9عيادمحمدأحمدمرام38129123الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80280.2ابو الھطلحسنماھرمرام38129125الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4الغرهفارسعبد الحميدمروه38129126الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6الغرهمعتوقمدحتمروه38129127الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90490.4عياداسماعيلخضرمريم38129129الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73873.8الشاميعبدموسىمريم38129131الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8النجارسعيدناھضمريم38129132الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73673.6سالمةمحموداشرفمنى38129133الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية96696.6صباحمصباحماجدمنى38129134الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82782.7حسنينمحمدجميلمھا38129135الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92292.2صباحمحمدسھيلمي38129137الجليل الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية82582.5ابو شريعهابراھيمصابرميرفت38129138الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71071ابو الكاسيوسفجھادميساء38129140الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57257.2ابو عيدهناصرحربنداء38129145الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73873.8ابو الكاسأحمدعبد العزيزنداء38129146الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75975.9تايهعبد المحسنجمالنرمين38129147الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57357.3عكيلةمحمد راسممحمودنھاوند38129151الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90090ابو حسينجميلاسماعيلنھى38129152الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90190.1الجعفراويمصطفىرفيقنور38129154الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86886.8األستاذأحمدعبد المالكنور38129155الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77377.3لولوفھميغساننور38129156الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57557.5ابو محسنسليمانناھضنور38129157الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71371.3الوكيلمحمد علييوسفنور38129158الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56656.6الجاروشهعليجمالنوره38129161الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56356.3السايسيوسفحسنينورھان38129162الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67067الجملةجمعهمحمدنورھان38129163الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78278.2مرتجىمحمدماھرنيفين38129164الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية98598.5ابو شرخطاھرمحمد فؤادھبه38129166الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71271.2نشوانجمعهبشيرھديل38129169الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6اليازجيجميلعاطفھديل38129171الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63963.9سالقعبد الجوادنبيلھنادي38129173الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50050ابو عمرةمحمدعدنانھند38129175الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية93793.7وھبهنعيمأيمنھيا38129177الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77477.4ابو قادوسمحمودمحمدھيا38129178الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4صبيحمحمودمنيرورود38129180الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71571.5الكرديعطيهناصروسام38129182الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3الدردساويمنصورعمادوالء38129183الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81981.9ابراھيمخليلمصطفىيافا38129186الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2الرباعيخميسخليلاسيا38129187كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65665.6خضيرسليمانخالداصال38129188كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56956.9درويشسالمهمحمداصاله38129189كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62362.3محمد حسنيوسفسعيداالء38129193كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60660.6مقدادعليمحمداالء38129194كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59959.9الھسيعليمعيناالء38129195كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92492.4دكهمحمدنائلاالء38129196كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57157.1حميدعادلمحمدايات38129199كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68968.9ناجيمحمدشحادةايه38129202كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51051كتوععليعبد الوھابايه38129204كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57157.1اليازجينمرمحسنايه38129205كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية52052القوقاابراھيممحمداباء38129206كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91991.9طبازهأحمدعاطفابرار38129207كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86486.4المدھونعمرعطاأحالم38129208كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57557.5المشھراويخليلعالءأحالم38129209كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7الغولرجبحامداراده38129210كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86486.4عودهعاشوراياداسراء38129212كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82082البلعاويعبد العالرزقاسراء38129213كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85485.4ابو حانعبدهللازھيراسراء38129214كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72572.5الحسنيعبدسامياسراء38129215كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9االسودمصلحعامراسراء38129216كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4السالميأحمدعمراسراء38129217كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61661.6االشقرمحمدنعيماسراء38129223كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69369.3حسانحسنحسيناسالم38129225كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60360.3الخالديرمضانصالحاسالم38129228كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61661.6احمدأحمدعبد الصمداسالم38129229كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5ماضيعبد القادرمحمداسالم38129232كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61061البازغازياياداسماء38129233كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7مقدادعبدهللازھيراسماء38129235كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6ماضيعبد القادرنعيماسماء38129236كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62262.2ابوسلطانعبد الفتاحباسماعتدال38129237كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61861.8ابو جادهللايوسفصالح الدينافنان38129238كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3عكيلةعبد الحميدجميلاماني38129239كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57057أبو سردانهعبد الرحمنسميرامل38129240كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60960.9المدھونعليعصامامل38129241كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58458.4حمتوخميسابراھيماميره38129242كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81581.5عبيدخليلجمالايمان38129244كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56856.8عفانةمحمدخضرايمان38129245كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7ابوسيفجميلرمضانايمان38129246كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80080الطنانيمحمدسالمهايمان38129247كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79979.9ابو ستهمحمودمساعدايمان38129249كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88088ابو حطبالعبدناھضايمان38129250كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7ابو كلوبمحمدعمرايناس38129251كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8سمورحسينمحمدايناس38129252كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66766.7العشيعبد العزيزھانيبسمه38129253كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62962.9المدھونشكريحسام الدينترنيم38129254كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57857.8الشاعرحسندرداحتسنيم38129255كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52052كفينهمحمودحمديتغريد38129256كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92292.2غبنمحمدمسعدتماره38129257كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية69569.5سالم ديبرزقمحمدتھاني38129258كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70370.3صالحعمرصالححنان38129260كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57757.7جودةموسىراميحنين38129262كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60060البلعاويأحمدعيدحنين38129264كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76376.3المشھراويحمدفؤادحنين38129265كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9الحناويعودةعمرخلود38129268كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56056الغرابليسيدنصرداليا38129269كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59659.6كالبمحي الدينسفياندعاء38129271كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7نوفلأحمدعبد الكريمدعاء38129272كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60060عبدومحمدفوزيدعاء38129274كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7ابو عربنزارمحمددعاء38129275كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72772.7مطراسماعيلموسىدعاء38129276كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91491.4ابو حسانسالمغريبدينا38129280كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65465.4الشرفاھاشمزكيرانيه38129282كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2اشبيرعاشورشحدهرؤوفه38129283كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68668.6صالحأحمداسعدرشا38129284كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7الرباعيصالحجمال عبد الناصررشيده38129285كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73573.5فروخسيدھانيرضا38129287كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72672.6السريحسنعامررنا38129289كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78678.6ابو غبنمحمد عقلغسانرھام38129290كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59859.8ابوالريشعلياسامهرواء38129292كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63763.7عيسىصبحيباسمريحان38129295كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92592.5الخالديعبد هللازيادريم38129296كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67067صياممحمودعمرزينب38129298كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84684.6الھسيرمضانماھرسجود38129301كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84384.3ابو جيابمصطفىمحمدسماح38129304كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76476.4عيشهسيدابراھيمسمر38129305كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2مقدادعبدهللامحمدسميه38129307كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63763.7يونسخليلأحمدسھا38129308كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78978.9خير الدينمحمدسفيانسھا38129309كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74174.1الھنديسعيدمعينسھا38129310كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59759.7الدرھلياسماعيلحاتمسوار الذھب38129312كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3ابو سليمانعبدهللاتوفيقسوسن38129313كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66966.9البكريمحمودوصفيشذا38129315كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79879.8غيثمحمدأحمدشروق38129316كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4الكيالنيسعيدساميشروق38129318كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77377.3قاعوديوسفباللشيماء38129319كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69369.3غانممحمودحسنشيماء38129321كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية88988.9البردويلأحمدعبد الكريمشيماء38129323كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56756.7حسونةأحمدمحمدشيماء38129324كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9الشرافيجميلمحمدشيماء38129325كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52052صالححسينمعينشيماء38129326كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4الناطورمحمدمنيرصفاء38129331كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3بكرعبد القادرناصرعبير38129334كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80380.3شاھينفريدنبيلعبير38129335كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7نططعمرجمالعال38129338كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67367.3محجزخليلصالحعال38129339كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64664.6احمدعبدأحمدغاده38129340كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61561.5الفرانيعبد الحميدعصامغاده38129341كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1حسونةمثقالعبد الحكيمفاطمه38129347كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56956.9أبو الخيرعيسىھاشمفاطمه38129350كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75875.8الجملصالحيوسففاطمه38129351كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4ابو كلوبسرحاناسامهلميس38129354كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56956.9ابو شقرةخالدفايقلينه38129358كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68168.1عيسىمحمدعمادمجد38129359كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60560.5االضمحسنعصاممرام38129360كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4العاموديزھديوحيدمرام38129361كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3السيسيمحمودعمادمرح38129362كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60460.4ابو فخرفؤادأحمدمريم38129363كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81781.7الغولأحمدباسممريم38129364كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71671.6ابو ندىابراھيمخليلمريم38129365كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69469.4جودةاسماعيلعمادمريم38129366كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56056صمامهيوسفمحمد اكرممريم38129367كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54554.5ابوكرشصالحنضالمفتيه38129369كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78978.9حجازيمصباحجھادمالك38129370كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67567.5ابوالريشعليزيادمنار38129371كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84884.8السيدسعيدسھيلمنار38129372كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80180.1ابوسالمابراھيممحمودمنار38129374كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9الزيتونيهعليانبشيرمنى38129376كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3بلحمحمدمازنمنى38129378كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66066االسياسماعيلسعيدمي38129382كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73673.6شبيردھمانسھيلمي38129383كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66466.4أبو الخيرخليلوليدنداء38129390كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63763.7حمودهطهفتحينرمين38129391كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74274.2جابرنسيممعيننرمين38129392كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79579.5العجلتوفيقسليماننسمه38129394كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية76576.5ابو شنديمحمدمحمدنسمه38129395كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56556.5الخواجهعرفاتيوسفنھى38129398كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68668.6عقيالنمحمدأيمننور38129401كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9أبو سليمانمحمدجمالنور38129402كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57257.2ابو حمدهصالحخالدنور38129403كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94794.7الحداداحمدشعيبنور38129404كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82982.9صالحعبد المجيدعبد الحكيمنور38129405كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63063مھناعبد الرحيمعمادنور38129406كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80480.4ابو حمادمحمدكايدنور38129407كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8الھابطسليمماھرنور38129408كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72072العجلابراھيممصطفىنور38129409كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9سليمانتوفيقجھادھالة38129412كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90190.1ابو سويلمعليسميرھالة38129413كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68068عودهعاشورزيادھاله38129414كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84484.4الشيخ خليلمفلحمحمدھاله38129415كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67267.2غانمابراھيممحمودھبه38129417كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88988.9ابوھربيدمحمدعاطفھدى38129419كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية96696.6ابوسلميةخليلمحمودھدى38129420كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89389.3عطيهعبدهللاأيمنھديل38129421كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3ابو شلبيشاكرجمعهھديل38129422كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50050النجارمحمدطلعتھديل38129424كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2حمودهطهفتحيھديل38129425كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية95195.1زقوتعبد العزيزمحمدھناء38129428كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85285.2ابو حجاجمحمدجمالھنادي38129429كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94194.1عنايهاسماعيلرفيقھنيه38129431كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56356.3ابو عتيلهعبد هللاعليوفاء38129433كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88188.1العموديدياباسامهوالء38129434كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1الحورانيمحمدزكيوالء38129435كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77777.7زقوتمحمودجمالياسمين38129436كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60560.5ابو حمدهحسينخالدياسمين38129437كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60960.9نوفليوسفابراھيميقين38129439كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70570.5الكردعليانوراالء38129440شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9شاھينيوسفانوراالء38129441شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56356.3حسونةسعيدحسونهاالء38129443شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85785.7ابو شملهعبد الرحمنسالماالء38129444شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72872.8دادرحسن يوسفعبد القادراالء38129445شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66766.7الحصريعبد بدويمازناالء38129447شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83683.6القوقايوسفالعبدايه38129452شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية60960.9القيقصبحجميلايه38129454شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7رضوانمصطفىخالدايه38129456شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63963.9الجديليخليلصالحايه38129457شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84884.8أبو حمادهعبدهللاعاطفايه38129458شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87987.9الغولأحمدمحمدايه38129460شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56656.6ابو راسمحمديوسفايه38129464شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77277.2العجلھاشموليدابتھال38129465شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70670.6الھباشمحمدعليأحالم38129466شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92192.1الغندورأحمدمحمودأحالم38129467شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1الدايهمحمدنافذأحالم38129468شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94394.3يوسفعبد العزيزياسرأحالم38129469شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67667.6كسكينالسيدمعيناخالص38129470شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74474.4أھلحمودهماجداريج38129472شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56756.7كباجةخليلمحمداريج38129473شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75975.9ابو شنبمحمدحسيناسراء38129475شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92692.6مقدادمصطفىحسيناسراء38129476شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78378.3ابو شملهعبد الرحمنسالماسراء38129477شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63263.2موسىعبد هللاصبرياسراء38129478شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68368.3الطرشاويعبد العزيزعدناناسراء38129479شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92192.1الھبيلفؤادنافذاسراء38129481شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4الحجارمحمدأحمداسالم38129482شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81081عمرعيسىجھاداسالم38129486شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86186.1المسحاليوسفعبد المعطياسالم38129489شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59959.9الخالديمرزوقغساناسالم38129490شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83983.9حسونةاسماعيلمحمداسالم38129491شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83483.4جحجوحعبد الغفارأحمداسماء38129493شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80980.9عاشورعونيأحمداسماء38129494شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3العرابيدمساعدبساماسماء38129495شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية93493.4الكوميطلبعادلاسماء38129498شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55655.6مقدادمحمدعبد الجليلاسماء38129499شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62262.2حبرون دھمانتوفيقمحمداسماء38129502شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94394.3حجازيمحمدمصطفىاسماء38129504شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58658.6حمدمحمدعطيهافنان38129506شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9الطنانييوسفسميحالھام38129509شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83383.3ابو طبيخابراھيمماجداماني38129510شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56856.8العرينيحسينجھادامل38129513شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية96396.3حمودهخميسمصطفىامل38129516شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62862.8الفيريمحمد سعيداياداميره38129517شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية73373.3ابو سلطاندھماننزاراميره38129518شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60460.4الجعبيريوسفابراھيمايمان38129519شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5ابو حسينشحادةأحمدايمان38129520شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73973.9الھيثماسعدسميرايمان38129523شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57457.4ابو جھلعبدهللاعبد الفتاحايمان38129524شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61861.8البكريمحمودعبد الناصرايمان38129525شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66266.2خروبسعدعمادايمان38129526شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64564.5صباحمحمدعونيايمان38129527شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92192.1العبسيمحمدمحمودايمان38129528شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73473.4العربيدشعبانعبد الرحيمبلسم38129531شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89289.2العفيفيعبد العزيزاحسانتسنيم38129533شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65165.1الخالدييونسخالدجمان38129535شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73773.7حسانمحمدايادحنان38129537شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55355.3القوقاعبد المجيدبسامحنين38129538شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1محيسنمحمدبشيرحنين38129539شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80380.3عوضلطفيرفيقحنين38129540شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73473.4مقدادعرفاتمحمدحنين38129542شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1دحالنمحمدمصباححنين38129543شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9زقوتعبد الحييحيىحنين38129544شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70470.4النحالمحمديونسحنين38129545شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61961.9االسودشعباناسماعيلختام38129546شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60560.5االدعسعبد الحيخالدخديجه38129547شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72372.3الحماميحسنرياضخديجه38129549شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8الدعادلهعبد الھاديحسينداليا38129553شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72872.8ديبشفيقاميندعاء38129555شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86286.2الخطيبمحمدسليماندعاء38129557شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58258.2الھسيعبدمحمددعاء38129559شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3جربوعنمرمفيددعاء38129560شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72472.4حمدونهأحمدعونيدالل38129561شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55855.8كباجهجمالخالددينا38129563شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66866.8طهعطيهھاشمرسمية38129567شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1الرباعيصالحأحمدرشا38129568شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9الھمصديبامينرشا38129569شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9ابو مطرأحمدمحمدرغده38129572شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76776.7ابو عودهحسنيحيىرغده38129573شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8ماضيحسنوجيهرنا38129575شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68568.5ابو عودهحسنيحيىرندة38129577شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82582.5عروقصالححسنريم38129578شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية92992.9عوضمحمودعادلريم38129581شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57957.9ابو عميرةرمضانفاروقريم38129582شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55355.3شقورهعوضخليلريھام38129583شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58058المسحالاسماعيلماجدريھام38129586شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59859.8ابو كلوبخليلزاھرساره38129588شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56556.5الخواجهخضرسميرسالي38129589شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65965.9الصعيديخليلمحمدسجا38129590شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69269.2عبد الباريفرجعبد الناصرسجود38129592شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60360.3الحسنيسعيدعليسجود38129593شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74674.6العمريمحمدعوضسجى38129594شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4العجرميعبد الكريمناصرسحر38129599شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85885.8لبدمحمودنبيلسحر38129600شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1النواجحهطالبحسامسعاد38129601شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82682.6عليوةمحمودأسعدسمر38129606شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4ابوعوادمحمدصقرسمر38129607شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68968.9عبد الھاديفيصلاشرفسميحه38129608شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71971.9غرابعوضنصرسميحه38129609شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71371.3قنديلعمركمالسنابل38129610شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63063سعدسعيدمحسنسھا38129612شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84584.5صالحمحمودفوزيشروق38129613شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69569.5ياسينمحمدكمالشروق38129614شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6بارودمصطفىمحمدشروق38129615شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68668.6جحجوحخليلانورشھد38129618شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66766.7الكوميطلبعبدهللاشيماء38129621شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5البوجيأحمدحسنصابرين38129622شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8احمدمحمدصابرصفاء38129623شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77577.5ابو جھلعبد هللاخالدعبير38129626شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64064موسىيوسفعالءعبير38129627شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85385.3صبحمحمدصالحعزيزة38129628شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4الدلوعاشورعثمانعزيزة38129629شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83583.5ابو ديهمحمدخالدعال38129630شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56556.5ابو جازيهسعيدعدنانعال38129631شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1موسىيوسففضلغدير38129633شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75775.7التريعبد العاطيحسينفاطمه38129634شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1ابوعبدوابراھيمعادلفاطمه38129635شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73573.5االشقرابراھيمأحمدفداء38129638شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88588.5ابو عودهعبدحسنيفداء38129639شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79279.2شاھينطلبخالدفداء38129640شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية66566.5مقدادمطاوععبد هللافداء38129641شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86086ماضيماضيمحمودفداء38129642شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60960.9ابو فايدكاملابراھيمكفايه38129644شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81481.4الجديليأحمدخالدلينا38129646شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68668.6الھبيليوسفمحمدمروه38129650شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56756.7الصعيديحسنأحمدمريم38129651شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3فرحاتمحمدجمالمريم38129652شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65365.3احمدسعيدمحمدمريم38129653شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية97197.1مھناحسنمروانمريم38129654شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1حمدمحمديوسفمريم38129655شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71171.1عليوهمحمودبشيرمنال38129657شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73873.8الشريففارسبساممنى38129658شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90790.7المدھونشعبانحساممنى38129659شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66866.8عودهابراھيمصالحمنى38129660شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5الھليسعبد الجليلحسنميساء38129668شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84784.7ابو القمصانأحمدعبد ربهميساء38129669شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84184.1ابو شنبمحمودمحمدميسر38129670شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57657.6مطرابراھيمعمرنجالء38129672شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6احمدمحمودأحمدنسرين38129679شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56356.3العزونيأحمدعلينسمه38129681شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56856.8بركاتمحمدماجدنشوى38129682شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62762.7زھدعبد القادرحسننھى38129683شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3حجازيفخريجميلنور38129684شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64964.9جودةمحمدحسننور38129686شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71771.7ابو ريالةعثمانسميرنور38129689شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86086داوداسماعيلوليدنور38129691شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1الھيثماسعدزيادھاله38129692شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54554.5المعصوابيمحمدعبد الكريمھاله38129693شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89589.5ابو عودهعليأحمدھبه38129694شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية93993.9عروقصالحمحمدھدى38129699شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58058اعزيزهخليلسفيانھال38129704شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69069المزينيرفعتجابرھناء38129705شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50050محجزمحمدحسينھناء38129706شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55655.6طومانجمعةسميرھناء38129708شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69669.6عمرعزامسھيلھنادي38129709شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65865.8ابو عيسىخليلمحمودھنادي38129710شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62662.6ابو ريالةعثماننافذھويده38129712شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61061نصارعبد الحيعبدهللاورود38129713شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية55955.9الترتوريعبد القادرمحمدوالء38129716شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73573.5ابو العمرينأحمدعبد الرحمنياسمين38129718شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77477.4التركمانيشوكتنبيلياسمين38129719شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89589.5الجملصالحغازييسرا38129720شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59059طهأحمدحسناالء38129721رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64664.6ابو شرخابراھيمفھمياالء38129723رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية96496.4صياممحمدماھراالء38129724رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89489.4العشيعليياسراالء38129725رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68768.7الخالديمحمودياسراالء38129726رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83683.6ابو قادوسسعيدخميسامنه38129727رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9ابوعوادعبد الرازقحاتمآيات38129728رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64764.7قنيطهبكررفيقايه38129730رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86386.3جودةعبد القادرمحمدايه38129731رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65965.9الشاويشفھميمحمودايه38129732رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80780.7شقلينابراھيمجبارهأحالم38129733رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88788.7الحلبيصابرنعيماخالص38129734رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية95395.3بدححسنمجدياروى38129735رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64864.8اليازجيمحمدحسناسراء38129736رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81581.5مقداداسماعيلنصر الديناسراء38129738رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87587.5حربمصطفىوھيباسراء38129739رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81681.6حجازيمحمدصالحاسالم38129740رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69969.9عكيلةالسيدأحمداسماء38129741رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80880.8كسبهرجبجواداسماء38129742رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84984.9ابو مريمعبد القادرزياداسماء38129743رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85185.1حسانيوسفسليماناسماء38129744رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57957.9ابوالسعودمصطفىسيداسماء38129745رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84184.1بناتحسانعمراسماء38129746رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65365.3ابو الروسمحمودفيصلاسماء38129747رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية97697.6معروفيوسفماھراسماء38129748رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6الشرقاويعبد الرحمنميسرهاسماء38129749رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58758.7الشيخ محمودمحمدادريسالھام38129750رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80980.9المقوسيخضرذاكراماني38129751رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3الباقهيوسفعمراماني38129753رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1مقدادمحمودأحمدايمان38129754رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70770.7المدھوننمرمحمدايمان38129756رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67267.2رضوانعبد الجليلسعيدايناس38129757رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71671.6البرعييوسفتيسيربنان38129758رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66866.8البرعييوسفتيسيربيسان38129759رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية56056درويشأحمدفريدبيسان38129761رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75075الصليبيرجبمحمدتسنيم38129764رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94594.5ابو سالمهخليلاسماعيلتمام38129765رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60860.8ابو عطاياعيادوائلتمام38129766رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92092شبيررمضانفايقحمديه38129767رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6الصورانيجمالأحمدحنين38129768رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51156.8ابومنصورمحمدعطاهللاحنين38129769رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67567.5الكحلوتمھديمحمدحنين38129770رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70670.6صقرجميلسميرخلود38129771رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68568.5العجرميعطاهللاعدنانديانا38129773رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64364.3حمدونهعفيفمحموددينا38129774رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88088قنيطهبكرمحمدراويه38129775رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94394.3الخطيبربحيمعينراويه38129776رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85185.1النونوفوزيزيادرسمية38129778رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67567.5السلوتجمعةعبد الحفيظرنا38129781رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1عيسىحسنفايقرندة38129782رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72672.6مسلممحمودساميرواء38129783رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85385.3عفانةمحمدصالحروان38129784رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87187.1المدھونمحمدناصرروان38129785رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76376.3االطرشمحمدموسىروال38129786رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60060عبيدعبد اللطيفسھيلريم38129787رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75975.9الحرازينعبد العزيزمحمدريم38129788رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69369.3جمعهمحمودربحيريمان38129789رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60260.2الھبيلابراھيمخالدريھام38129790رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85285.2التلمسعبد هللاجالءسماح38129793رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64664.6شكشكأحمدكمالسماح38129794رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79679.6رضوانحسنجمالسناء38129795رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69469.4ابو كرشمحمدعمادسندس38129796رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86986.9النونوربحيفؤادسندس38129797رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85685.6خصوانصابرمحمدسندس38129798رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89789.7الباشاغازيعز الدينشرين38129799رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83783.7النفارسليممحمدشيماء38129800رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74074ابو ريالةحسنمحمودشيماء38129801رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57057تنيرهمحمودنبيلشيماء38129802رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79879.8دحالنخميسطارقضحى38129804رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65265.2عيسىعليمحمودضحى38129805رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68968.9الكرديعبد العزيزعبد المجيدعبير38129807رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57057عوادمحموداكرمعدله38129808رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية63663.6ابو زيدعمرعالءعال38129809رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2المباشرنھادرياضغاده38129811رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57757.7شحادةرمضانعبد الحقغدير38129812رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86986.9لبدمحمودانورغرام38129813رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70370.3احمدمحمودنورالدينفاتن38129814رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67067الدنمحمودنزارفاتنه38129815رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66866.8سليمسالمعبد القادرفاطمه38129816رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55055العبيدعبدهللامحمدفاطمه38129817رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية93693.6ابو ريالةحسنرمضانكاميليا38129819رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1الدنزكريامحمودكريمه38129820رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90590.5عودهعبد القادررياضلمياء38129822رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77377.3الحافيأحمدكماللميس38129823رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85485.4المدھونمصطفىجھادمرام38129824رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76876.8ابوكرشعبد الكريموائلمرح38129825رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79779.7االطرشمحمدحسنمنار38129826رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71271.2الزياناسحقرمضانمنال38129827رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56956.9شبيرخليلسالممنى38129828رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81781.7عبيدعبد اللطيفسميرمھا38129829رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86686.6عبيدعبد اللطيفسميرمي38129831رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62962.9حسونةمحمدمنيرميساء38129832رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73473.4العرقانصالحعبدهللاندين38129834رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88588.5ابو احمدعزاتمجدينرمين38129835رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74274.2الوحيديسطامزاملنشوى38129836رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66066الشوبكيعبد الحميدأيمننھيل38129837رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83783.7السقاھاشمعصامنور38129839رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83183.1البوابحسيننافذنور38129840رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91291.2نسمانسليمانعمرنور الھدى38129841رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82782.7طشطاشجمعهياسرنوره38129842رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2القرمسعيدكمالھالة38129843رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88988.9سليمحلميأحمدھبه38129844رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية93593.5عوضمحمدمعينھبه38129845رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9العمرياسماعيلمنيرھبه38129846رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2الصوريمحمدخليلھناء38129847رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57057مھديخليلمحمدھناء38129848رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9صمدمحمدتيسيروالء38129849رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85985.9ابو حسنينسعيدعودةوالء38129850رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1مرتجىغازيساميياسمين38129851رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية97297.2شحادةحربفايزياسمين38129852رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية65165.1الحناويمحمودابراھيماالء38129853زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3سالمةيوسفأحمداالء38129855زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64364.3مسعودعيداياداالء38129856زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57357.3الدواھيدمحمدباسماالء38129857زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71371.3سيد احمدعبد الرؤوفخضراالء38129858زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68668.6الحلونعمانرياضاالء38129860زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58858.8الكحلوتحسنزھيراالء38129861زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57257.2نجمعطاسعيداالء38129863زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94294.2ابو الحمضياتأحمدسميراالء38129864زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76476.4الغرابليجميلسھيلاالء38129866زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4المقيديوسفصبحياالء38129867زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2الطباطيبيمحمدلبيباالء38129870زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83583.5ازرينابراھيممحمداالء38129871زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76876.8اللبانأحمدمحمداالء38129872زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82482.4الحالقحلميمحمداالء38129873زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80280.2الغرباويفتحيمحمداالء38129875زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1ابو سلطانعطيهمحموداالء38129876زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58058الھبيلديابموسىاالء38129877زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74574.5الحجارأحمدابراھيمامال38129879زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1الشويخحسنطاللامنه38129881زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51051حمدانمحمدعبد الحافظامنه38129882زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7عوضابراھيمكمالامنه38129883زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59259.2المعصوابيمحمدمنيرامنه38129884زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83483.4الدلوشحتهأحمدايه38129885زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53053ابوعيطهسعيدخالدايه38129887زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60460.4صالحمحمدخالدايه38129888زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71371.3اسعدحسنسميرايه38129890زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67167.1النمرنمرعاطفايه38129891زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76276.2الشيخ يوسفانورعصامايه38129892زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70270.2بلحشعبانمحمودايه38129894زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8الطويلمحمودمروانايه38129895زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1الخالديمطاوعابراھيمابتسام38129897زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5العمريابراھيممحمدابتسام38129898زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87287.2المكاويمحمداكرمأحالم38129900زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66766.7ابو حماممحمدايادأحالم38129901زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85885.8ابو زيدعمرسميرادريان38129903زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86786.7الكحلوتحسنيوسفاروي38129904زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6عطا هللاحسونهحاتماريج38129905زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية93693.6ابو زعيترسلماناكرمازھار38129906زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56056الشرباصيمحمدرياضازھار38129907زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3ابوديابأحمدمحمد نبيلازھار38129908زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4بستانيوسفناصرازھار38129909زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77177.1العصارمحموداسامهاسراء38129910زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51051الداقوررجباسماعيلاسراء38129911زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92692.6اليازوريعليتوفيقاسراء38129913زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57857.8الغفرياشتيويجمالاسراء38129914زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7البطرانعوضحمدياسراء38129916زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55955.9الترامسيعليديباسراء38129919زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1الشنطيمحمدرفيقاسراء38129920زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85285.2شمسيوسفسامياسراء38129921زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84484.4طومانعليعبد ربهاسراء38129924زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86786.7محفوظمحمودناصراسراء38129927زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73073مھانيخميسنافذاسراء38129928زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61361.3فرينهأحمدوائلاسراء38129929زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69769.7المدھوننمرياسيناسراء38129930زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70370.3الغندورمرادسھيلاسالم38129933زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76576.5نسمانسليمانعادلاسالم38129934زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4العاموديأحمدعطا هللاسالم38129937زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73373.3الھبيلديابمحمداسالم38129940زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67767.7الطبشحسنمرواناسالم38129942زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56856.8عبد الرازقمحمودعزاماسماء38129950زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69869.8النحالمحمدعزمياسماء38129951زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62162.1القوقاعمرمازناسماء38129954زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62562.5العموديأحمدناجياسماء38129955زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6المصريسعيدنادراسماء38129956زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4مقاطمحمدأحمدافنان38129957زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67467.4الشرفامحمدخميساماني38129959زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84284.2البرنيهسليمنبيلاماني38129966زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59859.8عبد الباريمحمدكمالامجاد38129967زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88388.3كلوسهمحمدابراھيمامل38129968زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81381.3ابو صھيبانجمعهفوزيامل38129970زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63263.2شاھينمحمداديباميره38129972زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64764.7العشيحسنرياضاميره38129973زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6طهرياضزاھراميره38129974زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77077سمورعبد هللاعدناناميره38129975زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70670.6الكجكعبد القادراسماعيلاميمه38129976زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية52252.2الدلوموسىيوسفاميمه38129977زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66466.4ابو عودهسليمانعمرانتصار38129978زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84484.4الحلوعبد الرحمنمحمدانوار38129983زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66366.3طافشصبحيسميرايزيس38129985زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4ابو دانمحمداكرمايمان38129986زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81981.9البيرمعبدهللاحسنايمان38129989زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69869.8زقوتعبد الرحمنسميرايمان38129990زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88188.1السلفيتينمرعبد القادرايمان38129992زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1عبيدعوضفريدايمان38129994زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65965.9غبنمحمدمحسنايمان38129995زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85385.3ابو عليأحمدمحمدايمان38129996زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56156.1البرقونيانيسمحمدايمان38129997زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61461.4ابو ناجيخليلمحمدايمان38129998زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90290.2مصبحعليمحمدايمان38130000زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74374.3دردونهمحمد ربيعمحمدايمان38130001زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61061العجلمحمدناصرايمان38130002زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2سويلمحسنشعبانايناس38130007زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79379.3الوزيرعليمحمدايناس38130009زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4موسىطهياسرايناس38130010زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60860.8معروفعلياسامهبدور38130011زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80780.7قرطممحمدعالءبسمه38130012زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1النجارمحمدمحمودبسمه38130013زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85785.7االعرجمصطفىأكرمبسند38130014زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84084الدبورمحمدخالدبنان38130015زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76476.4ابو عمرةسلمانخالدتحرير38130019زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4شحادةمحمودسالمهتحرير38130021زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55455.4الخواصخليلعمرتسنيم38130023زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4حمادسميحھاشمتغريد38130026زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80380.3عايشجمعهيوسفتغريد38130027زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1ابو حجاجالعبدكمالتھاني38130028زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60860.8شرابعليحسنتوحيد38130029زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57157.1المالحيعليعبدهللاحنان38130030زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81781.7العروقيمحمدحمديحنين38130031زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4كسكينابراھيمخليلحنين38130032زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84784.7صبحمحمودرزقحنين38130033زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67967.9زيادهحسينزيادحنين38130034زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87187.1شرفعبدهللافؤادحنين38130037زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3البياعسعيدنبيلحياه38130039زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية61661.6النجارمحمدجھادختام38130040زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79979.9حسونةعليسعيدختام38130041زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65665.6عاشورعونيحسنخديجه38130043زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71371.3عروقعبد الرحيمعفيفخولة38130048زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80180.1كسكينمحمديوسفداليه38130050زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72172.1ابو كويكخضرحمديدانا38130051زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62562.5زقوتعبد الرحمنبركاتدعاء38130053زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7مطرمحمدتيسيردعاء38130054زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84784.7ابو حسنينسليمانخليلدعاء38130056زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4كحيلاسماعيلسليمدعاء38130057زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2كلوبمحمودفوازدعاء38130060زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79379.3روقهعبدكمالدعاء38130061زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57957.9عياشتوفيقمحمددعاء38130062زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89989.9الجعبيريوسفمحمددعاء38130063زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70970.9مقاطصبحيعبد السميعديانا38130065زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87587.5الحتوعمرماھردينا38130066زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73573.5ابو شاھينعودةعبد هللارابعه38130068زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83083حميدعبد الفتاحعمادراما38130069زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57857.8قمرحسينوجيهرؤوفه38130070زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71071االعرجمحمدعمررؤى38130071زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83583.5حنونابراھيمعبد الكريمربا38130072زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية96196.1الخطيبفھميعبد الكريمربا38130073زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66966.9مھرهمحمدخضررحاب38130075زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9حميدعبد الرحمنخالدرماح38130076زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7الغولخميسرجبرنا38130078زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55455.4احمدعارفعبد الفتاحرنا38130079زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58458.4االستاذمحمدفالحرنا38130081زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63263.2حمادھاشمسميحرندة38130082زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2ھارونصديقيسريرندة38130083زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62762.7بھلولأحمدعطا هللارنين38130084زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1العاموديأحمدسميررواء38130085زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1مقدادفارسكايدرواء38130086زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81081ابو القمصانمحمدحسينروان38130087زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55855.8ابو زاھرعيسىماجدروان38130089زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7الدلوأحمدمازنروضة38130090زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61361.3سحويلتيمجمالروند38130091زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51051التترسعدناھضروند38130092زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57157.1سالممحمدسھيلريم38130093زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية63963.9حمادأحمدشريفريم38130094زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5سمورعبد هللاعادلريم38130095زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63863.8كريرهخليلباسلريھام38130098زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69069ابو حسنينشحدهعدنانريھام38130099زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71971.9نجمعبد المنعمعمادريھام38130100زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3العطاريوسفكمالريھام38130101زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74674.6شماليجمعةوليدريھام38130102زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86486.4المصريسعيدأيمنزكيه38130104زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59859.8حنيفكمالعيدزھيره38130105زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60560.5ابوزيادةحسينفايقزينب38130107زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88988.9البوابمحمودمحمدزينب38130109زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63363.3مطرجميلتايهسالي38130110زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67467.4الغرباويسليمانزكيسالي38130111زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73473.4ابو تايهعبد الحميدعمادسالي38130112زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81181.1الشوااكرممحمدسجا38130114زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8شحتومحمدأحمدسحر38130115زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60960.9الزنطحامدحمدانسحر38130116زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78078الشرفامحمدفايزسحر38130118زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7الجبريمحمد عليناجيسحر38130119زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59259.2أبو ھاللاسماعيلحسنسماح38130125زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60460.4شقورهتوفيقحمدانسماح38130126زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57757.7حربأحمدعونيسماح38130128زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1النزليموسىمحمودسماح38130129زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54854.8عباسأحمدمحمودسمر38130132زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59059جعرورمرزوقديبسميحه38130133زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60860.8الطرشاويعبد العزيزمحمدسميه38130134زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80780.7عليانعبد الرحيمعبد هللاسناء38130135زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6الرنتيسيصبحيعبد الحميدسندس38130138زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81381.3اليازجيعدناننزارسندس38130139زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65465.4الھبيلسالمهعمرسھا38130142زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1الزيرعلييوسفسھا38130144زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56556.5الجريسيعوضنبيلسھام38130146زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1الفرانيمحمدسعيدسوزان38130148زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64364.3ابو عونسعيدحسامشروق38130152زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91691.6يوسفحسينحسنشروق38130153زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3الخالديفضلرشادشروق38130154زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68768.7شحادةعبدهللازيادشروق38130156زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57357.3الغندورمحمودسفيانشرين38130161زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية63963.9صالحسعيدمحمدشرين38130163زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88088عبدهللاعليحسينشيماء38130165زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59059الزنطحامدمحمدشيماء38130167زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1ابو حجرفتحيمنيرشيماء38130168زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6كلوبمحمودھاشمشيماء38130169زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3عفانةعليخميسصابرين38130171زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72272.2تايهعبد المحسنصالحصابرين38130172زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61161.1الغماريأحمدحسينضحا38130175زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89089ابو عونسعيدعمادضحا38130176زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79379.3العاموديأحمدابراھيمضحى38130177زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65965.9الخالديفضلأحمدضحى38130178زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73673.6دويدارجبرزيدانعبير38130182زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4العجلهابراھيمعبد الرؤوفعبير38130183زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59559.5مقاطمصطفىمجديعبير38130184زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66466.4الجملةأحمدمصطفىعبير38130185زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55355.3الغولحسينمعينعبير38130186زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7حمدانمحمدعبد الحافظعزه38130188زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59559.5العطارمحمدأحمدعال38130190زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66566.5ابو عبيدمحمدسعيدعال38130191زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50050جودةاسماعيلعليعال38130192زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57657.6لبدمحمدمحمدعال38130193زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4شتاتسعيدأحمدعھود38130195زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1عيادعبد الھاديساميغدير38130197زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59259.2ابوكرشمصباحبسامفاطمه38130200زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87787.7حمودهمحمدعادلفاطمه38130204زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57257.2شحتوزھديمحمدفاطمه38130206زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64764.7صالحهسعيدسليمفاطمه الزھراء38130208زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69569.5الفرانيعبد الحميدبدرفداء38130209زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54254.2ابو نحلمحمودساميفداء38130210زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6اليازجيمحمدطاللفدوى38130215زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1العطاراسماعيلمحمودفردوس38130217زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5الددةزيدانفيصلفلایر38130218زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65265.2ابو شوقهأحمدمساعدكامله38130220زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62862.8راضيابراھيممعينلبنى38130223زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6الجملهديبمنيرلبنى38130224زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76876.8السلوتخميسيحيىليلى38130227زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85385.3ياغيعبد الفتاحعبد الرؤوفلينا38130230زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65865.8الجوجوالسيدعبد الفتاحلينا38130231زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية56856.8االخشمخليلمازنلينا38130232زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72372.3عايشأحمدمحمدلينا38130233زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58458.4زھدعبدجمالليندا38130234زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63463.4عبد الرازقمحمدنوافماجده38130236زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70270.2ابو ريالةسعيدعمرانمريم38130241زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65365.3سكيكعبد الكريممحمدمريم38130243زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67467.4ابو عباديأحمدمحمودمريم38130244زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90490.4منصورعبد القادريوسفمريم38130245زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4نتيلأحمدرمزيمنال38130248زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9االقرععوضماجدمنال38130250زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89089جابربنديأحمدمنى38130251زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1الحجهجمعهسميرمنى38130252زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9زقوتكاملمحمدمنى38130253زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4مقاطمرادمحمدمنى38130254زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7اللقطهمحمدعادلمھا38130255زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70670.6ابو شوقهأحمدسعيدمي38130258زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6المحتسبشوكتمحمدمي38130259زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54254.2حمادعبدهللاأحمدميسون38130260زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63763.7عبد ربهمحمد عليعادلميسون38130261زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68168.1ابو عليأحمدحسنناريمان38130263زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1الخضريطلبحمديناريمان38130264زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5عبد السالممحمدمازنناريمان38130265زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94994.9المشلحصبحيمصباحنبيلة38130266زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9شاميةشعباننبيلنداء38130269زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7العربيدأحمدنعيمنداء38130270زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73873.8مسعودعيدوائلنداء38130271زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70870.8شكشكأحمدجاللندى38130272زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81781.7دويدارجبرزيادندى38130273زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72272.2الحجارأحمدمحمدنرمين38130274زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76576.5عطا هللايوسفاسعدنسرين38130276زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90490.4فتيحهمحمدعمادنسرين38130277زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66866.8صالحسعيدمحمدنسرين38130278زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68868.8المحتسبراغبأيمننسمه38130281زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4ابوكرشعبدجودتنسمه38130283زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4شبيرابراھيمعونينغم38130288زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81181.1عيادحسنمحمودنفين38130289زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66066سمعانمحمدمحمدنھال38130292زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80080عروقشحادةسعيدنھى38130293زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية86586.5اسعيدسليمخالدنھيل38130294زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85685.6سمورابراھيمخليلنور38130297زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91091مطرخليلسميرنور38130298زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64864.8الشريفعامرعادلنور38130299زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73573.5دبابشمحمد يوسففايقنور38130300زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87687.6ابو فولمحمدفتحينور38130301زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60460.4جبريلجبريلمحمدنور38130302زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86386.3ابوعوادفضلھانينور38130304زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76176.1ابو عربيهمحمدحسنينور الھدى38130305زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64564.5المدھونمصطفىعمادنور الھدى38130306زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55055الغولأحمدصالحنيفين38130308زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75575.5جحجوحاسماعيلمحمدنيفين38130309زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61061القوقاأحمدجمالھالة38130310زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58058المدھونفھميماھرھالة38130313زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76076منصورعبد القادرمحمودھالة38130314زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69669.6النحالعادلناظرھالة38130317زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63363.3سموريوسفرائدھبه38130322زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية87187.1عيسىعبد الفتاحروحيھبه38130323زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8الزايغيوسفعبد الكريمھبه38130324زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86886.8الكوميعطيهعمرانھبه38130325زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66466.4ابو قادوسكاملكمالھبه38130326زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78278.2البيرمعبدهللامحمدھبه38130327زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83683.6المدھونمحمدمنيرھبه38130329زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61961.9المصريمصطفىناصرھبه38130330زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75975.9طافشمحمودھانيھبه38130331زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7الشنطيمحمدجمالھداية38130332زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54254.2ناجيفضلكمالھداية38130334زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57057ابو وطفهيوسفجمالھدى38130335زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64364.3االعرجمحمدعليھدى38130336زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73173.1عايشأحمدناھضھديل38130341زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66366.3الفصيحمحمدتيسيرھلين38130342زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1حمدونهمحمدعبد الحميدھناء38130344زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81181.1النزليموسىسعد الدينھنادي38130347زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1الشنطيمحمدعوضھنادي38130350زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79379.3ابو ريالةجميلمحمدھنادي38130351زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57757.7ھويديعبد السالمابراھيمھند38130353زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75675.6ابو ريالةجميلمحمدھند38130355زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67667.6الغفريمحمودھانيھند38130356زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية70170.1الخطيبعبد هللاوليدھند38130357زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80980.9ابو ناجيقاسمبسامھيام38130358زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80480.4ابو وطفهمحمدحسنھيام38130359زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3نعمهمحمودجمالوسام38130361زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90490.4عياشتوفيقابراھيموفاء38130362زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57957.9ابو الشينعبد الفتاححسنوفاء38130363زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية82882.8ابو الحمضياتأحمدعاطفوفاء38130365زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية71171.1القدسيابراھيمخليلوالء38130370زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9الدباغخميسسيدوالء38130371زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62962.9ابو كويكحسينفاروقوالء38130372زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2المدھونابراھيميحيىوالء38130374زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80980.9ابو كرشمحمدباسمياسمين38130375زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80680.6غزالموسىحسينياسمين38130376زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78778.7عليانمحمدنادرياسمين38130378زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54054المدھونمحمدجبراالء38130380الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79279.2ابو رياابراھيمحمدياالء38130381الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84284.2المدھونعبد هللاصابراالء38130382الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67367.3ابو موسىعودةعماداالء38130383الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94794.7عاشورمحمودفايزاالء38130384الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91191.1طافشأحمدفضلاالء38130385الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68968.9حمودهأحمدماھراالء38130386الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86886.8سمورعوضمصطفىاالء38130389الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية70470.4عبيدعوضوليداالء38130390الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62162.1احمدمحمودساميايه38130391الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50050شحادةأحمدصبريايه38130392الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56056سرورمحمودمحمدايه38130394الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61461.4عباسمحمودخضرابتسام38130396الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83083سمورعوضابراھيمابتھال38130397الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83183.1ابو غوريسعيدمحمدأحالم38130398الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1البيطارحسنرشدياريج38130399الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59559.5اللبانمحمدجميلاسراء38130400الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77177.1الحناويجبرسھيلاسراء38130403الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4صالحأحمدصبحياسراء38130404الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية95795.7طالبداودعاطفاسراء38130405الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية59559.5طافشأحمدعبداسراء38130406الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56756.7ابو وطفهمرزوقمحموداسراء38130407الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81281.2الدوشعمرزكريااسالم38130408الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81081رضوانشحادةبكراسماء38130409الھدى الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية51351.3ابو شرخمحمدحسناسماء38130410الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68768.7ابو فولعليرائداسماء38130411الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69969.9محجزابراھيمراتباسماء38130412الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85885.8السلوتمحمدصابراسماء38130414الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية95395.3حميدعبد الرحيممحمداسيل38130415الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74674.6احمدعليعبد هللافنان38130416الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية79879.8خريسرجبجمالامل38130417الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية61261.2صالحعبد الفتاحراميامل38130418الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76076شعبانحسنماھرامل38130420الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80680.6ابو مرسهمحمدخليلاميره38130421الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1الغولحلميعمراناميمه38130422الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68568.5طهكاملموسىامينه38130423الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64964.9الھنداويموسىعادلانغام38130424الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62162.1ابودانسليمرفيقانوار38130425الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84084الصفطاوياسعدجھادايمان38130426الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75775.7زغبرمحمودسالمايمان38130429الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية90390.3الحجارأحمدسعيدايمان38130430الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76676.6الزيرعليمحمدايمان38130431الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63263.2النواجحهابراھيموليدبراء38130432الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73673.6ناجيمحمدجمالبيان38130433الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64464.4الغولرزقجاسرتسنيم38130437الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55055ابو لبدهمطرماھرتسنيم38130438الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7عويضهتوفيقماجدحمديه38130440الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية65165.1ھتھتعمرسميرحنان38130441الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73173.1حسونةمحمدنافذحنان38130442الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية67267.2يوسفشعباناسماعيلحنين38130443الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54054ابوعيشةمحمدتيسيرحنين38130444الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86286.2الثوابتهحسنمحمدخلود38130447الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85985.9روقهعبدمحمودداليا38130448الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78878.8السيدزكيسميردعاء38130449الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية63763.7عابدمحمدجمالدينا38130451الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8شحيبرامينمصطفىراوند38130453الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72172.1الخواجهابراھيمسھيلرزان38130454الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50050ابو شنبابراھيمماجدرشا38130457الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62662.6ابو حسينأحمدحسنرغده38130458الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3الفرانيديابفرحاترغده38130459الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74174.1شاھينعبد العزيزجابررنا38130460الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57357.3الغزالياكرمأحمدرھام38130463الھدى الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية90590.5البوابحسينسھيلريم38130465الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86886.8صالحهشحدهعزميريم38130466الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76176.1العمصيعبد المعطيمحسنريم38130467الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69169.1روقهخليلعاطفريھام38130468الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5جھيرحسنمصطفىزينب38130469الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية62562.5مخيمرمحمدمعينزينب38130470الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية86086اعبيدعبد السالمأحمدساره38130471الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58258.2سالمعمرناصرساره38130472الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1شاميةشعبانسميرساميه38130473الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية95795.7حميدمحمدرياضسجى38130474الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84684.6قاسممحموديوسفسحر38130475الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3شحيبرنصرحمدانسعاد38130476الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9الكحلوتمحمودخالدسما38130478الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية80880.8السحارعبد العزيزعمرسماح38130479الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64364.3ابوكرشابراھيمأكرمسمر38130480الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1بخيتخليلجمعهسميه38130481الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84984.9النوريمحمدسميرسميه38130482الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84084لبدسعيدمحمدسميه38130483الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74374.3حمادةاسماعيلمحمودسندس38130484الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55855.8لبدابراھيمزيادسھا38130485الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6حسونهموسىجمالسوزان38130486الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية58758.7ميمهمحمودسميرسوسن38130487الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64464.4الطالعحسانعبد المعطيشروق38130489الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75075الحجارأحمدعبد الناصرشروق38130490الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57957.9المسارعيعمرفتحيشروق38130491الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68168.1ابوعيشةمحمدتيسيرشوق38130493الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6الزيانسعيدمحمدشيماء38130495الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية89089الشعافيسليمانفؤادعائشة38130496الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72972.9ابو ھاشمالسيدخالدعبير38130497الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78778.7ابو حمدعيادهفؤادعبير38130498الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57457.4البردويلمحمدربحيعال38130500الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية84384.3مھديمحمودعبد الباسطعال38130501الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1ابو وطفهمرزوقأحمدغاده38130502الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية81681.6ابو حمدعيادهفؤادغاده38130503الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77477.4دبابشابراھيمعالءالدينفاطمه38130506الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57657.6صالححسينعونيفاطمه38130507الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75075طهراجيزيادفدوى38130509الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83783.7شرفرياضمازنليان38130511الھدى الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية65365.3مصطفىحسينعبد السالمليلى38130512الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75375.3زقوتعبد الرحمنايادلينه38130513الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77777.7خضرةيوسفعبد الناصرمجديه38130514الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75475.4الدلوراغبمدحتمريم38130515الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88488.4انشاصيشحادةرفيقمالك38130516الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56156.1الشنطيصبريعبد المنعممنار38130517الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56756.7الغصينمحمدعبدهللامنار38130518الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76476.4مھديخليلمحمدمنال38130519الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية75175.1غانمعبد الوھابأحمدمنى38130520الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83983.9ابو ناجيعبد الفتاحمحمدمنى38130521الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية69669.6العطارسالمخضرميساء38130522الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7المحالويعبد الرحمنمحمدميساء38130523الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91891.8صبحأحمدصبحميسر38130524الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73473.4روقهمحمدنعيمناريمان38130525الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77477.4ابوعيطهمحمودعبدهللاندا38130526الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78578.5ابو حسنهدرويشجوادنداء38130527الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76176.1صافيحسينعمادنرمين38130529الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73073سالمةصبريعمرنسمه38130531الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية91291.2السحارعبد العزيززكريانور38130533الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية60560.5الشيخ يوسففايزسميرنور38130534الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73573.5ابو ندىمحمودعلينور38130535الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2النمنمعليفؤادنور38130536الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية55955.9ابو عودهزھديكمالنور38130537الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7بعلوشهخليلوليدنور38130538الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية78378.3الصفطاوياسعدعالءنور االيمان38130539الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية76776.7التليمحمدزيادنورا38130540الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية83883.8جبرعبدسعيدنورا38130541الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية64764.7النخالحسنرفيقھبه38130543الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية85985.9الكحلوتأحمدصالحھبه38130545الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92292.2دبابشمحمد يوسفعاطفھبه38130546الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية92992.9ابو حسينأحمدمحمدھبه38130548الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية57457.4أبوعيشةعليمھدھدى38130549الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2بحورمحمودحسنھديل38130551الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3الشيخ خليلمحمدعمادھديل38130552الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4طبيلمحمودمحمدھديل38130553الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية74974.9سمورديابعبد الناصرھناء38130554الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية94694.6محيسنابراھيممحمدھناء38130555الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية68768.7مھنايونسأيمنورده38130556الھدى الثانوية للبناتغرب غزة



العلوم االنسانية60460.4عنايهمحمودسعيدورده38130557الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية88588.5ثريازھديعصاموسام38130558الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية95295.2ابو نادياسماعيلابراھيموالء38130559الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية77577.5ابو حسنهدرويشجوادوالء38130560الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية72672.6الرنتيسيعليمحمدوالء38130562الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية73373.3السباخيمحمدعصامياسمين38130563الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8ابو عاصياكرمأحمدامال38130602دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2العماويأحمدحسانايه38130603دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية66466.4حرارةديابعايدايه38130604دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4عبد العزيزمحمدمصطفىاسماء38130619دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية63163.1تكونةخليليوسفالھام38130622دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية61261.2اليازجىمحمودحسنانتصار38130624دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية72672.6ابوعيشةمحمدعطاايناس38130629دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58258.2الزعيمراشدمحمدثراء38130633دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4المصريشحادةجميلدعاء38130643دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9الربعيفھميعامردعاء38130644دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2ماضيابراھيمحسندنيا38130645دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1دغمشمصطفىجمالرماح38130655دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية82682.6شاميةجمعهمحمدزھيه38130661دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية83683.6سمورابراھيمشعبانسماح38130669دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية63163.1محجزخليلمحمدسميه38130674دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية72172.1الحلودرويشخميسسھا38130676دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57457.4الطولعبد الغنيمحمودسھام38130677دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية60660.6قزعاطعزاتسميرسوسن38130680دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية60460.4الحساينهمحمديوسفشيماء38130685دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55955.9االشقرمحمودعطاضياء38130689دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية72172.1االدغمصالحسعديعبير38130690دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6لبدأحمدسعيدعبير38130691دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4عوادمحموداشرفعدله38130692دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7ابو العونمدحتصخرغاده38130693دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7ابو ناديسلمانعاطففله38130697دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية64664.6ابوجابرحسنحسينمحاسن38130705دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5كحيلاسماعيلكمالمريم38130706دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية78578.5عقلزكرياوليدمنى38130712دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية64664.6الدحبورسعيدمازنمھا38130713دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية90790.7الدلوأحمدماھرندى38130717دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية65465.4الخالديعبد الحميدصقرنرمين38130719دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9الغولأحمدصالحنرمين38130720دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية70270.2زھدحسنأحمدنسرين38130721دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية81881.8صالحمحمديوسفنعمة38130724دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية65465.4السقامنيرنادرنغم38130725دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54554.5البلعاويمحمدسليمنور38130728دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية66366.3عبدوصالحمنيرنور38130731دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية68368.3اليازجيعطاياسرنور38130732دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52052بكرونعيادجمالھاله38130733دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3الھيقيمحمدجميلھاله38130734دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية60360.3الغولمحمودجابرھبه38130736دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4جودةسليمخضرھبه38130737دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية68168.1الحتورباحمحي الدينھديل38130742دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9ابو حماممحمودعبد الرحمنھناء38130743دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2حموبدويموسىورده38130749دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9حمديةسالمهسليمايه38130759دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية63663.6البجهخليلعبد ربهأحالم38130761دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية92792.7شتيويموسىياسيناسماء38130769دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية69369.3النخالهرشديعدنانافنان38130770دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية77977.9الشنطيعوضصبريالھام38130773دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية69869.8القيشاويتوفيقجميلاماني38130774دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58058الوديهثابتمحمداميره38130778دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62162.1حجازيحمدانعرفاتانصاف38130779دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050عقيالنادعيسمحمدانعام38130780دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية81881.8النحالمحمدعبد الرحمنانھار38130782دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4السوافيريزكيتوفيقايمان38130785دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5العشيعزاتسليمايمان38130786دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9الجماصيداودياسينايمان38130790دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية67067المدھونالعبدعبد الكريمتھاني38130794دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية65765.7حمادهاسماعيليوسفجميله38130795دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية63763.7االفرنجيعمرانايادخديجه38130798دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1كالبسعيدخالدخلود38130800دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1ماضيمحمودنجيبدعاء38130803دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية67867.8جعرورعلياسماعيلديانا38130804دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية71971.9جنديةعزميمحمددينا38130806دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2بشليقيمحمد عوضغازيرائده38130807دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3غبنناظمزيادراويه38130809دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1الطويلمحمدسميررشا38130812دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57657.6الحلبيمحمودعبد الفتاحرنا38130814دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62362.3نصرهللاسليممحروسرنا38130815دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية73273.2الحلوسعيدلبيبروضة38130816دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56756.7جعرورحمادهرمضانروند38130818دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3الحدادمحمدنافذزبيده38130820دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية69769.7العشيمحمدعبد الرؤوفسائده38130822دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية73073كالبخليلمصطفىساميه38130823دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية70770.7ابوعبدوخليلخضرسجى38130825دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55755.7الشيخ خليلمفلحعادلسماح38130829دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57557.5قاسمسليمسلمانسميه38130833دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1ھنيةعبد السالماسماعيلسناء38130834دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52052احمدعبد المجيدداوودسھير38130835دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8الزھارنهمحمدعبد الكريمسھيلة38130837دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55255.2ابو عصرشعبانخضرشاديه38130839دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050غبنناظمزيادشيرين38130840دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62762.7سحويلعبدهللاسماعيلصبحية38130842دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية68668.6الزردسالمهاسماعيلعبير38130848دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية82882.8كالبخليلمصطفىعواطف38130850دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6افرينهخليلابراھيمفاتن38130853دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية68068يعقوبعليحلميفاتن38130854دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية85385.3العشيكاملأحمدفاطمه38130855دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية67067شملخأحمدحسنفاطمه38130856دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4نجمابراھيمخليلفاطمه38130857دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7حلسمحمودرشادفاطمه38130858دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية61261.2الھبيلمحمدسعيدفاطمه38130859دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6مصبحجميلكمالفاطمه38130860دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية63263.2عبد العزيزمحمدمصطفىفاطمه38130861دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية67767.7مھديفايزمنذرفاطمه38130862دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58858.8عطا هللاعليانمعينفدوى38130863دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8ارحيمفضلرشديفلسطين38130864دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الفيوميعبد الكريممحمدكوكب38130867دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية77677.6حمادةحماديوسفمرفت38130878دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55655.6لبدخليلمحمدمنال38130881دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية70370.3حربخليلخليلمنى38130883دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية65065زھرانمصطفىعبد هللامنى38130884دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62462.4عبد العالعليعمرمنى38130885دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية64764.7حمادةيوسفأحمدناديه38130889دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56356.3االشقرمحموديحيىنجاح38130891دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية61561.5الدنفعبد المعطيبشيرنجوى38130892دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية88288.2اسبيتهكاملمحمدنسرين38130898دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية50350.3حبوبسعيدنافذنعمه38130899دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1أبو شعبانابراھيمأيمننور38130903دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1عطا هللاحمديحافظنورھان38130904دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية89089السلكخطابخالدنورھان38130905دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56756.7ابو واكدعليمحمدنيفين38130906دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية73673.6ابو حصيرهكمالساميھديل38130910دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية82082عبد العالعبد الفتاحنبيلھديل38130912دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية79679.6جبريلرشدينبھانھناء38130913دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5السيدصابرحمودهھنادي38130914دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية66266.2السيدحمودهناجيھنادي38130915دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية71871.8الدھشانفايزرامزھيا38130916دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53053الميناويقاسمموسىھيجر38130917دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية63563.5الزمارهأحمدحامدھيفاء38130918دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52052ابو سيدوعمرابراھيموالء38130920دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7دغمشمشھوركمالياسمين38130921دراسة خاصةغرب غزة
العلمي93093حسونةابراھيمرضوانابراھيم38140001الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72672.6ابومرادعبد الرحمنمحمدابراھيم38140002الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92892.8ابو عمشهابراھيمنبيلابراھيم38140003الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72272.2مقبلرشيدحاتمأحمد38140008الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي79979.9عايشخليلحسامأحمد38140009الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80980.9السمنهعبد القادرساميأحمد38140011الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي65365.3صرصورمحمدسليمأحمد38140012الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63663.6ابو امونهعبد الرحمنسميرأحمد38140013الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75475.4سكيكابراھيمسھيلأحمد38140014الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي91691.6عصفورفوزيعالء الدينأحمد38140015الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي98298.2حجاجمحمدعوضأحمد38140016الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86986.9رشيدكاملمنصورأحمد38140018الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71871.8مشتھىجمالناصرأحمد38140019الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83283.2اشتيويمحمدخميساسامه38140024الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73673.6ابو سيدومحمدعبد الباسطاسالم38140025الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72772.7عبد الرازقمحمودعصاماسماعيل38140027الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي96396.3قنوعاسماعيلنعيماسماعيل38140028الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73373.3النخالهصبحياسامهامجد38140029الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76776.7الريسھاشمرجائيامجد38140030الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87587.5عيادمسعودوليدامجد38140032الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي96596.5ابوكرشعبدجوادامير38140033الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي94594.5عوضخليلعطيهامير38140034الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي79279.2بكرابراھيمعليامير38140035الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي87487.4حلسعبدهللاسالمانس38140037الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67467.4علي حسنسعداتمحمودانس38140038الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67267.2ابو حصيرهعبد الرحمنعزميأيمن38140039الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80180.1كاليشعبانايادايھاب38140041الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي68168.1ابو سلطانعليمحمدايھاب38140042الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76876.8سكيكصالحمحسنبراء38140044الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87087الركيعيصالحابراھيمبالل38140045الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي89589.5الحاويكاملمصطفىبالل38140047الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84384.3الحسنيرمضانرفعتبيان38140050الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80180.1الخزندارجارهللاسيف الدينجار هللا38140054الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83483.4البناكاملأحمدجمال38140055الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي94394.3ابو حامداسماعيلأحمدحاتم38140057الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي57157.1مشتھىفايزفكريحافظ38140058الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75275.2ياغيرشيداسماعيلحسام38140059الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86886.8الخزندارجارهللاضياء الدينحسام الدين38140060الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي93093ابو ندىعبد الرحمنأحمدحسن38140061الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70670.6طموسحسنرجاء الدينحسن38140062الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي65765.7ابو سكرانحسنعونيحسن38140064الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي64864.8نبھانحمديسميرحمدي38140065الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي94894.8رضوانعبد الرؤوفابراھيمحمزه38140066الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87887.8البايضأحمدمازنحمزه38140067الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76476.4ابو دفخليلمحمودحمزه38140069الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92392.3التركسعيدغازيحميدو38140071الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي61761.7كحيلشحتهانورخالد38140072الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73873.8ابو شمالهمحمدتيسيرخالد38140073الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84984.9البردويلاسحاقحامدخالد38140074الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي62062ابوجبلمصطفىيحيىخالد38140079الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73373.3اسماعيلمحمديوسفخالد38140080الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78678.6الدلوخلفيونسخلف38140081الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي95495.4ابو ھاشمخليلمحمدخليل38140082الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71071عايشموسىعدنانرامز38140085الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84584.5عبد الباريحلمياشرفرامي38140086الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84884.8الجايحربحيخالدربحي38140088الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي91391.3الكاشفرستمأحمدرستم38140089الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي68968.9البناشكريناصررمزي38140090الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي58458.4الھليسإبراھيممحمودساري38140091الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81481.4الجاروشهوصفيمحمدسامح38140092الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي93993.9ساق هللارشديطاھرسامر38140093الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي74174.1قدادهمصطفىمحمد تغريدسامر38140094الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي64364.3الشناطصالحجمال الدينسامي38140095الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي82382.3الغرباوياسماعيلمحمدسامي38140096الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90290.2اللوححسنناھضسراج38140097الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي58658.6جبرأحمدحامدسراج الدين38140098الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي61861.8النونوعبدمعينسمير38140099الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70170.1انشاصيشحادةنبيلسمير38140100الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي74774.7جرادةصابرعليصابر38140101الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي94794.7خصوانصابرموسىصابر38140102الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي58458.4جنيدابراھيممحمدصالح38140104الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87187.1المدنيصالحمنصورصالح38140105الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73073اشتيويصبحيكمال الدينصبحي38140106الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71871.8عليانعبدمحمودطارق38140108الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70570.5ياغيرشيدمروانطالل38140109الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي97097السودهعبدهللاكرمعاصم38140112الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87887.8عوض هللابراھيممفيدعاھد38140114الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي69969.9العطلعبدالرازقرياضعبد الرازق38140115الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88788.7السودهعبدهللاعدليعبد الرحمن38140118الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي66966.9سالمموسىمحمد جمالعبد الرحمن38140119الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78778.7شحيبراسعدحمودهعبد العزيز38140120الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86886.8بركاتعادلدرويشعبد الكريم38140122الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78278.2عبدواسماعيلمصلحعبد اللطيف38140123الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83283.2خضرةابراھيممحمدعبد هللا38140125الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84684.6الكياليخليلمحمدعبد هللا38140126الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي69969.9ياغيعبد المعطيكمالعبد المعطي38140128الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي61161.1ابو نحلعبد المنعمعونيعبد المنعم38140129الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78978.9حسينمحمدجمالعبدهللا38140130الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67667.6الرفاتيعادلعالءالدينعبدهللا38140132الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78678.6علياسماعيلخالدعز الدين38140134الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87387.3السوافيريعبدناھضعز الدين38140135الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78678.6الشكريشكريبكيرعالء38140136الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81381.3ابو حسانحسينأحمدعالءالدين38140137الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84384.3العشيرجبأحمدعلي38140138الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70970.9زيديةدرويشخالدعماد38140140الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72072عطا هللادرويشابراھيمعمر38140142الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81881.8االزبطعيسىخليلعيسى38140145الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76776.7سالمعبدهللانبيلغسان38140146الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي95895.8ابو مطيرمحمدأحمدفارس38140148الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي62662.6الھنديفضلرمضانفضل38140149الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78878.8السمونيمحمدسالمكرم38140150الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي62562.5الحمالويأحمدمحمدلؤي38140151الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71071حرز هللامحمد عليماھرمازن38140152الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي60560.5النجارحمادهمحمد صالحماھر38140154الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي79579.5مرتجىمرتجىأحمدمحمد38140156الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77577.5شماليسعيدبساممحمد38140158الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي91391.3شقلينابراھيمجبرمحمد38140159الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83883.8سلمانحمديحساممحمد38140161الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81281.2عودهحسن أحمدخالدمحمد38140162الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67067جبرعبدخليلمحمد38140163الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي60460.4الوكيلرمضانرجبمحمد38140164الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77177.1محمودشحدهرسميمحمد38140165الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي61361.3صباحمحمدزيدانمحمد38140167الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81481.4صباحمحمدساميمحمد38140170الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80080الحتوھاشمسعيدمحمد38140171الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78578.5بدررجبسليمانمحمد38140172الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80180.1مھنامحمدصالحمحمد38140173الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77377.3ناجيمحمدعارفمحمد38140174الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77877.8حمودهسليمانعرفاتمحمد38140179الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70970.9كشكوجميلعليمحمد38140180الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80480.4القريناويمحمدعليمحمد38140181الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي82882.8الخزنداربكرعمرمحمد38140182الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88788.7القطاطيجمعهفضلمحمد38140185الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71571.5عجورجميلفضلمحمد38140186الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71271.2الخطيبأحمدفوازمحمد38140187الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي68968.9جعرورلطفيماجدمحمد38140188الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78878.8حسنينعودهمازنمحمد38140189الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77677.6حرزصادقمحمد ايوبمحمد38140190الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي95195.1مطرعزميمصطفىمحمد38140191الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90990.9اللوححسنناھضمحمد38140192الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90990.9الكحلوتمحمدنعيممحمد38140193الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92092الكباريتيعبدهللاوجيهمحمد38140196الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63763.7جوادهابراھيميوسفمحمد38140197الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي66466.4الحديديأمينعمادمحمد االمين38140198الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي82882.8حمدقهعبد المجيدمحمدمحمد حازم38140199الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي69769.7عمارعبدأحمدمحمود38140202الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي79279.2العجلهفرجسعدهللامحمود38140204الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي93993.9ابو شمالهمحمودعصاممحمود38140205الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي91791.7الخطيبمحمدعمادمحمود38140207الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي57557.5عايشخالدمعينمحمود38140209الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81481.4المالحيمحمودناصر الدينمحمود38140210الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي69869.8جرادهمسعودماجدمسعود38140211الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70870.8النفارمصطفىسليممصطفى38140212الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي91191.1شعتمصطفىنبيلمصطفى38140213الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي82282.2الوحيدياسماعيلأحمدمصعب38140215الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي95595.5العكشيهمحمدمحمودمعتز38140218الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي95395.3ابو حصيرهعيدخميسممدوح38140219الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92592.5ابو حسنينتوفيقخالدمنذر38140221الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي66866.8الجباليمحمدصالحمھند38140222الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي91091اصرفموسىعبد الرحمنموسى38140224الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81681.6المدھونعبد الكريمسميرنائل38140225الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي74874.8سالمعبدهللانبيلنزار38140226الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81881.8زيادهمحمودأحمدنور الدين38140228الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87087كشكوھاشممحمدھاشم38140229الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي60460.4ريس الميناسعد الدينمحمودھاشم38140230الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي56356.3شريمحسنعليھشام38140231الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي56856.8شاميهحسننافذھشام38140232الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67467.4دعيسحلميخالدھيثم38140233الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92792.7يونسشاكرمحمد وفيقوسيم38140237الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85085عابدحمديمحمودوليد38140239الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83483.4حمادةموسىتيسيرياسر38140240الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73373.3صالحهأحمدرائدياسر38140242الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72772.7جبريلجبريلغازيياسر38140243الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85585.5الغولابراھيمزيدانيوسف38140249الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81781.7عيادمسعودمحموديوسف38140251الكرمل الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي74474.4الشياحابراھيماشرفابراھيم38140254فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي94194.1الشياحابراھيمرأفتابراھيم38140255فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87487.4المسحالابراھيمغسانابراھيم38140256فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78578.5ابو زايدمحمدكمالابراھيم38140257فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90190.1كسبهرجبمحمدابراھيم38140258فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81881.8جبرعليناصرابراھيم38140259فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67567.5الھبيلحلمياسماعيلأحمد38140260فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67467.4مطرخليلتيسيرأحمد38140261فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي89689.6نسمانشحادةحسنأحمد38140262فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77177.1الشريفھاشم شريفزيادأحمد38140263فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي62462.4مطررشيدشعيبأحمد38140264فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63463.4الجبيريھاشمعامراحمد38140267فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90890.8الكحلوتعبد الفتاحعزوأحمد38140268فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73173.1الصفطاويأحمدعونيأحمد38140269فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81181.1نعيمرمضانمجديأحمد38140270فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67067عايشمحمودمحمدأحمد38140272فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78778.7أبو غزالهلطفيمحمد عدنانأحمد38140273فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78278.2غزالسعيدمحمودأحمد38140274فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81781.7الزردمحمودمنيرأحمد38140275فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90690.6المدھونحسننبيلأحمد38140276فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71471.4غياضهسليمنبيلأحمد38140277فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي94994.9حمودهمحمدھشامأحمد38140279فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85985.9البردويلاسحقمحمد انوراسحق38140282فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي98998.9الريسفوزيعمرالريس نجم الدين38140283فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي69369.3عبد الواحدخلفمحمدانس38140286فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي95795.7ابو رمضانعبد اللطيفمعينانس38140287فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73373.3قويدرمحمدماجداياس38140288فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84884.8واديسعدياكرمايھاب38140290فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70670.6السوسيمحمدتوفيقايھاب38140291فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75375.3الخضريعليمحمدايھاب38140292فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71271.2البناعرابيمنذرحازم38140294فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81581.5المدھونحسنسميرحسام38140296فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85085ابو  زعنونةأحمداسحقحسن38140297فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88488.4مطرجميلتيسيرحسن38140298فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84084الحالقمحمدرشادحمدي38140300فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80180.1ابو كويكعبد الكريمأيمنخالد38140303فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81781.7القدوةخالدوليدخالد38140304فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92292.2عاشورمحمدوليدرائد38140305فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي57163.4طرزيسليمانزھيررامي38140306فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67967.9الميناويخضرابراھيمرزق38140307فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78078حسونةعليصدقيرمزي38140308فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي64964.9ابو غاليراتبناصرزكريا38140309فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي68268.2نعيمشعبانسعدزھير38140310فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي96696.6ابو جرادعطاعزميسامح38140312فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71971.9نعيمشعبانھانيسامي38140313فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70270.2القصاصديابتيسيرساھر38140314فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي62369.2الجلدهعبد هللاجبرسراج38140315فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي62762.7الشواصالحسعودسراج38140316فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي83783.7عجورعودةباسمسعد38140317فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي57557.5ابو فوزسعيدكمالسعيد38140320فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75775.7المشھراويعبد الكريمابراھيمشادي38140321فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76476.4عودهعودةياسينصالح38140322فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي97797.7حسنعباسمدحتصالح38140323فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86686.6برزقحافظتيسيرطارق38140324فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي66266.2ھنااسماعيلحبيبطارق38140325فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78178.1االشرممصلحماجدطالل38140327فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73273.2صبيححامدبسامعبد الرحمن38140329فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي65965.9تمرازعبدالرحمنخليلعبد الرحمن38140331فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86186.1حميدعليعبد المنعمعبد الرحمن38140332فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84784.7حسينمحمدكنعانعبد الرحمن38140333فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63263.2االعرجعثمانأحمدعبد هللا38140335فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87987.9قويدرمحمدسيد البدويعبد هللا38140336فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85885.8الشرفاصبحيعمادعبد هللا38140337فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي82982.9ابو دلوصبحيسميرعبدهللا38140339فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85685.6العمصيمحمودمجديعلي38140344فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80280.2المدھوناسماعيلمحمدعلي38140345فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي79179.1الطويلعليمحمدعلي38140346فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70370.3الشرفاعبد العزيزكمالفيصل38140352فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي96296.2زقوتمحمدجمالماھر38140354فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63963.9الثالثينييوسفنھادمجد38140355فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي62962.9رجبمحمدادھممحمد38140357فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90790.7سكيككاملاشرفمحمد38140359فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي66566.5حمادةأحمدجھادمحمد38140360فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67767.7جاد هللارشيدخالدمحمد38140361فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70370.3عليانسعيدخميسمحمد38140362فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي65065نبھانحلميرمضانمحمد38140364فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73073حرز هللاحسنزاھرمحمد38140365فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي91591.5مسعودمحمدزيادمحمد38140366فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71771.7ابو حمدهسليمسميرمحمد38140369فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي65465.4الحسينيثابتسھيلمحمد38140370فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي98398.3مشتھىرفعتشيرينمحمد38140371فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77677.6اسليممحمدصدقيمحمد38140372فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63163.1ابو القمصانسالمصالحمحمد38140373فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي96096طهأحمدعونيمحمد38140374فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي82782.7السحارجميلفؤادمحمد38140375فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85985.9المشھراويمنيبكمالمحمد38140376فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي68568.5شرفأحمدماھرمحمد38140377فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي89489.4الداليعايشمحمد صالحمحمد38140379فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83483.4نصارالعبدموسىمحمد38140383فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87987.9السيدزايدامينمحمود38140386فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي96796.7عاشورمصيطفحسينمحمود38140388فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73773.7فورةعادلحيدرمحمود38140389فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63263.2زقوترفيقرأفتمحمود38140390فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88988.9شاھينمحمودفارسمحمود38140392فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63163.1الحدادمحمودنبيلمحمود38140394فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63663.6سكيكاسماعيلنجيبمحمود38140395فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75675.6الھنديمحمدمحمد سعيدمصطفى38140398فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73973.9طهابراھيمنبيلمعتز38140399فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72672.6المدھونمحمدباسممھند38140400فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67867.8المسحالعليزيادمھند38140401فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72072بديرفايزجھادنادر38140402فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي69169.1شعشاعهكمالمحمد منذرناصر38140403فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71571.5عطا هللارجبرمزينزار38140404فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي65265.2شاھينعبد هللامنجدنور الدين38140405فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي89389.3مكيمحمدعمادھاني38140406فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72272.2راشدمحمدنايفوائل38140407فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي56562.8السلفيتيوديعسميروديع38140408فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87987.9ابوسمعانمحمدعونيوليد38140411فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63663.6ابو شمالهأحمدعبد الفتاحياسر38140412فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76276.2ابو ليلىعبد الھاديمحمدياسر38140413فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي65465.4عبد اللطيفياسينھشامياسر38140414فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78478.4لبدياسينخالدياسين38140416فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81381.3رياناسماعيلطارقيعقوب38140417فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76276.2النخالهيوسفراغبيوسف38140418فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63463.4الخضريكاملھشاميوسف38140420فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي96696.6فروانةصالحمصباحيونس38140421فلسطين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي58158.1الجماليحمديرياضأحمد38140424معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87787.7ابوسلطانمحمدماجدأحمد38140428معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67067ابو حطبمحمدصالحأيمن38140431معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي58158.1الخليليغاليمحمد عبد المجيدأيمن38140432معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75775.7مقاطايوبمازنايوب38140433معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63163.1قنيطهالعبدمحمدحازم38140438معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي60160.1احمدمحمدمحمودحلمي38140440معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78478.4أبو شعبانابراھيمعالءخليل38140442معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي67367.3الجوجوصالحكمالصالح38140446معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي95895.8عوادابراھيموصفيصامد38140447معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي94394.3حلسعبدهللامحمدطارق38140448معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67667.6زيارهنمرعبد الكريمعاصم38140449معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي65665.6موسىصبحيسھيلعماد38140452معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76976.9قننعثمانمعينمجدي38140458معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي69069بكرمحمد غازيحساممحمد38140460معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70170.1صبيحاحمدمحي الدينمحمد38140464معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70470.4عكيلهعبدناصرمحمود38140469معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي74374.3ھاشممصطفىساميمصطفى38140470معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي50856.4النصراوينقواليوسفميخائيل38140471معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي95695.6حنونهخضرعالءھشام38140473معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72072كحيلفايقنائلياسر38140474معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84684.6ھاشمحسينمصطفىيوسف38140476معروف الرصافي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77377.3عبد العاطيمحمدصالح الدينأحمد38140479خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي64664.6المشھراويصالحعاطفأحمد38140480خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77577.5مقاطصابرمرادادم38140484خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86286.2طافشأحمداسعدبراء38140489خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي64664.6حرزحلميحاتمحرز38140491خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72972.9مقاطكاملساميحسام38140492خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي79279.2السوسيمحمودجاللحسن38140493خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63163.1بناتفؤادعليحسن38140494خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80580.5القولقابراھيمأحمدخالد38140496خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي59259.2الزمارهمحمدصالحسعيد38140498خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80680.6راضياسماعيلعصامشادي38140500خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78378.3مقدادمصطفىمحمودصالح38140501خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78278.2برغوتصبحيفايزصبحي38140502خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73373.3الشواعطيهبھاءصھيب38140503خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي56556.5فروانهصالحمنارصھيب38140504خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70970.9النجارسالمهمنيرضياء38140505خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي66966.9الشواعز الدينبسامعبد الرحمن38140508خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77577.5صبرهسليممحمد عوضعبد الرزاق38140509خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92092لولومحموديحيىعبد العزيز38140510خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي64764.7عجورعطاساميعبدهللا38140511خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي60260.2نعيممحي الدينطارقعز الدين38140512خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90590.5فورهخضرسميرعمر38140514خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87987.9السقاغازيعرفاتغازي38140516خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي74374.3ابوديابأحمدرمضانماھر38140520خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي78378.3االغوانييعقوبابراھيممحمد38140522خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي66966.9المصرينعيماحمدمحمد38140523خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72172.1الحايكعصامثروتمحمد38140525خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88488.4النمرهكمالحاتممحمد38140526خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72372.3واديحسينحسينمحمد38140527خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71571.5شاميةعليخليلمحمد38140528خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63463.4الجاويخليلزيادمحمد38140529خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي59559.5ابو عجوهرضوانعونمحمد38140533خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75175.1الشاميابراھيمماھرمحمد38140534خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85785.7عاشوررجبوھيبمحمد38140539خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72072صوالحهعبدالرحمنيوسفمحمد38140540خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي62162.1ابو جرادعطاعونيمحمود38140542خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87887.8نعيممحي الدينطارقمحي الدين38140543خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70870.8زينوحنفيجمالمصطفى38140544خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي54154.1فارسخميسماھرمھند38140547خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85485.4جبريننبيهمحمودوسام38140552خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي74174.1عبيدعايشساميوسيم38140553خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي61661.6العمصيفوزيعبد الجباروليد38140554خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63763.7السوافيريربحيفرجياسر38140555خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي56156.1رضوانجميلعبد الرحمنيوسف38140556خليل الوزير الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73973.9سمورأحمدانتظارابراھيم38140558خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي95995.9البيكعطاعليابراھيم38140560خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي69669.6الخطيبجودتمدحتابراھيم38140561خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي82882.8المعصوابيمحمودابراھيمأحمد38140562خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي68168.1ابو مسامحسالمهرفعتأحمد38140563خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76576.5فرجعطيهعبدهللاأحمد38140564خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71871.8سالمعبد الكريمفرجأحمد38140565خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72172.1ابو زيدمحمدنايفأحمد38140567خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76676.6مطرجميلعيسىاسعد38140570خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70470.4المدھونمصطفىايھاباسالم38140571خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي68068الھبيلمحمدعبد الرحيمامجد38140573خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي68468.4حسونةابراھيممحمدانس38140575خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77177.1صالححسينعبد الرؤوفاياس38140576خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84484.4التليمحمدرياضحسام38140577خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70570.5عويضهأحمدعبدهللاحسام38140579خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75775.7ھنيهاسماعيلماجدحسن38140580خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77577.5المسحالابراھيممنيرحسن38140581خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي65165.1العاموديصبحيخميسحمزه38140582خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي78678.6كريزممحمودماجدحمزه38140583خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي62762.7مصلحراجحايادراجح38140584خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي68668.6سالمسرحانمحمدسرحان38140585خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي64564.5المفتيعبدهللامحمدسفيان38140586خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75375.3المدللمحمودعبد الباريسيف الدين38140587خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78578.5شاھينشاكريوسفشاكر38140588خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي68468.4ابو شنبصالحمحمدصفوت38140590خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي60460.4الخالديمسامحباسمصالح38140591خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85985.9ابو حجرمحمدعمادصالح الدين38140592خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73473.4الشنطيحسنابراھيمضياء38140593خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي94194.1فريجعايشمعينعايش38140594خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75075عوض هللامحمدعبد العزيزعبد الرحمن38140595خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80080الكردييوسفعبد الحيعبد الرحيم38140597خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي89489.4النحالمحمدأحمدعبد السالم38140598خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72372.3ابو شنبعبد العزيزقاسمعبد العزيز38140599خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71071االسودحسنبسامعبد هللا38140600خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72972.9ابو حمامعبد هللارائدعز الدين38140604خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي57857.8صمداسماعيلمحمدعز الدين38140605خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي95995.9طالبعليحسنعالء38140606خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86186.1الھسيمصطفىأحمدعالءالدين38140607خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي79079الزقزوقخليلحسنعلي38140608خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي61061عبد الباقيعمرساميعمر38140612خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85385.3مطرحسنعبد الحميدعيسى38140613خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75375.3ابوالعمرينجميلرياضغسان38140614خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88788.7رضوانعليسميحكمال38140615خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67067البردويلعمربساممحمد38140619خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75775.7حمدونهعفيفحساممحمد38140620خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي68268.2الحدادفوازخليلمحمد38140622خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي91691.6عبد اللطيفمحمدصبحيمحمد38140623خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80380.3سمورابراھيمعالءمحمد38140624خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71171.1بلحمحمدماجدمحمد38140628خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71371.3الشنطيمحمودنافذمحمد38140629خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي91191.1أبو الخيرعيسىھشاممحمد38140630خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي69969.9عبد العاطيأحمدجميلمحمود38140631خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76776.7حجازيمحمدطالبمحمود38140632خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي68168.1ابو شرخمحمودماھرمحمود38140635خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي89289.2عبد الرحمنعبدهللاخليلمعاذ38140637خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي72272.2ابو عودهعليعدنانمعاذ38140638خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي88988.9سالم ديبمحمودروحيمھند38140639خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78878.8سمورابراھيمعماد الديننادر38140641خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي82282.2الحلبيھشامابراھيمھشام38140642خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77077مطرفريدياسرھمام38140644خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي96796.7الغزاليمحمدأحمديوسف38140646خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75375.3سمورحسنغازييوسف38140647خالد العلمي الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67567.5ابو مايلهسعيدسميحابراھيم38140649أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78978.9ابويوسفسالمهطاللابراھيم38140650أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي65865.8الشيخ عليأحمداسحقأحمد38140651أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83683.6البرعيعزاتجمالأحمد38140652أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63163.1صافيمحمدجمالأحمد38140653أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85485.4احمدأحمدحسامأحمد38140654أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63363.3الخالدييوسفحمديأحمد38140656أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75675.6عامرخميسعامرأحمد38140660أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي69169.1العايديسلمانكمالأحمد38140662أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76276.2الزيانسعيدمحمدأحمد38140663أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي60460.4المدھونسعيدموسىأحمد38140666أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71371.3الغاليينياسماعيلأحمداسماعيل38140672أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي63163.1الزنطمحمودسميراسماعيل38140674أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86986.9ابو حسنينابراھيمفارساسماعيل38140675أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي68768.7بدحمحمودعونياكرم38140676أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي66866.8شريممحمداسماعيلامجد38140677أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي79379.3محفوظمحمودابراھيمبھاء الدين38140684أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي82282.2حسونةمحمدماھربھاء الدين38140685أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83583.5البلعاويعمرخليلجابر38140686أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77977.9ابوسلطانشعبانخالدحسن38140687أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87187.1عبد اللطيفحسنيجمالحسني38140688أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي59559.5الحلبيمحمودعمرحسين38140690أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي64964.9المصريعبد القادرنبيلرائد38140692أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي62162.1ابو جبارهمحمدقاسمرامي38140693أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67467.4الھنداويمحمدعبد اللطيفساري38140694أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي91191.1صالحهحامدجمالشريف38140698أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84484.4موسىشعباناكرمشعبان38140699أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي62162.1ابو امونهمحمودماھرصالح38140701أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67867.8الطنانيعليعمرصالح38140702أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي62662.6خلفمصطفىدرويشعبد الرحمن38140704أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي66966.9ابو صفيهساميبكرعز الدين38140708أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78178.1يوسفيوسفنبيلعصام38140710أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي64164.1حمادةجميلحسنعلي38140713أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي55255.2مقاطعبد السميعصبحيعلي38140714أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76076كالبعبد الوھابكمالعماد38140715أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78278.2قزاعراسماعيلعبد هللافارس38140716أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78978.9قاسمحسنياسرقاسم38140717أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي56656.6ابو عبدهللاحسنرمضانمازن38140719أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي66966.9قويدرأحمدابراھيممحمد38140722أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78578.5الددحيوسفجمالمحمد38140723أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي82382.3ابو صقرمحمدحسنيمحمد38140724أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67367.3شحادةمحمدعبد المالكمحمد38140726أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86686.6خلةمطركمالمحمد38140728أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي79479.4حسونةأحمدمحمدمحمد38140730أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي60960.9مطرمحمديوسفمحمد38140733أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي70770.7نسمانيعقوبسميرمحمود38140738أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي80580.5الجعبريمحمودعبد هللامحمود38140740أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78678.6المحالويأحمدزيادمصعب38140744أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي61161.1صافيعبد العزيزربحيمنير38140746أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي93393.3كتوعمحمدرياضناجي38140748أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي58358.3عابدمحمدمحمودنور38140749أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83883.8مصطفىمحمدماھرھاني38140751أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88888.8مطيرحسينرأفتياسر38140753أبو ذرالغفاري الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي89589.5شعبانرجبباسمابراھيم38140755عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي95695.6المشھراويمحمدسميرابراھيم38140756عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84884.8حشيشوموسىمحمودابراھيم38140757عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي89289.2ابوعيشهأحمدجبرأحمد38140758عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88488.4الترامسيأحمدحامدأحمد38140759عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92192.1ابو حسينأحمدحسينأحمد38140760عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87487.4تمرازمحمودخليلأحمد38140761عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84284.2البرعيابراھيمرزقأحمد38140762عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92292.2الداعورعطيهعبد القادرأحمد38140763عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81081حمودهعرفهنعيمأحمد38140764عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي93493.4البرعيأحمديوسفأحمد38140765عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81781.7السوسيمحمودخالداديب38140766عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78678.6ابو عبيدابراھيمزياداسامه38140767عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي98898.8محجزعطيهعماداسامه38140768عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي97297.2راضيمحمودمحمداسالم38140769عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي77577.5الكوميحسنحمدياكرم38140770عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76576.5السحبانيعيادصبحيالعبد38140771عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي87687.6زقوتمحمدوليدايھاب38140772عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78878.8سرحاننمربشيرباسل38140773عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92592.5الدلوراغبايوبباسم38140774عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي89589.5طالبداوداسعدبالل38140775عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92492.4الھبيلكاملجمالبالل38140776عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90090الزميليابراھيمعبد القادربھاء38140777عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83983.9االشقرحسنعماد الدينجمال38140778عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83283.2الميقاتيجميلمازنجمال38140779عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83683.6الدرينيمحمدعارفجمعه38140780عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88788.7االضمحسنساميحسن38140781عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88788.7ابو عمروحسنمحمودحسن38140782عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي98598.5حبيبحسينياسرحمزه38140783عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88188.1ابو الشيخمحمدابراھيمخالد38140784عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي82082الخطيبأحمدوسامخالد38140785عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي75075عبد العالخليلبكرخضر38140786عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي67267.2عوضخليلاسعدخليل38140787عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84584.5عايشخليلنبيلخليل38140788عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي96696.6مسلمكاملجمالرامي38140789عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86586.5ابو ليلهعبد الوھابمحمدرمزي38140790عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90790.7عاشورعونيحسينسراج38140791عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85185.1المحالويمحمديوسفسيف38140792عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90690.6ابوجبلشعبانمحمدشعبان38140793عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85985.9يونسعبد القادراسامهعبد القادر38140794عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي96396.3الفراميوسفمحمدعبد هللا38140795عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88888.8الحسنيعليمحمدعبدهللا38140796عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87487.4حمدعبد الجبارأحمدعدي38140797عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84984.9السباخيعزاتمحمدعزات38140798عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90590.5عباسمحمدوليدعالءالدين38140799عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84784.7بركاتأحمدمجديعمرو38140800عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71171.1رمضانأحمدعبد اللطيفغازي38140801عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي94394.3بركاتعادلسھيلفھمي38140802عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86986.9سلطانمحمدأحمدمحمد38140803عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83783.7الشاعرمحمودايھابمحمد38140804عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي93893.8جبريلتوفيقجبريلمحمد38140805عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي94694.6بالطهمطاوعخليلمحمد38140807عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي79479.4نصرحسنرفعتمحمد38140808عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86486.4الغرباويمحمدسائدمحمد38140809عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي84684.6عيسىحسنساميمحمد38140810عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة



العلمي89589.5عمارمحمدسعديمحمد38140811عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي94694.6طالبداودسليمانمحمد38140812عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي97997.9النجارحسنشوكتمحمد38140813عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي98698.6الھبيلمحمدعبد هللامحمد38140814عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87087العفيفيعبد الرحمنعبدهللامحمد38140815عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي97497.4محجزعطيهعمادمحمد38140816عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92592.5الدرهمحمدعمادمحمد38140817عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي97097االضمحسنعمرمحمد38140818عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92092الحالقيوسففوزيمحمد38140819عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي88188.1صالحمحمدماھرمحمد38140820عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي78978.9عابدمحمد كاملمروانمحمد38140821عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي69269.2طافشعليمصباحمحمد38140822عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83883.8بركاتمحمدناصرمحمد38140823عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي93393.3النزليامينھانيمحمد38140824عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي94494.4حمادةفتحيھانيمحمد38140825عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي71771.7الشيخأحمدحساممحمد ضياء38140826عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي83883.8حّورخليلأحمدمحمود38140827عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76476.4نصارمحمودزيادمحمود38140828عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي93993.9بخيترجبصالحمحمود38140829عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي81181.1الجزارحربعادلمحمود38140830عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي93693.6راضيديابمنيرمحمود38140831عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي92292.2الزناتيأحمدنبيلمحمود38140832عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي93893.8الكرديمرادحاتممراد38140833عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي76876.8بلحمصطفىعطايامصطفى38140834عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي79379.3االستاذحسنماھرمعاذ38140835عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي98998.9قويدرمحمدطاللمھند38140836عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي87687.6ابو عاصيمصطفىعبد الناصرمھند38140837عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85585.5خليفهعطيهمحمد صادقمھند38140838عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85885.8ابو حامداسماعيلمحمودنادر38140839عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي85785.7الحج يوسفابراھيمعبدهللاھشام38140840عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي93493.4سرورمحمدحسينھيثم38140841عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي79379.3البنامصطفىمحمدھيثم38140842عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي90190.1بھجهحسينمحمد عطاھيثم38140843عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي91791.7جبراسماعيلخالدوليد38140844عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي89389.3زقوتحسينابراھيميوسف38140845عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي86486.4ابو عوكليوسفعصمتيوسف38140846عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي73273.2المدھونيوسفيعقوبيوسف38140847عرفات للموھوبين الثانوية للبنينغرب غزة
العلمي69369.3الدبشداودخليلأحمد38140848عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة



العلمي85885.8جودةمحمودماھرأحمد38140849عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي92392.3جربوعحسنمحمدأحمد38140850عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي61261.2شقليهمحمودحرباسماعيل38140851عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي86286.2شحادةحسنصالحبكر38140852عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي74674.6عرفاتجوادمحمدجواد38140854عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي83883.8النابلسياحساناسامهسامي38140855عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي75175.1ساق هللاعبد القادرنصرسري38140856عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي94394.3الحلوسلمانناصرسلمان38140857عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي85685.6صالحسعيدماجدسليمان38140858عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي97297.2البكريفاروقكمال الدينعبد الكريم38140860عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي79079ابووردةمحمدمعتصمعبد الوھاب38140861عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي91891.8الشوربجيمحمودمصطفىفارس38140862عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي75075النخالهعبد القادراسماعيلمحمد38140863عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي63163.1المشھراويحجازيبشيرمحمد38140864عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي84584.5ديابموسىحسينمحمد38140865عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي83083المدھونطلبرامزمحمد38140866عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي97197.1اغا الكرديسعيدرفيقمحمد38140867عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي72172.1رمضانعيدسليممحمد38140868عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي86286.2حمودهعبد السالمصفوتمحمد38140869عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي65765.7المقادمهحسنيوسفمعتصم38140870عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي82082الغولابراھيمصالحمھند38140871عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي96296.2الكحلوتعليوليدناجي38140872عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي88688.6الحماميراتبزھيرنور38140873عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي88988.9صقرالعبدمحمودباسم38140874النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي88488.4نشوانجمعةمعينبالل38140875النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي60460.4الشوبكيمحمدمنصورفادي38140877النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي94294.2ابو حمدهفضلأيمنفضل38140878النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي61061ابو شنبمحمدطالبمحمد38140879النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي91091الكحلوتمحمدفتحيمحمد38140880النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي95295.2مشتھىھاشمصفوتابراھيم38140881العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي88788.7البكرياحساناسامهإحسان38140882العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي76476.4ضيازادهسعيدباسمأحمد38140883العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي89299.1فرنجيهميشيلانطونامير38140884العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي74582.8ترزيجبراأنطونحسام38140885العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي88188.1الحسينيھشاممحمد وصفيزيد38140886العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي88188.1المصريخميسصبحسليمان38140887العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي67875.3ترزيعبدهللاحلميعبدهللا38140888العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي89889.8الغاليينييعقوبموسىعمران38140889العائلة المقدسةغرب غزة



العلمي86596.1صباغامينادوارفادي38140890العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي87497.1منهالياسمنيروسيم38140892العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي72272.2الصفديسالمنبيلشادي38140909دراسة خاصةغرب غزة
العلمي67767.7شحادةحسنخليلمؤمن38140914دراسة خاصةغرب غزة
العلمي78878.8رجبسليمانجھادمحمد38140916دراسة خاصةغرب غزة
العلمي67967.9الحلونعمانزيادمحمد38140919دراسة خاصةغرب غزة
العلمي64064غنيمهأنيسرائدانيس38140928دراسة خاصةغرب غزة
العلمي61161.1نصرهللاموسىصبريخالد38140930دراسة خاصةغرب غزة
العلمي66866.8حسونةطلبطاللعبد الرحمن38140933دراسة خاصةغرب غزة
العلمي64264.2المغربيمحمدعصاممحمد المھدي38140937دراسة خاصةغرب غزة
العلمي62062السرحييوسفنظميمحمود38140938دراسة خاصةغرب غزة
العلمي70570.5اللليمحمدأحمدمصطفى38140944دراسة خاصةغرب غزة
العلمي90790.7ابو غاليعبد المالكمحمداالء38141001بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي82682.6عبد الھاديفيصلمصطفىاالء38141002بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي74074أبو وردةمصلحسميرايه38141003بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80880.8الوحيديعرفانعصامديانا38141004بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84784.7عودهمحمودعمررشا38141005بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي90690.6طموسمصطفىحسنروزان38141006بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77777.7قويدرمحمدعطاريم38141007بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88188.1ابو صبحهمحمدزيادسماح38141008بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي82782.7ابو سمرهخليلنافذشروق38141009بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي64464.4الخيريبدوينصر الدينشروق38141010بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76776.7جبريلمحمدحسنعال38141011بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80180.1الحساينهأحمدموسىفاطمه38141012بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي90490.4رشيدتوفيقأحمدمنال38141013بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي73673.6ابوعيشهابراھيممحمدنريمان38141014بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71471.4عرفاتكاملمحمدنھله38141015بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي86386.3ابوعيشهابراھيمماھرھديل38141016بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي82182.1حسونةنسيمكريمھنادي38141017بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي97597.5رستمنعيمھانيھيا38141018بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87987.9عبد الھاديعباسعبد الفتاحوفاء38141019بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71871.8دلولسلمانسميرياسمين38141020بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88588.5الغرهعبد الھاديھانيياسمين38141021بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي66266.2العشيمحمدابراھيماالء38141022بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي72072ديابابراھيمعبد القادراالء38141023بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي63563.5عكيلهنمرمازناالء38141024بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي80480.4النخالهصبحيمحمد عماداالء38141025بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي73973.9الشواظافرمضراالء38141026بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلمي92592.5الحدادسعيدموسىاالء38141027بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي93693.6حجازيخليلناصراالء38141028بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي95495.4الدداعبد الرؤوفھانياالء38141029بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي89889.8عنانمحمدساميايه38141030بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي98998.9رباحمحمدكاملايه38141031بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي79879.8حلسمحمدعصاماريج38141032بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي73181.2البيوكموسىنبيلاريج38141033بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي98598.5زريدشدادخالداسراء38141034بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي71571.5سالمةعبد الرحمنسميراسراء38141035بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي65165.1الشريفاكرمعلياسراء38141036بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي76476.4المصريمحمودمحمد سميراسراء38141037بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي70070الھنديمحمدمحموداسراء38141038بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي90090ابو احمدعطيهمحمداسالم38141040بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي76976.9فليفلمحمدسليماناسماء38141042بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي60660.6الجملةمحمدعبد السالماسماء38141043بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي80680.6الجروابراھيمسعيدافراح38141044بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي78378.3كالبأحمدابراھيمافنان38141045بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي79279.2عمارهسليمانمحمداماني38141046بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي87887.8حنونعبد المجيدفكريامل38141047بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي81881.8صيامشحادةعماداميره38141049بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي73273.2العقادأحمدمسعوداميره38141050بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي72872.8العلميعبد هللامصطفىاميره38141051بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي62262.2بكرراغبعاطفامينه38141052بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي94294.2الشنطيصبرينعمانأنوار38141053بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي74274.2الدريمليحسونهجمالايمان38141054بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي85085راضيمحمدعدنانايمان38141056بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي95595.5حبوبخضرعبد الناصربسمه38141057بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي65665.6ابوغوشمحمودمرشودبشرى38141059بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي82582.5بلبلمكاويانوربھيه38141060بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي81881.8السيسيمحمدعمرتحرير38141062بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي82682.6بكريونسسعيدتسنيم38141064بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي71871.8صبرةمطرعبد السالمتسنيم38141065بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي77077قويدرخالدعليتسنيم38141066بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي93793.7جعرورعادلغسانتسنيم38141067بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي71671.6التترھاشمنصرتسنيم38141068بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي76576.5حسنيهتوفيقمحمدتماره38141069بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي90190.1كعبرجبرجمالجمانه38141070بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي70470.4الجوجورزقساميحنين38141072بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلمي96996.9عبدهاسماعيلناصرحنين38141073بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي87487.4قروطفتحيجمالخلود38141075بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي77277.2الدھشانباسمحاتمخلود38141076بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي98198.1الشاعرحسينجميلخولة38141077بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي62962.9ابو طاحونأحمدايھابداليه38141079بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي75475.4االيوبيمحمد عليأحمددعاء38141080بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي93793.7الحليميخليلأيمندعاء38141082بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي80280.2المزينيشاكرجواددعاء38141083بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي68668.6شحادةمحمدداوددعاء38141084بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي76476.4حنونهعبد السالمسليمدعاء38141085بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي83683.6دولهأحمدمحمددعاء38141087بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي80180.1ابوكرشحسينجمالديما38141088بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي85685.6داودعبد السالمعاطفدينا38141089بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي81881.8حرزحلميرفيقربا38141090بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي79379.3غربيهمحمد رشديوائلربا38141091بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي70970.9النخالهامينطاللرحمه38141092بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي72572.5ابوعبدوعلينايفرغد38141093بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي67467.4العشيعليمحمدرغده38141094بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي78678.6جعرورحمادهرمضانرماح38141095بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي85285.2علي حسينحسينعليرنا38141096بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي90190.1حرارةناصرعليرندا38141097بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي91091خلهھاشمخليلرنيم38141098بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي86386.3عبد اللطيفموسىباسلرھام38141099بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي87587.5الشواروبينمصطفىروان38141100بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي70470.4حجازيروبينمحمدروزان38141101بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي70670.6البطششعبانجھادريم38141102بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي75875.8لولوأحمدفايقريم38141103بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي77477.4السيدمحمودمحمدريم38141104بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي69069سويدانتوفيقماجدريھام38141106بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي97397.3االخرسعليرئيسساره38141107بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي84984.9ابوضلفهسليمحسامسالي38141108بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي84684.6حميدهحسننبيلسلسبيل38141109بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي68668.6الريسفوزيعثمانسلمى38141110بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي69169.1بستانيوسفاسامهسلوى38141111بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي84884.8ابوجرادبكرخالدسمر38141113بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي71071نافعمحمدحسونهسميحه38141114بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي84484.4نور الدينسليممازنسندس38141115بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي78778.7ابو ھاشممحمدنبيلسندس38141116بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلمي92792.7الشقرهمحمدزيادسھا38141117بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي89289.2زقوتعفيفعاھدسھاد38141118بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي75975.9جعرورحمديعبد الكريمسوسن38141120بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي66666.6الفرامخليلعبد الرؤوفسيرين38141121بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي82182.1البناخالدصالحشروق38141123بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي69969.9الشوبكيجبريلعبد القادرشروق38141124بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي69569.5بكرمحمد منيريوسفشروق38141125بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي75975.9الجدبهسعيدسعديشھد38141126بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي79679.6منيهمحمدمازنشھناز38141127بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي73473.4الحتوتوفيقماھرصفاء38141129بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي59559.5السوسينعمانعالء الدينعبير38141131بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي79479.4الخريبيأحمدحسنعطاف38141133بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي97497.4الشكريشكريبكيرعال38141134بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي87387.3عبدوصبحيجھادعال38141135بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي75475.4ابوزاھرسعيدأحمدغاده38141136بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي93493.4عابدمحمودعالء الدينغاده38141137بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي80680.6ابو حصيرهمحمدعيدغدير38141140بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي84784.7الخطيبمحمدمحمد جوادغدير38141141بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي71271.2ابو ندىندىمحمدفاتن38141142بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي80680.6مصلحعبد الخالقناصرفريدة38141144بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي67667.6عطاهللاسعيدمروانقمر38141145بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي91991.9ابو عونشكريفايزلبنى38141146بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي91991.9اإلفرنجيحلميأحمدلولو38141148بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي82882.8عودهمحمدجھادلينا38141149بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي68668.6فروانةعمررؤوفلينا38141150بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي79479.4مسعودزكيساميلينا38141151بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي91791.7حمدمحمودسميرلينا38141152بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي83483.4ديبمحمدطالللينا38141153بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي82682.6العشيمحمدماھرلينا38141154بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي85785.7احمدحسينمحمدمرام38141157بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي78978.9جعرورعطاغسانمروه38141159بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي86286.2مھنانظيراكرممروى38141160بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي90790.7بكريونسسعيدمريم38141161بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي71471.4الخزندارنجيبمحمد عبد الرازقمريم38141162بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي68368.3الخطيبابراھيممحمدمنال38141163بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي75775.7ابو حشيشأحمدكمالمنى38141164بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي82782.7ابو ربيععبد المالكاسماعيلمھا38141165بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي81081عبد النبيرمضانحسينمھا38141166بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلمي76776.7عطا هللاأحمدنمرمي38141167بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي85385.3شعتموسىعمادميسا38141168بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي83183.1ابو شمالهحسننبيلنبال38141170بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي64164.1مھنايونسرأفتنداء38141171بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي87187.1ابوضلفةسليمسھيلنرمين38141172بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي95495.4زيادهشحدهرفيقنسرين38141173بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي69669.6حجازياسماعيلناصرنعمه38141174بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي92392.3خريسمحمدباسمنھا38141175بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي90890.8حبوشمحمدمحمدنھال38141176بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي85285.2غانمعبدهللاأحمدنور38141177بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي87987.9البورنوانوراسامهنور38141178بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي93793.7زين الدينأحمدسليمنور38141179بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي66866.8الجوجوعوضسھيلنور38141180بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي81381.3حسانمحمدعاشورنور38141181بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي85385.3أھلمسعودعزمينور38141182بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي74274.2البطراويمحمودنبيلنور38141183بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي74474.4ابو سمرهتوفيقوائلنور38141184بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي92492.4حسانروبينيحيىنور38141185بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي76576.5داودعبد السالموليدنورا38141187بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي91391.3الدلووليدخالدنوران38141188بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي82382.3الجملةمحمدياسرنوره38141189بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي90390.3رضوانمحمودساميھبة هللا38141190بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي83083اسماعيليوسفماھرھدى38141193بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي74974.9ضاھرديبمحمودھدى38141194بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي84784.7عبد ربهمحموداسعدھديل38141195بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي78778.7شرفرباحبھاء الدينھديل38141196بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي65065عكيلةرباحزكرياھديل38141197بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي76476.4اليازجيصالحناصرھديل38141199بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي93393.3الوحيديعبد العزيزعدنانھند38141202بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي74974.9طينهأحمدصالح الدينھيا38141204بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي72772.7الزھارنةيوسفعامرھيا38141205بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي93193.1فورهكاملزيادوجدان38141207بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي83683.6ابو دفعبد المعطيكامليارا38141209بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي74574.5أبو شعبانسميرحلميياسمين38141210بشير الريس الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي71371.3حسونةمحمدسميراالء38141212أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75175.1خضيرحمديياسراالء38141213أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78178.1ابو دلوصبحيسميرامال38141214أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي85685.6ابوجبلشعبانماجدايه38141215أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة



العلمي91791.7العكهخالدماھرايه38141216أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي85385.3ابو رمضانعبد العزيزغساناسالم38141217أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92392.3الحناويمحمودسميراسيل38141218أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي96796.7شاميةحسنسعيدالھام38141220أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي91091دغمشمحمدعبد الناصراماني38141221أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81181.1شرابسالمقاسماماني38141222أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي79179.1العفابراھيمجھادامل38141223أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89789.7الجاروشهخيريعبد المعطيامل38141224أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي68468.4أھلمسعودعزاتانشراح38141225أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي85685.6نجمعبد المنعمأحمدايمان38141226أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78978.9ابو واكدعليعبدايمان38141227أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي98498.4العلولمحمدفخريايناس38141228أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80480.4النونوخضررزقبزاده38141229أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77977.9الحلويوسفمدحتبسمله38141230أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81981.9مزھرصالحجميلبيسان38141231أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87387.3الصفديديابسالمبيسان38141232أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي62062ابو حمامعبدهللاعبد العزيزجميله38141234أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67867.8العمصيزكيعالءحنين38141235أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي93793.7الرمالويديابنايفخديجه38141236أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71271.2ابو سمھدانهيوسفنايفداليه38141238أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67567.5عليوةزكياسامهديانا38141241أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي68368.3أبو شعبانسليمانراميديانا38141242أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي63163.1زموعزاتأيمندينا38141243أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78378.3شملخعبدهللاعبد الرحمندينا38141244أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92992.9البورنومحمودفايزدينا38141245أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71371.3الغاليينيعارفنبيلدينا38141246أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89189.1عنانكاملعليربا38141247أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81881.8الغاليينيعبد الكريمفياضرزان38141248أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي58658.6حميدهفايزخميسرغده38141249أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88088الغصينعمرماھررنا38141250أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي74574.5مرشدرامزأحمدرھام38141251أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي65665.6البلعاويمحمودفؤادروان38141252أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71571.5مشتھىجاللنبيهروان38141253أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87987.9القيشاويمدحتنادرروزان38141254أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94894.8العاووراسماعيلأحمدريم38141256أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي85485.4دبورمحمدامينريم38141257أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94294.2الجديمحمدماجدزيزفون38141259أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76076البايضمحمدتحسينسجود38141260أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة



العلمي77077البدريمحمودماھرسحر38141261أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81881.8ابو غنيمهمصطفىنعيمسالم38141263أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75875.8سويدانمصطفىجھادسلسبيل38141264أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي90890.8زموساميخليلسلوى38141265أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي97997.9قلجهعبدكاملسماح38141266أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي72572.5السعديعبدهللاخالدسميره38141267أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77577.5التترسعيدسالمهسميه38141268أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83883.8ابوسمعانمحمديوسفسناء38141269أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي73673.6النواتيسليمانموفقسندس38141270أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77577.5الشريفخليلناصرسھام38141271أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83683.6الكباريتيحبيبمحفوظسوزان38141272أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي69069أبو راسشعبانابراھيمشروق38141274أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87487.4زيارهمحمدسميرشيماء38141276أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي65065عاشورياسينعمادشيماء38141277أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71071المشھراويحسنيقاسمشيماء38141278أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي72972.9حسونةسعيدمحمدصابرين38141279أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي85385.3الراعيعبدحسيبعبير38141280أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي91291.2الحتوسعيدأحمدعال38141282أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي96796.7عكيلهعليأيمنعال38141283أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92592.5العصارمحمدايھابعال38141284أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي96496.4عنانابراھيمبشيرعال38141285أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي90590.5الشنطيحسنجھادفداء38141287أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي70170.1أبو شعبانخليلسامحفيروز38141288أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76676.6ابو شنبحسينحسام الدينلمى38141289أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي68368.3قروطرأفتنبيلمنى38141290أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87787.7النجارحسنرياضميس38141291أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي62062الشرفامجديكاملميساء38141292أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي69969.9السوسيمحمدحسامناديه38141293أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي74474.4عاشوررجبتيسيرنرمين38141295أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67167.1الوحيديصفوتعنادنسرين38141296أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88788.7الحلبيأحمدمعيننسمه38141297أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي68868.8الحافينعمانخميسنور38141299أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي93693.6سكيكاحسانسميرنيرمين38141303أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي66866.8العلميمحمد رشيدمحمدھالة38141304أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي91491.4ابو رمضانعبد العزيزاحسانھبه38141305أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88488.4ابو راسعبد النعيمأحمدھبه38141306أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي72672.6قروطرأفتمحمودھبه38141307أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75075الحليميابراھيممنذرھبه38141308أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة



العلمي82482.4الريسغالبجھادھدى38141309أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81781.7أبو شعبانعونيمحمدھديل38141310أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77777.7نجمحسنھانيھند38141312أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92692.6الغاليينيمحمدخالدھيا38141313أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي69469.4احمدمحمدجمالوالء38141315أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76276.2النفارمحمدسعيدياسمين38141316أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي79679.6زين الدينأحمدسليمانياسمين38141317أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80480.4العفيفيمحمد سعيدعبد الفتاحياسمين38141319أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92092الشوباصيعليمحمد سھيريسرى38141321أحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي79779.7حميدعليأحمداالء38141322الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي79579.5الشاميجمعهخالداالء38141323الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي85785.7صباحمصباحمحمودامال38141324الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87087عباسأحمدكمالامنه38141325الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92492.4رمضانعبد المعطيخليلايه38141326الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي60860.8ابو شريعهسالمسليمانايه38141327الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي65865.8الدوسعادلنصراريج38141328الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84784.7الجملأحمدجمالاسراء38141329الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80080البرعيمحمدرياضاسراء38141330الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي95995.9الروبيحسنعماداسراء38141331الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76776.7كحيلعوضيحيىاسراء38141332الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي91491.4دھمانزيدانعبداسالم38141333الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي98598.5السنوارأحمدعلياسالم38141334الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي68268.2االطبشسيد عبدوسعد الدينالھام38141335الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي90690.6حمدانجمعهعبد الحميداماني38141336الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71371.3الحلوعالويحاتمامل38141337الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي69069السبععبد الرازقرائدامينه38141338الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75675.6قطيفانعبدنافذبراءه38141339الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي97797.7شاھينعبد العزيزعليبيسان38141342الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي72672.6ابو القرايامحمدبسامتحرير38141343الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94394.3شومانأحمدعبد الفتاححال38141344الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي65265.2الضبهمحمودرشادحنين38141345الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83983.9عاشورسعيدفريدحنين38141346الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67167.1وشاحاسماعيلناصرحنين38141347الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي82882.8عبد الرازقالسيدتيسيرحوريه38141348الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83183.1ابو حمرهمحمودخالدخلود38141349الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي91591.5أبو شعبانجودتمصطفىدانه38141350الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94594.5صياممحمدماجددعاء38141351الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87787.7عبد اللطيفسليمفكريروان38141352الجليل الثانوية للبناتغرب غزة



العلمي71171.1منصورمحمدعالء الدينروال38141354الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75875.8الخطيبمحمودناصرسالي38141356الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83183.1اشنينوفتحيساميسحر38141357الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81081دلولخليلنبيلسالم38141358الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي86786.7اشنينوفتحيساميسمر38141359الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي96696.6شومرحسنصقرسميه38141360الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي97997.9الحوتاسماعيلعارفسميه38141361الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي82482.4التركحسيناحمد عرابيسنابل38141362الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي60760.7النشارعبدهللاحسنسندس38141363الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78178.1عيادمحمدابراھيمشيماء38141364الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89089شاميةشعبانمحمدصفاء38141365الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87387.3غربيهأحمدتيسيرغيداء38141366الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71871.8كالبايوبمحمدفاطمه38141368الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي74774.7دغمشمشھورمنصورفاطمه38141369الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75475.4مسعودعبدسعيدفدا38141370الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي72172.1ابو الكاسيوسففوزيفداء38141371الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84184.1الدوسرشيدكمالفكريه38141372الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71871.8السرساويعبد العزيزسعيدفلسطين38141373الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي90390.3الحايكفاروقابراھيممحبوبه38141374الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81681.6العمصيمحمودعزميمدلين38141375الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80580.5السعدونيمحمدنزارمروى38141376الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67467.4منصورسعيدمحمدمھا38141377الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي62762.7مشتھىجودتمحمدمي38141378الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي90290.2االفرنجيمصباحماجدنور38141381الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي70270.2حسانسعدومحمد حربينور38141382الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي70470.4حسونةسعيدمحمودنور38141383الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي85985.9شبيرشالشوليدنور38141384الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78578.5الشرفاخالديحيىنور38141385الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81781.7العشيعلياسماعيلنوره38141386الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي91591.5المدھونعوضابراھيمھبه38141387الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84784.7شملخمحمديونسھنادي38141389الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89589.5ابو حسانسيدعوضھيا38141390الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77577.5صھيونصالحكمالياسمين38141391الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي95995.9مطرسميحاديبيسرى38141393الجليل الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77877.8نسمانشعبانابراھيماالء38141394كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي70670.6راضيحسنزياداالء38141395كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي84684.6العاصيعبد الھاديوائلاالء38141396كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي95095الجعبريزكيتوفيقاسالم38141399كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلمي75375.3ابو كلوبيونسعطااسالم38141400كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي68068الغندورأحمدمحمداسالم38141401كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي81081الحسنيعليعادلاماني38141405كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي81381.3البرعاويأحمدمحمدامل38141406كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي76576.5ابو نحلرمضانناھضانعام38141407كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي75975.9شاھينمحمدبرھومايمان38141408كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي76976.9الكرديمحمدعبد الرحمنايمان38141409كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي59159.1ابو حمادتوفيقحسنبيان38141412كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي96496.4شحادةرمضانعبد الحافظترنيم38141413كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي74474.4الحديدييوسفماجدتسنيم38141415كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي74074الغرباويعليوهعاطفتھاني38141416كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي63363.3ابو ديهمحمدزيادحنين38141417كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي85485.4ابو عودهيوسفساميحنين38141418كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي85785.7ابوسلميةخليلخالدخديجه38141419كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي69669.6حمادأحمدوجيهسجود38141420كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي84584.5موسىعيسىيوسفسلوى38141422كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي78478.4عبد العالمحمدوليدسنابل38141423كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي93293.2ابوسلميهخليلمحمدشھد38141424كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي70070العجلخالدمحمودشيماء38141425كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي74374.3ابو توھهمحمدمحمودشيماء38141426كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي79579.5ابو شقرةمحمدعبد هللاعبير38141427كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي87487.4الرباعيخميسعبدالكريمفاطمه38141428كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي67867.8صياممحمدابراھيممريم38141429كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي87787.7الحلبيمصطفىباسممھا38141430كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي85285.2ابو عودهمحمدماھرمي38141431كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي84284.2كريزمموسىمرعيميرنا38141432كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي79979.9الحالقمصباحزيادنريمان38141433كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي90690.6عمارمحمد سليمسعيدھبه38141434كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي66466.4صالحأحمدماھروالء38141435كفرقاسم الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي86686.6ياسينحسنسليماالء38141436شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83083الناطورمحمدموسىاالء38141437شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي74074المبيضحمودهماھرامال38141438شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80180.1عز الدينخليلصائبايه38141439شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي69369.3حسونةمحمودصالحايه38141440شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75175.1ابو حسينشحادةمحمداسراء38141442شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75175.1رمضانمحمودجھاداسالم38141443شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67267.2حنيفزكيحسيناسالم38141444شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88888.8النجاراسماعيلزياداسالم38141445شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة



العلمي77977.9عبد الرحمنمحمدكاملاسماء38141446شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي79979.9الھسيمصطفىماجداسماء38141447شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي85385.3عمرعزامخميساسمھان38141448شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80680.6العبسيشحادةصالحاماني38141449شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي93993.9حبيبجميلزكيامتنان38141450شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67567.5ابو عباديمحمودجميلايمان38141453شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67467.4مقدادمحمدماجدبيسان38141454شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84584.5الطنانيربيعماھرتغريد38141455شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71971.9الھسيتوفيقعبد العزيزحليمه38141456شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي66066سمورعبدهللانبيلحنين38141458شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي69569.5غراباسماعيلخالدداليه38141459شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78778.7جبراسماعيلطاللدعاء38141460شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي65165.1سمورحسنصالحرغده38141461شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي93193.1المدھونحسنمحمودروان38141463شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي56456.4ابوعبدوجميلبشيرساره38141464شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67567.5فريجعايشعليساره38141465شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75375.3االشقرمحمودوليدسلوى38141466شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89489.4مطرعبد الھاديصالحسماح38141467شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي61961.9شبالقمحمدسعديسمر38141468شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81581.5لبداسماعيلعبدهللاسميه38141469شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي86786.7مقبلأحمدمحمدسناء38141470شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81681.6االسودحسنزيادسندس38141472شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي73373.3مرادمحمدأحمدشھرزاد38141473شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71971.9ابوعيشةمحمودفتحيشيماء38141474شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي64764.7ابو عميرةمحمدنوحشيماء38141475شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي82182.1بلبليوسفنمرصافيناز38141476شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89789.7الغرباويمحمودخضرصفاء38141477شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84684.6حميدأحمدمحمودمي38141482شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80980.9المدھونحسنتيسيرنسرين38141483شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77577.5غبنموسىعبد الرؤوفنھاد38141484شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87687.6نصارعبدهمحمودنھى38141485شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88988.9العشيحسنتيسيرنوره38141486شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80380.3ابو جيابعبد الحميدابراھيمنورھان38141487شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75975.9القرمسليممحمدھبه38141488شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي69169.1عزامعبد الفتاحنبيلھديل38141489شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78878.8غرابمحمدمحمودوالء38141490شھداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87887.8الحسنيعليجمالاالء38141491رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي91391.3نعيمرمضانرأفتاالء38141492رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة



العلمي77277.2المبيضفخريرياضاالء38141493رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78878.8عبيدجميلعماداالء38141494رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي86286.2غرابعوضأحمدايه38141497رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76376.3مقدادفتحيمصطفىايه38141499رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي96696.6شاھينمحمديحيىايه38141500رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي82482.4عابدينسليمعبدهللاريج38141502رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي72072كعبرمحمدأحمداسراء38141503رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84684.6عودهحسنمحموداسراء38141508رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي73973.9ضاھرسيدجھاداسالم38141509رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي66466.4الحساسنهحسنياكرماسماء38141512رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83283.2حسونةأحمدحسيناسماء38141513رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78578.5السحارعبد العزيزسعيداسماء38141514رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي68368.3راضياسماعيلعبد الرحيماسماء38141515رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76676.6منصورعبد القادرعمراسماء38141516رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83383.3الشريفجوادمحمد لؤياسماء38141517رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75475.4الحلبيمحمدمحمداماني38141518رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي69169.1التلمسحسنبشيرايمان38141522رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75775.7طهأحمدساميايمان38141523رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67567.5الخالديمطاوععبد الحليمايمان38141524رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي70070زقوترفيقفريدايمان38141525رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي66266.2حجازيأحمدمحمدايمان38141526رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي70270.2مقاطكاملمحمودايمان38141527رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87587.5الغصينابراھيممنيرايمان38141528رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77977.9قاسمابراھيمعاطفايناس38141531رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي90290.2ابوالعمرينحسنزھيربراءه38141532رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي56156.1الجزارمحمدعبد ربهتھاني38141533رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76476.4الھرباويمحمودسميرحنان38141534رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي63563.5ابو دلوسعديوليدداليه38141537رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي70070جادهللاموسىحسندعاء38141538رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81281.2ابوكرشرمزيناجيدعاء38141541رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي73673.6ابو شرخأحمدعماددينا38141544رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67467.4ابو الحاجحسينكمالرشا38141547رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89389.3مقدادحسينمحمودرغده38141548رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي97497.4شاتياليوسفناصررندة38141549رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي58858.8جبرسليمانجھادروان38141550رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي72672.6شقليهعودهعبد الحكيمروان38141551رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي95895.8ياغيمحمدنصرروان38141552رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي79379.3الترامسيأحمدمحمودريم38141553رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة



العلمي90190.1الريماويأحمدجمال عبد الناصرزھره38141554رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83183.1عطا هللاناجيعبد الشافيزھور38141555رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83083مصبحسالمخليلساجده38141556رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84984.9ساكنمحمودرياضساره38141557رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي79979.9سعدكاملسعدسالي38141558رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي69869.8الحصريامينمحمودسالي38141559رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي57457.4الرنتيسيسعيدعبد الفتاحسجا38141560رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89389.3ابراھيممحمودعادلسماح38141564رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81281.2حميدابراھيمأحمدسمر38141565رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78178.1جودةسلمانأحمدسمر38141566رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي66466.4ابو ھانيعبد القادرعطاسمر38141567رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي73973.9الرفاعيعوضحسامسميه38141568رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75075االقرعخليلرياضسميه38141569رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87187.1حشيشعودةصالحسميه38141570رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80980.9المدھونمحمدخالدسھير38141574رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76076ابو ليلهمحمدعليسوزان38141575رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89489.4شحادةشحادةداودشذا38141576رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي79479.4ابو سمكعبد المجيدعليشيماء38141577رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92992.9ابو حسنينمحمدمصطفىشيماء38141579رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88788.7سمورحسنيونسشيماء38141580رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94094الشياحالعبدوائلصابرين38141582رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71971.9السوسيمحمودمحمدعايده38141584رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71871.8ابو حشيشأحمدشفيقعبير38141585رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي90690.6الشنطيابراھيمجميلعزيزة38141587رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي64564.5ابو وطفهعدنانزھيرعال38141588رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89289.2السيدفارسسميرغاده38141589رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88388.3شتاتخميسجمالغدير38141590رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي79079حجازيعبد هللاحسنفاطمه38141592رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75975.9حجازيعبد هللاعليفاطمه38141593رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87787.7شاھينمصطفىرياضفداء38141595رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87487.4نصرمحمدجمالالرا38141596رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76376.3الكحلوتيوسفمحمودلبنى38141597رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي65565.5سالمهحسنادريسلمياء38141598رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83183.1موسىعوضباسللميس38141599رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي86086المدھونمصطفىجھادمجدل38141601رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي55855.8التركحمادهفالحمريم38141602رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75575.5الحلبيھشامابراھيممريم دينا38141604رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94294.2محسنحسنعالء الدينمھا38141607رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة



العلمي94894.8اليازجيرباحزھديمي38141608رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي74374.3عاشورداودسليمانمي38141609رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي95295.2مكيأحمدبسامميس38141610رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي62962.9منصورابراھيمعاطفناريمان38141611رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94294.2راضيمحمودابراھيمنجالء38141612رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي86486.4زيارهشعبان سعيدنافذنجوى38141613رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76976.9الجرجاوياسماعيلسميرنسرين38141614رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي93393.3الزيناتيخليلكمالنسمه38141615رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي70470.4عميرهعايشيحيىنسمه38141616رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي62162.1السوسيحمديعصامنشوه38141617رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92392.3الخواجهعرفاتعمرنوال38141619رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي73073الغندورابراھيموائلنوال38141620رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي91791.7البلتاجيياسينابراھيمنور38141621رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي62462.4ابو زيدعمرسعيدنور38141622رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي95495.4طهأحمدعوننور38141624رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76476.4مسلممحمودمشتھىنور38141626رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي55355.3حجازيمحمدشكرينوره38141628رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92792.7االيزھديوليدھاله38141630رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71171.1لولويوسفعدليھديل38141632رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78378.3ابو حسنينعبدهللانور الدينھديل38141633رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي73673.6ابو وطفهمحمدعوضھنادي38141634رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88488.4الصفديسالمنبيلھنادي38141635رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي96196.1مقدادمحمدتيسيرھند38141636رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92092مقدادمحمدسعيدھند38141637رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي74674.6مقدادمصطفىمحمدھيا38141638رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي63063مقدادمحمودايادھيام38141639رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67467.4ابو حمدمحمدايادوصال38141640رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي79979.9العمرياسماعيلياسروعد38141642رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي73473.4ضبانعرفاتمحمدوفاء38141644رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي73773.7لبديوسفمحمدوالء38141646رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي95295.2زينوحنفيناصروالء38141647رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي66866.8العفيفيمحمدصبحييارا38141648رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي71171.1مسلممحمودراجيياسمين38141649رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88788.7ابو ھويديعبدهللاتوفيقاالء38141650زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي91591.5الجعيديعبد الكريمخليلايه38141651زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي80080الجزارحامدخليلأحالم38141652زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي87987.9ابو ناجيقاسمعصاماروه38141653زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي93993.9ابو ناجيقاسمأحمداسراء38141654زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة



العلمي78878.8قرطممحمدعبدهللاماني38141655زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي73973.9بليحهمحمدنادرايناس38141656زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي97297.2اللقطهعبد المجيدأحمدبنان38141657زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي90190.1كالبعبد الوھابكمالجھاد38141658زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي76076حرز هللارشادناھضحليمه38141659زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي77877.8ابو حسنينعبد هللاديبدانه38141660زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي83883.8ابو شعيرخليلحسينرنا38141661زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي87287.2اللقطهعبد المجيدرفيقريھام38141662زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي85285.2عزاممحمدنافذريھام38141663زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي84984.9الناطورصالحمحمدزكيه38141664زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي80680.6حرز هللاشكريفرجزينب38141665زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي89089حمودهحمدهللايوسفزينب38141666زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي69169.1غبنيوسفسميرسمر38141667زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي71071غنامعبد الرحمنشوقيسناء38141668زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي91891.8الدلوراغبجوادشيماء38141669زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي79479.4شھابيعقوبمازنصباح38141670زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي84484.4زقوتعبد هللاباسمعبير38141671زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي76176.1المنشاوياسماعيلمحمودفاتن38141672زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي78678.6القزازمحمدعادللينا38141673زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي91591.5عفانةموسىعليمروه38141674زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي90290.2الزعيممصباحصالحنداء38141675زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي64364.3الجعيديعبد الكريمفضلنور38141676زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي75475.4حسنينمحمدمحمودنور38141677زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي77677.6الغزالياكرممحمدنورا38141678زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي80380.3شحادةعبد هللاحاتمھبه38141679زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي96896.8الصاديموسىعبد الرحمنھدى38141680زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي88688.6عنايهموسىحسنھند38141681زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي73073الصالحيمحمودنبيلھيا38141682زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي76676.6نوفلعبدهللازيادوفاء38141683زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي90990.9الوزيرعليمحمودوفاء38141684زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي80080شحادةابراھيممحمودوالء38141685زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي74574.5عنبرھاشممحمودياسمين38141686زھرة المدائن الثانوية "أ" للبناتغرب غزة
العلمي87787.7مناعأحمدأيمناالء38141687الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78178.1ابو صفيهساميمحمدايه38141688الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي95095صالحهمحمدمنيرايه38141689الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي97997.9صالحعبد الخالقعبد الكريماسراء38141690الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76176.1رضوانخليلسامياسماء38141691الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76576.5السحارعطيهنافذايمان38141692الھدى الثانوية للبناتغرب غزة



العلمي77877.8اليعقوبيأحمدمحمدبيسان38141693الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي74974.9الغرباويمنصورفؤادحنان38141694الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94294.2جمعهمحمودمحمدرشا38141695الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي64764.7صقرعبد القادرطلعترماح38141696الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81381.3البحيصياسماعيلنبيلزھر38141698الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي74174.1عبد العزيزسعيدمحمدسالي38141699الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87687.6ابو رمضانمصطفىابراھيمسميه38141700الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89589.5الشنطيابراھيمحسنسھى38141701الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي67667.6الشلتاويحمديامجدفداء38141703الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88388.3الطالعابراھيمساميفلسطين38141704الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75075مليحهمحمودنبيللينا38141705الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي61461.4ابومحيسنخميسأحمدنور38141706الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي74474.4عوض هللاعبد هللاعوض هللاھبه38141707الھدى الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77677.6شاھينشاكرأحمداالء38141709عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي90490.4حجازيمصطفىمحمداالء38141710عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي78578.5البرعيابراھيمرزقايه38141711عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92292.2صابرابراھيمخليلاسراء38141712عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84284.2العيلهلطفيعبد المجيداسراء38141713عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي73373.3زقوتعبد الرحمنماجداسراء38141714عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84084العفيفيمحمدخميساسماء38141715عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94294.2المدھونمحمودداوداسماء38141716عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87787.7حمودهمحمدحسنالھام38141717عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي70070النمرشحادةحسناماني38141718عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77977.9العمصيعوض هللاتيسيرايمان38141719عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83583.5المشھراويمحمدعبد المنعمايمان38141720عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94194.1ابو شبابسالمهعوض هللايمان38141721عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89489.4محسنحسنعبد الكريمبتول38141722عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92892.8نصرهللاحسنمروانبسمه38141723عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي90990.9زھدأحمدعبد الفتاحبيسان38141724عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي86386.3الوحيديمحمدنصرترنيم38141725عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83483.4الخطيبربحيمجديجنات38141726عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77977.9الخطيبعبدهللاحسنخديجه38141727عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي91891.8سليمانشحادةرباحخلود38141728عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي98298.2غنامخميسبشيررانيه38141729عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94594.5العشيعليحمودهرغده38141730عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92492.4زقوتيوسفھشامرغده38141731عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي82082صبحأحمدعبد الناصررنا38141732عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي98298.2موسىاسماعيلسعيدروان38141733عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة



العلمي77477.4زعيترابراھيمفايزروان38141734عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي93093موسىمحمودسعدروند38141735عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88888.8بارودعبدهللاعبد الرحمنريمان38141736عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92192.1الشريفمطلقسميرساره38141737عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88088كريزممحمدفارسسالي38141738عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88788.7ابو محرمأحمديوسفسالي38141739عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي96396.3صبحسعيدحسامسحر38141740عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي88488.4بدححسنسميرسالم38141741عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي91291.2الشريفصالحمحمدسمر38141742عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي76676.6عاشورمحمدسعيدسميره38141743عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي68768.7المنسيصبحيوائلسميه38141744عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي79279.2مھناعبد الفتاحربحيشروق38141745عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي99399.3عبيدسعيدمحمدشروق38141747عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي95295.2موسىمحمدفاروقضحى38141748عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83683.6زقوتعبد الرحيمباسمعال38141750عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83983.9الدرهمحمدعاطفعال38141751عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي97597.5عودهخليلحمديغاده38141752عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي91591.5المدھونابراھيممنصورغاده38141753عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84084عبد الھاديابراھيمعمرغدير38141754عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي93893.8الجماليحلميناصرفاطمه38141755عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي70270.2احمدحسنيسميرلبنى38141756عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي87387.3لبدسليمسميرمجد38141757عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80580.5القدوميصالحصالحمھا38141758عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84784.7داودمحمدسميرندى38141759عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي73373.3حمادهفتحيمحمودندى38141760عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92292.2العيلهشعبانمعيننرمين38141761عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80180.1مھديمحمودحامدنسمه38141762عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي77077سموراسماعيلابراھيمنور38141763عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي86686.6ابو حسيناسماعيلجميلنور38141764عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي89689.6الكرديسعيدرياضنور38141765عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94994.9الددحخليلنعيمنور38141766عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي85085ابو خاطروسليمعمادھال38141767عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي92192.1عودهحسانناصرھال38141768عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي81181.1مصطفىخليلابراھيمھناء38141769عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي80880.8شتاتأحمدابراھيمھنادي38141770عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي94894.8ابوكرشابراھيمموسىھيا38141771عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي90890.8صبحأحمدمحمودوعد38141773عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي84684.6الھنديخليلفوازوالء38141774عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة



العلمي95095العطاراسماعيلحسينياسمين38141775عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي75975.9الزعيممحمدخميسياسمين38141776عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي82182.1المدھونابراھيممحمديسرى38141777عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي68568.5ابو محرمأحمدمحمديسرى38141778عرفات للموھبين الثانوية للبناتغرب غزة
العلمي83883.8حجازيروبينأحمداالء38141779عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي79079نجمعبد الرؤوفكمالحنين38141781عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي81581.5شلدانسعديحبيبسلمى38141785عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي78978.9الدينيعبدهللامحمدشھد38141786عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي94694.6المشھراويعبد الكريماسماعيلمجد38141787عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي71671.6الكيالنيحسنزكينور38141789عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي96796.7البغداديأحمدنھادنور38141790عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزة
العلمي94794.7الحديديعطاعبد الغنياالء38141792النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي65465.4الجعبريجبريلسميردينا38141794النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي70770.7النخالهحمديخالدسنابل38141797النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي95495.4الطيبمحمودجمالسھا38141798النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي75875.8ابو سريهعطارجبشھد38141799النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي69569.5العلميعبد اللطيفعبد الحكيمصبا38141800النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي78178.1كحيلفوزيمفيدفداء38141802النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي77177.1البساينهمحمودابراھيممي38141803النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي89589.5عاشورنعمانمحمد ماجدنور38141804النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي84584.5ابو معيلقمعيلقنبيلھيا38141805النصر االسالمية النموذجيةغرب غزة
العلمي82582.5البيوميسعيدايادشادن38141807العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي91991.9الشوارشدينبيلشيماء38141808العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي89789.7المصدرفريحجاللضحى38141809العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي83083آل رضوانمحمدزكيعال38141810العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي97897.8الزعيميوسفشرحبيللجين38141811العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي84293.6ارتينجانالياسليان38141812العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي71279.1الخوريفؤادبشارهليلى مريم38141813العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي84884.8الخضريرفيقماھرماھيتاب38141814العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي83893.1الخوريحناعيسىميساء38141815العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي68075.6زخرياخليلنبيلنور مريم38141816العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي71879.8ترزيحلميعطاهللاھيا38141817العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي95095الشوازيادباسلھيفاء38141818العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي70270.2العجرميعبد ربهمحموديارا38141819العائلة المقدسةغرب غزة
العلمي97797.7الشرفامحمدادھماالء38141820دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي84784.7شحادةمحمدعمراالء38141821دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي85785.7المعصوابيمحمدمحسناسراء38141822دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي95695.6عيدحافظمحمد مرواناسيل38141823دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة



العلمي76976.9النقلهأحمدجمالايمان38141824دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي70070عبيدعطيهمصطفىايمان38141825دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي89289.2ابو سيدوحسينزكرياريم38141826دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي94194.1السويركيعليحمديساره38141827دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي80580.5أبوسالمرزقصبحيسانو38141828دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي80780.7الجوجوعليحسنسلسبيل38141829دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي84284.2دادرسلمانوصفيسھاد38141830دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي92692.6السوسيدرويشياسرشيماء38141831دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي85985.9ابو شريعهعبد العزيزبسامغاده38141832دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي95895.8مسلميوسفمحمودمنى38141833دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي90990.9صبرهرمضانموسىنداء38141834دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي76176.1مليحهمحمودرفيقندى38141835دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي92192.1صبرهنعيموائلنسمه38141836دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي87887.8العشيصبحيسليمنور38141837دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي73873.8البياريحسنمعينوالء38141839دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي98498.4الشرفاعبد الكريمرامزياسمين38141840دار االرقم النموذجية للبناتغرب غزة
العلمي75875.8ابو نعمةسعيدماھرايمان38141901دراسة خاصةغرب غزة
العلمي64864.8سالمسلمانتوفيقريم38141904دراسة خاصةغرب غزة
العلمي81681.6سكيكابراھيممحمد زيادريھام38141905دراسة خاصةغرب غزة
العلمي77277.2شرابسليملبيبسالي38141910دراسة خاصةغرب غزة
التجاري96796.7جمعهمحمودفتحيامنه38146201رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري75575.5ابو نحلمحمدعمراسراء38146202رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري96796.7شبالقكمالمحمدامھان38146203رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري89189.1كالبمحمدمحمد بدرانوار38146204رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري73273.2الشرقاويعبد الرحمنأحمدايالف38146205رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري75675.6دحالنخميسناصربراءه38146206رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري81981.9مھديمحمودباسمدعاء38146208رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري70470.4سھمودعبدعزامرشا38146209رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري69369.3ابو مھاديسالمهساميرغده38146210رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري84584.5الخالديعبد الحميدغازيريما38146211رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري70870.8ابو شرخسعيدمحمدفاطمه38146213رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري55455.4معروفنعيمماجدفوزيه38146214رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري75275.2المدھونسعيدطلعتمريم38146215رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري81181.1ابو شباكحسينفتحيمالك38146216رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
التجاري93193.1دبابشمصطفىسعيدوفيقه38146217رامز فاخره الثانوية للبناتغرب غزة
العلوم االنسانية50050داوداسماعيلوليداسماعيل38157102دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2كحيلخليلحسامابراھيم38157104دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051فرحاتمحمدمحمودابراھيم38157106دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية51551.5صيامبدرمحمدابراھيم38157109دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050منصورأحمدنبيلابراھيم38157110دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9عاشورمحمدعبد هللابراھيم38157111دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1عاشورغازيخميسابراھيم38157115دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9حسنعبد الحليممحمدابراھيم38157116دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الغرباويعبد هللامحمدابراھيم38157117دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6الدريمليخالديحيىاحسان38157118دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2الدريمليأحمدرجباسالم38157121دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية65465.4دغمشطالباياداسماعيل38157123دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1الوحيديحسنجمالاياد38157125دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2النديممحمد فضلنافذأحمد38157130دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1ابو العراجشعبانعليأحمد38157135دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الحواجريأحمدعليأحمد38157136دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7العجرميعطاهللاخضرأحمد38157137دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050مھديخليلعامرأحمد38157139دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الدحدوحيوسفنعيمأحمد38157144دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5الشيخ ديبعز الدينعامرأحمد38157145دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8الساعيعبد الحميدمعينأحمد38157147دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8جحجوحعبد الغفارابراھيمأحمد38157152دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4أبو خوصةديبانناجيأحمد38157157دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4الخضريطلبحمودهأحمد38157161دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050زھدعبد القادرمحمودأحمد38157165دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7حسينأحمداكرمأحمد38157166دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2الطيبيشحدهممدوحأحمد38157170دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الھبيلابراھيمعبد المعطيأحمد38157172دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3الغفريمسعودحجازيأحمد38157173دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3مقاطصابرزكيادھم38157174دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54254.2المصريمصطفىطاللادھم38157175دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3عطا هللاعليانمعينادھم38157176دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1اللقطهمحمدعبد السالمأدھم38157180دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050صبيحمحمدزيادهاسامه38157181دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051ابو ستهنايفموسىاسامه38157182دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58058ابو كويكعليباسلاسامه38157183دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7لبدسعيدأحمداسامه38157184دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الشريفمحمودعبد الناصرامجد38157188دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051الحايكمحمدشعيبانس38157189دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2أبو خوصةأحمدمحمدأيمن38157193دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050حنونهحمادابراھيمبسام38157195دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية50650.6الترامسيأحمدمصطفىبالل38157196دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55455.4الدغلحلميعدنانبالل38157197دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55255.2حالوهمحمدمحمودبالل38157198دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4غريبابراھيماسعدبالل38157201دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3ابو زيدانمحمداسماعيلبھاء38157204دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2عليوةرزقساميتامر38157205دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8المصريمحمدصالحتامر38157207دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6قننجبرشفيقجبر38157209دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55655.6ابو رضوانأحمدمنصورجبر38157210دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050زين الدينمحمد جمالفخريجمال38157212دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6اللبانجمعةمحمدجمعه38157213دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4كالبعمرأحمدجھاد38157215دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8المجدالويجھادطلعتجھاد38157217دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4البربارسعيديونسحسام38157222دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2الشريفحسنجوادحسام38157223دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1نوفلمحمودأحمدحسام38157225دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6الطويلحسنحاتمحسن38157231دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9البياريحسناسماعيلحسن38157233دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8الدريمليخالدجبريلحسن38157234دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9الدرهمحمودخالدحسين38157235دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55055ابو شمالهحسنعدنانحسين38157237دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3شملخمحمودمدحتحماده38157241دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1السوسيحمديعالءحمدي38157243دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية77977.9سكررسالنديبحموده38157244دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53053شحيبرحسناسعدحموده38157245دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية66166.1شملخرمضانحامدخالد38157246دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8الخطيبخالدرائدخالد38157247دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55755.7عوض هللامحمدعوضخالد38157248دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4عجورعادلعدنانخالد38157249دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية67067الخالديعثمانعبد الناصرخالد38157252دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8ابوحصيرهمحمودعبدالھاديخالد38157254دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051ابو جرادخضراحمدخميسخضر38157258دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5مطرخليلعمرخليل38157262دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051القصاصيهخليلوائلخليل38157263دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7الزبدةخميسانورخميس38157264دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4قويدرأحمدفتحيخميس38157265دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4عيسىمحمدديبدياب38157266دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57657.6عليانعبدمحمودراسم38157267دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية55355.3المصريعبد القادرنبيلرامي38157268دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4ابو ريالةھاشمسعديرامي38157269دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050رضوانتوفيقسميررامي38157270دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1المصريعبدحمديراني38157271دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الكيالنيمحمدحسينرمضان38157275دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7المدھونمحمدأحمدزكريا38157279دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5حسانزھيرنمرزھير38157281دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7أبو شھالحامدطارقزياد38157282دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050عمريوسفخميسزياد38157283دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3الوحيديعبد النبينصرزين العابدين38157284دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4المدھونخليلسليمسالم38157286دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54554.5حجوعامرزھيرسامي38157287دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8عطا هللادرويشفايزسامي38157288دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية61761.7ابو جبلاسماعيلمحمدسمير38157295دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الشريفعمرعمادشادي38157298دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050كحيلمصطفىزاھرشادي38157299دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2أبو شھالحامدخضرشاكر38157301دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1ابوكرشحسينأحمدشريف38157303دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7زھرهشريفمحمدشريف38157304دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8المناويصبحيفتحيصالح38157307دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2ابوكرشعطيهمحمد رمضانصالح الدين38157313دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5الطيبيعطيهمروانصھيب38157314دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54054الحصريامينراتبطارق38157315دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1عويصحسنمحمودطارق38157317دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050عبدهمحمدزيادطارق38157318دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050شتاتمحمودمحمدطارق38157319دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050النجارعبد الكريممحمدعاصم38157325دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5غزالعاطفأحمدعاطف38157326دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050موسىعيسىمحمدعامر38157327دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية60860.8عبيدهمحمودساميعائد38157330دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5الخورعليمصباحعبد38157331دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5مرادأحمدمعينعبد الرحمن38157332دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1عباسسليممحمودأحمد38157333دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6العزايزهمحمدعبد العزيزعبد الرحمن38157334دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6عبد العالسالمفرجعبد الرحمن38157336دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3العجلابراھيممصطفىعبد الرحمن38157337دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4الحلويوسفمدحتعبد الرحمن38157338دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55755.7الخالديفخريجميلعبد الرحمن38157339دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية56856.8زين الدينرشديماھرعبد الكريم38157341دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1جربوعنمرمصطفىعبد هللا38157342دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6الھليسمحمدرفعتعبدهللا38157343دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ابو ليلهسعدسعيدعبدهللا38157346دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8المشھراويخليلعدنانعبدهللا38157347دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية64264.2اإلفرنجيفايزناصرعبد النور38157348دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1مقاطعاشورسعديعبدهللا38157350دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57657.6سمورمحمدعايشعبد هللا38157351دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الحلبيعبد اللطيفمحمدعثمان38157352دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9سالم ديبمحمدمحسنعز الدين38157357دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7البلبيسيرمضانعارفعز الدين38157358دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58058الداعورأحمدعبد الحيعز الدين38157359دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4الشوامحمودمروانعطا38157361دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4عروقحسنعبد الرحيمعفيف38157362دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1القايضعليخليلعالء38157364دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62362.3عبد العالفؤادسلطانعالء38157365دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1عاشورحسنابراھيمعالءالدين38157367دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050البربريمحمودزيادعلي38157368دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58458.4صيامجميلعصامعلي38157369دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3االشقرشعبانمحمدعلي38157371دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9الجباليمحمدحسنعلي38157372دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4قروطعبد الوھابحاتمعماد38157373دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1ريانابراھيمعونيعماد38157375دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7اطبيلعبدهللاياسينعمر38157377دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54654.6عابدمحمداكرمعمر38157382دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7خليلعبد الرحمنعدنانعھاد38157385دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051عجورعمرطاللعيد38157387دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5الشغنوبيعيسىمحمد عبدالمالكعيسى38157388دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2الحصريامينمحمدغسان38157390دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7عطا هللادرويشحسينفادي38157391دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1الغرهفارسعبد الرؤوففارس38157394دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية60660.6دبابشيعقوبمحمد يوسففايق38157395دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9جبرفخريعماد الدينفخري38157396دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051جحجوحعبد الغفارأحمدفراس38157397دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3الغولفارسوائلفراس38157398دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3مصبحعطيهسيد عوضفضل38157399دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9عجورعونيعدليفھمي38157400دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6القدوةأحمدسليمفؤاد38157401دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية50150.1ابو عونمصطفىسعديقصي38157402دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7بكرلطفيوائللطفي38157406دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6الريسبكيرنائلماجد38157407دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2مطرمحمدأحمدماھر38157409دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4كحيلسالمرياضمحمد38157412دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1داودكاملجمالمحمد38157413دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5ابو ركبهابراھيمفؤادمحمد38157414دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57757.7غريبقاسمأحمدمحمد38157416دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2الغزاليعبدصالحمحمد38157417دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية68768.7ابو وطفهمحمدعبد هللامحمد38157418دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4الشيخ ديبعز الدينماجدمحمد38157419دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1مقاطصابرمرادمحمد38157420دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1بديرحسينعبدهللامحمد38157421دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1شريمعبد الرحمنوليدمحمد38157422دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050البردويلأحمدخليلمحمد38157425دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1الشواجميلمطيعمحمد38157428دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1ابو الشينأحمدماھرمحمد38157429دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051جرادسليمساميمحمد38157432دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55755.7الدواوسهجاللمشعلمحمد38157434دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية75375.3سكيكعبد الكريمأحمدمحمد38157435دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ھتھتعمرزيادمحمد38157438دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6عجورعودةخضرمحمد38157439دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية59759.7حميدعارفساميمحمد38157440دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1اشتيويحسنيجوادمحمد38157441دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58558.5الجعفراويعدنانھانيمحمد38157443دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58458.4الروميسالمسليممحمد38157449دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3حسونةاسماعيلطاللمحمد38157453دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52052ابو غليونأحمدفوزيمحمد38157454دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية61961.9الكحلوتابراھيمحمديمحمد38157455دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050النونوعزاتفايزمحمد38157459دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1فورهفھميعيدمحمد38157460دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58258.2السبعمطرنايفمحمد38157461دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6مشتھىجمالعاھدمحمد38157462دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1حسونةمثقالمحمدمحمد38157463دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1طهعطاعاھدمحمد38157464دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4ابو زاھرعيسىماجدمحمد38157466دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8العاصييوسفخالدمحمد38157467دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9مسعودجميلفايزمحمد38157468دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية52652.6مطرخليلابراھيممحمد38157469دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية60760.7فارسخميسماھرمحمد38157470دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7االيوبيعليزكريامحمد38157473دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050المقادمهمحمدطلعتمحمد38157475دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9حسونةمحمدانورمحمد38157479دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6العفيفيعبد الفتاحعصاممحمد38157480دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6الغاليينيعارفنبيلمحمد38157481دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية59059احمدمحمودساميمحمد38157485دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54454.4عايشحمديساميمحمد38157488دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52052النجارسليمانجميلمحمد38157489دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3يونسمحمودأحمدمحمد38157490دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7عوضشحادةمعينمحمد38157491دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الزنطمحمودساميمحمد38157492دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7البيطاركاملاسماعيلمحمد38157493دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5الشنطيمحمدعوضمحمد38157495دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54754.7عبد العالعدنانرفعتمحمد38157497دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4عطا هللاحسنمحمدمحمود38157502دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4صقرمصباحطارقمصباح38157505دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56256.2عابدمحمدمحمودمصطفى38157507دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050فروخمصطفىمحمدمصطفى38157508دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2خريساسماعيلحسينمصطفى38157509دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54054البلعاويمحمديوسفمصطفى38157511دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57257.2صياممحمدابراھيممصعب38157512دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3الجملأحمدخميسمصعب38157513دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57757.7الجدبهرحابفايقمعتز38157514دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6شحيبرمحمدسعديمعتز38157515دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56556.5العايديأحمدعاطفمعتز38157516دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية60160.1قرموطعبد الرحمنعامرمنتصر38157519دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية70970.9المدھونمصطفىجھادمھند38157522دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3حمدمحمدأحمدمھند38157524دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050المصريعبد الرحمناحمد جھادمؤمن38157528دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7القيشاويمحمدمعينميسره38157534دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9صبيحمرجانمحمودنافذ38157538دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3ابو شاويشصبريزاھرنضال38157543دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7البحطيطينمروائلنمر38157544دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1صقرمحمديوسفنمر38157546دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3ابو شماسصالحخالدمحمد38157548دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1زويدنعمانزھيرمحمد38157549دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية50250.2صبرةمطرفوزيمحمد38157550دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6ارحيميوسفشعبانمحمد38157553دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4الطويلحسنخالدمحمد38157554دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1البوابعطاھشاممحمد الھادي38157556دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53053الحتوأحمدمحمدمحمد احمد38157557دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية63363.3شيخهخليلمحمودمحمد سالم38157561دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050اسليمسليمعبدهللامحمود38157563دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6غانمابراھيممحمدمحمود38157567دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ھللوخضرعصاممحمود38157568دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8حبوشيوسفأحمدمحمود38157569دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7عبيدرباحغسانمحمود38157570دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050عوضابراھيمعليمحمود38157572دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050نسمانحسنجمالمحمود38157575دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050بناتعليمحمدمحمود38157576دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55855.8شملخھاشمثابتمحمود38157577دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3الزيتونيهمحمودابراھيممحمود38157578دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55155.1ابوسلطانشحادةسعيدمحمود38157579دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2نتيلأحمدرمزيمحمود38157580دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051بدحمحمودنصارمحمود38157582دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58858.8مطرخليلأحمدمحمود38157584دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4الريسمحمودأحمدمحمود38157586دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية61261.2جنيدابراھيممحمدمحمود38157587دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5ابومرادأحمدعونيمحمود38157588دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5بدويخليلمحمدمحمود38157589دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051شاھينمحمدحسينمحمود38157590دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9المشھراويطهسعدومحمود38157591دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7عوادمحموداشرفمحمود38157592دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1حرارةزھرمطرمحمود38157593دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية61261.2أبوسلطانعليياسرمحمود38157595دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4المغربييحيىسعيدمحمود38157598دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56156.1االشقرفرحاتمحمدمحمود38157599دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9الفرامروبينعطامحمود38157600دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051شرفخليلصالحمحمود38157601دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5طافشمحمودحسنمحمود38157602دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050البرنيهسليممحمدمحمود38157603دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1المشھراويحسينأحمدمحمود38157605دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050المغربيصبحيعوضنور38157607دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7مسامحسالمهنبيلنور38157608دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية50050الحلورشديخضرنور الدين38157609دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8ابوالريشعليزيادنور الدين38157610دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54154.1الغولمحمودمحمدھاني38157614دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2الكردييوسفعبد الرازقياسر38157621دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050حلوهخالدمحمدياسر38157623دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7اليازجيصبحيكاملياسر38157626دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ابو غبنعبد الحميدباسلياسر38157627دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58358.3اقطيفانتيسيربشيرياسين38157628دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1بخيتمحمدوجيهيحيى38157630دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051الدممحمدقاسميوسف38157632دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9عجورجميلصقريوسف38157634دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2الھندييوسفزكريايوسف38157638دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2ھاشممحمدمحمد عبد العظيميوسف38157639دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الطنانييوسفسميريوسف38157640دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51251.2الدريمليسعدياكرمابراھيم38157641دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6البايضعثمانسعيدابراھيم38157642دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050حمودهمحمدكمالاسالم38157644دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4الشريفخليلابراھيمأحمد38157648دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية68968.9ماضيابراھيمحسينأحمد38157649دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5الحنرمحمدسعيدأحمد38157651دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1الھسيمصطفىمحمد نجيبأحمد38157656دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58058الھسيمحمدمحمودأحمد38157657دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3الصوافابراھيمناھضأحمد38157659دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1أبو ھالليعقوبھشامأحمد38157662دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050انصارياديبعادلاديب38157664دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5صندوقهعبدهللابراھيماشرف38157665دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية71471.4ابو الليلھاللرفيقاشرف38157666دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6حسينمحمودمحمداوسم38157667دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ابو القمصانديبحسينبالل38157669دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6عبد ربهمحمد عليعادلحسام38157675دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ابو حسانحسينجميلحسين38157677دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57857.8عيسىحسنناھضحسين38157678دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7دولهزھيرفريدحمدي38157681دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7الرھبانمحمودأحمدرائد38157687دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2ابو سبلهاسماعيلفايقرسمي38157689دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8اليازجيحسينجمالزكي38157690دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الخالديمسامحأيمنسامح38157691دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5نبھانسعيدأحمدشعبان38157693دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية54454.4ابو عميرةمحمودحمديصبحي38157694دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53053عبد العالعبد الوھابصالحصھيب38157696دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7نصرمحمدجمالعبد الحميد38157698دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9صالحعبد الرؤوفصبحيعبد الرؤوف38157699دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5نفطجيعليمحمد صائبعبد العزيز38157702دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3الفالحمحمدامينعبدهللا38157703دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9ابو فخرتوفيقأحمدعمار38157707دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7عمارھاشممحمد فاروقعمار38157708دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية61061البراغيتيعبد الكريماكرممحمد38157712دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ھنيةابراھيمخالدمحمد38157715دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8عطا هللامصطفىصابرمحمد38157719دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2الجوجومحمدعليمحمد38157723دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050فرجصالحماھرمحمد38157724دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54254.2النحالتوفيقمحمودمحمد38157726دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051الحلوسعدييوسفمحمد38157729دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54254.2الشرفامحمدعصاممحمود38157733دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2الشاويشسعيدنادرمحمود38157734دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7البقريشحادةعليمختار38157736دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57157.1الشوبكيفضلفتحييحيى38157746دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050زقوتمحمدأحمديوسف38157747دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5الھرشغازيفريديوسف38157748دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الجاروشهابراھيمرفيقابراھيم38157750دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7أبو شعبانابراھيممحمد عالء الدينابراھيم38157751دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050البازجعفرجمالأحمد38157753دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية59359.3آل رضوانمحمدزھيرأحمد38157754دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6ابو الكاسحربعبد الكريمأحمد38157756دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2صالحهمحمودمحمدأحمد38157761دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57857.8زقوتمحمدنافذأحمد38157762دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3ابو جھلمحمدمحمد مصطفىأيمن38157767دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3ابوھانيحسنأحمدبالل38157768دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8صيدمعليأحمدخالد38157774دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية63063الھنديخالدمحمدساجي38157779دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية74474.4الھنديخالدأحمدساري38157780دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6الشيخ يوسففايزسميرسامي38157781دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58658.6مخيمرسليمانعادلسليمان38157785دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5الداليسليمانناصرسليمان38157786دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية72872.8حجازيشاكرعبد العزيزشاكر38157789دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية79579.5ابو كميلطلبعقيلطلب38157792دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية66366.3الغولفارساكرمعبد الحي38157794دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5صباحأحمدعليعبد الرحمن38157797دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5الثالثينيعبد الكريماشرفعبد الكريم38157799دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2ابو شاويشعبد المجيدعليعبد المجيد38157803دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4ارحيمصالحاسماعيلعلي38157807دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8طوطحابراھيمبسامعمر38157808دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62162.1الشواعمرزكيعمر38157809دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7ابو عليأحمدحسنعيسى38157811دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2محرمابراھيمانورمحمد38157819دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1النحالحسنحامدمحمد38157821دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58658.6بركاتمحمدسعيدمحمد38157824دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62962.9الشبراويمحمودعدنانمحمد38157828دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050شقورهمحمودعونيمحمد38157830دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050السوافيريعبدعيدمحمد38157831دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050خلفرزقمجديمحمد38157832دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ھنيةسعيدمحمدمحمد38157833دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1ابو شھالعبد اللطيفمھديمحمد38157837دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050حسانمحمدنصرمحمد38157838دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7ابو طاحونأحمدوجيهمحمد38157840دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5صالحهمحمدأحمدمحمود38157842دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3الشيخعبد الرزاقعبد الوھابمحمود38157843دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3غانممحمد زكينبيلمحمود38157846دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3الحسناتعطيهطاھرمعاذ38157847دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية78878.8زغبرمحمودسميرمنذر38157849دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية74674.6غبنمحمدمحمودھمام38157853دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية59159.1مھدييعقوبسالموسام38157854دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6الغولأحمدنصر الدينوسيم38157855دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4صقركامليوسفيعقوب38157856دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58158.1الجزارمحمدخميسيوسف38157857دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6دادرحسن يوسفشعبانعصمت38157863دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8كحيلاسماعيلكمالمحمد38157873دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5الشنارمصطفىجھادمصطفى38157874دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7الرمليعبد الرحمنمحمدعمر38157881دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7ابوعبيدهللاعيسىحسنمؤمن38157882دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51751.7سالم ديبعبد الرحمنزيادمحمد38157883دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية59459.4الخروبيرشديصبحيمشير38157885دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3قداسمحمدصالحخالد38157889دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2حمادةمحمد ھاشمخالدعلي38157890دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية51251.2ابو ھويديعبدهللاصالحأحمد38157891دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051شقورهحمدانمحمودحمدان38157893دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050بھلولخليلتحسينخليل38157895دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6أبو الخيرعيسىھاشمعبد الرؤوف38157896دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56656.6يونسعبد الرحمنأيمنعبد الرحمن38157897دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4اللدعهعمرانجھادامير38157900دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8مدوخحسنجھادحسن38157903دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ھنيةحامدرفيقعبد هللا38157905دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4العربيدمحمدمازنمحمد38157906دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050اللقطهمحمدعبد الكريممحمود38157907دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57357.3االخشمخليلمازنسائد38157908دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1لبدتوفيقيوسفمحمد38157910دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050شنغانديبمحسنحمزه38157911دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55255.2تايهعبد المحسنجمالوليد38157912دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050اللولومختاررياضمحمود38157913دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3العموديجميلعليمؤمن38157915دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الزردموسىمعينھاني38157920دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5المدھونمحمدمحمودسامي38157921دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5الشيخحسنفوزيبھاء الدين38157923دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الربعيسعديساميعبد الرؤوف38157924دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2الربعيسعديساميمحمود38157926دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52252.2حبوبمحمودشاكرعزات38157933دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ابو تايهمحمدمحمدنادر38157935دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050مطرابراھيمعدنانمحمد38157937دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية72772.7ابو عاصيتوفيقوليداالء38158001دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2التركأحمدوائلابتھاج38158002دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54054بارودمحمدناھضاسالم38158003دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56456.4االشرماسماعيلرمضاناسراء38158009دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية64764.7ابو ناجيمحمودنايفاسراء38158010دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53053شبيريحيىرفيقاسراء38158011دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ابو مطرأحمدعبد الرازقاسالم38158012دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54254.2ابو عميرةمحمدشكرياسالم38158014دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الخضريصقرفضلاكرام38158018دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6كالبعيسىأحمدايمان38158020دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3ساكنمحمودمصطفىايمان38158022دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50450.4العرينيحسينجھادايمان38158023دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2عودهابراھيميوسفايمان38158025دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7ابو صايمهابراھيممحمدأحالم38158028دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية56256.2التلمسخليلماھراريج38158030دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53953.9النواجحهابراھيممحمداسماء38158032دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1احمدعارفمحمداسماء38158034دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4ابو ستيتهمحمدعالء الديناالء38158037دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51851.8الحلوزھديفرجاماني38158039دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050السعديسليمنايفامل38158040دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية63063ابو عيسىخليلمحمودامنه38158041دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050انتيفهطهزھيرايه38158043دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8ابو سلطانكاملعبد الكريمايه38158044دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9الجعفراويعدنانعبد الرحمنايه38158045دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية60060عابدمحمداكرمتحرير38158049دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1الحتوأحمدمحمدتحفه38158050دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050صالحفوزيسعيدتسنيم38158051دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8الكوميمحمدأحمدتمام38158052دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050جعرورعادلسليمثريا38158055دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3النخالهفؤادخالدجمانه38158056دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051ابووردةمحمدمحمودجھينه38158057دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050كسكينمحمودجميلحنين38158059دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1بستانيوسفكاملختام38158061دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية64464.4نتيلأحمدحمديداليا38158066دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53453.4البنديعليصبحيدعاء38158067دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية66066التلمسعبدهللاياسردعاء38158069دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53253.2مھنايونسرأفتدعاء38158070دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5عفانةعليخميسدعاء38158072دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1جرادةربيعمحمدديانا38158074دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8القيشاويعونياحمددينا38158076دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050مقدادمحمودكرمرشا38158080دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5ابو وطفهيوسفياسررشا38158081دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية65365.3الحدادابراھيمسليمانرغده38158082دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية66666.6الكحلوتمحمودعبد الكريمرماح38158083دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050خلفعزميمعينرندا38158084دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الضابوسعزاتماھرروند38158090دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62062ابو عرجهحسنجمالرؤى38158091دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ياسينمصطفىأحمدريم38158092دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8سليمسالمهمحمدريمان38158096دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1احمدمحمدصابرزينب38158099دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الشاعرحسندرداحزينب38158100دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2طافشأحمدفضلسجا38158102دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية50150.1البردويلمحمودزيادسحر38158103دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050قاسممحموديوسفسعاد38158106دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1جعرورمحمدأحمدسماح38158110دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62062زقوتعبد الفتاحعطيهسمر38158112دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2ابو ريامصطفىعبد العزيزسمر38158114دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5المدھونمحمديوسفسھير38158117دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51351.3االستاذخليلمحمدصابرين38158124دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57157.1غرابعوضسميرصابرين38158125دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050حسنيهصبريتيسيرصابرين38158126دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7حسونهعليماھرصابرين38158127دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050صبرهمطرمدحتصبحيه38158128دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050شملخحافظفايزضحى38158129دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1عياشكاملمحمدظريفة38158131دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5الدلوموسىيوسفعايشة38158132دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية61561.5الكردموسىيوسفعائشة38158133دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52752.7الزبدةفھميخميسعربيه38158135دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55855.8السدوديعليمحمدعصمت38158136دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3عصعوصموسىسھيلعفاف38158137دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050التركھاشمنائلغاده38158138دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54054نصاريوسفمنيرغدير38158139دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية61761.7المزينىصبريفايقفايزه38158146دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6ابوكرشعبدهللامحمودفداء38158147دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2الجمالسليمانابراھيمفلایر38158150دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1ابو شنديمحمدمحمدكامله38158151دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050شملخاسماعيلأيمنمديحه38158158دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية69069كريزممصباحنبيلمنار38158161دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الداليعايشموسىمنال38158164دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية72972.9ابو عمرهعودةعيادهمنى38158166دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية62062الحلبيھشاممحمدمھا38158168دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الحسنيمحمودمازنمھا38158169دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9السوسيأحمدحامدمھديه38158170دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52952.9النمرهصبحيعمرميساء38158173دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5زھدأحمدفايزميناس38158176دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52552.5شملخمحمدمصطفىناديه38158177دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية64164.1جعرورمحمداسعدناريمان38158178دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6الخورعطاسميرنداء38158179دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5الخواجهعرفاتيوسفنعيمه38158182دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050نعمهمحمودجمالنفين38158183دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية50250.2السمونيعلييحيىنھى38158184دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1قاعودمحمديسرينور38158185دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1الكرديخميسعبد الرحمننور38158187دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية81381.3السرحيفرحاتماھرنور38158188دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050حسينأحمدھارونھالة38158189دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية61861.8عليوةسعيدشعبانھبه38158190دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53353.3الوكيلرمضانرجبھبه38158192دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1ابو ريالةعبد هللافرجھديل38158193دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1الحلبيابراھيمموسىھناء38158194دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية73873.8الغصينسالمهخالدوالء38158198دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53653.6ابو حماممحمدمحمودوالء38158199دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الترامسيعبدهللاھشاماسالم38158201دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية61861.8اليازجينمرتيسيرايمان38158202دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3بلحهعليمحمدايمان38158204دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51051عطا هللاعليانمحموداسماء38158208دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51151.1صبيحياسينصالحامل38158213دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4الحالقمحمدعالءانغام38158215دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50350.3ابو غاليجمعهعوضايه38158216دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050ابو قينصعبد هللامحمدبراءه38158218دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الغوطيمحمودحمديتحرير38158220دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050حمودهمحمدعاطفتسنيم38158221دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55055ابو ناجعرمضانعادلحنان38158222دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53553.5بعلوشهجميلمحمدخديجه38158223دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية58458.4رقيقسعد هللاھانيدعاء38158225دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية65465.4خلةابراھيميوسفدعاء38158226دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050غريبابراھيمعادلدينا38158228دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5حسونةرفيقنبيلدينا38158229دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الخضريعوضجھادرندة38158230دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية65265.2قلجهكمالماھرريم38158232دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4صيدماسماعيلكمالسماح38158234دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53853.8االخرسمحمدنزيهسماح38158235دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52352.3حبوشحسنايادشيرين38158239دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3عوضشعبانمحمودشيرين38158240دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6الكرديعبد الفتاحيحيىعال38158243دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8حندوقهنعيمعمادمي38158248دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56856.8ابو قينصمحمودبركاتنھا38158254دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55755.7العوضيخليلھانينھال38158255دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية56156.1ابو الكاسمحمدسميرنور38158256دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية50550.5غنيمهمطررافعنوره38158257دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53753.7عميرهعايشأحمدھبه38158259دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1سعد الدينأحمدكمالھدى38158260دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57057ابو راسمحمدأيمنھديل38158261دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050محرمابراھيممنيرھند38158262دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53053الكفارنهمحمدعرفاتوسام38158264دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51551.5الزعيماسماعيلصقروفاء38158265دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية55555.5الفرانيمحمدادريسوالء38158266دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9كلوبمحموداكرمياسمين38158272دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050جودةمحمدساميياسمين38158273دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية57757.7ابو سلطانعطيهصالحياسمين38158275دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1أبو ثرياابراھيمكمالياسمين38158276دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1عباسمحمودعباساسالم38158280دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54354.3ابو عويليموسىرجاءاالء38158282دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54954.9البورنوكاملجمالالھام38158285دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51951.9الصوالحيسليمسالمسوسن38158299دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9الصورانيعونيھانيغدير38158306دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050قنديلمحمودأحمدمجدولين38158307دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52052قنديلمحمدعاطفمي38158308دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52452.4عفانةحلمياشرفنور38158311دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050أبو شعبانخضرخالدوداد38158313دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54054شمسعثمانمحمدعبير38158318دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050الجاروشهابراھيمأحمدنوال38158319دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50650.6ابو محرمأحمدخليلعال38158325دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52852.8ابو مرقفھميفخريفداء38158326دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50550.5بخيتعبدمحمدنور38158328دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية59859.8عوض  هللاصالحكمالنسمه38158333دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52052سكيكأحمدمحمدسعديه38158337دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52652.6المملوكعبدهللافضلشيرين38158338دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية65665.6ابو نوفلسالمنظميفلسطين38158340دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51651.6سويلمعبد السالمصابروفاء38158341دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1الشواسالمفايزاالء38158343دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية51451.4عويضهمحمدجمالخلود38158344دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية54054عمريوسفحسنريم38158345دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية64564.5حنونهحمديعمادامل38158347دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52052االخرسسالمهموسىبيسان38158349دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50950.9الشيخ يوسفمحمدسميرايه38158350دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية64464.4اليازوريعبد السالممحمدنسرين38158351دراسة خاصةغرب غزة



العلوم االنسانية52452.4شريممحمديوسفايمان38158352دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50850.8الشريفمحمدخليلوالء38158353دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية52152.1حنونابراھيمحسنفداء38158355دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50250.2عمرمحمدحسنايمان38158359دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية53153.1جودةعبد الھاديفايقحال38158360دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50150.1الجملمحمودعادلبسمه38158361دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50050السيدحسنعمرھديل38158362دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية60560.5ابو الصادقامينسليمعائده38158363دراسة خاصةغرب غزة
العلوم االنسانية50750.7ابو زھيراسعدسھيلاسالم38158364دراسة خاصةغرب غزة
العلمي54954.9خضرابراھيمصائبابراھيم38161402دراسة خاصةغرب غزة
العلمي57657.6بعلوشهخليلوليدأحمد38161405دراسة خاصةغرب غزة
العلمي75375.3االطرشمحمدحسنأحمد38161406دراسة خاصةغرب غزة
العلمي68168.1أھلمحمودخالدأحمد38161408دراسة خاصةغرب غزة
العلمي56956.9كريمعاطفسليمأحمد38161412دراسة خاصةغرب غزة
العلمي74074العيلهصادقعبد اللطيفأحمد38161413دراسة خاصةغرب غزة
العلمي96196.1الجزارحربعادلأحمد38161414دراسة خاصةغرب غزة
العلمي61761.7مبديعبد الحليمرفيقأحمد38161416دراسة خاصةغرب غزة
العلمي65965.9عبد اللطيفمحمدحازمأحمد38161417دراسة خاصةغرب غزة
العلمي62862.8نشوانحسينحسناركان38161418دراسة خاصةغرب غزة
العلمي97197.1الرمالويحسينسعيداسامه38161419دراسة خاصةغرب غزة
العلمي63363.3الكحلوتعليمحمدانس38161421دراسة خاصةغرب غزة
العلمي68068البھتينيأحمدعبد الباسطأيمن38161422دراسة خاصةغرب غزة
العلمي55655.6الصفديجمالطلعتجالل38161423دراسة خاصةغرب غزة
العلمي63163.1مكيامينمحمدحسن38161424دراسة خاصةغرب غزة
العلمي67467.4حميدهفايزايھابرامي38161428دراسة خاصةغرب غزة
العلمي57057الجروابراھيمسعيدرائد38161430دراسة خاصةغرب غزة
العلمي58958.9السوسيمحمودماجدربيع38161431دراسة خاصةغرب غزة
العلمي64964.9جبرمحمدحاتمزيد38161432دراسة خاصةغرب غزة
العلمي56256.2ابو عودهسلماننافذسليمان38161433دراسة خاصةغرب غزة
العلمي56056الشوبكيطاللحسنطالل38161435دراسة خاصةغرب غزة
العلمي53253.2ھنيةمحمودمصطفىعبد القادر38161436دراسة خاصةغرب غزة
العلمي67967.9زقوتربيعمحمدعبد الكريم38161437دراسة خاصةغرب غزة
العلمي75275.2السيدابراھيمجمالعبد هللا38161438دراسة خاصةغرب غزة
العلمي57357.3دغمشيوسفثابتعدي38161439دراسة خاصةغرب غزة
العلمي61261.2السوسيمحمودمجاھدعمر38161441دراسة خاصةغرب غزة
العلمي68768.7المشھراويحسينسليمعمر38161443دراسة خاصةغرب غزة
العلمي69969.9الكردعليھانيعمر38161444دراسة خاصةغرب غزة
العلمي62562.5كتوععليعادلعيسى38161445دراسة خاصةغرب غزة



العلمي55855.8ابو مذكوراسماعيلنافذغسان38161446دراسة خاصةغرب غزة
العلمي62062ابوسمعانمحمدمحمودمحمد38161448دراسة خاصةغرب غزة
العلمي55955.9ابو دلوناصرمازنمحمد38161452دراسة خاصةغرب غزة
العلمي68068ابراھيم سالممحمدتوفيقمحمد38161454دراسة خاصةغرب غزة
العلمي77977.9حلسسليمفريدمحمد38161457دراسة خاصةغرب غزة
العلمي69869.8المخلالتيمحمدمفيدمحمد38161458دراسة خاصةغرب غزة
العلمي61061صھيونفرجنبيلمحمد38161459دراسة خاصةغرب غزة
العلمي56856.8مسلمفھميعدنانمحمد38161461دراسة خاصةغرب غزة
العلمي71771.7االعرجعثمانأحمدمحمد38161462دراسة خاصةغرب غزة
العلمي65865.8ابو حمدهسليمأحمدمحمود38161468دراسة خاصةغرب غزة
العلمي81081محمدمصطفىعبد الكريممحمود38161469دراسة خاصةغرب غزة
العلمي58658.6الخضريحسنرفعتمحمود38161470دراسة خاصةغرب غزة
العلمي54954.9نصرمحمودعصاممحمود38161471دراسة خاصةغرب غزة
العلمي64164.1بركاتعبد القادرجمعهمحمود38161473دراسة خاصةغرب غزة
العلمي86586.5ابو ديهصالحسميرمعتز38161476دراسة خاصةغرب غزة
العلمي60460.4شحادهفارسحسنممدوح38161477دراسة خاصةغرب غزة
العلمي87087جاد هللارشيدخالدمھند38161479دراسة خاصةغرب غزة
العلمي57357.3الھبيلعبدباسمھيثم38161484دراسة خاصةغرب غزة
العلمي61161.1شيخ العيدمحمدجھادوسيم38161485دراسة خاصةغرب غزة
العلمي59959.9المدھونيحيىخالديحيى38161486دراسة خاصةغرب غزة
العلمي59059السويطيجمالابراھيمأحمد38161487دراسة خاصةغرب غزة
العلمي84984.9شبيرخليلسالمخليل38161488دراسة خاصةغرب غزة
العلمي72272.2عبيدسعيدسليمانعالء38161490دراسة خاصةغرب غزة
العلمي61161.1ابو عبدوخليلمصطفىمحمد38161492دراسة خاصةغرب غزة
العلمي61061حربمحمدخليلأحمد38161494دراسة خاصةغرب غزة
العلمي62362.3ابو سريهزھيرماجدأحمد38161495دراسة خاصةغرب غزة
العلمي67367.3الھنديدرويشفتحيعبد الرحمن38161501دراسة خاصةغرب غزة
العلمي74274.2الجدبهسعيدفوزيعمرو38161502دراسة خاصةغرب غزة
العلمي62162.1الصوريعبد الرحمناحمدفراس38161504دراسة خاصةغرب غزة
العلمي60360.3شقورهأحمدزيادمحمد38161507دراسة خاصةغرب غزة
العلمي62062زعربمسعودسعديمحمد38161508دراسة خاصةغرب غزة
العلمي64864.8ابو الشعرمحمودعبد الحكيممحمد38161509دراسة خاصةغرب غزة
العلمي69069مدوخنمريوسفمحمود38161514دراسة خاصةغرب غزة
العلمي60460.4الشرفازايدوليدنائل38161520دراسة خاصةغرب غزة
العلمي63563.5الجزارمحمودمحمدابراھيم38161522دراسة خاصةغرب غزة
العلمي58058العبسيمحمدمحموداسالم38161524دراسة خاصةغرب غزة
العلمي67567.5المطالنعليديابمحمد38161525دراسة خاصةغرب غزة
العلمي65865.8أغاھاشممحمدھاشم38161526دراسة خاصةغرب غزة



العلمي61761.7ثابتسعودمحمدايھم38161527دراسة خاصةغرب غزة
العلمي59459.4أبو شعبانحمادهعبد الناصرعبدالرحمن38161528دراسة خاصةغرب غزة
العلمي89289.2عقيالنأحمدمحمدمھند38161529دراسة خاصةغرب غزة
العلمي52352.3مرتجىعمرفؤادعمرو38161530دراسة خاصةغرب غزة
العلمي62562.5ابو جبهفھيمابراھيماسالم38161701دراسة خاصةغرب غزة
العلمي72572.5الغندورعمرزيادايمان38161704دراسة خاصةغرب غزة
العلمي57657.6شقورهعطاحسينايناس38161705دراسة خاصةغرب غزة
العلمي97797.7رضوانمحمودرامزاالء38161706دراسة خاصةغرب غزة
العلمي65965.9التركحمادهفالحاالء38161707دراسة خاصةغرب غزة
العلمي89389.3مكيانيسمحمد رفعتاالء38161709دراسة خاصةغرب غزة
العلمي52352.3حسونةمحمدرفيقداليا38161711دراسة خاصةغرب غزة
العلمي57457.4االدغمبدرناھضرضا38161714دراسة خاصةغرب غزة
العلمي90890.8ابو ھانيعبد القادرعطاساره38161716دراسة خاصةغرب غزة
العلمي70470.4سويرجومحمدذو الفقارسكاب38161717دراسة خاصةغرب غزة
العلمي74674.6الفراعليمحمد حيدرصبا38161719دراسة خاصةغرب غزة
العلمي59259.2البطهحسننبيلعبير38161720دراسة خاصةغرب غزة
العلمي65265.2ابو القمصانسالمصالحغاده38161721دراسة خاصةغرب غزة
العلمي65565.5بدويهابراھيممروانمرام38161722دراسة خاصةغرب غزة
العلمي57857.8ضبانعرفاتمحمدمروه38161723دراسة خاصةغرب غزة
العلمي85085الھنديمحمدمحمودنور38161724دراسة خاصةغرب غزة
العلمي77077حبوبعليعمرنور38161726دراسة خاصةغرب غزة
العلمي54354.3الجماليمصطفىجميلھديل38161727دراسة خاصةغرب غزة
العلمي56356.3ابو حسانسيدعوضھال38161728دراسة خاصةغرب غزة
العلمي63263.2الشاعريوسفھاشمالفت38161729دراسة خاصةغرب غزة
العلمي61961.9سالم ديبعبد الرحمنزياداسماء38161734دراسة خاصةغرب غزة


